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Din Samimiyettir 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla.

Hıristiyan bir din bilgini iken hicre-
tin dokuzuncu senesinde 
Medine’ye gelerek İslam’la şeref-
lenen Temîmu’d-Dârî’nin rivayet 
ettiğine göre bir gün Allah Resulü 
(sas.), ashabına hitap ederken, üç 
kez tekrar ederek şöyle seslendi:   
يـُن الـنـَّصـِيـحـَةُ “ -Din samimi ol) الـّدِ
maktır. Din samimi olmaktır. Din 
samimi olmaktır.)” Sahabeden ba-
zıları, “Din kime karşı samimi ol-
maktır ya Rasulallah?” diye sordu-
lar. Sevgili Peygamberimiz de 
(sas.), “Allah’a karşı, Kitabına karşı, 
Peygamberine karşı, Müslümanla-
rın meşru idarecilerine karşı ve bü-
tün Müslümanlara karşı samimi 
olmaktır.” diye cevap verdi.

Dinin doğru ya da yanlış anlaşıl-
maya müsait bir zemini vardır. Din 
eğer doğru anlaşılırsa insan haya-

tında su ve hava kadar önemli ve 
tabiidir. Ancak yanlış anlaşıldığın-
da bu tabiilik bozulur. Bu yanlış 
anlamanın vereceği zarar da din-
sizliğin vereceği zararla eşdeğer-
dir.

Dinin doğru anlaşılma sorunu ba-
zen bir hadisin tümünde bazen 
de –buradaki gibi– bir kelimede 
ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu 
hadisteki “nasîhat” kelimesi Arap-
çadan Türkçeye geçerken anlam 
kaymasına uğramış; bu yolla hem 
bu güzel söz yanlış anlaşılmış hem 
de Hz. Peygamber’in (sas.) yaptı-
ğı bu güzel din tanımı gözlerden 
kaybolmuştur.

Görüldüğü gibi burada anahtar 
kavram “nasihat” kelimesidir. 
“Nasihat” kelimesi doğru anlaşıl-
madan yahut Hz. Peygamber’in 
(sas.) bu kavramdan ne kastettiği 
tespit edilmeden İslam’ın dörtte 
birine denk kabul edilen bu ha-
disin doğru anlaşılması mümkün 
değildir.

Bilindiği gibi Türkçemizde ‘nasi-
hat’ kelimesi ‘iyiye ve güzele sevk 
etmek için yapılan güzel konuşma, 
vaaz ve öğüt vermek’ manalarına 
kullanılmaktadır. Oysa Arapçada 
‘nasihat’ kelimesi ‘samimiyet’, ‘iç-
tenlik’ ve ‘gönülden bağlılık’ de-
mektir. Bu sebeple Kur’an dilinde 
‘tevbe-i nasûh’ ibaresi kullanıl-
mıştır. Çünkü ‘nasûh’ ve ‘nasîhat’ 
aynı kökten gelmektedir.

Buhârî’nin, iman ile ilgili hadis-
lerin başında, “Ameller niyetle-
re göredir.” hadisine yer verip 
sonunda ise bab başlığı olarak 
da olsa “Din nasihattir.” hadisini 

zikretmesi oldukça manidardır. 
Zira bununla imanın amelleriyle 
birlikte niyete, niyetin ise ihlas ve 
samimiyete dayanması gerektiğini 
ima etmiştir.

Bütün bunlara rağmen gerek ül-
kemizde gerekse İslam âleminin 
muhtelif bölgelerinde “nasihat” 
kelimesini “aldatılmak, kandırıl-
mak, ihanet, adavet ve iki yüzlü 
davranma”nın zıddı olarak “ih-
las, samimiyet, içten davranmak 
ve gönülden bağlanmak” anlamı 
değil de “öğüt, vaaz ve tavsiye” 
anlamı verilmiş; bu hadis de “Din 
samimiyettir.” yerine “Din vaaz ve 
irşaddır.” şeklinde anlaşılmıştır.

Vaizler yaptıkları işin, üstlendikleri 
görevin dinin özüne taalluk etti-
ğini ifade etmek için söze hep bu 
hadisle başlamış ve hadise de bu 
yanlış anlamı yüklemişlerdir.

Bu kutlu ifadeye göre; Din-i 
Mübin-i İslam’ı kabul eden 
her insan Allah’a iman ve kul-
luk, Kur’an’a tabi olma, Hz. 
Peygamber’i (sas.) örnek alma, 
yöneticilere karşı hakkı söyleme 
ve toplumsal görevlerini yerine 
getirme, sınıf ve statü farkı gözet-
meksizin bütün Müslümanların ve 
hatta bütün insanların haklarına 
riayet etme gibi konularda ciddi 
bir samimiyet sınavına tabi tutul-
muş demektir.

Buna göre ihlas ve samimiyet, 
dinin özü, dindarlığın hülasasıdır. 
İhlas ve samimiyet, inancın, kul-
luğun ve itaatin sadece ve sadece 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgü 
kılınmasıdır. İhlas ve samimiyet, 
bütün ibadetlerin, her türlü riya, 
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gösteriş ve çıkar kaygılarından 
arındırılıp sadece Allah rızası için 
yapılmasıdır.

İhlas, yaratıcısına gizli-açık hiç-
bir şeyi ortak koşmadan yapılan 
samimi imandır. İhlas, dünyevi 
bir çıkar beklemeden sırf Allah 
rızası için yapılan kulluktur. İhlas, 
Allah’a karşı olduğu gibi insanlara, 
canlı-cansız bütün varlıklara karşı 
gösterilen samimiyettir. İhlas, ni-
fak ve ikiyüzlülükten uzak bir kalp 
safiyetidir. İhlas, Allah rızasına 
göre hareket eden akıl ve kalbin 
karşılıksız, garazsız amelidir. İhlas, 
Hz. Mevlânâ’nın ifadesiyle, oldu-
ğu gibi görünmek ve göründüğü 
gibi olmaktır.

İhlas olmazsa, ruhumuzun miracı-
na sebep olması gereken namaz-
larımız bizleri kötülüklerden alıko-
yamaz. İhlas olmazsa oruçlarımız, 
artık bizim için bir kalkan değil, 
sadece açlık ve susuzluktan ibaret 
kalır. İhlas olmazsa kurbanlarımız 
Rabbimize kurbiyete vesile ola-
maz, elimizde kalan sadece on-
ların etleri ve kanları olur. İhlasın 
yerini gösteriş, samimiyetin yerini 
riya almışsa, sağ elimizin verdiği-
ni sol elimizin bilmemesi gereken 
fedakârlıklarımızı herkes biliyorsa, 
o vakit sadakalarımız Rabbimize 
sadakatimizi ifade etmekten çok 
uzakta demektir. Gösteriş malze-
mesi yapılan sadakalar ömrümü-
ze bereket getirmekten ziyade 
bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini 
kaybeden ameller, Rabbimizin ka-
tında, üzerinde az bir toprak bu-
lunan ve şiddetli yağmura maruz 
kalınca çıplak hâle gelen kayaya 
benzer.

İhlas ve samimiyet, sadece inanç 
ve ibadetlerimizde değil, insan-
larla ilişkilerimizde de son de-
rece önemlidir. Müslüman’ın 
Müslüman’a karşı samimi, içten 
ve gönülden davranması da dinin 
önemli bir ilkesidir. Zira müminin 
en önemli vasfı olan güvenilirlik 
ancak içten ve samimi davranış-
larla sağlanabilir. Aile ve akraba 
ortamında, komşuluk ve arkadaş-
lık ilişkilerinde, iş ve ticaret haya-
tında, kısacası hayatın her alanın-
da insanlara karşı içten ve samimi 
davranmak en büyük ahlaki er-
demlerdendir. Bu erdemi kazan-
manın en kısa yolu da her işimiz-
de Allah rızasını ön planda tutmak 
ve O’nun her an bizi görüp gözet-
tiğini aklımızdan çıkarmamaktır. 
İnsanları değerlendirmemizde ve 
eşyaya bakışımızda bu yaklaşım 
esas olursa dünyevi çıkar ve hırs-
ların körüklediği pek çok olumsuz-
luk kolayca bertaraf edilebilir.

Halis ameller, riya ile, gösteriş ar-
zusu ile, “desinler diye” yapılarak 
kirletildiğinde anlamını kaybeder. 
Samimiyet olmadan değerler, de-
ğerini yitirir. “Cömert” desinler 
diye infakta bulunan, “âlim” de-
sinler diye ilim tahsil eden, “kah-
raman” desinler diye savaşan 
kimsenin çabasının Allah nezdin-
de hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu 
kimseler, sahte niyetlerle yapılan 
sahte amellerinden ötürü ahiret-
te hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü 
ihlası, samimiyeti bilmeyene in-
sanlar “âlim” dese de hakiki cahil 
odur. Gönlünü Rabbinin rızasıyla 
zenginleştirmeyenin adı “zengin” 
olsa da hakikatte o, insanların en 
yoksuludur. Samimiyetsiz secde-

lerle abid, dünyaya gönül bağla-
yarak zahid, dünyalık için hicret 
ederek muhacir olunmaz. Gerçek 
muhacir her şeyden önce dünya-
ya ve dünyalıklara dair her şeyi 
terk ederek “ihlas”a hicret eden-
dir. Uzaklarda bir yerlerde boynu 
bükük bir hâlde ihlas bizi bekliyor. 
Riyadan, kibirden, ikiyüzlülükten 
uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne 
zaman çalacağız? Kulluk gösteri-
lerinden, gösteriş bağımlılığından, 
iyilikleri pazarlarda satmaktan 
uzaklaşıp ihlas, samimiyet ve tak-
vanın gönlünü ne zaman alacağız? 
Sahi yolculuğumuz nereye? Bizler 
kimin muhaciriyiz? Ayet-i kerime-
de de ifade edildiği gibi Allah’ın 
azabından sadece O’nun ihlaslı 
kulları kurtulacaktır.

Hz. Peygamber bir hadislerinde 
(sas.), “Ey yücelik ve ikram sahibi! 
Beni ve ailemi dünya ve ahirette 
her an sana ihlas ve samimiyetle 
bağlı kıl.”8 şeklinde dua etmiştir.

Netice olarak Hz. Peygamber’in 
(sas.) din tanımı şöyledir: “Din 
samimiyettir; içten ve gönülden 
bağlılıktır. Din samimiyettir; içten 
ve gönülden bağlılıktır. Din sami-
miyettir; içten ve gönülden bağlı-
lıktır.”

Bu duygu ve düşüncelerle aziz 
milletimizin, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın, gönül coğraf-
yamızdaki kardeşlerimizin ve tüm 
İslâm âleminin Kutlu Doğum Haf-
tasını tebrik ediyor; mana dün-
yamızda ve düşünce ufkumuzda 
yeni pencereler açmasını Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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BU SAYIDA...
Hızlı değişimlerin, gelişimlerin 
yaşandığı ve sıkıntıların baş 
gösterdiği dünyamız geçtiğimiz 
günlerde Peygamber Efendimizin 
rahmet yüklü mesajıyla aydınlandı. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 
Vakfımız iş birliği ile idrak edilen 
Kutlu Doğum Haftasında bu 
yıl “Din ve Samimiyet” teması 
işlendi. Ülkemizin her köşesinde 
düzenlenen programlarda; 
bugün ihlas ve samimiyetin 
ne olduğunu unuttuğumuz, 
yapaylığın ve gösterişin egemen 
olduğu bir dünyada, kişinin Allah’a, 
Peygamberine, kutsal kitabına, 
Müslüman kardeşlerine ve bütün 
insanlığa karşı nasıl samimi olması 
gerektiği anlatıldı.

Bir güzel olay da ilk defa 
Müslümanlar tarafından neşredilen 
ve telif bir eser olan Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 
tamamlanması idi. Kamuoyunun 
İslâm dini, kültür ve medeniyeti 
alanlarında doğru bilgi edinme 
ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, 
dinî ve sosyal bilimlerde araştırma 
yapmak isteyenlerin başvurabileceği 
ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı 
bir kaynak olan ve büyük bir 
gurur duyduğumuz TDV İslâm 
Ansiklopedisi 44. ciltte tamamlandı 
ve insanlığın hizmetine sunuldu.

Diğer taraftan Orta Afrika 
Cumhuriyetinde yaşanan dram 
ve katliam hepimizin yüreklerini 
dağlamaya devam ediyor. Vakfımız, 
TİKA ve Çad Büyükelçiliğimiz iş 
birliği ile bu mağdur insanların 
acil insani ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla bir proje başlattı. Bu proje 
kapsamında, Afrika’nın en fakir 
ülkelerinden biri olan Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde yaşanan şiddet 
olaylarında mağdur olan halka Çad 
üzerinden, gıda başta olmak üzere 
ihtiyaç maddelerini ulaştırdık.

Bu sayımızda ayrıca Türk tarihinin 
dönüm noktalarından olan ve 
bağımsızlığımızın temellerinin 
atıldığı Çanakkale Zaferi’nin 99. 
yıldönümü kapsamında İzmir 
Bornova Kolejimizde, Konya Eğitim 
Koordinatörlüğümüz ile Kastamonu, 
Bursa ve Kayseri’deki öğrencilerimiz 
tarafından düzenlenen anma 
programlarını bulacak ve 
gençlerimizin o günkü heyecanı 
nasıl yaşadıklarını göreceksiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız; 
yeryüzünde iyiliğin egemen olması 
için insanlara ve bu yolda çaba sarf 
eden kurumlara maddi ve manevi 
destek olmak misyonu ile ülkemizde 
ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde 
bir vakıf olmak vizyonuyla 
yeryüzünün her noktasında 
insanlığa hizmet etmeyi kendine 
şiar edinmiş ve hizmet ederken de 
dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan 
insanlarımızın bir merhamet eli 
olarak ulaşmaktadır.

Yedi kıtada insanlığın hizmetinde 
anlayışıyla hizmet yürüten 
Vakfımızın hem yurt içinde hem 
yurt dışında gerçekleştirdiği 
faaliyetlere verdiğiniz destek ve bize 
duyulan güvene teşekkür ederiz.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...

HABER BÜLTENİ
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Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır 

Seni hissetmeyen kalp, kapısız zindan olur 

Sensiz doğrular eğri; beyaz bile karadır 

Sesini duymayanlar girdabında boğulur 

Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin 

Şaşkınlığa açılır gözleri, görmeyenin





Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vak-
fımızın 20 yılı aşkın süredir ihya 
ettiği “Kutlu Doğum Haftası” 
özel bir programla kutlandı. 
Ankara Arena Spor Salonun-
da Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün de katılımıyla resmi açılış 
töreni yapılan hafta, yurt içinde 
ve yurt dışında çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı.

Kur’an tilaveti ve Salavat-ı şerif-
ler ile başlayan gecenin açış ko-
nuşmasını yapan Diyanet İşleri 
Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez, dinin, bu milletin 
en önemli ortak bir değeri ol-
duğunu kaydederek, “Bu millet, 
İslâm’ı kendine din olarak seç-
tikten sonra beşer olarak ken-
dine rehber ve önderlikte de-
ğişmez yegâne örnek olarak sa-
dece ve sadece Hz. Peygamberi 
kabul etmiş ve O’na olan ihtiram 
ve saygısını kendi üslubunca bu 
topraklarda yaşata gelmiştir. Ço-

cuklara verilen isimlerde en çok 
O’nun ismi vardır. Birçok tören 
ve merasimler O’na salat ve se-
lam getirilerek yapıla gelmiştir. 
Bu vatanı savunan kahramanla-
rın adı onun ismiyle anılır. O’nun 
hayatı her anne babanın dilleri-
nin döndüğü kadarıyla çocukla-
rına öğrettikleri ilk bilgidir. Onlar 
bu hayatı bir ahlak ve örneklik 
olsun diye öğretirler” ifadelerini 
kullandı. Mevlit Kandilinin yüz 
yıllardır her sene Kur’an tilavet-
leriyle, kasidelerle, mevlitlerle 
ve ilahilerle ihya edildiğini, Hz. 
Peygamberin doğduğu günün 
bu millet için her sıkıntıdan çı-
karken milletin yeniden doğuşu-
nu temsil ettiğini belirten Baş-
kan Görmez’in konuşmasından 
öne çıkan başlıklar şöyle;

“Milli mücadele sonucunda 
açılan meclisimiz Kutlu Doğum 
Haftasının ilk Cumasına denk 
getirilmiştir…”

Milli mücadelenin sonucunda 
açılan meclisimiz, miladi olarak 
Kutlu Doğum Haftasının ilk cu-
masına denk getirilerek bütün 
yurt sathında indirilen hatim-
lerle, okunan Buhari-i şeriflerle, 
icra edilen mevlid-i şeriflerle bir 
Cuma namazından sonra açıl-
mıştır. Ayrıca o yıllarda çıkarı-
lan kanunla veladet-i Nebi ile 
hâkimiyet-i milliye bir kabul edi-
lerek aynı kanunla bayram ola-
rak ilan edilmiştir. Söz konusu 
kanun maddesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükumetinin res-
mi gazetesinde aynen şöyle yer 
almıştır:

“12 Rebiülevvel Gecesiyle Gü-
nünün Milli Bayram Addine 
Dair Kanun”

Madde 1- Leyle-i velâdet-i Hz. 
Risâlet Penahi’ye müsadif olup 
Türkiye’de saltanat-ı şahsiyye-
nin ilgasıyla hukuk-i saltanatın 
uhde-i millette istikrarını ve 
hâkimiyet-i milliyenin tesisini 
suret-i katiyede tespit eyleyen 
kararın Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul eylediği 12 
Rebiülevvel gecesi ile günü 
Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ad-
dolunmuştur.

Madde 2- İşbu kanun tarih-i ka-
bulünden muteberdir.

Madde 3- İşbu kanunun icrası-
na Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurdur. (Tarih: 13 Rebiü-
levvel 1332 ve 24 Teşrin-i evvel 
1339)
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“Biz bu haftayı Hz. Peygamberi 
anmanın yanında onu anlama, 
onun ahlakını öğrenme ve reh-
berliğini kavrama için bir vesile 
olarak görmekteyiz…”

Çeyrek asrı geçen bir süredir 
anma ve anlama programıy-
la idrak ettiğimiz Kutlu Doğum 
Haftası bütün yurt sathında, 
köylerden büyük kentlere ka-
dar, yurtdışındaki vatandaşları-
mızın olduğu yerlerde ve gönül 
coğrafyamızda her yerde, her 
kuruluşça binlerce etkinlik çer-
çevesinde ihya edilmektedir. 
Bu hafta, milletimizin ve gönül 
coğrafyamızın adeta ortak bir 
haftası şeklinde bir bilinç oluş-
turarak bir bilgi, iman ve kül-
tür atmosferine dönüşmüştür. 

Biz bu haftayı Hz. Peygamberi 
geleneksel mevlid kandilinde-
ki anmanın yanında onu an-
lama, onun ahlakını öğrenme 
ve rehberliğini kavrama için 
bir vesile olarak görmekteyiz. 
Her yıl bu hafta içerisinde bir üst 
başlık gündeme alınarak Sevgili 
Peygamberimiz o başlık etrafın-
da anlaşılmaya çalışılmaktadır. 
Sevgili Peygamberimizin mesajı 
bu yıl “Hz. Peygamber, Din ve 
Samimiyet” üst başlığıyla ele 
alınacaktır.

Neden samimiyet…?

“Bugün ihlas ve samimiyetin ne 
olduğunu unuttuğumuz, yapay-
lığın ve gösterişin egemen ol-
duğu bir dünyada yaşıyoruz…”

Zira bugün ihlas ve samimiyetin 
ne olduğunu unuttuğumuz, ya-
paylığın ve gösterişin egemen 
olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 

Bugün belki de uygarlığımızın 
en büyük günahı küresel ölçek-
te içtenlik ve samimiyeti kaybet-
mesi, sahicilik ve tabiilik yerine 
suni, yapmacık ve gösterişçiliği 
ikame etmesidir. Zira bugün, 
insan fıtratını, tabiat doğallığını 
kaybetmeye başlamıştır. Top-
lumlar yalnız kalabalıklara dö-
nüşmüştür. İnsanlar kalabalıklar 
içinde yaşadığı halde yalnızlaş-
mış, toplum içinde yaşadığı hal-
de bireyselleşmiştir.

“Hayatımıza egemen olan ya-
paylığımızı, dinimize de bulaş-
tırdık…”

Büyük bir üzüntü ile ifade etmek 
isterim ki hayatımıza egemen 
olan yapaylığımızı, dinimize de 
bulaştırdık. Dinimize dünyalık-
ları yamadık. Dindarlık algıları-
mızı ve ölçülerimizi yapay hale 
getirdik. Din dilinin gönülden 
uzak, yapay bir hâle gelmesine 

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

Mütevelli Heyeti Başkanı
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hepimiz göz yumduk. Hakikatin 
tercümanı, saf dili olmamız bek-
lenirken, ne yazık ki, hakikatin 
temsilcisi olmak üzerinden ken-
dimize ayrıcalıklar devşirmeye 
kalkıştık.

“Söz düştü, imaj yükseldi, sözü 
kurtarmak, aynı zamanda in-
sanlığı kurtarmaktır…”

Üzülerek belirtmek isterim ki 
bugün dindarlıklarımızın iç-
tenliği azaldı. Yüzeysellik ve 
görsellik yüceldi. Söz düştü, 
imaj yükseldi. İmajları sığınak 
haline getirdiğimiz bir dünya-
da en önemli konu, sözü kur-
tarmaktır. Kurtarılacak sözün 
başında da Allah’ın kelamı, Hz. 
Peygamberin sözü gelmektedir. 
Çünkü sözü kurtarmak, aynı za-
manda insanlığı kurtarmaktır. 
Şimdi hep birlikte kurtarmak zo-
runda olduğumuz büyük söze, 
Sevgili Peygamberimizin dini 
tarif eden bir hadisine bir kere 
daha kulak verelim. Hıristiyan 

bir din bilgini iken hicretin do-
kuzuncu senesinde Medine’ye 
gelerek İslam’la şereflenen 
Temîmu’d-Dârî’nin rivayet etti-
ğine göre bir gün Allah Rasulü 
(sas), ashabına hitap ederken, 
üç kez tekrar ederek şöyle ses-
lenmiştir: Din samimi olmaktır. 
Din samimi olmaktır. Din sa-
mimi olmaktır. Sahabeden ba-
zıları, “Din kime karşı samimi 
olmaktır ya Rasulallah?” diye 
sorarlar. Sevgili Peygamberi-
miz de, “Allah’a karşı, Kitabına 
karşı, Peygamberine karşı, bü-
tün Müslümanlara karşı, hatta 
bütün insanlara karşı samimi 
olmaktır.” diye cevap verir. Sa-
habeden Cerir b. Abdullah şöyle 
demiştir: Medine’ye hicretten 
önce Akabe’de Rasulullah’a var-
dım ve ‘Sana İslâm üzere biat 
etmeye geldim, ey Allah’ın Ra-
sulü’ dedim. O da benim elleri-
mi şefkatle tuttu ve her Müslü-
mana karşı samimi olacağıma, 
hiç kimseyi aldatmayacağıma, 
hiçbir mümine karşı kalbimde 

kin, öfke ve nefret bulundurma-
yacağıma dair benden söz aldı.

Ebu Umâme’den gelen bir başka 
rivayete göre kudsi bir hadiste 
Resul-i Ekrem şöyle buyurmuş-
tur: “Allah buyuruyor ki; ‘Ku-
lumun kendisiyle bana ibadet 
ettiği en sevimli şey, bana karşı 
ihlaslı ve samimi olmasıdır.’” 
Ebu Hureyre’nin rivayetine göre 
Hz. Peygamber şöyle buyurmuş-
tur: “En hayırlı kazanç, kişinin 
kimseyi aldatmadan, ihlas ve 
samimiyeti elden bırakmadan 
elinin emeği ile elde ettiği ka-
zançtır.” Son olarak Buhari’nin 
rivayetine göre Basra Valisi 
Ubeydullah b. Ziyâd sahabeden 
Makil b. Yesar’ı hasta yatağında 
ziyaret etmiş; Makil ona Sevgili 
Peygamberimizin şu sözünü ha-
tırlatmıştır: “Allah, bir kulunu bir 
toplumun başına getirir de o da 
halkını aldatarak ölürse Allah, 
cenneti ona haram kılar.”

“Sevgili Peygamberimiz, fıtrat 
dinine uygun, imana, ihlasa, 
samimiyete ve ihsana dayalı, 
bütün insanlığa örneklik teşkil 
eden bir toplum inşa etmiş-
tir…”

Bu hadisler gösteriyor ki sami-
miyet, bütün bir yapıyı, samimi 
niyetle, ilahi rızaya uygun ha-
reket edildiği takdirde, müspet 
yönde etkiler. Bunun örneğini 
Peygamberimiz, kız çocukları-
nın diri diri gömüldüğü, emeğin 
istismar edildiği, tefeciliğin top-
lumu felç ettiği, her kabilenin 
birbiriyle çatışma halinde oldu-
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ğu, kutsalın istismar aracı haline 
getirildiği, topyekûn cehaletin 
hâkim olduğu bir ortamda ha-
yata geçirmiştir. Sevgili Peygam-
berimiz, fıtrat dinine uygun, 
imana, ihlasa, samimiyete ve 
ihsana dayalı, bütün insanlığa 
örneklik teşkil eden bir toplum 
inşa etmiştir. Böylelikle Medi-
ne, saadet asrının merkez şeh-
ri olmuştur. Dinden Medine; 
Medine’den de büyük bir mede-
niyet ortaya çıkmıştır.

Bu medeniyet, samimiyet me-
deniyetidir. İhlasın, fedakârlığın, 
kardeşliğin ve ihsanın medeni-
yetidir. Bu medeniyet, kardeşi 
aç iken tok yatanı kendinden 

saymaz. Bu medeniyette nifak, 
ikiyüzlülük ve riya hoş görül-
mez. Bu medeniyetin mensubu 
ne aldatan olur ne aldatılan. 
Bu medeniyette maddiyat ve 
mülkiyet insana bir statü getir-
mez. Herkes tarağın dişleri gibi 
Rabbimizin karşısında bir ve 
eşittir. Kimse kendisini başka 
türlü göstererek bir konum elde 
edemeyeceği için bu medeni-
yette yapay roller, sahte ilişkiler 
asla prim yapmaz. Bu medeni-
yetin özü samimiyettir, ihlastır, 
vicdandır, ihsandır. Bu mede-
niyet, ahlaki ilkelerini Kur’an-ı 
Kerim’den alır. Bu kitap ölçüde 
ve tartıda hile yaptırmaz. Bu 

kitap, yapamayacağınız şeyleri 
vaat ederek insanların umut-
landırılmasını ve kandırılmasını 
günah olarak tarif eder. Bu me-
deniyette samimiyetten uzak-
laşılmaz. Kişi fıtratından yaban-
cılaşıp riya ve gösteriş yapmaz. 
Zira bu medeniyetin öğreti-
si müminleri kendi aralarında 
alçakgönüllü olarak tarif eder. 
Müminler birbirlerine hakkı tav-
siye ederler ve hayırda yarışırlar. 
Onların rekabeti ancak hayırda 
yarışmaktır. Bu medeniyette 
hırs, tutku ve tamahkârlık bir 
meziyet değildir. Çaba ve gay-
ret, ancak ve ancak iyilik ve ha-
yır üzere olmalı, rıza-i Bari esas 
alınmalıdır.
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“Her türlü çıkar ve kaygılar bir 
tarafa bırakılarak birlikte yaşa-
manın hukukunu ve kardeşlik 
ahlakını samimiyetle istemeli, 
bunu tesis etmek için çaba sarf 
etmeliyiz…”

İslâm dünyası zor bir süreçten 
geçmektedir. Dil, ırk, mezhep, 
meşrep, grup ve siyasal tercih-
lerle kamplara bölünmek ve 
çatışmaların derinleştirilmek is-
tendiği, vahdetten, birlikten ve 
beraberlikten bahsetmenin bile 
anlamını yitirdiği bir dönemde-
yiz. Her tarafta kan, gözyaşı ve 
umutsuzluk hâkim. Her türlü 
çıkar ve kaygılar bir tarafa bıra-
kılarak birlikte yaşamanın huku-
kunu ve kardeşlik ahlakını her 
mümin vicdan samimiyetle iste-
meli, bunu tesis etmek için çaba 
sarf etmelidir.

“Kur’an, bize ancak inananlar 
kardeştir diyor; bizler ise baş-
kalarının ürettiği silahlarla kar-
deşlerimizi öldürüyoruz…”

İslam dünyasında yaşananlar 
çocuklarımıza ve gelecek nesil-
lerimize umut vermiyor. Bu hali-
mize bakanlar İslam’ın barış dini 
olduğu konusunda tereddütler 
yaşıyor. Kur’an, bize ancak ina-
nanlar kardeştir diyor; bizler ise 
başkalarının ürettiği silahlar-
la kardeşlerimizi öldürüyoruz. 
Kur’an, bize Allah’ın ipine sım-
sıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin 
diyor; bizler ise elimize aldığımız 
iplerle boğacak insan bulmak 
için suni tefrikalar var ediyoruz.

“Sevgili Peygamberimiz, kar-
deşlerin bireysel günahlarını 
örtmeden bahsediyor; bizler 
ise hanelere tecavüz ediyor, te-
cessüs ediyor ve hiçbir ahlâkî 
kural tanımıyoruz…”

Sevgili Peygamberimiz, bizler-
den, iman edenlerden emin 
beldeler oluşturarak herkesin 
eman içerisinde yaşamasını sağ-
lamayı istiyor; bizler ise İslâm 
beldelerinde bombalar altında 

yaşıyor, camilerimizde insanla-
rın öldürülmesine seyirci kalı-
yoruz. Sevgili Peygamberimiz, 
kardeşlerin bireysel günahlarını 
örtmeden bahsediyor; bizler ise 
hanelere tecavüz ediyor, teces-
süs ediyor ve hiçbir ahlâkî kural 
tanımıyoruz. Sevgili Peygam-
berimiz, bizden yardımlaşmayı, 
dayanışmayı, rızkımızdan infak 
etmemizi istiyor; bizler ise kar-
deşlerimiz açlıkla, yoklukla pen-
çeleşirken mal ve servet birikti-
rerek güç elde ediyoruz.

“Kur’an, bizden, akletmemizi, 
istiyor; bizler ise başkasının bil-
gisiyle yetinerek, akıllarımızı ki-
raya verip nice insanın bu yolla 
istismarına seyirci kalıyoruz…”

Kur’an, bizden, akletmemizi, 
bilgiyi ve hikmeti elde etmemi-
zi istiyor; bizler ise başkasının 
bilgisiyle yetinerek, akıllarımızı 
kiraya verip nice insanın bu yol-
la istismarına seyirci kalıyoruz. 
Kur’an, emaneti ehillere verin 
diyor; bizler ise ehliyete ve liya-
kata bakmaksızın mensubiyet 
duygularıyla adam kayırıyor, nü-
fuz kullanıyor, birçok kimsenin 
hakkına ve hukukuna tecavüz 
ediyoruz.

“İslâm, bütün çaba ve gayretle-
rimizde ilahi rızayı gözetmemizi 
istiyor; bizler ise güç tutkusuy-
la, kendi menfaatini ümmetin 
menfaatine tercih ederek bir 
hizmet anlayışını esas alıyo-
ruz…”
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İslâm, her şeyden önce iman 
eksenli ahlaki kaygılara dayalı 
bir toplum inşa etmeyi hedef-
liyor; bizler ise her türlü ahlaki 
ilkeleri bir tarafa bırakarak, her 
yol meşru ve mubah mantığıy-
la toplumsal inşa davasına so-
yunuyoruz. İslâm, bütün çaba 
ve gayretlerimizde ilahi rızayı 
gözetmemizi istiyor; bizler ise 
güç tutkusuyla, çıkara dayalı 
maslahat prensibiyle ve kendi 
menfaatini toplumun ve ümme-
tin menfaatine tercih ederek bir 
hizmet anlayışını esas alıyoruz.

“Samimiyet başkalarının tak-
dirini almak ya da dünyalık bir 
çıkar elde etmek için yapılan 
rol ve çabalarla değil, sadece 
ve sadece Rabbimizin rızasını 
kazanmakla yaşanabilir…”

İslâm sadece bir takım ritüelle-
rin ifasıyla yerine getirilen bir 
din değildir. Elbette İslâm’ın 
din olmaktan kaynaklı ritüelleri 
vardır. Ancak İslâm’ın ritüelleri, 
yetimin hakkının gözetilmeden 
kılınan namaz değil, her tür-
lü kötülüklerden bizi alıkoyan 
namazdır. Zekâtla, yardımlaş-

mayla, dayanışmayla ve infakla 
beraber zikredilen namazdır. 
İslam’ın ritülleri hayatın bütün 
vechelerine anlam veren hac-
taki menasikler gibi gündelik 
hayatta karşılığı olan ve bize yol 
gösteren ritüellerdir. İslam ah-
laktan bağımsız ele alınamaz. İs-
lam özünde ihsana, hüsne, güzel 
olana ermektir. Bu da her türlü 
riyadan, yalandan, gösterişten, 
kibirden, ihanetten, vefasızlık-
tan, ikiyüzlülükten, bencillikten, 
güç tutkusundan ve tahakküm-
den nefislerimizi arındırarak fa-
zilete ve kemale ermektir. Din 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |  11  



ihlas, sadakat ve temiz bir niyet-
le bu samimiyete erme çabası-
dır. Dindarlığımızı bu anlamıyla 
gözden geçirerek, benliğimizi bu 
anlamıyla dine uygun hale getir-
meliyiz. Samimiyet başkalarının 
takdirini almak ya da dünyalık 
bir çıkar elde etmek için yapılan 
rol ve çabalar değildir. Gerçek-
ten samimiyet sadece ve sadece 
Rabbimizin rızasını kazanmakla 
yaşanabilir. Dinde ölçü samimi-
yet ve halis niyettir. Bu da bizim-
le Rabbimiz arasındaki akit ve 
ahiddir. Ahdimize uygun olarak 
kulluğumuzu idrak eder mükel-
lefiyet ve mesuliyetimizin bilin-
cine erersek Rabbimizin rızasını 
kazanmış oluruz. Tüm çabamız 
Rabbimizin rızasını kazanmak 
olmalıdır.

“Gelin bugün yeniden Efendi-
mizin sevgisinin etrafında ke-
netlenelim…”

Gelin bugün, yeniden kenetle-
nip Ensar ve Muhacir kardeşli-

ğini ve dostluğunu yaşatalım. 
Sevgili Peygamberimizin veda 
hutbesinde bizi şefkatle kavuş-
turan o sözlerini yeniden hayata 
geçirelim. Bizi bölecek her türlü 
duygudan, her türlü ihtirastan 
yüz çevirecek bir hakikat aydın-
lanmasıyla kendimize, secde-
mize, evimize ve kardeşliğimize 
dönelim. Biz, yokluğunun derin 
yoksulluğunu yaşadığımız Pey-
gamber Efendimizin doğumu-
nun 1443. yılında onu anlayarak 
analım. Kalbimizi samimiyetle 
yeniden ona ısındıralım. Dağıl-
mış olan gönül dünyamızı onun 
birleştirici yoluna çevirmeyi 
kendimize şiar edinelim. Onun 
yolunda kardeşçe, dostça, dü-
rüstçe yürümeye devam edelim. 
Sizler, Sevgili Peygamberimizin 
(sas) gönlünden hiç eksik olma-
dınız. O, sizlerden hep “kardeş-
lerim” diye söz etti. Rabbimden 
niyazım odur ki, sizlerin gönlün-
den de Peygamberimiz (sas) hiç-
bir zaman eksik olmasın.

Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı

“Bu etkinlikler, Peygamberimi-
zin örnek hayatının ve aydınla-
tıcı rehberliğinin doğru bir şe-
kilde anlaşılmasına çok anlamlı 
katkılarda bulunacaktır…”

Bu etkinlikler, toplumumuzda, 
Peygamberimizin yüce kişiliği-
nin, örnek hayatının ve aydın-
latıcı rehberliğinin doğru bir 
şekilde anlaşılmasına; onun 
öncülüğünü yaptığı ve hepimize 
tavsiye ettiği huzur ve sevgi ik-
liminin oluşmasına çok anlamlı 
katkılarda bulunacaktır. Ayrıca, 
her yıl düzenlenen ve artık gele-
neksel hale gelmiş bulunan Kut-
lu Doğum Haftası etkinliklerinin 
olgun, kapsayıcı ve aydınlatıcı 
bir ortamda cereyan etmesini 
sağladığı için Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızı ve emeği geçen bü-
tün mensuplarını tebrik ediyor 
ve takdirlerimi bildiriyorum. 
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İnanıyorum ki bu etkinlikler, 
toplumumuzda, Peygamberimi-
zin yüce kişiliğinin, örnek haya-
tının ve aydınlatıcı rehberliğinin 
doğru bir şekilde anlaşılmasına; 
onun öncülüğünü yaptığı ve he-
pimize tavsiye ettiği huzur ve 
sevgi ikliminin oluşmasına çok 
anlamlı katkılarda bulunacaktır. 

“Hz. Peygamberin mesajı bu-
gün de, gelecekte de dünyamızı 
aydınlatmaya devam edecek-
tir…”

Peygamberlerin hepsi aynı ila-
hi mesajı tebliğ etmişlerdir. Bu 
inanç, dinimizin kuşatıcılığının 
ve evrenselliğinin en önemli 

dayanağıdır. Onun, Allah’ın lüt-
fu ve inayetiyle insanlığa tebliğ 
ettiği ilk mesajından itibaren 
geçen 23 yıllık peygamberlik dö-
nemi, tüm zamanlara ışık tutan 
ve rehberlik yapan hakikatler 
ile doludur. O, sadece içinden 
çıktığı toplumun insanlarına 
ilettiği ve bugün bizler için de 
geçerli bulunan mesajlarıyla 
değil, aynı zamanda örnek ki-
şiliği ve hakikate şahitlik yapan 
hayatıyla da, her zaman oldu-
ğu gibi bugün de, gelecekte de 
dünyamızı aydınlatmaya devam 
edecektir. Onun gerek bir insan 
olarak sahip olduğu hasletlerin, 
gerekse peygamber sıfatıyla 

yaşadığı hayatın temel özellik-
lerinden sadece bir kaçına bu-
rada değinmemiz, bu devam 
eden rehberliğin yol gösterici 
niteliğini bize yeniden hatırlata-
caktır. Onun ‘beşer’ kimliğinden 
dolayı, ilahi mesajlar, insanların 
aklına, düşünme ve muhakeme 
etme melekelerine seslenmekte 
ve özlerindeki temiz fıtratı ha-
rekete geçirmektedir. Allah’ın, 
mesajlarını, ‘düşünen’, ‘tefekkür 
eden’ bir topluma indirdiğini 
buyurması da, aklın ve düşün-
menin İslam dininin tebliği ve 
medeniyetinin gelişmesinde oy-
nadığı temel fonksiyonu ortaya 
koymaktadır. 
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“Veda hutbesindeki uyarıların 
geçerliliğini sürdürmesi, Pey-
gamberimizin tavsiye ve uyarı-
larının tarih üstü evrensel de-
ğerini bir kez daha ortaya koy-
maktadır…”

Bütün bir İslam dünyası ve Müs-
lümanlar olarak onlarla ne ka-
dar uyum içinde olduğumuzu 
sorgulamalıyız. Veda Hutbesi’ni, 
bugünün kavramlarıyla ifade 
edersek, ırk ayrımcılığına, cin-
siyet eşitsizliğine ve ekonomik 
sömürüye karşı güçlü uyarı ve 
tembihlerle doludur. Bu uyarıla-
rın bugün sadece İslam ülkeleri 
için değil, modern gelişmiş top-
lumlar için de hâlâ geçerliliğini 
sürdürmesi, Peygamberimizin 
tavsiye ve uyarılarının tarih üstü 
evrensel değerini bir kez daha 
ortaya koymaktadır. Hepimizin 
bildiği bu gerçekleri yeniden 
hatırlatmamız, İslam dünyası 
olarak son birkaç yüzyıldır için-
de bulunduğumuz durumu ve 
bugün şahit olduğumuz, pek de 
parlak olmayan sosyo-ekono-
mik ve siyasi tablonun sebeple-

rini doğru anlamamızı sağlamak 
içindir. 

“Bu yıl ki, Kutlu Doğum teması-
nı çok anlamlı buluyorum…”

Bu vesileyle şu hususu yeniden 
ifade etmek isterim: İçtenlikli bir 
şekilde kendimizden başlayarak 
çevremize bakmalıyız. İyi niyetli 
ve istikrarlı çabalarla gidişatımızı 
gözden geçirmeliyiz. Bu toprak-
larda her inanç grubunun, her 
aidiyet ve mensubiyet çizgisinin 
huzur ve bekasını garanti altına 
almalı ve bu konuda vicdani ve 
ahlâkî açıdan sorumluluk duy-
malıyız. Bugün Hz. Peygamberi 
sevmenin, ona tabi olmanın her 
şeyden önce derin bir samimi-
yet gerektirdiğini düşünüyo-
rum. Bin yılı aşkın Müslümanlık 
tarihimizin ortak özelliği dinde 
samimiyettir. İnsan, ilişkilerini 
Allah’la nasıl kuruyorsa çevre-
sindekilerle de öyle kurmak zo-
rundadır. Kabul etmek gerekir 
ki günümüzde herkes gibi bizler 
de ağır samimiyet sınavlarından 
geçmekteyiz. Allah ve Peygam-

ber ile olan ilişkilerimizin özü sa-
mimiyet üzerine bina edilmiştir. 
Peki, diğer insanlarla, kendimiz-
le, doğayla ve cümle mevcudat-
la kuracağımız ilişkinin dinî ve 
ahlâkî temeli ne olacaktır? Bu 
vesileyle bu konunun üzerinde 
hep birlikte yeniden düşünmeli 
ve her birimiz kendimizi gözden 
geçirmeliyiz. 

“Samimiyet sağlıklı bir toplum 
olmanın en önemli şartıdır…”

Birbirimize karşı samimi olma-
mızın, özümüzle sözümüzün, içi-
mizle dışımızın bir olmasının her 
şeyden önce sağlıklı bir toplum 
olmanın en temel şartı olduğu-
nu vurgulamak isterim. Kutlu 
Doğum Haftamızın Peygamber 
Efendimizin mesajlarının doğru 
bir şekilde anlaşılıp kavranması, 
hemen her boyutuyla içselleşti-
rilmesi konusunda bizlere yeni 
kapılar açmasını temenni ediyo-
rum.

Program gül takdimi ile sona 
erdi. 



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

Mütevelli Heyeti Başkanı

Kutlu Doğum Haftası İstanbul’da 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla kutlandı. 
Sinan Erdem Spor Salonunda 
Kur’an tilaveti ve salavatlar eş-
liğinde başlayan programda 
konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, “14 
asır önce nasıl ki Peygamber 
Efendimiz geldi parçalanmış 
yürekleri birleştirdi, bugün de 
onun kutlu doğumu yeryüzün-
de bütün insanlığa şifa olsun. 
Dökülen bütün kanların sona 
ermesine vesile olsun. Dökülen 
bütün gözyaşlarını dindirsin. 
Parçalanmış yürekleri birleştir-
sin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının çey-
rek asırdır Hz. Peygamberi an-
maktan anlamaya şiarıyla kutlu 
doğum programlarını tertip etti-
ğini kaydeden Diyanet İşleri Baş-
kanı Görmez, “Daha önce yüz-
yıllardır mevlidi nebiye ilaveten 
miladi takvime göre efendimizi 
anlamak, onu bilmek, onu yaşa-
mak ve onun üzerinde yeniden 
düşünmeyi sağlamak için Diya-
net İşleri Başkanlığı haftayı ter-
tip etmektedir” diye konuştu.

Sadece köylerde, kasabalarda 
değil, tüm şehirlerde, İslam bel-
delerinin tamamında kutlu do-
ğumun idrak edildiğini belirten 

KUTLU DOĞUM
HEYECANI İSTANBUL’DA...
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Başkan Görmez, konuşmasında 
şu hususlara değindi;

“Biz millet olarak bize kitabı ge-
tiren Efendimizi severek Müs-
lüman olduk…”

Bizim sevgi merkezli bir pey-
gamber tasavvurumuz vardır. 
Biz millet olarak bu dinin kitabı-
nı okuyarak Müslüman olmadık. 
Biz millet olarak bu kitabı bize 
getiren efendimizi severek Müs-
lüman olduk. Ona olan sevgimizi 
ilahilerde, kasidelerde, naatlar-
da, musikide, şiirlerde ifade et-
tik. Çocuklarımıza en çok onun 
ismini verdik. Anadolu’da içinde 
Ahmet, Mehmet, Mahmut ol-

mayan hiçbir ev yok gibidir. Biz 
sevgimizi, aşkımızı sevdamızı 
hep efendimiz ile ifade ettik.

“Gelin bugün tarihimizi bir sev-
gi üzerinden, bir sevda üzerin-
den, Aşk-ı Nebi üzerinden oku-
yalım…”

Tarihimizi kılıç kalkan, top tüfek 
üzerinden anlatanlar olmuştur. 
Bizim tarihimizi, kültürümüzü, 
medeniyetimiz çelik çomak üze-
rinden, oyun eğlence üzerinden, 
zevk-ü sefa üzerinden okuyanlar 
olmuştur. Hatta bizim tarihimi-
zi orta çağ oryantalizminin en 
kötü bilgisi ve ideolojisi olan ha-
rem fantezileri üzerinden oku-

yanlar hep olmuştur. Ancak 
gelin bugün tarihimizi bir sevgi 
üzerinden, bir sevda üzerinden, 
Aşk-ı Nebi üzerinden okuyalım. 
Bu sevgi ahlakın gücüne güç 
katmış, gücün ahlakına yön ver-
miştir. Bizim tarihimizde bu sev-
gi hep var ola geldi. Mühim olan 
bu sevgiyi doğru bilgiye dönüş-
türmek, doğru bilgiyi de örnek 
bir yaşantıya dönüştürmektir.

Hz. Peygamber, din ve samimi-
yet…

“İçinde yaşadığımız dünya sami-
miyetini kaybetti. Yapaylık ve sa-
nallık hakikatin önüne geçti…”
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Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı 
olarak Kutlu Doğum Haftasını, 
toplumda farkındalık oluştur-
mak için bir temayla kutluyoruz. 
Bu yılki etkinlikler “Hz. Peygam-
ber, din ve samimiyet” başlığı 
ile yapılacak. İçinde yaşadığımız 
dünya samimiyetini kaybetti. 
Yapaylık ve sanallık hakikatin 
önüne geçti. Gösteriş, gösteri, 
riya, reklam, propaganda, imaj, 
sözün ve hakikatin yerine geçti. 
En kötüsü insanlar kendi yapay-
lıklarını, dünyanın yapaylıklarını 
dine bulaştırdı. Kendi sahteliği-
ni, kendi samimiyetsizliğini din 
ile olan ilişkilere de yansıttı.

“Gelin bugün yeniden Peygam-
ber sevgisi etrafında kenetle-
nelim…”

Gelin bugün yeniden kenetlenip 
ensar ve muhacir kardeşliğini 
yaşatalım. Bizi bölecek her türlü 
duygudan, ihtirastan yüz çevire-
cek bir hakikat aydınlanması ile 
kendimize, secdemize, kardeşli-
ğimize dönelim. Biz yokluğunun 
derin yoksunluğunu yaşadığımız 
peygamber efendimizin doğu-
munu onu anlayarak analım. 
Dağılmış olan gönül dünyamızı 
onun birleştirici yoluna çevir-
meyi kendimize şiar edinelim. 
Onun yolunda kardeşçe yürü-
meye devam edelim. Allah, ço-
cuklarımızın yüreklerinden kıya-
mete kadar efendimizin sevgisi-
ni eksik etmesin.

Prof. Dr. Emrullah İŞLER
Başbakan Yardımcısı

“Efendimizin hayatının her bir 
anı insanlık için döne döne 
okunacak, ezberlenecek ders-
lerle doludur…”

Kuran’ı Kerim insanlık için nasıl 
bir yol gösterici ise aynı şekilde 
peygamberimizin hayatı da kıla-

vuzdur. Onun içindir ki peygam-
berimiz anılmaktan ziyade anla-
şılmayı hak eden ve bunun me-
suliyetini bize yükleyen bir hida-
yet rehberidir. Modern zaman-
larda her toplumda çeşitli siyasi, 
ekonomik ve sosyal sebeplerle 
insani, ahlaki, dini birçok değer 
yozlaşmaya maruz kalmış du-
rumdadır. Bunun beraberinde 
bireysel ve toplumsal hayatı 
ayakta tutan bazı değerlerin iş-
levsiz hale gelmesi kaçınılmaz 
olmuştur. Müslümanların huzur 
ve mutluluk içinde yaşamlarını 
sürdürmeleri, dindarlıklarını sa-
hih bir eksene oturtabilmeleri, 
bu değerlerin varlığı ile yakın-
dan ilgilidir. Bu değerleri yeni-
den gündeme getirmek, genç-
lerimizi yeniden buluşturmak 
için Peygamberimizi tanımak 
ve anlamak durumundayız. Hz. 
Âdem’den bugüne kadar he-
pimiz samimiyet sınavına tabi 
tutulmaktayız. Samimiyet içi 
dışı bir olmaktır, ikiyüzlülükten 
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uzak durmaktır, aldatmamaktır, 
aldanmamaktır. Kısacası her işi 
Allah için yapmaktır. Bu sami-
miyettir ki birbirini karşılıksız 
seven, paylaşımcı bir toplumun 
temelini oluşturmaktadır.
 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

“İman en önce kalpte tecelli 
eder…”

Kalp sadece bir organ değil, bir 
et parçası değil, insanın varlık 
sebebini içinde taşıyan kimi za-
man ilmin, aşkın, muhabbetin 
mekanı; kimi zaman nefretin, 
kinin zemini olan adeta beden 
ülkesinin saltanat merkezi-
dir. İman en önce kalpte tecelli 
eder. İlahi mesajında buyurdu-
ğu gibi ‘iman kalbe yazılır’. Allah 
kalplerde olanı bilendir. İçinizde 
kalpte olanı açığa vursanız, giz-
leseniz de Allah ondan dolayı 

hesaba çeker. Dilediğini affeder, 
dilediğine azap eder. Kalpte ne 
varsa dilde, gözde, elde, ayakta, 
tüm bedende o vardır. Dil neyi 
söylerse söylesin, el neyi eyler-
se eylesin eğer iman dilden öte-
ye gitmeyip kalbi kuşatmıyorsa, 
kalbi tesiri altına almıyorsa, mü-
hürleri kırarak kalbe yazılmıyor-
sa o gerçek iman değildir. 

“Samimiyet, gönül ile bedenin 
uyumudur, muhabbetidir…”

Samimiyet, kalp ile yani gönül 
ile dilin tüm bedenin uyumudur, 
muhabbetidir, birbiriyle sohbe-
tidir. Samimiyet kalbin ve gön-
lün aynı yöne bakmasıdır. Sami-
miyet kalpte olanın sahtecilik-
ten, aldatmadan, riyadan uzak 
şekilde dile, ele ve eyleme 
yansımasıdır. Her gün Kıbleye 
yöneliyor ve defalarca ‘Ancak 
sana kulluk eder ancak senden 
yardım dileriz’ diyoruz. Her gün 
defalarca tekrarladığımız bu 
yakarış dilden kalbe indiği tak-
dirde, bir mana ve bir karşılık 

ifade eder. Diliyle ‘yalnız sana 
kulluk ederiz’ deyip, kalbiyle 
putlara, güce, mal ve evlatlara 
tamah edenler, takdir edersiniz 
ki gerçek müminler değildir-
ler. Diliyle milyonlarca kez de 
olsa ‘ancak senden yardım dile-
riz’ diyen ama kalbiyle güçten, 
hırstan, dünya malından, mad-
di olandan yardım bekleyenler, 
hiç şüphesiz hem aldatan hem 
de aldananlardır.

“Kalp ile beden arasındaki sami-
miyet köprüsünü yeniden inşa 
etmeye, her zamankinden çok 
daha fazla muhtaç haldeyiz…”

14 asır önce Hira Dağı’nda Haz-
reti Muhammed’e gelen ‘oku’ 
mesajı aslında bir anlamda ken-
di kalbini keşfet emridir. 14 asır 
sonra açıkçası tüm bir insanlık, 
bütünüyle bir kez daha kalbimizi 
keşfetme ihtiyacı içindeyiz. Kalp 
ile beden arasındaki samimiyet 
köprüsünü yeniden inşa etme-
ye, her zamankinden çok daha 
fazla muhtaç haldeyiz. Samimi-
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yetin dışlandığı, kalplerde olanın 
dile dillerde olanın kalbe sirayet 
etmediği her araç, bizi hakka 
götürmeyecek tam tersine bizi 
haktan uzaklaştıracaktır. Siyaset 
eğer kalptekiyle dildekini sami-
miyet köprüsüyle birbirine bağ-
layabiliyorsa, hakka ve halka 
hizmettir. Adalet, eğer vicdan 
ile hak arasındaki samimiyet 
köprüsünü tesis edebiliyorsa 
adalettir. Devlet kendisini var 
eden insan ile arasında bir sa-
mimiyet köprüsü imar edebili-
yor yani insanı yaşatarak, insan 
için ayakta kalabiliyorsa adil bir 
devlettir. Kitap kalptekini ya-
zıya dökebildiği, gönülde olanı 
samimi bir şekilde beyaz sayfa-
ya aktarabildiği ölçüde faydalı-
dır. En önemlisi de alim kalbini 
keşfedebilmiş, kalbine bilgi ka-
dar aşkı yerleştirebilmiş, kalbi-
ni Rabbi ile tanıştırarak, nefsini 
tanıyabilmiş, gönlü ile dili, tavrı, 

edası arasında samimiyet ihdas 
edebilmiş kişidir.

“Kalbe yazılan iman silinme-
dikçe, toplumlar da ruh kökle-
rinden, özlerinden, kendilerini 
var eden dinamiklerden kopuş 
yaşamazlar…”

Samimiyet üzerinde her zaman-
kinden fazla durmamız, sorma-
mız ve sorgulamamız gereken 
bir süreçten geçiyoruz. Tezahü-
rün yani dış görünüşün, imajın 
bu kadar öne çıktığı bir dünya-
da, samimiyeti yeniden keşfe-
dip idareden siyasete, adaletten 
ilme kadar her alanda sami-
miyeti yeniden egemen kılma-
mız gereken bir mücadeleye ih-
tiyaç duyuyoruz. Hiç kuşkusuz 
tek tek insanların olduğu kadar 
toplumların da bir kaderi vardır. 
Kaderin üzerinde bir kader var-
dır. Toplumlar, zaman zaman ha-

yal kırıklığı yaşarlar, toplumlar, 
zaman zaman aldanırlar, aldatı-
lırlar. Toplumlar, öyle zamanlar 
olur ki yenilirler, varlıklarını yiti-
rirler, fetret dönemleri yaşarlar. 
Allah’a sonsuz hamd-ü senalar 
olsun ki insanın kalbi, toplumun 
kalbidir ve o kalbe yazılan iman 
silinmedikçe, toplumlar da ruh 
köklerinden, özlerinden, kendi-
lerini var eden dinamiklerden 
kopuş yaşamazlar. 

Rabbim bizi Kur’an’ın ışığından, 
Resul-ü Ekrem efendimizin ve 
onun Ehli Beytinin rehberliğin-
den ayırmasın. Rabbim milleti-
mizin kardeşliğini, birlik ve bü-
tünlüğünü muhafaza etsin, tüm 
Müslüman kardeşlerimizi, tüm 
insanlığı rahmetiyle, bereketiyle 
kuşatsın.

Program gül takdimiyle sona 
erdi. 



BAŞKANDAN Yüzyılın

İslâm Kültür
Hizmeti

Ödülleri



“Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti, Onur ve Hizmet Ödülleri” İstanbul’da gerçekleşen 
görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 

Haliç Kongre Merkezi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah 
İşler, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de 

iştirakiyle gerçekleşen programa çok sayıda ilim adamı katıldı. 

Vakfımızın prestij eserleri olarak kabul edilen, iki bin ilim adamının otuz yıl süren çalışmalarıyla 
nihayete eren ‘İslam Ansiklopedisi’, yüz hadis hocasının on yılda hazırladığı ‘Hadislerle İslam’ ve sekiz 
yılda hazırlanan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı üç dev eserin oluşmasında büyük çaba ve gayretleri olan 

değerli ilim adamlarına ödüllerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. 



KÜLTÜR

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

“Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti 
Onur ve Hizmet Ödülleri” töre-
ninde bir konuşma yapan Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan 
“Gerek İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığım döneminde, 
gerek 11 yıllık Başbakanlık döne-
minde, belki sayısı bine ulaşan 
açılış merasimlerine katıldım. 
81 vilayette, hatta dünyanın bir-
çok şehrinde açılışlar yaptık. Kü-
resel boyuttaki projelerin, tarihi 
nitelikteki eserlerin, kimi zaman 
sayısı 400-500 kalemi bulan hiz-
met ve yatırımların toplu açılış-
larına iştirak ettik. Açık yürekli-
likle ifade etmeliyim ki, bugün, 
bu salonda şahit olduğum me-
rasim, benim için son derece 
farklı, son derece müstesna bir 
anlam ifade ediyor. Bugün, 30 
yıllık hummalı bir çalışmadan 
hasıl olan, 44 cilt hacmindeki bir 

büyük eserin, bir müstesna ese-
rin Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi’nin tamamlanmış 
olma gururunu, şerefini hep bir-
likte yaşıyoruz” dedi.

Medeniyetin özü, aşktır ve o 
aşktan hasıl olan ilimdir

Bir ülke için, bir millet için, yol 
yapmanın, köprüler, tüneller 
inşa etmenin, vatandaş için has-
taneler, sağlam ve sağlıklı konut-
lar inşa etmenin, çocuklar için 
okullar, üniversiteler inşa etme-
nin son derece önemli olduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, 
“Ancak, sadece bunları yaparak, 
asla ve asla bir medeniyet inşa 
edemezsiniz. Medeniyetin özü, 
taş değildir, kum değildir, beton 
değildir. Medeniyetin özü, asfalt 
değildir. Medeniyetin özü, güçlü 
silahlar hiç değildir. Hatta me-
deniyetin özü, tek başına insan 
dahi değildir. Medeniyetin özü, 
aşktır ve o aşktan hasıl olan ilim-
dir. İşte bizler bugün, bu salon-
da, medeniyetin özü olan aşkın 
ve ilmin müşahhas hale gelmiş, 
adeta ete kemiğe bürünmüş 
haline şahitlik ediyoruz. 44 cilt 
ve 17 bin maddeden oluşan, 30 
yıllık emeğin, göz nurunun ne-
ticesinde ortaya çıkan bu muh-
teşem eserin, ülkemiz ve mille-
timiz için hayırlı olmasını gönül-
den temenni ediyorum.” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan 30 yıl içinde, bu muhteşem 
eserin oluşumuna zemin hazır-

lamış tüm ilim adamlarına, si-
yasetçilere ve idarecilere teşek-
kür ederek, bu eserin vücuda 
gelmesini temin eden Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na, Türkiye Di-
yanet Vakfı’na, İslam Ansiklope-
disi Genel Müdürlüğü’ne, İslam 
Araştırmaları Merkezi’ne, bu ku-
rumların tüm yönetici ve men-
suplarına şükranlarını sundu.

2 bine yakın ilim adamı 
birikimlerini koydu

Başbakan Erdoğan, Türkiye’den 
ve Türkiye dışından 2 bine yakın 
ilim insanının, bu esere birikim-
lerini koyduklarını belirterek, 
tüm alimlere gönülden teşekkür 
edip, 30 yıllık süreçte hayatını 
kaybeden ilim insanlarına da 
rahmet diledi.

İslam Ansiklopedisi kadim 
medeniyetimize ayna tutan bir 
eser

Her eserin, her kitabın değer-
li olduğunu ifade eden Baş-
bakan Erdoğan, ancak İslam 
Ansiklopedisi’nin, bir kitap ol-
manın çok daha ötesinde, ka-
dim medeniyetimize ayna tutan 
bir eser olma niteliğini taşıdığını 
belirterek “Bu 44 ciltlik külliyat, 
bir büyük medeniyetin, bir sev-
gi, aşk ve ilim medeniyetinin 
1435 yıllık serencamını, seyaha-
tini, serüvenini ve birikimini ih-
tiva ediyor. Her şey, bir mağara-
da, Sevgililer Sevgilisine, alem-
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lere rahmet olarak gönderilmiş 
Peygamber Efendimize, ‘oku’ 
emriyle başlamıştı. Hazreti Pey-
gamber ümmiydi, okuma yazma 
bilmiyordu. İşte o ilk ilahi me-
sajla, hem Hazreti Peygamber, 
hem de onun vasıtasıyla bizler, 
çok önemli bir gerçekle tanışma 
bahtiyarlığına eriştik. İlim, oku-
ma yazmayla değil, gözle değil, 
harfle değil, kalple, yani gönülle 
kazanılabilen bir değerdir. Bu-
gün artık tamamlanmış olan, 
çok büyük bir coğrafyanın or-
tak medeniyetini, altını çizerek 
ifade ediyorum, sadece özet-

leyen bu 44 ciltlik muhteşem 
eser, okuma yazma bilmeyen, 
ümmi bir peygamberin kalplere 
nakşettiği ilmin bir neticesidir. 
Ümmi bir Peygamber, ilk olarak 
‘oku’ emrine muhatap olmuş ve 
işte oradan, böyle büyük, böyle 
zengin bir medeniyet teşekkül 
etmiştir. İlim, bizim medeniye-
timizde, aklın ibadeti olarak gö-
rülmüştür.” dedi.

Bilgi, kişiyi hikmete 
taşımıyor, insanın gönlüne, 
kalbine hitap etmiyor, orada 
şimşeklerin çakmasına vasıta 

olmuyor, kişiyi halden hale 
çevirmiyorsa, o ilim değildir, 
olsa olsa malumattır

İlim ve bilimin aynı olmadığını 
belirten Başbakan Erdoğan ili-
min, en başta, eşyanın hakikati-
ni tespit etme gayesini taşıdığı-
nı, kişinin çok okuması, çok şey 
biliyor ve çok malumat sahibi 
olmasının, onun ilim sahibi ve 
alim olduğu anlamına gelme-
diğini anlatarak, “Hani derviş 
Yunus diyor ya, ‘İlim en başta 
kendini bilmektir. Marifet ol-
madan ilim, ilim olmadan irfan 
olmaz’. Kişi kendini bilirse, Rab-
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bini bilir. Rabbini bilen, eşyanın 
hakikatine mazhar olur. Bugün 
birçokları çıkıp, ‘böyle bir ansik-
lopediye artık ne gerek var’ diye 
sorabilir. Soranlar da yok değil, 
var. İnternete giriyoruz, arama 
sayfalarına kelimeyi, kavramı 
yazıyoruz, önümüze milyonlarca 
kaynak ve veri çıkıyor. Aslında 
artık herkesin yazar olduğu bir 
çağda yaşıyoruz. Başta twitter 
olmak üzere, birçok mecrada, 
bilgisayarı ve interneti olan her-
kesin yazı yazabildiği, cesaretle 
fikir serdedebildiği bir asırda 
bulunuyoruz. İşte ilim ve bilim 
farkını, özellikle internet bağ-

lamında tekrar tekrar tefekkür 
etmek, tezekkür etmek, genç 
nesillere de bu önemli farkı çok 
iyi anlatmak durumundayız. İn-
ternet bilgi verebilir, internet 
herkesin görüş ifade etmesi için 
bir mecra olabilir. Ama ilim, bu-
nun çok çok ötesinde, bunun 
çok üzerinde bir yerdedir. İlim 
aşkı yoksa, ilim de yoktur. Ma-
rifet yoksa, kendini bilme yoksa, 
eşyanın hakikatine vakıf olma 
yoksa, ilim de yoktur. Bilgi, ki-
şiyi hikmete taşımıyor, insanın 
gönlüne, kalbine hitap etmiyor, 
orada şimşeklerin çakmasına 
vasıta olmuyor, kişiyi halden 

hale çevirmiyorsa, o ilim değil-
dir, olsa olsa malumattır. İslam 
Ansiklopedisi’nin, bana en çok 
heyecan veren yanı da işte bu-
dur.” dedi.

Başbakan Erdoğan, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi’nin her cildinin kendisine 
heyecan veren bir eser oldu-
ğunu, her cildinin, sayfalarının, 
harflerin, mürekkebin ötesin-
de bir anlam taşıdığını, İslam 
Ansiklopedisi’nin içindeki bilgi-
nin dahi ötesinde bir anlam ih-
tiva ettiğini belirterek, «Bütün 
medeniyet tarihimizde olduğu 
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gibi, bu eserde de ilim öne çı-
kıyor, aşk öne çıkıyor, eşyanın 
hakikatini bilme gayesi öne çıkı-
yor. Bu eserde, bir medeniyetin 
birikimi kadar, bir medeniyet 
tasavvuru, bir medeniyet mu-
hayyilesi öne çıkıyor. Biz tarihi-
mizle her zaman gurur duyduk 
ve gurur duyuyoruz. Zaferleri-
mizle, kahramanlığımızla, inşa 
ettiğimiz şehirlerimizle, imar 
ettiğimiz camilerle, külliyelerle, 
köprülerle, medreselerle, çeş-
melerle her zaman gurur duy-
duk ve gurur duyuyoruz ama 
asıl gurur duyacağımız eser, işte 
bu ilmi eserlerdir. Asırlar içinde, 
yapılan nice yollar bozuldu, inşa 
edilen nice binalar çöktü, imar 
edilen nice şehirler harabeye 
döndü ama işte bu eserin muh-
tevası, bir medeniyetin birikimi, 
bugünlere kadar ulaştı, Allah’ın 
izniyle asırlar boyunca da büyü-
yerek geleceğe ilerleyecek. Her 
kitap, bir tek kitabın daha iyi an-
laşılabilmesi içindir. Bunu göre-
ceğiz. İşte bugün, tamamlanan 
44 ciltlik bu eser, o bir tek kita-
bın anlaşılması yolunda eminim 
ki nice nesillere rehberlik ede-
cek, yol gösterecek, ışık tutacak-
tır. Bir kez daha bu eserde emeği 
olanları kutluyor, Allah sizlerden 
razı olsun, Rabbim emeklerinizi 
inşallah karşılıksız bırakmasın 
diye niyaz ediyorum.” dedi.

İslam medeniyeti hiç kuşkusuz 
yazı medeniyetidir

Başbakan Erdoğan, İslam mede-
niyetinin bir yazı medeniyeti ol-

duğuna işaret ederek, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Ebu Hurey-
re Radıyallahu Anh, bizlere şu 
hadiseyi naklediyor: Ensar’dan 
bir zat, Resulullah’a geliyor ve 
hafızasının zayıf olduğunu, ha-
disleri aklında tutamadığını söy-
lüyor. Hazreti Peygamber, eliyle 
yazma işareti yapıyor ve ‘Sağ 
elini yardıma çağır’ buyuruyor. 
İşte o andan itibaren, kalem, 
medeniyetimizin en temel un-
suru haline geliyor. Öyle ki ka-
lem, kılıcı kesecek, kılıçtan çok 
daha üstün olacak bir güce ula-
şıyor. Bağdat, bugün bile eşine 
rastlanamayan kütüphanelere 
sahip oluyor. Endülüs, bir kitap 
ve kalem medeniyeti, yani bir 
ilim medeniyeti olarak tarihin 
akışına yön veriyor. Bir kitap aşı-
ğı olan Ali Emiri’nin naklettiğine 
göre, Diyarbakır’da, 1 milyonun 
üzerinde kitaba sahip kütüpha-
ne bulunuyordu. Konya, Bursa, 
Edirne, İstanbul, zaferlerden çok 
kitabın, mürekkebin, kalemin 
başkenti olarak öne çıkıyor. 1589 
yılında, bir Fas elçisi İstanbul’u 
tasvir ederken şunları söylüyor; 
‘Çok yeri dolaştım, bu kadar ki-
tabı bir arada yalnızca bu şehir-
de, İstanbul’da gördüm’ diyor. 
Ben burada şu hususu özellikle 
vurgulamak istiyorum. Moğol-
lar, İslam şehirlerini tek tek istila 
ettiklerinde, kütüphaneleri ate-
şe vermiş, binlerce ciltlik eseri 
yok etmişlerdi. Bağdat’ta, eşi 
benzeri olmayan nice kitap kül 
oldu. Endülüs’te, aynı şekilde, 
bir medeniyetin hafızası, kitap-

ları yakmak suretiyle yok edil-
mek istendi. Yakın tarihte, ‘Tek 
Parti’ döneminde, ülkemizde 
şehirlerin, kasabaların ortasına 
kitapların yığılıp yakıldığını bü-
yüklerimizden dinledik. İşte en 
son, Saraybosna’da, o muhte-
şem, o tarihi kütüphane hedef 
alındı ve yine çok sayıda eserin 
külü Saraybosna semalarını ka-
rarttı.” dedi.

Başbakan Erdoğan, İmam 
Gazali’ye atfedilen bir hadise-
yi de konuşmasında aktararak, 
“İmam Gazali, ilim öğrenme 
yolunda, Cürcan kentinden Tus 
kentine giderken, eşkıya yolunu 
kesiyor, ne var ne yok çalıyor. 
Gazali, eşkıyanın arkasından 
koşuyor ve adeta yalvarıyor, 
‘İşinize yaramaz, kitaplarımı 
bana geri verin’ diyor. Eşkıya re-
isi, ‘Bunlar nedir, ne yapacaksın 
bunları?’ diye soruyor. Gazali 
de o kitaplar için memleketini 
terk ettiğini, bütün bildiklerinin 
o kitaplarda olduğunu söylüyor. 
Eşkıya reisi; ‘Bu nasıl bir ilim ki 
kitapların yok olduğunda kay-
bolup gidiyor’ şeklinde cevap 
veriyor. Bu Gazali’nin hayatını 
değiştiriyor” dedi.

Kitaplar kaybolup gittiğinde, 
medeniyetlerin yürüyüşlerinin 
durmadığını vurgulayan Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, 
“Kitaplar yakılsa bile, yok olsa 
bile, medeniyetlerin hafızala-
rı silinmez. Bağdat’ın kütüp-
haneleri yakıldığında, Endülüs 
bir kitap ülkesi haline dönüştü. 
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Endülüs’ün kitapları yakıldığın-
da, İstanbul bir kitap şehrine 
dönüştü ama -dikkatinizi çeki-
yorum- İstanbul’un kütüphane-
leri yakılmadı, İstanbul’un kitap-
ları yok edilmedi. İstanbul’un 
kitapları başka yerlere de ta-
şınmadı, biz başka bir şeyi kay-
bettik. Günde sadece 1 saat 
uyuyup, 23 saat çalışan alimle-
rimiz vardı. Bir tek kitabın peşi-
ne düşüp, deve üzerinde çöller 
geçen, ülkeler geçen, aylarca 
evinden uzakta kitap arayan 
sevdalılarımız vardı. Bir alimin 
dizinin dibine oturan, bütün ha-
yatını ilme ve o alime vakfeden 
talebelerimiz vardı. Bütün bir 
İslam coğrafyası, kütüphane-

lerini, kitaplarını değil, aslında 
ilme olan aşkını, sevdasını, şev-
kini yitirdi. Kitaplarla arasındaki 
irtibatı yitirdi. Kitapları okumak 
için lazım olan dilini yitirdi. Ki-
tapların hepsine sahip olsa da 
kitapları anlayacak harflerini yi-
tirdi. En önemlisi de bütün bir 
İslam coğrafyası, ilim noktasın-
da öz güvenini yitirdi. Doğu’nun 
alimleri zikredilmeden, felsefe-
nin, tıbbın, astronominin, mate-
matiğin tarihi yazılamaz. İslam 
alimlerinin isimleri ve katkıları 
zikredilmeden, mimarinin, geo-
metrinin, cebirin, sosyolojinin, 
fiziğin, kimyanın, biyolojinin ta-
rihi yazılamaz” dedi.

Öz güveni yüksek, cesur, gurur-
lu, tarihini, ecdadını, kendi me-
deniyetinin ruh kökünü tanıyan 
bir gençlik bulunduğunu anlatan 
Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte 
bu gençlik, medeniyetinin özü 
olan ilmi tevarüs ederek, İstan-
bul’daki, diğer şehirlerdeki mil-
yonlarca el yazması eserle artık 
irtibat kurmaya başladı. İrtibat 
kurarak, sorarak, sorgulayarak, 
inanıyorum ki geleceği inşa ede-
cek. Hiç umutsuz olmayacağız. 
Asla karamsar olmayacağız. Bi-
zim ecdadımız Moğol istilasını, 
Haçlı istilasını, Fetret dönemini 
atlattı, Çanakkale’den, Kurtuluş 
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Savaşı’ndan zaferle çıkmayı ba-
şardı. Bütün kitaplarımız yakılsa, 
bütün kalemlerimiz kırılsa, bü-
tün harflerimiz çalınsa da bizim 
medeniyetimiz kendi kendisini 
yeniden inşa etmeyi her sefe-
rinde başardı. Aşkı ve özü mu-
hafaza ettiğimiz sürece inanın, 
yine yapacak, yine başaracağız. 
Yaşadığımız fetret gelip geçer, 
maruz kaldığımız ihanetler hiç 
şüpheniz olmasın milletin en-
gin feraseti karşısında eriyip 
yok olup gider. Bu medeniyet 
öyle bir medeniyettir ki yalancı 
peygamberleri, sahte velileri, 
içi boş, kalbi boş, zihni boş alim 
müsveddelerini bünyenin virüsü 
reddettiği gibi reddetmiş ve ta-
rihin çöplüğüne mahkum etmiş-
tir. İlmi iktidar vasıtası olarak gö-
renleri bu medeniyet yine mah-
kum edecektir. İlmi bir sihir gibi 
bir efsunlama vasıtası gibi gö-
renleri bu medeniyet yine red-
dedecektir. İlmi güç için, şantaj 
için, şebekeleşme ve örgütlen-
me için bir istismar aracı olarak 
kullananları bu medeniyet hiç 
kabullenmemiştir. Göreceksiniz 
yine kabullenmeyecektir. İman, 
dilde kalmayıp kalbe indiğinde 
imandır. İlim kitapta, cübbede 
kalmayıp akla ve gönle girdiğin-
de ancak ilimdir. Yunus’un ifa-
desiyle; dervişlik olaydı taç ile 
hırka, biz dahi alırdık 30’a, 40’a.” 
dedi.

Emrullah İŞLER
Başbakan Yardımcısı

Törende bir konuşma yapan Em-
rullah İşler, gönül mimarlarının 
milletleri ayakta tutan en önem-
li mihenk taşları olduğunu vurgu 
yaparak. “Onlar, alimlerdir, arif-
lerdir, bilginlerdir. Onların yo-
lundan gitmek, Hakk’ın ve haki-
katin peşinden gitmektir. Çünkü 
onlar, kendilerine tabi olanları 
doğru yola götüren kılavuzlar-
dır” diye konuştu.

İslam korkusu ve İslamofobi 
yerleştirilmek isteniyor 

Başbakan Yardımcısı Emrullah 
İşler, İslam dünyasının zorlu bir 
süreçten geçtiğine dikkati çe-
kerek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Yüzlerce yıl farklı dil, 
din, mezhep ve meşrebi bir ara-
da hoşgörü içinde yaşatmanın 

başarılı örneğini sunan İslam 
dünyası, bugün mezhepçilik, 
meşrepçilik, hizipçilik fitnesiyle 
karşı karşıyadır. Bugün Ahmed 
Yesevi’lerin, Yunus Emre’lerin, 
İmam-ı Rabbani’lerin, Mevla-
na’ların, Hacı Bektaş-ı Veliler’in 
insanı yücelten anlayışlarının, 
farklılıkları zenginlik olarak gö-
ren örnek yaşantılarının öğre-
nilmesine ve yaşanmasına her 
zamankinden daha fazla muhta-
cız.” dedi.

Emrullah İşler Batı’da; İslam’ın 
şiddetle, terörle, çatışmayla eş-
değer gören bir anlayışın her 
geçen gün tırmandırılarak in-
sanların yüreklerine İslam kor-
kusunun ve İslamofobi’nin yer-
leştirilmek istendiğini de sözle-
rine ekledi.

 Bilgiye ulaşmanın bir tuşa bas-
mak kadar kolaylaştığını ancak 
doğru bilgiyi yanlış bilgiden 
ayırmanın da o kadar zor bir 
hale geldiğini dile getiren İşler, 
“Yeni perspektiflerin, teorilerin, 
metot ve teknolojilerin ortaya 
çıktığı bu dönemde, dini-mane-
vi konulara yeni küresel bakış 
açıları geliştirmek, bu kanalla-
rı kullanarak doğru bilgiyi öne 
çıkarmak yine siz değerli ilim 
adamlarımızın çalışmalarıyla 
olacaktır” dedi.
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Programda bir konuşma yapan 
Diyanet İşleri Başkanı ve Vak-
fımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, bu-
günün bir iftihar günü olduğunu 
kaydederek, “Bugün hem Diya-
net İşleri Başkanlığımızın, Tür-
kiye Diyanet Vakfımızın, İslâm 
Araştırmaları Merkezimizin, 
hem de bilgi, kültür, düşünce 
ve medeniyet dünyamızın müs-
tesna bir sevinç ve iftihar günü-
dür. Bugün “Yüzyılın İslâm Kül-
tür Hizmeti” başlığını hak eden 
Türkiye’nin ilim ve hikmet biri-
kimini dünyaya takdim edecek 
her biri on yılları bulan emek ve 
göz nuru ile hazırlanan üç büyük 
eseri takdim etmekten büyük 
bir onur duyuyoruz.” dedi.  

Eserler hakkında bilgi veren 
Başkan Görmez, şunları söyledi; 

İslam Ansiklopedisi, dini bilgi 
tarihimizde bir ba’su ba’de’l-
mevttir…

Birincisi otuz yılı aşkın bir emek-
le ortaya çıkan İslâm Ansiklope-
disidir. Bu eser dini bilgi tarihi-
mizde bir ba’su ba’de’l-mevttir. 
Büyük bir imanla, bir cesaret-
le bu işe öncü olanlar her şe-
yin ötesinde büyük bir takdiri 
ve şükranı hak etmektedirler. 
Zira onlar, sorumluluk sahibi 
âlimlerimiz, bilge öncülerimiz, 
hocalarımız gelenekle irtiba-
tımızı soğutmadan, var olan 
gelişme seyrimizi sekteye uğ-
ratmadan önlem aldılar. Onlar 
oryantalist tasavvurun bilgi en-
vanterimizi dönüştüren gayreti-
ni fark ettiler. Onlar medeniyet 
ırmağımızın kesintiye uğraması-
na razı olmadılar. Pek çoklarına 
hayal olarak görülebilen bir iş 
ve işlemin bugün gerçekleşmiş 
olması, bugün bize hem bu an-
siklopediyi kazandırmış, hem de 
bu ansiklopedi bu süreç içerisin-
de akademik bir kadronun yetiş-
mesine katkı yapmıştır. Ayrıca 
yine bu ansiklopedi vesilesiyle 
bugün büyük bir araştırma mer-
kezi haline gelen İSAM vücut 
bulmuş ve tüm ilim çevrelerinin, 
araştırmacıların ve akademis-
yenlerin takdirini kazanmış olan 
kütüphanesi ile hizmete devam 
etmektedir. Bugün burada bu 
anlamlı toplantıda bir arada ol-

manın mutluluğunu yaşarken, 
özellikle İslam Ansiklopedisi’nin 
gerek tasarlanmasında, gerek 
yazılmasında ve gerekse her tür-
lü emeğiyle başından beri kat-
kısı bulunan, geçen bu seneler 
zarfında rahmet-i Rahmana ka-
vuşan herkese Allah’tan rahmet 
diliyor, hayatta olanlara hayırlı 
uzun ömürler vermesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum.

İslâm Ansiklopedisi bir mede-
niyet projesidir. Merhum Cemil 
Meriç der ki, “Ansiklopediler me-
deniyetlerin defter-i a’mâlidir, 
amel defteridir. Bu amel defteri 
Türkiye’nin birikimidir. İslâm An-
siklopedisi bir mektep hüviyeti 
kazanmış, eserin gerek hazırlık 
gerekse telif sürecinde bu pro-
jeye ilmi mesai ve teknik bilgi 
açısından katkı sağlayanlar bir 
taraftan kendilerini yetiştirme-
ye çalışmışlar, diğer taraftan da 
başkalarının yetişmelerine gay-
ret göstermişlerdir. 

İslam Ansiklopedisi’nin en 
büyük başarısı, akademik 
dünyaya yeni bir vizyon 
kazandırmış olmasıdır…

İslam Ansiklopedisi’nin en bü-
yük başarısı, akademik dünya-
ya yeni bir vizyon kazandırmış 
olması, bundan sonraki proje-
ler için araştırmacılara özgü-
ven ve cesaret telkin etmesidir. 
Türkiye’nin ilim çevreleri bu 
eserle birlikte akademik rüştünü 
de ispat etmiş oldu. Ansiklope-

28  |  Ocak - Nisan 2014 • Sayı: 113



di, İslami ilimlerin yanı sıra ede-
biyat, tarih, felsefe gibi sosyal 
bilimler alanlarındaki çalışma-
lara belli bir standart kazandır-
dı. Yoğun mesailerin harcandığı 
bu emek mahsulü çalışmanın; 
önümüzdeki süreçte gözden ge-
çirilip güncellendiği takdirde çok 
daha faydalı bir başvuru kaynağı 
haline geleceği şüphesizdir. Bu 
mesai, gelecek nesillerin özverili 
çalışmalarına bağlıdır.

İslami ilimlerin ülkemizde gös-
terdiği gelişme ve başta ilahiyat 
olmak üzere ilgili diğer branş-
lara mensup akademisyenlerin 
bilgi ve kültür ufuklarının derin-
liğinin bir göstergesi olan bu an-
siklopedi, İslam’ın çağdaş dünya 
ile yüzleşmesinde ve insanlığa 
yeni bir ufuk açmasında ihtiyaç 
duyulan Müslüman entelektü-
eller ve ilim adamları kuşağının 
yetişmesine önemli katkılar sağ-
layacaktır.

Milli, dini ve kültürel 
açıdan birçok farklı unsuru 
bünyesinde barındıran 
ülkemizin, kültür ayağını 
oluşturan unsurların en 
önemlilerinden birinin de 
İslam Ansiklopedisi olacağı 
aşikârdır…

Milli, dini ve kültürel açıdan 
birçok farklı unsuru uzun süre 
başarıyla bünyesinde barındı-
ran Osmanlı tecrübesine sahip 
olan ülkemizin, dünyaya açılım 
sürecinde son yıllarda büyük ka-
zanımlar elde ettiğini memnu-
niyetle müşahede ediyoruz. Bu 
açılımın kültür ayağını oluşturan 
unsurların en önemlilerinden 
birinin de İslam Ansiklopedisi 
olacağı aşikârdır. Ancak ülkemi-
zin Osmanlı’dan tevarüs ettiği 
tarihi birikim dikkate alındığında 
ilahiyat alanında sahip olduğu 
köklü ilim geleneğinin ne yazık 
ki yerel sınırları aşarak bütün 
dünyaya hitap ettiğini söyleme-

miz zordur. İlahiyat alanındaki 
akademisyenlerimizin İngiliz-
ce ve Arapça telif konusunda 
tam olarak arzu edilen seviyeye 
ulaşmamaları sebebiyle gerek 
Batı gerekse İslam dünyası bi-
zim araştırmalarımızla tanışma 
fırsatı bulamadı. Bu bakım-
dan Türkiye’nin İslami ilimler 
alanındaki mevcut birikiminin 
dünyaya açılmasında İslam 
Ansiklopedisi’nin diğer dillere 
çevirilerinin anahtar rol oynaya-
cağı kanaatindeyim. 

Hadislerle İslam’ın kökeni 
1925’e dayanır…

Bugün ilim dünyasına takdim 
ettiğimiz ikinci eser “Hadisler-
le İslâm’dır. Aslında “Hadislerle 
İslâm’ın Cumhuriyet tarihinde 
önemli bir serüveni vardır. Tarih 
21 Şubat 1925. Kuruluşunun he-
nüz ikinci yılında Diyanet İşleri 
Reisliğinin bütçesi TBMM’de gö-
rüşülmektedir. İlmiyeden Eski-

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |  29  



KÜLTÜR

şehir Mebusu ve aynı zamanda 
Şeriyye ve Evkaf Vekili Abdul-
lah Azmi Efendi ve 53 arkadaşı 
meclis gündemine bir önerge 
taşırlar. Önerge Kur’an’ın âsân 
bir lisan ile Türkçemize tercüme 
ve tefsirinin yapılmasını ve bu 
iş için Diyanet’in bütçesine bir 
ödenek konulmasını, Riyasetin 
bu önemli vazife ile tavzif edil-
mesini teklif eder. Teklif oy bir-
liğiyle kabul edilir. 

Tarih 22 Şubat 1925. Bir gün 
sonra Karesi Mebusu Ali Suru-
ri Bey, “Kur’an-ı Mübin’in tam 
bir istifade husule gelmesi için 
Ehâdis-i Şerife’den Kütüb-i Mü-
sellemden hiç olmazsa Buhari-yi 
Şerif ve Müslim-i Şerif tercüme 
edilmelidir” der. Denizli Me-
busu Mazhar Müfid Bey, “Her 
Müslümanın elinde Kur’an’ın 
iyi bir tercümesi ile Ehâdis-i 
Nebeviyye’yi cami iyi bir külliyat 
bulunsun” der. Bunun üzerine 
aynı heyet asrın mesailinin dik-

kate alarak konulu bir hadis kül-
liyatının hazırlanması için ikinci 
bir önerge verir ve bu önerge de 
oy birliğiyle kabul edilir. 

Kararın akabinde Diyanet İşle-
ri Riyaseti bu iki büyük vazifeyi 
deruhte edecek ehil insanları 
tespit için uzun bir uğraş ve-
rir. Ve sonunda Elmalılı Hamdi 
Efendi’ye Kur’an Tefsiri, Meh-
met Akif Ersoy’a da Kur’an Meali 
vazifesi tevdi edilir. Hadis konu-
sunda ise Dârulfünun Müder-
rislerinden Babanzâde Ahmed 
Naim Efendi’ye görev verilir. 
Babanzâde Ahmed Naim Efen-
di, mecliste alınan kararda tarif 
edilen eser yerine, şartlar elver-
mediği için Buhari’nin Muhtasa-
rı, hala önemli ve bir muhalled 
eser olan Tecrid-i Sarihi tercüme 
ve şerh eder. Ancak üçüncü cilt-
te ebedi hayata irtihal edecek 
ve yerine Kamil Miras merhum 
devam edecek, 1947 yılında ta-
mamlayacaktır. 

İşte “Hadislerle İslâm” bu ka-
rarın mütemmim cüzü olarak 
ortaya çıkmış ve halkımızın isti-
fadesine sunulmuştur. Aslında 
Başkanlığımız Konulu Hadis Pro-
jesi başlığı altında bir çalışma 
başlatmış ve bu eser bu proje-
nin sadece ilk adımı olmuştur. 
Bunu takip eden yeni eserler 
olacaktır. Muhammed İkbal’in 
ifadesiyle İslâm Peygamberi eski 
dünya ile yenidünyanın orta-
sında bir yerde durmaktadır. O 
getirdiği mesajın kaynağı bakı-
mından eski dünyaya ait olabi-
lir. Ancak getirdiği mesajın ruhu 
bakımından geleceğe aittir. İşte 
“Hadislerle İslâm”, Efendimizin 
geleceği ait mesajlarının ruhu-
nu günümüz insanına sade ve 
anlaşılır bir dille anlatmayı he-
deflemiştir. Yakında bütün ca-
milerimizde ders kitabı olarak 
okunmaya başlayacaktır. 

Hiçbir Kütüphane İslâm 
Ansiklopedisiz Kalmasın.

Bugün tamamladığımız üçüncü 
eser ise İstanbul Kadı Sicillerinin 
40 defterlik neşridir. Bu eser de 
hukuk sosyolojisi, tarih, antro-
poloji gibi pek çok alanda araş-
tırmalar yapan bilim adamlarına 
önemli bir kaynaktır.  

Bugün İslâm dünyasında dini 
metinleri maksadından uzak bir 
şekilde lafızcı ve hayatın gerçek-
lerinden soyutlayarak anlayan, 
nasları birer slogan şeklinde 
okuyarak kendisini hakikatin 
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yegâne temsilcisi gibi gören 
anlayışlara ne yazık ki rastlana-
bilmektedir. Bilgi ve hikmetten 
mahrum dini anlayışların hazin 
sonuçlara sebebiyet verdikle-
ri de maalesef görülmektedir. 
Tarihimizden bize intikal eden 
müktesebatı özümseyerek bu-
günümüzü imar edebilecek, 
karşı karşıya kaldığımız meydan 
okumalara cevap verebilecek 
ve geleceğimizi inşa edebile-
cek nitelikli insan kaynağına 
olan ihtiyaç dikkate alındığın-
da Müslümanlar olarak kendi 
âlimlerimize kazandıracağımız 
ufuk ve perspektifin oluşmasın-
da Hadislerle İslam ve İslam An-
siklopedisi türündeki eserlerin 
büyük önemi vardır. Öte yandan 
zengin ilmî ve kültürel mirasımı-
zı geleceğe taşıma bakımından 
önemli bir yapı taşı konumunda 
olan İslam Ansiklopedisi, genç 
kuşakların tarih, kimlik ve ai-
diyet bilincini psikolojik bir öz-
güvenle geliştirmesine de katkı 
sağlayacaktır. 

Bugün gururla ifade edebiliriz ki 
milletimizin desteği ile ülkemi-
zin her köşesinde ve yurtdışında 
dini, sosyal ve kültürel hizmet-
lerini aralıksız sürdüren Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın medar-ı ifti-
harı olan İslam Ansiklopedisi, 
bir neslin yoğun tefekkürü ve 
göz nuruyla İslam ilim, irfan ve 
medeniyet birikimini günümü-
ze taşıyan ve gelecek nesillere 
aktaran kalıcı bir değer özelliği 
taşımaktadır.

Bugün bir taraftan “Hiçbir Kü-
tüphane İslâm Ansiklopedisiz 
Kalmasın” kampanyasını başla-
tırken diğer taraftan hızlı erişi-
mi sağlamak için dijital ortama 
aktarılmış versiyonu da bugün 
hizmete girecektir. 

Prof. Dr. M. Akif AYDIN
İSAM Başkanı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi (İSAM) 
Başkanı Mehmet Akif Aydın, 
“Acı ama gerçek, İslam kültür 
ve medeniyetinin bütün boyut-
larıyla çağımız insanı tarafından 
bilindiğini söylemek mümkün 
değil. Bu birikimi yeni bir analiz, 
yorum ve sentezle geleceğe ak-
tarmamız gereken kültür ve me-
deniyetimizin ilk malzemeleri, 
yapı taşları işlevini görecektir” 
dedi.

İslam kültür ve medeniyeti de-
nildiğinde, 14 yüz yıllık bir bi-

rikimin akla geldiğini aktaran 
Aydın, «Muhtelif coğrafyalara 
serpiştirilmiş ve binlerce sayfaya 
dağılmış bu birikimin topluca, 
yeni bir form içinde 44 ciltlik bir 
ansiklopedi formatında sunul-
ması, bu bilgiye ulaşılmasını ko-
laylaştıracak ve daha da önem-
lisi bu birikimin yeni nesillerce 
farkına varılmasını sağlayacak-
tır. Acı ama gerçek, İslam kültür 
ve medeniyetinin bütün boyut-
larıyla çağımız insanı tarafından 
bilindiğini söylemek mümkün 
değil. Bu birikimi yeni bir analiz, 
yorum ve sentezle geleceğe ak-
tarmamız gereken kültür ve me-
deniyetimizin ilk malzemeleri, 
yapı taşları işlevini görecektir» 
diye konuştu.

Aydın, İslam Ansiklopedisi’nin 
ilk fikrinin doğuşu sırasında bazı 
kişi tarafından bu işin zorlukla-
rından bahsedildiğini anlatarak, 
buna rağmen bu çalışmanın ta-
mamlandığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçen her-
kese teşekkür eden Aydın, kü-
çük bir yerde başlayan çalışma-
nın, bugün büyük bir araştırma 
merkezine dönüştüğünü kay-
detti.

Aydın, İSAM’ın bugüne kadar 
100 araştırmacıyı akademik ha-
yata kazandırdığını ve 40 araştır-
macıya da destek vermeyi sür-
dürdüğünü dile getirdi. Aydın, 
yaptıkları çalışmaları internete 
taşıyarak, herkesin hizmetine 
açacaklarını sözlerine ekledi. 
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BAŞKANDAN
Ödüller Sahiplerini Buldu

Müslümanlar tarafından ilk defa telif bir eser olarak yayımlanması Vakfımıza nasip olan İslâm 
Ansiklopedisi’ne emeği geçen ve katkı sağlayan çok değerli ilim adamlarına Başbakanımız Sayın Re-

cep Tayyip Erdoğan tarafından “Yüzyılın İslam Kültür Hizmet Ödülü” verildi.

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Prof. Dr. Mehmet Yaşar KANDEMİR

Prof. Dr. Süleyman ATEŞ

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

Prof. Dr. Tufan BUZPINAR

Prof. Dr. Ahmet TOPALOĞLU

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU adına Ahmet TOPALOĞLU

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Sait HATİPOĞLU

Prof Dr. Halis AYHAN 

Prof. Dr. İlyas ÜZÜM

Prof Dr. İsmail DURMUŞ

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Prof. Dr. İsmail Erol ERÜNSAL

Prof. Dr. Mehmet Said YAZICIOĞLU

Prof Dr. Azmi ÖZCAN

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL

Dr. Rıza KURTULUŞ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İslâm Ansiklopedisi’ne erişim sağlayan internet portalının açılışını yaptı.

www.kadisicilleri.orgwww.tdvislamansiklopedisi.org

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

Prof Dr. Abdulkerim ÖZAYDIN

Prof Dr. Semavi EYİCE

Prof Dr. Orhan OKAY

Prof Dr. Yavuz ÜNAL

Prof Dr. Muhittin SERİN

Prof Dr. Ömer Faruk HARMAN

Prof Dr. Mustafa UZUN

Dr. Nuri ÖZCAN

Prof Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR

Prof Dr. Mahmut KAYA

Prof Dr. Feridun EMECEN

Prof Dr. Metin TUNCEL

Dr. Nihat AZAMAT

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Dr. Coşkun YILMAZ



BAŞKANDAN

Vakfımız, T.C. Çad Büyükel-
çiliği ve TİKA işbirliği ile 

Afrika’nın en fakir ülkelerinden 
biri olan Orta Afrika Cumhuriye-
tinde yaşanan şiddet olayların-
da mağdur olan halka Çad üze-
rinden insani yardım faaliyetle-
rine başladı.

Ülkelerinde meydana gelen 
karışıklıklar nedeniyle kendi 

imkanlarıyla güvenli bölgelere 
göç eden Orta Afrikalılara yar-
dım elini uzatan Vakfımız, 1.400 
aileye gün içinde 1 ay yetecek 
gıda dağıtımı gerçekleştirdi. 
Şiddet olaylarından kaçan Orta 
Afrikalıların yoğun olarak bulun-
duğu bölgede dağıtılmak üzere 
toplam 100 ton insani yardım 
malzemesi yola çıktı. 

Bölgedeki insani durumu bil-
diren Vakfımız görevlisi Selçuk 

Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir.

Hadis-i Şerif
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VAKFIMIZDAN
ORTA AFRİKA’YA

İNSANİ YARDIM

Öztürk, Çad’ın başkenti Encemine’ye 
800 km uzaklıkta olan Orta Afrikalıların 
yaşadığı kampa zorluklarla ulaştıkları-
nı, kampa sığınan insanların ellerinde 
sadece 5 gün yetebilecek gıdalarının 
olduğuna şahit olduklarını ifade etti. 

Ülkelerinde 2013 Aralık ayından bu yana 
yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1 mil-
yona yakın insanın göç etmek zorunda 
kaldığı Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2 
milyon insan yardıma ihtiyaç duymak-
tadır. Müslüman ve Hristiyanların bera-
ber yaşadığı ülkede meydana gelen kriz 
nedeniyle olaylarda acımasızca katledi-
len insanların sayısı her geçen artıyor. 
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BAŞKANDAN

Diyanet İşleri Başkanımız 
Görmez’den Çanakkale 
Şehitleri’ne Dua…

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99. 
yılı anma etkinliklerinde Diyanet 
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türk 
harp tarihinde müstesna bir yeri 

olan Çanakkale Deniz Muhare-
besinde şehit düşen 250 bin va-
tan evladı için Diyanet İşleri Baş-
kanlığı tarafından okutulan 250 
bin hatimin duasını Çanakkale 
Şehitleri Abidesi önünde ger-
çekleşen resmi törende yaptı.

Vakfımızca da bu kutlu zafer çe-
şitli etkinliklerle anıldı. Vakfımı-

za ait İzmir Bornova Kolejinde 
düzenlenen anma programı-
na Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
Mazhar Bilgin, Komaş AŞ. Genel 
Müdürü Emre Demiralp, Okul 
Müdürü Bülent Aydoğdu, şehit 
aileleri, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı.

Resim sergisinin açıldığı, skeç-
lerin oynandığı, şiir ve maka-
lelerin okunduğu programda; 
Çanakkale’nin, vatan savunma-
sının, şehadetin ve bu kapsam-
daki manevi değerlerin canlan-
dırıldığı oratoryo ve drama çalış-
ması ile ölümsüzlüğe göz kırpan 
şehitlerin semazen gösterileri 
salonda duygusal anların yaşan-
masına neden oldu.

Programın sonunda söz alan 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. 
Başkanı Mazhar Bilgin Çanakka-
le’deki yüksek ruhu -Çanakkale 

Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı 
Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümü kapsamında İzmir Bornova Kolejimizde, Konya 

Eğitim Koordinatörlüğümüz ile Kastamonu, Bursa ve Kayseri’deki öğrencilerimiz 
tarafından anma programları düzenlendi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.
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Savaşı’ ndaki yaşanmışlıklar-
la ilgili anekdotlarla- Mehmet 
Akif’in şiirine gönderme yapa-
rak “Bedir” ruhuyla eşleştirdi. 
Bilgin konuşmasında programda 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

Programı izlemeye gelenlere 
girişte Çanakkale Savaşında mü-
cadele eden askerlerin menü-
sünde yer alan şekersiz üzüm 
hoşafı ve buğday çorbası ikram 
edildi.

Vakfımız Konya Eğitim Koordi-
natörlüğü tarafından organize 

edilen “Çanakkale Şehitlerini 
Anma ve Hatim Duası” da büyük 
bir ilgiyle karşılandı.

Çanakkale şehit ve gazilerine kü-
çük de olsa bir vefa örneği gös-
termek adına Vakfımız burslusu 
ve konuk öğrenci kapsamında 
Konya’da bulunan öğrenciler 
tarafından indirilen hatimlerin 
duasını yapmak ve Çanakkale 
ruhunu canlı tutmak adına ger-
çekleştirilen programa Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 
Konya İl Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

KONYA

İZMİR
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ÇANAKKALE

Şükrü Özbuğday, Konya Eğitim 
Koordinatörümüz Kemal Kama-
cı, çok sayıda davetli ve öğren-
ciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu, Çanakkale Zaferinin 
önemine dikkat çekerek, Müslü-
man ülkelerden gelen askerlerle 
Çanakkale’de yedi düvele karşı 
kahramanca bir mücadele veril-
diğini ve bugün o ruhu anlamak 
gerektiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının da 
bugün dünyanın değişik ülke-
lerinden öğrenciler getirerek 
ülkemizde okuttuğunu vurgula-
yan Palakoğlu “Tıpkı Çanakkale 
Savaşında olduğu gibi sizler de 
aynı ruhu aynı heyecanı taşıma-
lısınız. Buradan aldığınız bilgiler-
le ülkenize dönüp İslamın yükse-
len sedasının sancağını oralarda 
dikeceksiniz. Dini mübini İslamı 
oralarda hem yaşayacak, hem 
de yaşatacaksınız.” dedi.

Konya İl Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Özbuğday da konuşma-
sında Çanakkale Savaşının Bedir 
Savaşıyla manevi olarak denk 
olduğuna vurgu yaparak, bu 
maneviyatı göstermesi bakımın-
dan düzenlenen bu programın 
çok önemli olduğunu ifade etti.

Benzer programlar Kayseri, Kas-
tamonu ve Bursa illerimizdeki 
yurt öğrencilerimiz ile konuk 
öğrencilerimiz tarafından ger-
çekleştirildi. 

KAYSERİ

BURSA

KASTAMONU
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Başta Vakfımız Genel Merkezi 
olmak üzere Türkiye’deki, eği-
tim koordinatörlüklerimizde, 
tüm öğrenci yurtlarımızda, Özel 
Bornova Kolejimizde öğle veya 
akşam yemeğinde Yağlı Buğday 
Çorbası, Hoşaf ve ekmekten olu-
şan yemek ikram edildi.

Ayrıca Çanakkale şehitlerimizin, 
yokluk içinde mücadele verdikle-
ri savaşta günlük yemekleri olan 
yağlı buğday çorbası ve ekmek-
ten oluşan kumanyalarının bir 
benzeri Vakfımızca hazırlanarak, 
Ankara Hacı Bayram Camii’nde 
vatandaşlarımıza ikram edildi. 

Vakfımızca Değerler Eğitimi 
“Vefa” Temalı etkinlik 
kapsamında 18 Mart 

Çanakkale Şehitlerini Anma 
Günü anısına Kahramanların 

Son Yemeği” isimli bir 
etkinlik yapıldı.

Kahramanların Son Yemeği
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EĞİTİM

Üsküdar’da düzenlenen törene; 
Diyanet İşleri Eski Başkanı ve 
Vakfımız Kurucularından Dr. Tay-
yar Altıkulaç, Vakfımız Mütevelli 
Heyet II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Vakfımız Mütevelli Heyet Üyesi 
ve 29 Mayıs Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

Sinanoğlu, İstanbul İl Müftüsü 
Prof. Dr. Rahmi Yaran, İstanbul 
Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniver-
sitesi dekan ve öğretim üyeleri, 
Vakfımız ile sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri katıldılar.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programda, İstanbul Ko-

ordinasyon ve Eğitim Merkezi 
Genel Koordinatörü Veysi Yüce 
gerçekleştirilecek faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Vakfımız 
Genel Müdür Yardımcısı Musta-
fa Tutkun, Vakfımız yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştirdiği 
eğitim hizmetlerini bir sunum 
eşliğinde anlattı. 

Vakfımız Mütevelli Heyet Üyesi 
ve 29 Mayıs Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Si-
nanoğlu da eğitim koordinatör-
lüğünün ne nedenli önemli ol-

İSTANBUL EĞİTİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZ
HİZMETE GİRDİ

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Koordinasyon ve Eğitim Merkezi 
düzenlenen bir törenle dualarla açıldı.



duğuna vurgu yaparak, öğrenci-
lerin gelişimi, eğitimlerine katkı 
sunma açısından yararlı olaca-
ğını söyledi. İstanbul İl Müftüsü 
Prof. Dr. Rahmi Yaran Koordinas-
yon ve Eğitim Merkezinin hayır-
lara vesile olması temennisinde 
bulundu.

Vakfımız Mütevelli Heyet II. 
Başkanı Mazhar Bilgin Diyanet 
Vakfının eğitime verdiği destek 
ve önemine değinerek, Vakfımız 
tarafından yurt dışında açılan 
okullar, ülkemize getirilen konuk 
öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Diyanet İşleri Eski başkanı ve 
Vakfımızın Kurucularından Dr. 
Tayyar Altıkulaç Türkiye Diyanet 
Vakfının hangi şartlarda ve im-
kanlarla kurulduğundan bahse-
derek, bugünlere nasıl gelindi-
ğini ve özellikle eğitim alanında 
sunulan hizmetleri anlattı.

İstanbul Koordinasyon ve Eğitim 
Merkezinde, Uluslararası İlahi-
yat Programı, Konuk öğrenciler 
ve imam-hatip öğrencilerine yö-
nelik; ilim geleneği oluşturmak 
ve insanlığın temel sorunlarına 
kalıcı çözümler üretmek amacı 
ile İslam dünyasının yaşadığı bu 

düşünce buhranının üstesinden 
gelebilmek ve ilmi yolculuğa çı-
kan öğrencilere katkı sağlamak 
amacı ile İslami ilimler dersleri, 
okuma grupları, sohbet halkala-
rı, metin okuma grupları, Arap-
ça dil çalışmaları, konferanslar, 
atölye çalışmaları, tez sunumla-
rı ve ülke günleri gibi eğitim ve 
sosyal faaliyetleri yapılacaktır.

Uluslararası İlahiyat Programı çer-
çevesinde gelen öğrencilerden 
başka Lisans, Yüksek Lisans ve 
doktora Öğrencilere de bu mer-
kezden faydalanabilecekler. 
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VAKFIMIZ BURSLUSU 
ÖĞRENCİLER DÜNYA 
BİRİNCİSİ OLDU

23 - 26 Mart 2014 tarihleri ara-
sında 22 ülkenin katılımıyla ger-
çekleştirilen ve Ülkemizin ilk kez 
yer aldığı yarışmada Vakfımız 
burslu öğrencileri Yusuf Sen-
nou, Hasan Cemal ve Mustafa 
N’Daye’den oluşan münazara 
takım üyeleri finalde Yemen’i 
eleyerek birinci oldu.

Yarışmada birinci turda sırasıyla; 
Katar, Cibuti, Moritanya, Malez-
ya olmak üzere dört müsabakayı 
kazanarak çeyrek finale yükse-
len öğrencilerimiz, çeyrek final-

de Kuveyt takımını, yarı finalde 
ise Ürdün münazara takımını 
eledi. Finalde Yemen’i temsil 
eden münazara ekibiyle yaptığı 
müsabakayı da kazanan Ulus-
lararası Fatih Sultan Mehmet 
İmam Hatip Lisesi bu yılın dünya 
şampiyonu oldu.

Bu yıl ilk kez Türkiye’nin yanında 
resmi dili Arapça olmayan Ame-
rika, Malezya ve Singapur gibi 
ülkelerin de iştirak ettiği yarış-
mada öğrencilerimizin aldığı so-
nuç memnuniyetle karşılandı. 

EĞİTİM

Katar’da düzenlenen 

Uluslararası 2. Liseler 

Arası Arapça Münazara 

Yarışmasına ülkemizi 

temsilen katılan Vakfımız 

burslusu Uluslararası Fatih 

Sultan Mehmet İmam 

Hatip Lisesi öğrencileri 

dünya birincisi oldu.
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 ANKARA BULUŞMASI            

Vakfımız Ankara Şubesi tara-
fından düzenlenen programa 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bil-
gin, Ankara İl Müftüsü ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mefail Hızlı, Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 
Yasin Uğraş ve öğrenciler işti-
rak etti.

Kocatepe Camii Müezzini İbra-
him Çakıllı’nın Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan programda 
açış konuşmasını yapan Anka-
ra Müftüsü ve Vakfımız Ankara 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mefail 
Hızlı, vakıf müessesesinin İslam 
dini ve kültüründeki yerini an-
lattı.

Vakfımızın pek çok güzel faaliye-
ti hayata geçirdiğini ifade eden 
Prof Dr. Mefail Hızlı, Vakfın özel-
likle eğitim ve sosyal alanda ger-

çekleştirdiği hizmetlerin takdire 
şayan olduğunu ifade etti. 

Vakfımızın kültürel faaliyet-
lerinin de önemli bir boşluğu 
doldurduğunu ifade eden Hızlı; 
“2000 araştırmacının büyük bir 
titizlikle tamamladığı Türkiye Di-
yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
toplumumuz için bir lütuftur. Bu 
ve buna benzer faaliyetlerin her 
biri imanımızı güçlü kılmak üze-
re yapılan çalışmalardır.” dedi. 

Vakfımız tarafından genel burs ve özel destek bursu verilen öğrenciler, çeşitli illerde 
düzenlenen programlarla biraraya geldi.

VAKFIMIZ BURSLU 
ÖĞRENCİLERİ BULUŞMA 
TOPLANTILARINDA BİR 
ARAYA GELDİ
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Programda bir konuşma yapan 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Baş-
kanı Mazhar Bilgin de, gençler-
le biraraya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Vak-
fımızın 40 yıllık hizmet hayatında 
yurt içinde ve yurt dışında ger-
çekleştirdiği dini, sosyal, kültürel 
ve eğitim faaliyetlerini anlattı.

Vakfımızın bugüne kadar 220 
bin öğrenciye burs ve eğitim 

yardımı verildiğini söyleyen Bil-
gin, yurt dışından din eğitimi 
almak üzere pek çok öğrenci 
getirdiklerini ve bu öğrencilerin 
bütün ihtiyaçlarının karşılandığı-
nı, eğitim koordinatörlüklerimiz 
vasıtasıyla da manevi gelişimle-
rine destek verildiğini sözlerine 
ekledi.

Program öğrencilerin dilek ve 
temennileri ile sona erdi.

 ŞANLIURFA BULUŞMASI        

Vakfımız tarafından genel burs 
ve özel destek bursu verilen 
öğrenciler, Şanlıurfa İlahiyat Fa-
kültesi Konferans Salonu’nda bir 
araya geldi. 

Programın açış konuşmasını 
yapan İl Müftü Yardımcısı Ra-
mazan Aslan, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yurt içinde ve 
yurt dışında yaptığı hizmetle-
ri anlattı. Vakfımız eğitim ve 
kültürel faaliyetlerini anlatan 
Oğuzhan Arıcı da Türkiye Diya-
net Vakfının bugün 100’ü aşkın 
ülkede hizmet gerçekleştirdi-
ğini, bu hizmetlerin içerisinde 
eğitim faaliyetlerinin başta gel-
diğini söyledi.

 SAKARYA BULUŞMASI               

Vakfımız öğrenci buluşmala-
rına Sakarya’da devam edildi. 
Vakfımız tarafından genel burs 
ve özel destek bursu verilen 

EĞİTİM
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öğrenciler, Sakarya Müftülüğü-
nün “TDV Sakarya Burslu Öğ-
renciler Buluşması” programın-
da bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Sü-
leyman Akkuş, Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın birçok güzel faaliyeti 
hayata geçirdiğini ifade ederek, 
Vakfın özellikle eğitim ve sosyal 
alanda gerçekleştirdiği hizmet-
lerin takdire şayan olduğunu 
söyledi.

Sakarya Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
İlyas Serenli de yaptığı konuş-
mada Türkiye Diyanet Vakfının 
yaptığı hizmetlerin birer örnek 
teşkil ettiğini özellikle milletimi-
zin yurt dışına uzanan bir mer-
hamet eli konumunda olduğunu 
vurguladı. 

Programa katılan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Müşaviri Ramazan Ta-
hiroğlu ise Türkiye Diyanet Vakfı-
nın Bugüne kadar 220 bin öğren-
ciye burs ve eğitim yardımı veril-
diğini belirterek, yurt dışından din 
eğitimi almak üzere pek çok öğ-
renci getirildiğini ve bu öğrencile-
rin bütün ihtiyaçlarının karşılandı-
ğını, eğitim koordinatörlükleri va-
sıtasıyla da manevi gelişimlerine 
destek verildiğini ifade etti.

Vakfımız görevlisi Yakup Söker 
de bir sunum eşliğinde Vakfımı-
zın yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği hizmetleri an-
lattı. 

Gerçekleştirilen Programda, Sa-
karya İl Müftü Yrd. Yunus Acar 
tarafından “Gelecek Nesillerin 
Yetişmesinde Eğitimin Önemi” 
konulu bir konferans verdi. 
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Vakfımız KAGEM’in kültürel hiz-
metleri çerçevesinde yıllardır 
devam eden, özellikle İslâm’ın 
kadınlara verdiği değeri ve örnek 
şahsiyetleri konu edinen 2014 
yılı “İz Bırakan Kadınlar” konfe-
rans serisinin ikincisi, 1 Mart cu-
martesi günü Hatice Görmez ta-
rafından “Ka’be’nin Kucağında 
Bir Teslimiyet Hikâyesi: Hz. Ha-
cer” başlığıyla gerçekleştirildi. 

TDV Kocatepe Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen progra-
ma KAGEM gönüllüleri ile da-
vetliler katıldı.

İnananlar için 
muhteşem bir örnek

Hatice Görmez konuşmasında; 
Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Hz. 
Hacer’in ismi ve vasıflarının yer 
almadığını, onunla ilgili bilgile-
rin en eski dinî ve tarihî kaynak-
lardan biri olan Tevrat’ın Tekvin 
kitabında anlatılanlarda görü-
lebildiğini, onun Mısırlı siyahi 
bir hanım ve aynı zamanda Hz. 
İbrahim’in karısı Sâre’nin cariye-
si olduğunu bu yolla öğrendiği-
mizi söyledi.

Hz. Hacer; Firavun için 
değerli bir köle, Hz. İbrahim 

için itaatkâr bir sahabe 
ve sadık bir eş, Hz. İsmail 

için bulunmaz bir anne, 
Allah için mutî bir kul, 

inananlar için kıyamete 
dek muhteşem bir örnektir.

“

“

İZ BIRAKAN KADINLARİZ BIRAKAN KADINLAR
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Hacer kelimesinin “terk etmek, 
hicret etmek; şirkten uzaklaş-
mak; emsalinden üstün olmak” 
manalarına gelen hecr köküne 
ait olabileceğini belirten Gör-
mez: “Hz. Hacer; Firavun için 
değerli bir köle, Hz. İbrahim için 
itaatkâr bir sahabe ve sadık bir 
eş, Hz. İsmail için bulunmaz bir 
anne, Allah için muti bir kul, ina-
nanlar için kıyamete dek muh-
teşem bir örnektir” şeklinde 
konuştu.

Hz. Hacer: İman, Teslimiyet, 
Tevhit ve Tevekkül…

Hatice Görmez konuşmasını 
şu cümlelerle bitirdi: “Sonuç 
olarak; bizler de hayatlarımıza; 
Allah’ın Halil’ini, Halil’in güzel 
eşi Sâre’yi, eşinin seçtiği cariye 
olan ve İbrahim’i hasretle bek-
leyen Hacer’i davet edebiliriz. 
Çünkü onlar bizlere en güzel 
şekilde örnek oldular. Onların 
hayatlarında; imanı, tevhidi, 
teslimiyeti ve tevekkülü en gü-
zel şekilde görebilir ve bizler 
de Rabb’e kul olmak için onları 
hayatlarımızın en güzel köşesine 
yerleştirebiliriz.”

Konferans sırasında Görmez’in, 
Kucağında bebeğiyle çıktığı uzun 
yolculuk ve bu yolculuk sonun-
da Kâbe’nin bulunduğu yerde 
tek başına kaldığı zorlu günlerini 
Hz. Hacer’in dilinden kaleme al-
dığı slayt gösterisi dinleyenlere 
duygu dolu anlar yaşattı.

Konferanstan hemen sonra söz 
alan KAGEM Müdürü Hicret 
Toprak, bir selamlama konuş-

ması yaparak hem Hatice Gör-
mez ‘ e hem de Konferans’a ka-
tılan davetlilere teşekkür etti. 

KONFERANS
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KAGEM

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile 
ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ta-
rafından 5 Nisan 2014 tarihinde 
“İslam Toplumlarında Cinsiyet, 
Mahremiyet ve Sosyal Hayat 
-Tanzimat Öncesi Osmanlı Top-
lumu Örneği -” başlıklı atölye 
çalışması gerçekleştirildi. TDV 
İLKSAY Salonu’nda gerçekleş-
tirilen program 2012 yılında 
“Toplumsal Cinsiyet ve Din” ana 

başlığıyla başlatılan çalıştayların 
üçüncüsü oldu.

KAGEM Proje Editörü Bedriye 
Yılmaz’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen birinci oturu-
mun ilk bölümü Prof. Dr. Meh-
met Paçacı’nın “Müslüman 
Kadın: İmge mi Gerçeklik mi?” 
başlıklı çerçeve konuşmasıyla 
başladı. Paçacı, modern dö-

İslâm Toplumlarında Cinsiyet, 
Mahremiyet ve Sosyal Hayat

KAGEM 
“İslâm Toplumlarında 
Cinsiyet, Mahremiyet 

ve Sosyal Hayat” 
Atölye Çalışmalarına 

Başladı.

ÇALIŞTAY
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nemde oryantalist bakış açısının 
oluşturduğu Müslüman kadın 
imajından hareketle yapılan 
çalışmaların yetersiz ve yanıltı-
cı olacağını öne sürerek; İslam 
ilimlerinde yorumlama süreci-
nin uygulamayla tamamlandı-
ğını, tarihsel sürecin ancak ya-
şanmışlıklardan hareketle anla-
şılabileceğini ifade etti. Osmanlı 

Toplumunda cinsiyet-sosyal 
hayat örüntüleri üzerinde du-
ran Paçacı, bu konudaki şer’iyye 
sicilleri, fetva mecmuaları, vak-
fiyeler vb. kaynaklardan yola çı-
karak Tanzimat Öncesi Osmanlı 
kadınının siyasi, sosyal, iktisadi, 
kültürel hayatta oynadığı rolle-
rin öneminin altını çizdi.

Atölyenin KAGEM Müdürü Hic-
ret Toprak’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen öğleden sonraki 
ikinci oturumunda Prof. Dr. Ali 
Akyıldız “Osmanlı Dönemi Ka-
dın Çalışmalarına Yaklaşımlar ve 
Saraylı Kadınlar” başlığı altında 
Sarayda yaşayan kadınların sos-
yal ve hukuk temelinde günlük 
yaşamlarını anlatarak, Osmanlı 
Toplumunun cariyeliğe bakış 
açısını ele aldı. Kapalı bir yapı 
olan haremle ilgili dışardan ve-
rilen bilgilerin bir geçerliliğinin 
olamayacağını ve bunlara itibar 
edilmemesi gerektiğini belirten 
Akyıldız, içeriden her türlü bilgi 
malzemesine sahip olduğumu-
zun ve araştırmalarda bunların 
göz önünde bulundurulmasının 
daha gerçekçi sonuçlara ulaştı-
rabileceğinin altını çizdi.

Öğleden önce ve sonra iki ana 
çerçeve konuşma ve katılım-
cı müzakereleriyle sürdürülen 
atölye çalışması, alan akademis-
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yenlerinden oluşan 23 kişilik bir 
katılımla gerçekleştirildi. Katı-
lımcılar arasında Prof. Dr. Meh-
met Paçacı, Prof. Dr. Ali Akyıldız 
Prof. Dr. Abdurrahman Kurt, 
Prof. Dr. H. Yunus Apaydın, Prof. 
Dr. Hüseyin Çınar, Prof. Dr. İzzet 
sak, Prof. Dr. Özer Ergenç, Doç. 
Dr. Hayri Erten, Doç. Dr. İsmail 
Kıvrım, Doç. Dr. Zübeyde Güneş 
Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Fatih Boz-
kurt, Yrd. Doç. Dr. Firdevs Çetin, 
Yrd. Doç. Dr. Günnaz Özmutlu, 
Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan, Yrd. 
Doç. Dr. Miyase Koyuncu Kaya, 
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan, Yrd. 
Doç. Dr. Saadet Maydaer, Dr. Zü-
beyde Cihan Özsayıner, Hicret 
Toprak, Bedriye Yılmaz, Ayşe-
nur Mutlu ve Sezer Katırcıoğlu 
yer aldı. Atölye çalışmasında 

katılımcı katkı ve değerlendir-
melerine de geniş bir yer veril-
di. Disiplinler arası çalışmaların 
önemine vurgu yapan birçok ka-
tılımcı bu atölyeye katılmaktan 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. 

Önümüzdeki aylarda Tanzimat 
Öncesi Dönemde; “Osmanlı 
Fetva Mecmuaları” ve “Osmanlı 
Toplumunda Aile” başlıklı konu-
lar çerçevesinde gerçekleştirile-
cek olan Çalıştay 2015 yılında da 
farklı konularla devam edecek. 

KAGEM
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Kurulduğu günden bu yana sos-
yal, kültürel, hayri, dini ve eği-
tim alanında sunduğu hizmet-
lerle önemli bir boşluğu doldu-
ran ve toplumumuzun tevec-
cühüne mazhar olan Vakfımız, 
yıllardır hizmetlerine maddi ve 
manevi yönden destek veren 
gönüllüleri ağırladı.

Vakfımız Genel Merkezinde 
gönüllüler ile düzenlenen top-
lantıya Vakfımız Genel Müdürü 
İsmail Palakoğlu, Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Tutkun, Di-
yanet İşleri Başkanımızın eşi 
Sayın Hatice Görmez iştirak etti. 

Toplantıda Vakfımızın faaliyet 
alanları ile gerçekleştirilen hiz-
metler hakkında bilgi veren 

Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu, Vakıf hizmetlerinde 
gönüllülüğün esas olduğunu, 
herhangi bir menfaat gözetil-
meksizin sunulan hizmetlerin 
makbul hizmetler olduğunu 
ifade ederek, gönüllü faaliyetle-
rinin Vakfımız açısından önemli 
olduğunu söyledi. 

Toplantıda söz alan gönüllüler 
Türkiye Diyanet Vakfının köklü 
bir kuruluş olduğuna dikkat çe-
kerek, Vakfın gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında gerçekleş-
tirdiği hizmetlere destek ver-
mek ve bu hizmetlerin bir par-
çası olmaktan duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek bundan 
sonra da bu tür hizmetlere 

daha fazla destek vereceklerini 
söylediler.

Gönüllülük esasına bağlı çalış-
maları daha sistemli ve daha 
çok katılımlı bir hale getirmek 
üzere çalışmalar yürütüldüğünü 
ifade eden Genel Müdür Yar-
dımcımız Mustafa Tutkun ise 
web sayfası üzerinden oluşturu-
lacak gönüllü platformu ile Vak-
fımız faaliyetlerine katkıda bu-
lunanların sayısının artmasını 
temenni ettiklerini dile getirdi.

Ziyaret esnasında Vakfımız ta-
rafından Suriyeli ailelere, genç-
lere ve mültecilerin çocuklarına 
verilen eğitim desteğine de de-
ğinildi. 

VAKFIMIZ GÖNÜLLÜLERLE BİRARAYA GELDİ
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BAŞKANDAN

13 Mart 1975 tarihinde kurulan Türkiye Diyanet 
Vakfı sizlerin de çok değerli katkılarıyla hizmette 
40. yılına ulaşmıştır.

 “Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için insanla-
ra ve bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi 
ve manevi destek olmak” misyonu ve “ülkemizde 
ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf ol-
mak” vizyonu ile dünyanın dört bir köşesinde 973 
şubesiyle dini, hayri, sosyal, eğitim ve kültürel 
hizmetlerde bulunan Vakfımız adına; kurulduğu 
günden itibaren her zaman desteğini hissettiği 
asil milletimize, Vakfın hizmetlerinin bugünkü 

başarılı noktaya gelmesine maddi ve manevi kat-
kı sağlayan siz hayırsever halkımıza ve Vakfımız 
kurucularına teşekkür ederiz.

Hizmette 40. yılına giren Vakfımız tarafından; ku-
ruluşundan bu güne kadar Vakfımıza maddi ve 
manevi katkı sağlayan ve ahirete intikal edenle-
rin ruhlarına ithafen, hayatta olanların ise sağlık 
ve afiyetleri için şubelerimiz aracılığı ile 32 bin 
hatim okutuldu.

Okunan Kur’an hatimlerinin duası Cuma namazın-
dan önce Kocatepe Camii’nde gerçekleştirildi. 

VAKFIMIZA KATKI SAĞLAYANLARA 
32 BİN HATİM OKUTULDU



“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.”



Afrika üzerine çalışma yapan birçok tarihçi, araş-
tırmacı ve uzman için Afrika bir tutkudur. Fransız-
lar buna “Afrika hastalığı” derler.1 Afrika kıtasında 
Somali’nin konumu, durumu ve İslam âleminden 
bir parça olması Somali’yi her zaman değerli kıl-
mıştır. İslam’ın en eski varlık gösterdiği ülkelerden 
olan Somali, bugün Somaliland, Puntland, Cibuti 
ve Ogaden şeklinde bir siyasi ve coğrafi bölünme 
yaşamış ve halen yaşamaktadır. Kuşkusuz onu kıy-
metli yapan en önemli faktör ise ülkenin coğrafik 
olarak Yemen’e, Etiyopya’ya ve Kenya’ya sınır kom-
şusu olmasıdır ve bu yönüyle gözü kararmış batılı 
güçler bölgeyi kontrol etmek adına Somali’ye dair 
her şeyle yakından ilgilenmişlerdir. Yeraltı zenginlik-
leri, münbit arazileri, zengin kültürüyle birçok eski 
medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı 
Somali ilişkileri 15 yy. başlarına kadar dayanmakta 
olup, 19 yy. da ise Somaliland sınırları içinde olan 

1  Somali: Afyare Abdi İlmi 

Berbera’da Osmanlı bir camide inşa etmiştir.2 Doğu 
kültürünün hâkim olduğu bu ülkede İslam dini gün-
lük hayatın vaz geçilmez bir unsurudur. Çöl iklimi-
nin kısmen hakim olduğu ülkede şairler, edebiyat-
çılar en güzel şiirlerini yazmışlardır. Bilhassa ülkenin 
efsanevi şairi ve bestekarı Muhammed İbrahim 
Varsame’nin şiirleri birçok entellektüel ve siyaset-
çiyi derinden etkilemiş ve söz sanaatkarları hita-
betlerine onun Somali aşkını ve vatan bütünlüğünü 
konuşmalarında yer vermiştir.3

Geleneksel İslam’ı zirvede yaşayan Somali ayrıca 
bir alimler diyarıdır da. Fıkıh ve hadis alimleri bin-
lerce talebe yetiştirmiş, Doğu Afrika’ya adeta İslam 
alimi ve davetçisi yetiştirmiştir. Birçok günümüz in-
sanın hayatta kalmakta dahi zorlanacağı Somali’nin 

2 http://www.enfal.de/somali.htm 
http://www.dunyabulteni.net/?aType=yazarHaber&ArticleID=18838 
http://timeafrika.blogcu.com/osmanli-afrika-iliskileri-dr-ahmet-kavas/8814932 

3 http://myhero.com/go/hero.asp?hero=Hadraawi_06 

SOMALİSOMALİ

MAKALE

Murat UYAR / TDV Hayri Hizmetler Müdürlüğü Başuzmanı

VAKFIMIZ ÇALIŞMALARI TÜM SOMALİ’YE YAYILIYOR



bir çok kırsalında geleneksel Kuran Kursları adeta 
hafız üretme fabrikası gibi çalışmakta, konuşmaya 
başlayan çocuklar ilk eğitimlerine yerel dilde duk-
si ismini verdikleri okulda başlamaktalar.4 Başta 
Kuranı Kerim tilavetini öğrenen çocuklar ardından 
hafızlıklarına başlamakta ve böylece temel dini eği-
timlerine küçük yaşta tamamlamaktalar. Ülkedeki 
bu çeşitlilik ve zenginlik Siad Berre’nin döneminde 
sekteye uğramıştır. Berre’nin her ne kadar Büyük 
Somali ideali halk nezdinde büyük bir itibar 
görse de, ülke yönetiminde sosyalizm ve 
marksizmi ideolojik olarak uygulamaya 
çalışmasında din alimlerinin eleştiri ve 
mukavemetiyle karşılaşmıştır. Sonrası 
ise Somali’yi çatışmanın ve çekişme-
lerin olduğu bir ülke haline getirmiş-
tir. Maalesef, 1991 yılından bu yana 
da ülkede devam eden iç ve dış ça-
tışmalar henüz sonlanmamıştır. Her 
daim savaş ve barış arasında kalan 
Somali Müslümanları başı bir türlü 
huzura ermemiştir. Ülkede baş gös-
teren; 
- Siyasi istikrarsızlık, 
- Fakirlik, 
- Ekonomik istikrarsızlık, 
- Devletsizlik ve iyi yönetilmemesi 
- Korsanlık
- Kabilesel kimlik ve kabilecilik
- Dünya güçlerinin Somali üze-
rindeki küresel ve bölgesel 
oyunları 
4 http://afrikaraporu.blogspot.com.tr 

/2013/06/blog-post.html 

Somali’yi her zaman zayıf bırakmıştır. Somali’nin 
yaşadığı tüm bu problemlerle beraber ülke insanı 
zaman zaman barış arayışına girmiş ancak barışın 
sağlanması şuana kadar mümkün olmamıştır. Güçlü 
bir Somali güçlü bir Doğru Afrika stratejisi ve Doğu 
Afrika hakimiyeti, suların kontrolü ve jeopolitik 
öneme sahip olan ülkelere komşu olması da aynı 

zamanda Somali’nin bir takım zorluklar 
yaşamasına önemli rol oynamıştır. 

Bununla beraber siyasi nüfuz 
sağlama bakımından insani 

yardım faaliyetleri mari-
fetiyle başta Amerika 
olmak üzere Batı dün-
yası Somali’yi kendi 
başına hiçbir zaman 
bırakmamış, sürekli 
kontrol etmek iste-
miştir. 

2010 yılına gelindi-
ğinde ise umudun 
tükendiği, kıtlığın 



BAŞKANDANMAKALE

zirvede olduğu bir dönemde Somali, ülkesindeki 
açlığı dünya gündemine getirerek dünyadan yar-
dım istedi ve bundan sonrasın da Somali’nin ka-
pıları Türkiye için aralandı. Önce Başbakanımız ve 
ailesi ve maiyetinde onlarca sanatçı, entellektü-
el, iş adamı, kanaat önderi ve STK yöneticileriyle 
Somali’yi ziyaret etti. Ardından tüm dünya bütün 
imkânlarını Somali için seferber etmeye başladıy-
sa da kimse Türkiye kadar başarılı olamadı. Devlet 
olarak Somali’ye bir elçilik açması, bombaların pat-
lamasına rağmen Türkiye merkezli STK’lar başkent 
Mogadişu’da idi. Alt yapı düzenlemesi, camilerin 
onarılması, kalkınma projeleri, tarım ve hayvancılık 
programları, yetimlerin rehabilitasyonu gibi bir çok 
proje eş zamanlı başladı. Şüphesiz, kalıcı projelerle ülkede önemli projeleri 

olan Türkiye Diyanet Vakfı Somali halkının çocuk-
larının yarınına katkı sağlaması açısından önemli 
projeler üstlendi. Başkentte Somali’nin en eski lise-
lerinden biri olan Şeyh Sufi okulunu yeniden imar 
ederek yüzlerce öğrencinin ücretsiz bir şekilde eği-
tim almasına imkân sağladı. Şeyh Sufi İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri bugün hem asrî ilimleri hem de 
İslamî ilimleri aynı anda öğreniyor. Arapça ve İngiliz-
cenin de öğretildiği okulda maddi imkanı olmayan 
erkek öğrenciler yatılı olarak da kalabiliyorlar. Büyük 
bir motivasyon ve umutla öğrenim gören öğrenci-
lerin yarına umudu hiç şüphesiz çok yüksek. TDV 
Somali’nin yarınını bugünden onarırken Somali’nin 
sosyal, dini ve kültürel dokusunu incitmeden tüm 
bu hizmetleri büyük bir ihtimamla yerine getiriyor. 
Somali’nin en büyük camii olan yerelde Tadamun 
Camii olarak bilinen Kral Faysal Camii TDV eliyle tek-
rar onarılmış durumda. Abdulaziz mahallesinde yer 
alan deniz feneri ve müştemilatında yer alan Abdu-
laziz Cami yine TDV tarafından onarılıyor. Mogadi-
şu Üniversitesinde okuyan başarılı 100 öğrencinin 
bursları ise TDV tarafından veriliyor. Öğrencilerini 
sistematik olarak takip eden Vakfımız, yarınların 
büyüklerine şimdiden büyük bir özen göstererek 
onların eğitimlerine ciddi katkılarda bulunuyor. 



Türkiye Diyanet Vakfı geçtiğimiz günlerde siya-
si bir özerkliğe sahip olan Somaliland’ta bir takım 
temaslarda bulundu. Somaliland Din İşleri Bakanlı-
ğı ve Devlet Planlama Bakanlığını da ziyaret eden 
Vakfımız heyeti, ziyaret sonrası ülkenin kalkınma-
sına yardımcı olacak 2 projeyi üstlenmiş durumda. 
Ülkenin kırsalında yaşayan öğrenciler her ne kadar 
ilkokul eğitimlerini ibtidai şartlarda alabilse de lise 
düzeyinde eğitimlerini imkansızlıklar nedeniyle 
alamamaktalar. Boroma şehrinden sonraki kırsal 
da öğrencilerin en büyük sıkıntısı olan lise eğitimi 
alamamaları. Vakfımız bir teşebbüste bulunarak 
Boromo’da bir okul inşaatına başladı. 19 derslikten 
oluşan okulda aynı zamanda uzaktan gelenler için 
kalacak yatılı bir müştemilatı da içermektedir. 700 
öğrencinin eğitimine imkan sağlayan okul konumu 
itibariyle büyük bir öneme sahip. Bu projeyle be-
raber camilerdeki imamların yetiştirilmesine yö-

nelik bir imam ve hatip yetiştirme merkezi de inşa 
etmektedir. Bu proje bölgede imamlık yapan cami 
imamlarının yetiştirilmesine yönelik program olup, 
sağlıklı dini bilginin Müslüman toplumla paylaşıl-
masına katkı sağlayacaktır. Üniversite öğretim üye-
lerinin, kanaat önderlerinin ve uzmanların vereceği 
4 kurdan oluşan bir programla imamların cami-ce-
maat ilişkisinin güçlenmesine, toplumun kaynaş-
masında önemli bir rol oynayacaktır. Dini derslerin 
yanı sıra imam ve hatipler için İslam Coğrafyası, Or-
yantalizm, Misyonerlik hareketleri, Araştırma tek-
nikleri, imamlık ve hitabet sanatı, cami yönetimi, 
modern tebliğ ve irşad tekniklerinin kullanımı gibi 
kursiyerlerin toplumu anlama ve yönlendirme gibi 
konularda eğitilmesine fırsat vermektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Somaliland’taki uyguladığı bu 
iki proje sayesinde toplumun sosyal ve dini açıdan 
kalkınmasına katkı da bulunmayı hedeflemektedir.   
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İnsana yapılan yatırımı yatırım-
ların en güzeli olarak gören Tür-
kiye Diyanet Vakfı, yeniden ya-
pılanma çalışmaları çerçevesin-
de, kişisel ve mesleki becerilerin 
gelişimi alanında fikir paylaşımı 
sağlamak, problem çözme tek-
niklerini geliştirmek ve ekip 
bilincini üst seviyeye çıkarmak 
amacıyla 2014 yılı hizmet içi eği-
tim programını başlattı.

Farklı birim ve farklı unvanlarda 
görev alan personelin iletişim 
sırlarını öğrenmek, ruhsal ile-
tişimi geliştirmek, düşünce ve 
fikirleri etkin ifade edebilmek, 
önyargı ve empati nedenlerini 
görebilmek, çalışma yöntem-
lerine farklı bakış açıları kazan-
dırmak ve çalışma yöntemlerini 
geliştirmek, mesleki donanımla-
rı arttırmak için başlatılan çalış-

mada; İletişim Becerileri, Zaman 
Yönetimi, Ekip Bilinci, Problem 
Çözme Teknikleri, Etkin Liderlik 
Yöntemleri ve daha bir çok farklı 
alanda dersler yer almaktadır.

Vakfımız tarafından düzenlenen 
ve sahasında uzman kişiler tara-
fından verilen hizmet içi eğitim 
dersleri yıl boyunca değişik ka-
tegorilerde devam edecektir. 

VAKFIMIZDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ YAPILDI



ZİYARETLER

Osmanlı İmparatorluğu ve Polonya Kraliyeti arasın-
daki diplomatik ilişkilerin 600. Yıldönümü vesilesiyle 
Türkiye’yi ziyaret eden Polonya Diyanet İşleri Başkanı 
Thomas Miskiyeviç ve beraberindeki heyet Vakfımızı 
ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Mü-
dür Yardımcıları Mustafa Tutkun ile Yasin Uğraş katıldı.

Polonya Diyanet İşleri Başkanı Miskiyeviç ise Polonya 
ve Türkiye’nin iki dost ülke olduğunu belirterek, “İs-
lam Polonya’da 14. Yüzyıldan beri vardır. Bizim Türkiye 
ile dostluğumuz çok öncelere dayanır.” dedi. Başkan 
Miskiyeviç şunları söyledi;

 “Polonya ve Türkiye dost iki ülkedir bu yıl Osmanlının 
Polonya ile diplomatik ilişkilerinin 600. Yılı. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti’nin ise 90. Yılı. 
İslam tarihi bu konuların hepsini yazmıştır. 14. Yüzyıl-
dan beri İslam Polonya’da vardır. Osmanlı İmparator-
luğu ve Polonya Kraliyeti her zaman kontak halinde 
olmuştur. Bu ilişkiler her zaman dostluk seviyesinde 
olmuştur. Polonya’daki Müslümanlar cemiyeti iki sene 
sonra 90. Yılına giriyor. Bu fırsatları değerlendirip Tür-
kiye Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortak ilişkilerimizi ge-
liştirmeliyiz. Polonya’daki Hıristiyanlar İslam ve Müs-
lümanları seviyorlar. Barış içinde yaşıyorlar. Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilişkilerimizi geliştirerek 
ortak işbirliği çerçevesinde adımlar atmalıyız.” 

POLONYA HEYETİ
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ZİYARETLER

Hong Kong İslam Kültür Derneği Başkanı Nurettin 
Yang ve beraberindeki 20 kişilik heyet Vakfımıza ne-
zaket ziyaretinde bulundu.

Hong Kong’ta varlığını sürdüren İslam Kültür Der-
neği Başkanı ve beraberindeki heyetle düzenlenen 
toplantıya Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun ve ilgili bi-
rim amirleri katıldı.

Vakfımızın kuruluş amacı ile gerçekleştirdiği faali-
yetleri anlatan Vakfımız Genel Müdürü İsmail Pala-
koğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, bu ziyaretin Hong Kong ile ilişkilerin başlama-
sında yeni bir kapı açacağını kaydetti.

Nurettin Yang ise Türkiye Diyanet Vakfının çalışma-
larını yakından takip ettiklerini, özelliklere Ramazan 
ve Kurban başta olmak üzere çeşitli alanlarda bera-
ber hizmet etmek istediklerini belirtti. 

HONG KONG HEYETİ
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Vakfımız tarafından uygulanan kardeş şehir programı 
kapsamında ülkemize gelen Cibuti Din İşleri ve Evkaf 
Bakanı Dr. Hamit Abdul Sultan, Müsteşarı Şuayb Ag-
gal Saghir, Cibuti Büyükelçisi Doç. Dr. Hasan Yavuz ve 
beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret ederek, Vakfı-
mız yetkilileriyle bir süre görüştü.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, Çankaya 
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Gevher ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Mazhar Bilgin, Türkiye 
Diyanet Vakfının 1975 yılında kurulduğunu ve kurul-
duğu günden buyana toplumun din konusunda ay-
dınlatılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımıza 
destek verdiğini, bunun yanı sıra Vakfın eğitim başta 
olmak üzere, sağlık, kültür, sosyal ve hayri alanda 
önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurguladı. 

Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz da Cubuti’de eğitim, 
sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdikleri hizmet-
lerde öncelikle kadın ve çocukları kapsayışı faaliyet-
lerde bulunduklarını ifade ederek bu alanda Türkiye 
Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde olmak istedikleri-
ni söyledi.

Özellikle eğitim alanında büyük bir boşluğun oldu-
ğunu vurgulayan Hasan Yavuz, Vakıf ile işbirliği içe-
risinde Cibuti’den öğrenci göndermek istediklerini 
söyledi.

Cibuti Din İşleri ve Evkaf Bakanı Dr. Hamit Abdul Sul-
tan, Türkiye Diyanet Vakfının çok büyük ve güçlü bir 
kuruluş olduğunu, gerçekleştirdiği hizmetlerin örnek 
hizmetler olduğunu belirterek Türkiye Diyanet Vakfı 
ile işbirliği içerisinde faaliyetler yapmak istediklerini 
söyledi. 

CİBUTİ HEYETİ
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ZİYARETLER

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi heyeti Vak-
fımızı ziyaret etti.

Malezya İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi ve üniversite bünyesinde kurulan Uluslararası 
Vakıf Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Sharifah Zubaidah, Burs fonu Başkanı Shamsul 
Azhar Muhammed ve Rektörlük görevlisi Homam 
Tabba’dan oluşan heyetin katıldığı toplantıya, Vak-
fımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve Genel Mü-
dürü Yardımcısı Mustafa Tutkun iştirak etti.

Ülkemizde Vakıf medeniyeti, tarihten bugüne 
Türkiye’de Vakıf anlayışı ve yönetimi konularında 
araştırmalarda bulunan ve konuyla ilgili çeşitli ku-
rum ve kuruluşlarla görüşen heyete Vakfımızın ku-
ruluşundan bu yana gerçekleştirdiği önemli projeler 
ve halihazırda devam eden faaliyetleri hakkında bil-
gi verildi.

Heyet üyeleri, Türkiye’deki Vakıf anlayışını ve tarihi 
derinliğini kavramak üzere araştırmalarını sürdüre-
ceklerini ve Üniversite bünyesinde kurulan Ulusla-
rarası Vakıf Araştırmaları Merkezinin araştırma faa-
liyetlerini gerçekleştirirken bu verilerden faydalana-
caklarını belirttiler.

Türkiye’deki dört günlük ziyaretleri boyunca, göz-
lem ve temaslarının çok verimli geçtiğini belirten 
heyet üyeleri geniş kapsamlı bir araştırma ve kon-
ferans için yakın zamanda daha geniş bir heyetle 
Türkiye’yi tekrar ziyaret edeceklerini ifade ettiler. 

MALEZYA HEYETİ

62  |  Ocak - Nisan 2014 • Sayı: 113



Çad Yüksek İslam Konseyi Başkanı Hüseyin Hassa 
Abakor ve 20 kişiden oluşan alimler heyeti Vakfımızı 
ziyaret etti. Vakfımız Genel Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen ve TC Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın 
da katıldığı toplantıda, Vakfımızı temsilen Mütevelli 
Heyeti II.Başkanı Mazhar Bilgin ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Yasin Uğraş hazır bulundu. 

Vakfımızın yurt içi ve yurt dışında vermiş olduğu 
eğitim, kültür, hayri ve sosyal alanlardaki hizmetleri 
anlatan Mazhar Bilgin, “2013 Kurban Organizasyo-
nunda Çad’da 1001 hisse kurban kesildi. Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde şiddet olaylarında mağdur olanla-
ra yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Kurban Organi-
zasyonu ve diğer faaliyetlerle ecdadımızın yolundan 
giderek Avrupa, Asya, Afrika’daki kardeşlerimize 
yardım ederek kardeşlik duygularamızın daha da pe-
kişmesini ve yaşanan sıkıntılara çare olmaya çalışıyo-
ruz.” dedi. 

Konuk heyet adına konuşan Çad Yüksek İslam Konse-
yi Başkanı Hüseyin Hassa Abakor, Türkiye’den gelen 
yardımlardan ülkesi adına duydukları memnuniyeti 

dile getirdi. Türkiye’den gelen yardım çalışmalarında 
gençlerin görev almasının kendilerini çok mutlu etti-
ğini ifade eden Abakor, Türkiye Diyanet Vakfı tarafın-
dan Çad’a yapılan insani yardımların yanı sıra eğitim 
ve dini alanda da hizmetlerin hizmetlerin artırılarak 
devam etmesi beklentisi içinde olduklarını söyledi. 

Çad’da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte gerçekleştir-
dikleri çalışma ve projelerden bahseden Çad Büyü-
kelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye Diyanet Vakfı-
nın Türkiye’de özellikle eğitim alanında önemli hiz-
metler gerçekleştirdiğini, şimdi de gönül coğrafyamı-
zın ulaştığı bölgelerde Müslümanların çocuklarının 
eğitim ve öğretimine ciddi manada destek verdiğini 
ve bu alanda çok önemli bir boşluğu doldurduğunu 
ifade ederek, bu tür faaliyetlerin insana ve ileriye dö-
nük yatırımlar olduğunu vurguladı.

Ahmet Kavas, özellikle son günlerde Orta Afrika Cum-
huriyetinde yaşanan büyük insanlık dramına Türkiye 
Diyanet Vakfnıın sessiz kalmadığını, Çad’a sığınan 
mültecilere acil insani yardım malzemesi dağıttığını 
ve bunun da gurur verici olduğunu söyledi. 

ÇAD HEYETİ
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ZİYARETLER

Merkezi Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan 
Arnavut Bektaşileri Lideri Baba Mondi ve berabe-
rindeki heyet Vakfımızı ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya; 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve Genel 
Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş katıldılar.

Mazhar Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, Vak-
fımız hakkında bilgi verdikten sonra, bütün Müs-
lümanların kardeş olduğunu ifade ederek “Bizler 
kardeşiz, bizim ayrılığımız gayrılığımız yoktur. Bizler 
her konuda birbirimize destek olmak durumunda-
yız. Birbirimizden alacağımız, öğreneceğimiz çok 
şey var” dedi.

Arnavut Bektaşileri Lideri Baba Mondi de yaptı-
ğı konuşmada, Arnavutluk’ta dini yaşam hakkında 

bilgi verdi. Mondi Arnavutluk’da insanların yıllarca 
inançlarını yaşama noktasında sıkıntı çektiğini ve 
baskıların olduğuna vurgu yaparak, bugün ibadetle-
rini rahatlıkla yapabilecekleri mekanlar ile kültürle-
rini yaşatacak merkezlerin inşa edildiğini belirterek 
bu mekanlara destek verilmesi talebinde bulundu.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da Vakfı-
mızın kuruluş amacı ve gerçekleştirdiği hizmetleri 
bir sunum eşliğinde anlatarak, özellikle yurt dışında 
gerçekleştirilen eğitim ve sosyal faaliyetler hakkın-
da bilgi verdi. Arnavutluk Tiran’da da büyük bir cami 
yapılması yönünde çalışmalarının olduğunu belir-
ten İsmail Palakoğlu “Arnavutluk Tiran’da büyük bir 
cami inşa edeceğiz inşallah. Caminin arsası hazır, 
projesi tamamlandı, en kısa sürede temelini atarak 
Tiran’a Müslümanların ibadetlerini yapabilecekleri 
bir camiyi hep birlikte kazandıracağız.” dedi. 

ARNAVUTLUK HEYETİ
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Mali Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı Thiernu Amadou 
Omar Hass Dıalo ve beraberindeki heyet Vakfmızı 
ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Genel Müdürümüz İsmail Palakoğlu ile Genel Mü-
dür Yardımcılarımız Mustafa Tutkun ve Yasin Uğraş 
katıldılar.

Toplantıda Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacı 
ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Mazhar Bilgin, 
Vakfımızın 100’ü aşkın ülkede eğitim ve sosyal ağır-
lıklı hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, bu ülke-
lerden birinin de Mali olduğunu söyledi.

Bu çerçevede; İstanbul, Bursa ve Kayseri’de,16’sı 
lise düzeyinde, 2’si lisans düzeyinde olmak üzere 
Mali’den toplam 18 öğrencinin eğitim gördüğünü 
belirten Mazhar Bilgin Kardeş Şehir Projesi Kapsa-
mında Bamako’da Bamako’da Eyüp Sultan Camii’nin 
de ibadete açıldığını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin işbirliği içeresinde devam edece-
ğini vurgulayan Mazhar Bilgin, Müslümanların kar-
deş olduğunu ve birbirlerinin noksanlarını tamamla-
makla mükellef olduklarını da sözlerine ekledi.

Mali Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı Thiernu Amadou 
Omar Hass Dıalo da Türkiye’de bulunmaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Diyanet Vak-
fının Mali’ye yaptığı desteklerden dolayı teşekkür 
ederek, işbirliğinin daha da artarak devam etmesini 
arzu ettiklerini söyledi. 

MALİ HEYETİ

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |  65  



ZİYARETLER

Senegal Yüksek İslam Konseyi Başkanı Mürşit Ah-
mediyane Thiam ve beraberindeki heyet Vakfımızı 
ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel 
Müdür Yardımcılarımız Mustafa Tutkun ile Yasin Uğ-
raş ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Mazhar Bilgin, Türki-
ye ile Senegal arasında tarihi bir kardeşlik bulundu-
ğuna değinerek, tarihe dayanan bu ilişkinin daha da 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İslam dünyasının 
dağınık bir yapı sergilediğine vurgu yapan Mazhar 
Bilgin, “Maalesef bugün İslam dünyası zor bir süreç-
ten geçiyor. Çok dağınık bir yapı var, birlikte hareket 
etme yetisine sahip değiller. Çekilen acıların, ıstırap-
ların, akan göz yaşlarının dinmesi, yaşanan savaşla-
rın sona ermesi için Müslümanların bir önce kendi-
ni toparlaması ve birliği sağlaması lazım.” dedi.

Vakfımızın kardeş şehir projesi kapsamında Merzon 
Müftülüğü ve Vakfımız işbirliği ile Dakar’da bir cami 
yapıldığını belirten Bilgin, vekaletle kurban kesim 
organizasyonu çerçevesinde de kurbanların kesile-
rek Sengal’de yardıma muhtaç ailelere dağıtıldığını 
söyledi.

Mazhar Bilgin Türkiye Diyanet Vakfının eğitim ala-
nında gerçekleştirdiği faaliyetleri de anlatarak, Ulus-
lararası İlahiyat Projesi kapsamında 8’i İstanbul’da, 
8’i Konya’da ve 6’sı Kayseri’de olmak üzere toplam 
22 Senegalli öğrencinin de İlahiyat Fakültesi’nde 
eğitim gördüğünü söyledi.

Senegal Yüksek İslam Konseyi Başkanı Mürşit Ah-
mediyane Thiam de Türkiye’de bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, kardeşlik bağları-
nın daha da güçlendirilmesini, Türkiye’nin tecrübe 
ve bilgi birikiminden faydalanmak istediklerini söy-
ledi. 

SENAGAL HEYETİ
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Ürdün İslami İşleri Bakanı Dr. Hayel Abedel Hafeet Yo-
usef Dahoud ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
etti.

Ürdün Heyeti ile Vakfımızda bir toplantı gerçekleşti-
rildi. Vakfımızdan toplantıyı Vakfımız Genel Müdürü 
İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş 
ile ilgili birim amirlere iştirak etti.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu toplantıda 
Vakfımız gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak, özellik-
lere yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri dile getir-
di.

Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşu, misyonu, vizyonu 
ve idari yapısı hakkında bilgi veren İsmail Palakoğlu, 
Vakfımızın 973 şubesinin bulunduğu ve şubelerimiz 
aracılığı ile eğitim, kültür, dini, hayri ve sosyal hizmet-
ler gerçekleştirildiğini anlattı.

Ürdün Bakanı Dr. Hayel Abedel Hafeet Yousef Dahoud 
ise ülkemizde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Ürdün’de bir milyonu aşkın Suriyeli mülteci-
nin bulunduğunu, bu mültecilerin başta sağlık, sosyal 
ihtiyaçları olmak üzere insani ihtiyaçlarını karşıladıkla-
rını ve bunda zorlandıklarını ifade ederek bu konuda 
yardım talebinde bulundu. 

ÜRDÜN HEYETİ
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ZİYARETLER

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı üst yönetimin-
de görev yapan daire başkanları ve birim amirlerin-
den oluşan heyet ile Saraybosna Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ve Pakistan Din İşleri 
ve İnançlararası Uyum Bakanı Serdar Muhammed 
Yusuf ‘un aralarında bulunduğu heyet Vakfımızı zi-
yaret etti. 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de iştirak ettiği 
toplantıya, Vakfımız Mütevelli Heyet Üyesi Burha-
nettin Aktaş, Vakfımız Denetim Kurulu Başkanı Prof 
Dr. Şerafettin Gölcük, Vakfımız Genel Müdürü İsma-
il Palakoğlu ve Genel Müdür Yardımcıları katıldı. 

Bosna Hersek ve Pakistan Heyetine Vakfımızın yur-
tiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile il-
gili bilgi verildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 
Prof Dr. Mehmet Görmez, iki ülkeye yönelik çalış-
maların devam edeceğini belirtti. 

Konuk heyetler Vakfımız çalışmalarından ve kendi-
lerine gösterilen misafirperverlikten etkilendikleri-
ni ifade ettiler. 

BOSNA HERSEK VE PAKİSTAN HEYETLERİ

68  |  Ocak - Nisan 2014 • Sayı: 113



Diyanet İşleri Başkanlığımızın Danimarka Din Hiz-
metleri Müşavirliği tarafından Uluslararası İlahiyat 
Programı hakkında bilgilendirilmek üzere ülkemize 
getirilen öğrenciler Vakfımızı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Danimarka Din Hizmetle-
ri Müşaviri Doç. Dr. Ahmet Onay ve beraberindeki 
Danimarka’da yaşayan lise son sınıf öğrencilerinden 
oluşan misafir heyetin katıldığı toplantıya Vakfımız 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Genel 
Müdürümüz İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yar-
dımcıları Mustafa Tutkun ve Yasin Uğraş iştirak etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Uluslararası İlahi-
yat Programına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız 
tarafından büyük bir önem verildiğini, bu program 
kapsamında yurt dışından ülkemize getirilen öğ-
renciler için her türlü imkânı sağlamaya çalıştıkla-
rını söyledi. Gelecek yıl Danimarka’dan Uluslararası 
İlahiyat Programına katılmayı düşünen öğrencilere 
başarılar dileyen Mazhar Bilgin, gençleri daha iyi 
yerlerde görmek istediklerini ifade etti.

Vakfımızın yurt içine yönelik hizmetleri ile eğitim fa-
aliyetlerinden bahseden Vakfımız Genel Müdürü İs-
mail Palakoğlu, “40. Hizmet yılımızda 100’den fazla 
ülkede faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetler 
içerisinde en önemli yeri eğitim faaliyetleri almak-
tadır.” dedi. Dünyanın pek çok ülkesinin ülkemizden 
hizmet beklediğini dile getiren Palakoğlu, misafir 
heyet nezdinde, başta eğitim ve sosyal faaliyetler 
olmak üzere Vakfımızın özellikle yurt dışındaki faali-
yetlerine destek veren tüm müşavirlik yetkililerine, 
din görevlilerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Misafir heyete eşlik eden Danimarka Din Hizmetleri 
Müşaviri Doç. Dr. Ahmet Onay, Vakfımızın ve Diya-
net İşleri Başkanlığının Danimarka’da yürütülen din 
hizmetlerine vermiş olduğu destekten ötürü teşek-
kür etti. 

Toplantıda misafir öğrencilere Vakfımızın yurt için-
de ve yurt dışında yürüttüğü eğitim faaliyetleri, 
Uluslararası İlahiyat Programının işleyişi ve progra-
ma katılan öğrencilere Vakfımızın sunduğu imkânlar 
anlatıldı. 

DANİMARKA’DAN GELEN ÖĞRENCİLER
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Vakfımız hizmetleri ile alakalı oturumun açış konuş-
masını yapan Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
Mazhar Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 
Vakfın yapısının yeniden şekillendirildiğini, Vakfın; 
yeryüzünde iyiliğin egemen olması için insanlara ve 
bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi ve mane-
vi destek olmak misyonu ile ülkemizde ve yedi kıta-
da insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak vizyonuna 
kavuşturulduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının yeryüzünün her noktasın-
da insanlığa hizmet etmeyi kendine şiar edindiğini 
belirten Mazhar Bilgin, hizmet ederken de dil, ırk ve 
mezhep ayarımı yapılmadığını söyledi.

Vakfa yapılan bağışların bizzat Vakıf görevlileri ta-
rafından ilgili yerlere ulaştırıldığını belirten Mazhar 
Bilgin, “Bize bağışlanan yardımları yerlerine ulaştı-
rırken, Mevlanın bize yüklediği sorumluluk ve ve-

İL MÜFTÜLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Ankara’da düzenlenen İl Müftüleri İstişare 
toplantısının üçüncü gününde Vakfımız hizmetleri de bir sunum eşliğinde 

anlatılarak istişarede bulunuldu.

TANITIM
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balin bilinci ile, bizlere bağışta 
bulunanlara karşı rahat bir gö-
nülle cevap verebilecek şekilde 
ve ahirette de alnı açık bir şekil-
de huzura çıkacağımız inancıyla 
hareket ediyoruz.” dedi.

Vakfımızın yurt içinde ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği faaliyet-
leri bir sunum eşliğinde anlatan 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu da Türkiye Diyanet 
Vakfının son senet değişikliği 
çerçevesinde yenilenen amacı-
nı, yeniden yapılanma sürecini 
ve diğer hizmetleri anlattı.

İsmail Palakoğlu, yeniden yapı-
lanma süreci çerçevesinde Va-
kıf Genel Merkezindeki işlerin 
hemen hemen tamamlandığını 

2014 ve 2015 yıllarında da şu-
beler ile işletme ve iştiraklerde 
yapılanmanın sağlanacağını be-
lirtti.

Vakfın eğitim faaliyetlerini de 
anlatan Palakoğlu, Türkiye Diya-
net Vakfının eğitim faaliyetleri-
ne yıllardır önem verdiğini, son 
dönemde yurt dışına yönelik 
eğitim faaliyetlerinin ivme ka-
zandığını belirterek, “Şu anda 
Vakfımız tarafından açılan yurt 
dışındaki eğitim kurumlarımız-
da halen 2320 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Bu okullarımızdan 
bugüne kadar da 3972 öğren-
ci mezun olmuştur. Ayrıca ül-
kemizde okuttuğumuz konuk 
öğrencilerimiz var. Hamdolsun 
bugün bu sayı 2073’e ulaştı. Bu 

öğrencilerin bütün masrafları 
da vakfımız tarafından karşılan-
maktadır.” dedi.

Vakfımızın yurt dışına yönelik 
hayri ve sosyal faaliyetlerini de 
anlatan Palakoğlu, Türkiye Di-
yanet Vakfının dünyanın nere-
sinde bir mazlum varsa oraya 
yardım elini uzatmaya çalıştığını 
belirterek, buna örnek olarak da 
Suriye, Somali, Çad, Mali, Haiti, 
Küba ve Filipinler’i örnek gös-
terdi.

Toplantının sonunda Vakfımızın 
şube başkanları da olan il müf-
tülerinin dilek ve temennileri 
dinlenerek, soruları cevaplandı-
rıldı. 
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Oturum Başkanlığını Vakfımız Mütevelli Heyeti II. 
Başkanı Mazhar Bilgin’in yaptığı toplantıya Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yar-
dımcılarımız Mustafa Tutkun ve Yasin Uğraş ile ilgili 
birim amirleri katıldı.

Açış ve selamlama konuşmasını yapan Mazhar Bil-
gin; Türkiye Diyanet Vakfının hizmette 40. yılına gir-

diğini, ancak hala ilk günkü kuruluşundaki heyeca-
nın devam ettiğini söyledi. Kurulduğu 1975 yılında 
Vakfın ana amacının Diyanet İşleri Başkanlığını des-
teklemek olduğunu belirten Mazhar Bilgin, bugün 
bu amacının yanı sıra “Yeryüzünde iyiliğin egemen 
olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden ku-
rumlara maddi ve manevi destek olmak.” Misyonu 
ve “Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetin-

İLÇE MÜFTÜLERİ KONGRESİNDE VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANLATILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye 
genelinde görev yapan ilçe müftülerine yönelik olarak düzenlenen “Ulusaldan 
Küresele Yerelden Evrensele 90. Yılında Türkiye’de Din ve Diyanet Hizmetleri” 

konulu I. İlçe Müftüleri Kongresi “ nde Vakfımız hizmetleri anlatıldı.
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de bir vakıf olmak.” Vizyonu ile 
dünyanın her köşesinde hizmet 
ürettiğini söyledi. Vakfın kurulu-
şundan bugüne kadar hizmetle-
rine ciddi manada destek veren 
herkese teşekkür eden Mazhar 
Bilgin, özellikle gönül mimarları 
şeklinde nitelendirdiği ilçe müf-
tülerinin Vakfın bugünkü seviye-
sine gelmesinde önemli katkıla-
rının olduğunu belirtti.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu da sunum eşliğinde 
Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
içinde ve yurt dışında gerçekleş-
tirdiği hizmetleri anlattı. Sunu-
munda Vakfın yeniden yapılan-
ma çalışmalarına ağırlık veren 
İsmail Palakoğlu, bu süreçte 
Vakfın ilkelerinin, politikalarının 
ve stratejik alanlarının belirlen-
diğini belirtti. Vakfın ilkelerinin; 
adalet, ihsan, merhamet, istika-

met, tarafsızlık, sürdürülebilir-
lik, hesap verebilirlik, bütünlük 
ve kalıcılık olduğunu vurgulayan 
Palakoğlu Vakfın politikasının 
da; kurumsal büyüme ve hizmet 
ağını genişletme politikası, kay-
nak üretme ve bağış toplama 
politikası, eğitim hizmetleri po-
litikası, hayri hizmetler politikası 
ve diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği politikası olduğunu söy-
ledi.

İsmail Palakoğlu sunumunu Diya-
net İşleri Başkanlığını destekleme 
faaliyetleri, Eğitim ve öğretim fa-
aliyetleri, hayri ve sosyal faaliyet-
ler, son dönem inşaat çalışmaları 
ve tanıtım faaliyetleri başlıkları 
altında gerçekleştirdi. 
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İstanbul/Üsküdar Müftülüğünde görev yapan vaiz, 
imam, Kur’an kursu öğreticilerine yönelik olarak Üs-
küdar Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen top-
lantıya, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vefa 
Bozdemir, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve 
çok sayıda din görevlisi iştirak etti.

Toplantının açış konuşmasını yapan Üsküdar Müftü-
sü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Vefa Bozdemir Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve 
yurt dışında çok önemli hizmetlerinin bulunduğunu, 
bu hizmetlerin din görevlileri tarafından da daha ya-
kından bilinmesini arzu ettikleri için bu toplantıyı dü-
zenlediklerini söyledi.

Vakfın hizmetlerinin daha ileri noktalara gitmesi için 
din görevlilerinin desteğine ihtiyaç olduğunu belirten 
Bozdemir, kendilerinin Vakfa her türlü desteği verecek-
lerini söyledi.

VAKFIMIZ FAALİYETLERİ ÜSKÜDAR’DA ANLATILDI
Vakfımızın tanıtımı amacıyla din görevlilerini bilgilendirme toplantılarına İstanbul/

Üsküdar’da devam etti.
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Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
de yaptığı konuşmada yardımlaş-
manın, yoklukla ilgilenmenin öne-
mine değinerek, cami görevlilerin 
yaptığı hizmetin çok anlamlı oldu-
ğunu, hizmetlerin yalnızca cami 
ile sınırlı olmayıp cami dışında 
insanların dertleri ve yokluklarıyla 
ilgilendiklerini belirterek, Beledi-
ye olarak ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında ellerinden gelen her 
türlü desteği vereceklerini söyle-
di.

Üsküdar Kaymakamı Mustafa 
Güler yaptığı konuşmada; Din 
görevlilerinin daima toplumun 
önünde bulunduğunu ve toplum 
için örnek olduklarını vurgulaya-
rak, toplumun değer yargılarının 
korunması ve yaraların sarılması 
noktasında din görevlilerine bü-
yük iş düştüğünü dile getirdi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Pa-
lakoğlu da sunum eşliğinde yaptı-
ğı konuşmada, Vakfımızın hizmet-
lerini anlatarak, bu hizmetlerin 
din görevlilerinin desteğiyle ger-

çekleştiğini, bu hizmetlerin yedi 
katıda devam etmesi için bundan 
sonra da din görevlilerinin deste-
ğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine 
ekledi. 
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Tokat ve Amasya illerimizde ayrı ayrı düzenlenen 
bilgilendirme toplantılarına, Vakfımız Mütevelli He-
yeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Tokat İl Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrah-
man Koçak, Amasya İl Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İpek, Vakfımız Genel 
Müdürü İsmail Palakoğlu, ilçe müftüleri, vaizler, din 
görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri ile Vakfımızın 
ilgili birim amirleri iştirak etti.

Tokat’ta toplantının açış konuşmasını yapan İl Müf-
tüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
durrahman Koçak, Türkiye Diyanet Vakfının hizmet-
lerinin yurt içi ile sınırlı olmadığını, yurt dışında da 
gönül coğrafyamızın bulunduğu her bölgeye uzan-
dığını belirterek, bu hizmet kervanında bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amasya Müftümüz ve Vakfımız Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail İpek de Amasya’da düzenlenen 

VAKFIMIZ HİZMETLERİ TOKAT VE AMASYA’DA ANLATILDI
Vakfımız faaliyetlerini anlatmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen 

bilgilendirme toplantılarına Tokat ve Amasya illerimizde devam edildi
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toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye Diyanet Vakfının kurul-
duğu 1975 yılından itibaren bir 
çok hayırlı hizmete öncülük et-
tiğini ve bugün dünyanın dört 
bir köşesinde hayırlı hizmetler 
gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 
bu hizmetlere katkı sağlayan 
din görevlilerinin din ve hayır 
hizmeti içerisinde bulunmaları 
sebebiyle çok şanslı oldukları-
nı söyledi. Amasya’da bulunan 
cami ve Kur’an kursları hakkında 
bilgi veren İsmail İpek, Türkiye 
Diyanet Vakfının bu kurumlara 
ciddi anlamda katkı sağladığını 
vurgulayarak, din görevlilerinin 
de bu hizmetlere sağladığı kat-
kının artarak devam etmesi te-
mennisinde bulundu.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. 
Başkanı Mazhar Bilgin de yaptı-
ğı konuşmada, Türkiye Diyanet 
Vakfı kurulmadan önce müftü-
lük hizmetlerinin uygun olma-
yan mekanlarda gerçekleştiril-
diğini, Türkiye Diyanet Vakfının 
kurulmasıyla dini hizmetlerin 

daha hızlı ve etkili bir şekilde 
yürütülmeye başladığını ifade 
ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı 
bugün dünyanın her köşesinde 
hizmet veriyor ve bu hizmetler 
sizlerin destekleriyle gerçekle-
şiyor, hepimiz bu hizmetin bir 
parçasıyız. Dini mübini İslama 
hizmet etmeyi bizlere nasip 
eden Allah’a sonsuz şükranları-
mızı sunuyoruz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının “yer-
yüzünde iyiliğin egemen olması 
için insanlara ve bu yolda çaba 
sarf eden kurumlara maddi ve 
manevi destek olmak” misyo-
nu ve “ülkemizde ve yedi kıtada 
insanlığın hizmetinde bir vakıf 
olmak” vizyonu ile tüm dünyayı 
kucaklayan bir perspektifle ha-
reket ettiğini vurgulayan Maz-
har Bilgin bu hizmetlerin din 
görevlilerinin desteği ile gerçek-
leştirildiğini söyledi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu da sunum eşliğinde 
yaptığı konuşmada Türkiye Di-
yanet Vakfının yurt içinde ve 

yurt dışında gerçekleştirdiği hiz-
metleri anlattı.

Sunumunda Türkiye Diyanet 
Vakfının yeniden yapılanma sü-
recinde öne çıkan başlıkları an-
latan İsmail Palakoğlu “Vakfın 3 
yıllık (2014-2016) Stratejik Pla-
nı hazırlandı. Bütçe Sisteminin 
usul esasları belirlendi ve bu 
çerçevede 2014 yılı bütçesi ha-
zırlanarak uygulamaya konuldu. 
Vakıf Reorganizasyon Şeması 
güncellendi ve görev tanımları 
hazırlandı. Vakıf İnsan Kaynakla-
rı Yönetim Sistemi oluşturuldu. 
2014 yılı içerisinde de inşallah 
şubelerimizdeki yapılandırma-
mızı tamamlayarak, daha hızlı 
ve etkin hizmet üreten bir vakıf 
haline geleceğiz. Tabi biz alt yapı 
çalışmalarını tamamlıyoruz ama 
hizmetlerin yürütülmesi, bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sizlerin destek ve gay-
retleriyle gerçekleşecek.” dedi.

Toplantılar din görevlilerinin so-
rularının cevaplanmasıyla sona 
erdi. 
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Niğde Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım top-
lantısına Niğde Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Alaaddin Gürpınar, Vakfımız Genel 
Müdürü İsmail Palakoğlu, ilçe müftüleri, vaizler, din 
görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri ile Vakfımız 
ilgili birim amirleri iştirak etti.

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin 
Gürpınar Diyanet İşleri Başkanlığının, İslamın insan-

lığın mutluluğu ve huzuru için sunduğu yüce değer-
leri anlatmak ve uygulamak üzere çalıştığını, Türki-
ye Diyanet Vakfının da buna önemli ölçüde maddi 
ve manevi destek verdiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında 
önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Alaad-
din Gürpınır “Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışında ih-
tiyaç sahibi mağdurlara yardım ederken gayrimüs-
limlere dahi merhamet elini uzatıyor ve önemli bir 

NİĞDE’DE DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTUK
Vakfımız tarafından din görevlilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen 

tanıtım toplantılarına Niğde ilimizde devam edildi.
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boşluğu dolduruyor. Bize düşen 
görev de bu Vakfa destek ver-
mektir.” dedi.

Niğde’nin yeni yerleşim yerle-
rinde ve şehirleşmenin yoğun-
laştığı yerlerde yeterli miktarda 
Kur’an kursu, cami ve öğrenci 
yurdunun bulunmadığına dik-
kat çeken Aladdin Gürpınar, 
bu alanda gerekli araştırma ve 
incelemelerde bulunduklarını 
belirterek, Türkiye Diyanet Vak-
fının destekleriyle bu kurumla-
rın kısa sürede inşa edileceğini 
söyledi.

Sunum eşliğinde Vakfımızın 
yurt içi ve yurt dışına yönelik 
hizmetlerini anlatan Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 
da Türkiye Diyanet Vakfının ye-

niden yapılanma süreci çerçe-
vesinde yeni bir hizmet anlayı-
şına kavuştuğunu ve bu anlayış 
çerçevesinde yurt içinde ve yurt 
dışında önemli hizmetlere imza 
attığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının geli-
şen ve değişin dünya şartlarına 
uygun bir hale getirilmesi ama-
cıyla çalışmalar gerçekleştirildi-
ğini belirten Palakoğlu, bu amaç 
doğrultusunda Vakıf senedinde 
önemli değişiklikler yaparak ye-
niden yapılanma sürecine hız 
verdiklerini ifade ederek “Bun-
lar; stratejik plan ile faaliyet ve 
bütçe esaslı çalışma sistemine 
geçilmesi, tüm dünya Müslü-
manlarını kucaklayıcı bir bakış 
açısının getirilmesi, afet, felaket 
ve savaş gibi olağanüstü hal-

lerde tüm insanlığın yardımına 
koşacak bir perspektifin getiril-
mesi, Vakfın yurt içi ve yurt dışı 
hizmetlerinde; kurum, kuruluş, 
sivil toplum örgütleri, şirket ve 
kişilerle iş birliğinin sağlanması, 
Vakıf hizmetlerinde gönüllüler-
den destek alma imkanı sağlan-
ması.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının eğitim, 
sosyal ve kültürel alanda ger-
çekleştirdiği hizmetleri de anla-
tan İsmail Palakoğlu toplantının 
sonunda din görevlilerinin yö-
nelttiği soruları cevaplandırdı.

Toplantıdan sonra Niğde Valisi 
Necmeddin Kılıç makamında zi-
yaret edilerek, Vakfın faaliyetle-
ri hakkında bilgi verildi. 
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Toplantının açış konuşmasını yapan İl Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Serenli, 
Türkiye Diyanet Vakfının büyük ve önemli bir kuru-
luş olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin daha etkin 
ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bütün din gö-
revlilerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Vakfın yurt içinin yanı sıra yurt dışında da önemli 
hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Serenli, Türki-
ye Diyanet Vakfının sivil toplum kuruluşları arasında 
önemli bir yere sahip olduğunu ve bütün din görev-
lilerinin aidiyet duygusuyla bu hizmet kervanının 
içerisinde yer almasını istedi.

SAKARYA’DA VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANLATILDI

Vakfımızın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantılardan bir tanesi de Sakarya’da 
gerçekleştirildi. Sakarya Müftülüğü ve Vakıf Şubemizle koordineli olarak 
gerçekleştirilen toplantıya, ilçe müftüleri, vaizler, din görevlileri ve Kur’an kursu 

öğreticileri iştirak etti.
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Sunum eşliğinde Vakfımızın 
yurt içi ve yurt dışına yönelik 
hizmetlerini anlatan Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 
da Türkiye Diyanet Vakfının 970 
şubesiyle büyük bir kuruluş ha-
line geldiğini, Vakfın bugünkü 
seviyeye gelmesinde din görev-
lilerinin önemli desteğinin oldu-
ğunu vurgulayarak, bu desteğin 
bundan sonra da artarak devam 
edeceğini ümit ettiğini söyledi.

İsmail Palakoğlu, Vakfımızın eği-
tim faaliyetlerine ağırlık verdiği 
sunumunda; Türkiye Diyanet 
Vakfının bugüne kadar 200 bi-
nin üzerinde öğrenciye karşılık-
sız burs verdiğini, Vakfın 9 adet 
yüksek öğrenim öğrenci yurdu-
nun bulunduğunu ve bunlara 
üç yıl içerisinde 45 adet daha 
eklenmesi yönünde çalışmalar 
gerçekleştirildiğini, konuk öğ-
renci faaliyetleri ile Vakfın yurt 

dışında verdiği eğitim hizmetle-
rini anlattı. 

Vakfın sosyal yardım faaliyet-
leri kapsamında, kurban başta 
olmak üzere, ayni ve nakdi yar-
dımlarına değinen İsmail Pa-
lakoğlu, 2013 yılında vekâletle 

kurban kesim organizasyonuna 
verdikleri destekten dolayı din 
görevlilerine teşekkür etti.

Sunumun sonunda din görev-
lilerinin soruları cevaplandırı-
larak, ilçe müftüleri ile istişare 
toplantısı düzenlendi. 
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Vakfımız Genel Merkezi ile işletme iştiraklerinde 
görev yapan bütün personelin katılımı ile gerçek-
leşen toplantıda Vakfımız Genel Müdürü İsmail Pa-
lakoğlu, Vakfımızın son dönemde gerçekleştirdiği 
hizmetleri bir sunum eşliğinde anlattı.

Dünyanın son dönemde hızlı bir değişim ve dönü-
şüm yaşadığına vurgu yapan İsmail Palakoğlu “Son 
günlerde hepinizin şahit olduğu gibi ülkemizde ve 

yurt dışında önemli gelişmeler yaşanmakta, bu da 
Vakfımızdan beklentileri artırmaktadır. Bu toplantı-
da inşallah, sizlerin gayretleriyle yapmış olduğumuz 
hizmetleri gözden geçirip, gelecek için daha planlı 
ve programlı hizmet üretme fırsatını yakalamış ola-
cağız.” dedi.

İsmail Palakoğlu sunumunu “Türkiye Diyanet Vak-
fının Yeniden Yapılanma Süreci”, “Diyanet İşleri 

VAKFIMIZDA PERSONEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Hizmette 40. yılına giren Vakfımızın yeniden yapılanma sürecinde geldiği noktayı 
görmek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sunduğu hizmetleri bir kez daha 
hatırlamak amacıyla Vakfımız Genel Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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Başkanlığını Destekleme Faali-
yetleri”, “Eğitim ve Öğretim Fa-
aliyetleri”, “Hayri ve Sosyal Faa-
liyetler”, “Kültürel Faaliyetler”, 
“Son Dönem İnşaat Faaliyetleri” 
ve “Tanıtım Faaliyetleri” başlık-
ları altında gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir-
likte Vakfın yapısının yeniden 
şekillendirildiğini, Vakfın; yer-
yüzünde iyiliğin egemen olması 
için insanlara ve bu yolda çaba 
sarf eden kurumlara maddi ve 
manevi destek olmak misyo-
nu ile ülkemizde ve yedi kıtada 
insanlığın hizmetinde bir vakıf 
olmak vizyonuna kavuşturuldu-
ğunu söyleyen İsmail Palakoğlu, 
Türkiye Diyanet Vakfının yeryü-

zünün her noktasında insanlı-
ğa hizmet etmeyi kendine şiar 
edindiğini, hizmet ederken de 
dil, ırk ve mezhep ayarımı yapıl-
madığını söyledi.

Sunumdan sonra personele yö-
nelik bir konuşma yapan Vakfı-
mızın II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Türkiye Diyanet Vakfının bugün-
kü seviyeye gelmesinde kurucu-
ların ve bütün çalışanların bü-
yük emeğinin olduğunu vurgu-
layarak “Şu son üç yılda Türkiye 
Diyanet Vakfını, KOMAŞ’ı, Yayın 
Matbaacılık ve Ticaret İşletme-
sini; misyonuyla, vizyonuyla, 
düşüncesiyle, hedefiyle, idea-
liyle, fiziki yapısıyla adeta uçu-
rurcasına yenileyen ve bugüne 

getiren Mütevelli Heyetimize 
Genel Müdürümüze ve bütün 
çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Konuşmasında, bu yılki Kutlu 
Doğum Haftası’nın teması olan 
din ve samimiyet üzerinde du-
ran Mazhar Bilgin, samimiyetin 
dürüstlük olduğuna vurgu ya-
parak “Samimiyet dürüstlük, iyi 
niyetlilik, içi ve dışı bir olmak de-
mek, önce Cenab-ı Allah’a karşı 
samimiyet, sonra Hz. Kur-an’a 
karşı samimiyet, Hz. Muham-
med (SAV)’e karşı, idarecilerimi-
ze karşı samimiyet, görevimizde 
samimiyet, ailemize karşı ve bü-
tün muhataplarımıza karşı sami-
miyettir.” dedi.
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Araya hiçbir şey koymadan Allah adına yapılan iş ve 
ibadetlerin muteber olduğuna dikkat çeken Mazhar 
Bilgin “ ‘Peygamber Efendimiz din nasihattir’ buyur-
duğu zaman Ashab-ı kiram sordular; ‘Ya Resulullah 
kime karşı nasihat’ dediler. Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed (SAV) de Allah’a, Kitaba, Peygam-
bere, idarecilere ve bütün insanlara; imanda, iba-
dette, araya hiçbir dünya menfaati koymadan, 
hiçbir kişi veya kuruluş koymadan direk Cenab-ı 
Allah’la muhatap olmaktır diyor. O muhatap olma 
ifadesinin perde arkasında her hangi başka bir şeyin 
olmaması demektir. -İyyakenabudu ve iyyakenasta-
in derken – yalnız sana ibadet ediyoruz, yalnız sana 
el açıyoruz derken, kalbimizin bir başka noktasında, 
el açmaya, avuç açmaya, boyun bükmeye dair hiç-
bir şeyin bulunmaması samimiyettir.

Samimiyetin zıddı riyadır, gösteriştir, iki yüzlülüktür 
diyen Mazhar bilgin Cenab-ı Allah’ın bütün İslam 
alemini bu kötü huyluluktan muhafaza etmesi te-
mennisinde bulundu.

Vakfımızın eğitim alanında sunduğu hizmetlere de 
değinen Mazhar Bilgin, özellikle yurt dışından bir 
çok öğrenci getirilerek bütün masraflarının karşı-
landığını ve bu öğrencilere kaliteli eğitim verildiğini 
ifade ederek “Biz eğitime el atmalıyız, gençlerimizin 

ruhlarında, beyinlerinde, gönüllerindeki gelişmede 
bizim payımız olmalı. İnanıyorum ki en sağlam el 
bizim elimiz. Eğitim, yurt ve din hizmetleri ile sos-
yal ve hayri hizmetlerde en çok güvenilen el Diya-
net İşleri başkanlığının eli, Türkiye Diyanet Vakfının 
elidir. Başkanlığımız 90. Hizmet yılına girdi. Vakfımız 
40. Hizmet yılına girdi. Bu kadar yıldır hiçbir Müs-
lümanın başını önüne eğdirecek bir hizmette bulu-
nulmamıştır. Eğitim ve yurtlar alanında ülkemizin 
her iline elimizi uzatmalıyız. Vakfımızın yardım elini 
uzattığı her öğrencinin gelişiminde katkımız olma-
lıdır. Gayemiz yurtlarımızda sadece iyi bir otel hiz-
meti vermek değil, aynı zamanda eğitim ve kültür 
hizmetimizin en üst düzeyde olmasıdır. Mezun olan 
her öğrencimizde bir aidiyet duygusu oluşturmamız 
gerekmektedir.” dedi.

Mazhar Bilgin konuşmasının sonunda gerek Diya-
net İşleri Başkanlığı, gerekse Türkiye Diyanet Vakfı 
çalışanlarının tamamının bir aile olduğuna vurgu 
yaparak “Büyük bir aile olarak birbirimizi seveceğiz 
ve birbirimize karşı samimi olacağız. Bu samimiyet-
le çalışacağız, üreteceğiz, yurdumuz ve dünya in-
sanlarına olan vazifemizi yerine getirerek hayır dua-
lar alacağız ve bu hayırlar sadaka-i cariye cinsinden 
olacak ahirette de peşimizden gelecek.” dedi. 

TANITIM
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Vakfımız tarafından inşa edilen ve 
ibadete açılan Kocatepe Camii’nin 
mimarı Hüsrev Tayla hakkın 

rahmetine kavuştu.
Hüsrev Tayla (d. 1925, Bursa) Türk mimar. En çok 
Ankara’da yer alan Kocatepe Camii ve İstanbul’da 
yer alan Şakirin Camii tasarımlarıyla tanınmıştır.

1925 yılında Bursa’da dünyaya gelen Hüsrev Tay-
la aynı şehirde ilk ve ortaögrenimini tamamla-
mıştır. 1942 yılında girdiği Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden 1948 yılında mimar olarak mezun 
olmuştur. Ayrıca daha sonradan 1952 ile 1953 yılla-
rında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 
de okumuştur.

Mesleki kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Bursa’da 
ve İstanbul’da çalışmıştır. Sırasıyla Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, İstanbul 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve İstanbul Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğü gibi kurumlarda görev almıştır. 

Ayrıca 1972 ile 1974 yılları arasında Mimar Sinan 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi 
olarak da çalışmıştır.

Ayrıca serbest mimarlık da yapmış ve birçok mi-
marlık yarışmasına katılmıştır. Ayrıca birçok kervan-
saray, hamam, türbe, konak ve cami rölövelerini 
yapmıştır. Ek olarak İstanbul’da yer alan Şirinevler 
Camisi ve Maltepe Camisi ile Adana’da yer alan Pak-
taş Fabrikası Camii gibi cami projeleri tasarlanmış 
ve uygulanmıştır.

Ancak tasarlamış olduğu ve uygulama fırsatı elde 
etmiş olduğu camilerden en tanınmışı Ankara’da 
yer alan Kocatepe Camii’dir. 1967 yılında inşası baş-
layan ve ancak 1987 yılında tamamlanabilen Koca-
tepe Camii, gelenek ile modernizmin çatışmasına 
iyi bir örnektir. Ayrıca Türkiye mimarlık tarihinde 
önemli bir yere sahiptir. Daha sonra Pakistan’ın 
başkenti İslamabad’ta Faysal Camii’nin tasarımını 
yapacak olan Vedat Dalokay, 1957 yılında açılan Ko-
catepe Camisi Projesi Yarışması’nı Doğan Tekelioğlu 
ile birlikte kazanmıştı. 1962 yılında temelleri atılıp 
inşaatına başlanan ve modern üsluba sahip olan bu 
caminin projesi ilerleyen yıllarda camiyi yaptırıla-
cak derneğin başkanlığı tarafından durdurulmuştur. 
1967 yılında ise dernek, mimari yarışma yapılam-
dan doğrudan sipariş yöntemi ile, bu caminin tasar-
lanması görevini Hüsrev Tayla ve Fatin Uluengin’e 
vermiştir. İlk modern tasarıma kıyasla, sonradan 
inşa edilen caminin üslubunun klasik Osmanlı cami 
üslubuna yakın olması tartışma ve eleştiri konusu 
(olumlu veya olumsuz) olmuştur.

Ayrıca 2005 ile 2009 yılları arasında İstanbul’un Ka-
racaahmet Mezarlığı girişine inşa edilmiş Şakirin Ca-
mii mimarın oldukça tanınmış başka bir projesidir.

Hüsrev Tayla 19.03.2014 tarihinde İstanbul da vefat 
etmiştir.

Kendisine Allah’dan rahmet yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

HÜSREV TAYLA
HAKKIN RAHMETİNE
KAVUŞTU



ILGAZ

Törene Çankırı Valisi Vahdettin Özcan Ilgaz Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Ça-
yır, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel 
Müdürü Osman Tıraşçı, Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürü Kemal Uludağ, İl Müftüsü Arslan Türk, İlçe 
Müftüsü Halil Erten, Vakfımız Başuzmanı Nurettin 
Uzuner ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erten Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın günden güne hizmet olarak bü-
yüdüğünü ve geliştiğini ifade eden ederek “Eğer bir 
ilçede Kur’an Kursu yoksa, o ilçe harabeye dönmüş 
bir ev gibidir. Din hizmetlerinde alt yapı ve kalite 
Kur’an kursundadır.” dedi.

Eski müftülük binasının Ilgaz’a yakışmadığını ve o 
düşünceyle böylesi bir girişime girdiklerini Ilgazlıla-
rın ve kurumların büyük desteklerinin olduğu ifade 
eden Erten “Bu binamız cemaatimiz sayesinde ya-
pılmıştır. Bina yapmak mesele değil, önemli olan en 
iyi şekilde hizmet etmektir. İyi ve güzel hizmetleri-
mizle Ilgazlıların her daim yanında olacağız.” dedi.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Ilgaz’ı modern bir 
kent yapılaşmasına kavuşacağını, Ilgaz’ı turizm kenti 
yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirte-
rek, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Çankırı İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Arslan Türk’de, müftülük binasında din 

ŞUBELERİMİZDEN

Ilgaz Müftülüğü ve Vakfımız işbirliği ile yapımı gerçekleşen Ilgaz Müftülük 
Hizmet Binası düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI HİZMETE AÇILDI
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İnebolu İlçesinde hayırsever Ömer Kabadayı tara-
fından, Aşağı Hatıpbağı Mahallesi, Altıkulaç Caddesi 
üzerinde bulunan 5 Katlı binanın giriş katındaki iki 
adet dükkan, Kur’an Kursu hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandı. İlçe 
Müftüsü ve Vakfımız İnebolu Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Naci Çakmakçı; “Bu iki gayri menkulün 
kazandırılmasında büyük emeği geçen önceki İlçe 
Müftümüz ve halen İzmir Güzelbahçe İlçe Müftü-
sü Mehmet Uzun’a ve Şube yönetim kurulumuzda 
aktif olarak görev yapan üyelere ve katkısı olanlara 
teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde söz konu-
su mekanların Kur’an Kursu olarak eğitim-öğretime 
açılması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Hayırsever Vatandaşımız’a yaptığı anlamlı bağıştan 
dolayı teşekkür ediyor, hayrının Cenab-ı Hak katın-
da makbul olmasını niyaz ediyoruz. 

ve devlet işlerinin birlikte yürütüldüğünü belirterek 
Ilgazlıların ve katılımcıların Kutlu Doğum Haftasını 
tebrik etti ve kutlu günlerde böylesi mutlu açılışlar 
yapmaktan bahtiyar olduklarını söyledi.

Ilgaz Kaymakamı Yusuf Özdemir’de ilçesine kazan-
dırılan bu binadan memnun olduğunu, inşaata baş-
larken paranın olmamasına rağmen Ilgazlılara olan 
inanç ve sonsuz güven sayesinde bu binanın sorun-
suz şekilde tamamlandığını belirtti.

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan “Dinin özü samimi-
yettir” diyerek “Modern çağda, modern çalışma şe-
killeri ve modern yapılanmalar bizleri mutlu ediyor. 
Çalışkan ve işlerini takip eden bir İlçe Müftümüz var. 
Bu binanın yapılmasında emeği büyük. Kendisini ve 
destek veren herkesi tebrik ediyorum. Müftümüz-
den yeni hizmetler bekliyoruz.” dedi.

Konuşmalar sonrasında katılımcılara gül dağıtıldı ve 
açılış gerçekleştirildi. 

HAYIRSEVERDEN
VAKFIMIZA BAĞIŞ

İNEBOLU
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YAYINLARIMIZ

Hukuk insanlar için varolan, fert ve toplum hayatını düzene sokmak, 
kişilerin mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmek için geç-
mişten bugüne önemini daima koruyan bir sistemdir. İslam hukuku da 
bu sistemin içinde ilahî menşe’li bir hukuk olarak yerini almıştır. Ge-
nel olarak İslam dininin, özelde de İslam hukukunun gerçekleştirmeyi 
hedeflediği gayeleri vardır. İslamiyet, bütün hükümlerinde sevginin ve 
adaletin hâkim olduğu faziletli bir toplum meydana getirmek, dünya 
ve ahirette kişilerin maslahat/yararlarını gerçekleştirmek cihetine yö-
nelmiştir. Bu maslahatların birinci derecesini zarûriyyât oluşturur. Di-
nin, canın, aklın, neslin ve malın korunması zarûrî maslahatları teşkil 
eder. İkinci derecedeki hâcî maslahatlar, güçlüğü kaldırma ve meşak-
kati gidermek için insanların muhtaç oldukları şeylerdir. Tahsînî olan 
maslahatlar da, güzel ahlak anlayışının gerektirdiği hususlardır. Bun-
ların dışında kalanlar mefsedet/zarardır. Bütün hukukî hükümlerin 
söz konusu maslahatları temin ve mefsedetleri uzaklaştırmak (celbi 
menâfi’ ve def’i mefâsid) için konulmuş olduğu söylenebilir.

İslam hukuku, bu gayeyi gerçekleştirebilmek ve böylece daima canlı, 
yürürlükte bir hukuk olarak kalabilmek için bazı metodlar uygulamış-
tır. Hükümlerin konulması (teşrî) aşamasında mükelleflerin gücü nis-
betinde olmasına, onları büyük sıkıntı ve zorluklara sokmamasına dik 
kat edilmiştir. Zaman içinde uygulama esnasında ortaya çıkan zarurî 
durumlarda zaruret prensibi işletilerek ruhsatlar getirilmiş, böylece 
hükümlerin insanları çıkmaza sürüklemesi önlenmiştir.

Özet olarak ifade ettiğimiz bu yöntemi “kolaylık prensibi” adı altında 
araştırmamıza konu edindik. Bu konuyu seçmemizin sebebi, İslam 
hukukunun insanlara rahmet olan bu kolaylık yönünü ortaya koyabil-
mektir. Kolaylık prensibi içtihat ile ortaya çıkmış bir yöntem olmayıp 
bizzat ayet ve hadislerle tespit edilmiştir.

Araştırmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte konuy-
la direk ilgili olan “yüsr/kolaylık” kavramı ve mevzuyla ilgili diğer 
kavramların tanımları üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde kolay-
lık prensibinin İslam hukukundaki yeri ve önemi, uygulamaya konuş 
şekilleri, prensibi destekleyen küllî kâideler ve prensibi doğuran se-
bepler belirtilmiştir. İkinci bölümde, kolaylık prensibinin fıkhın ibadet, 
muamelat ve ceza bölümlerine ne şekilde yansıdığı örneklerle açık-
lanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, kolaylık prensibinin İslam 
hukukunun tâlî kaynaklarından olan istihsan, örf ve maslahatla ilgisi 
ortaya konulmuştur.

İSLAM KOLAYLIK DİNİDİR
Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ
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Sanıyorum dünyada bütün dinlerdeki ibadetler içerisinde en çok uy-

gulananı namazdır. Bir Müslüman her gün beş kez bu ibadeti yapmak-

tadır. Dolayısıyla namaz, ergenlik döneminden itibaren ölünceye ka-

dar Müslümanın hayatında önemli bir yer işgal etmektedir.

Bu kadar önemli bir konumu olan namazın her yönüyle ele alınması, 

değerlendirilmesi çok tabiidir. Namazın en çok insanın ruh dünyasına, 

düşünce, duygu ve davranışlarına etki ettiği, onun kişiliğinin şekillen-

mesinde önemli rol oynadığı bir gerçektir. Namazdaki ruh hali, namaz-

da okunan ayet ve dualar, tekrarlanan sözler, sadece namazla sınırlı 

kalmamakta, namazdan sonra da kişiyi etkilemekte, onun tutum ve 

davranışlarına yansımakta, ona yön vermektedir.

İşte bu kitapta, namaza psikolojik açıdan bakılmakta, Müslümanın 

namaz sırasında inandığı varlık olan Allah’la kurduğu iletişimin ve bu 

esnada gerçekleşen bedensel ve sözel ifadelerin oluşturduğu anlam-

lar, dini tecrübeler açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca namazın doğur-

duğu sonuçlar, insanın psikolojik mekanizmaları üzerindeki etkileri ve 

insana yansımaları da ele alınmaktadır. Burada İslam Dini’nin esasları 

göz önünde tutularak psikolojik bir değerlendirmede bulunulmaktadır.

Namazın anlamını ve amacını daha iyi kavratmaya, bu ibadetle ilgi-

li Müslümanı bilinçlendirmeye dönük çalışma ve etkinliklere, ben de 

bu çalışmayla bir nebze de olsa katkıda bulunabilirsem bu, benim için 

Allah’ın büyük bir lütfu olacaktır.

Kitabı okuyarak değerlendirmelerde ve katkılarda bulunan Dr. Elif 

Kara’ya ve Samsun Kız Meslek Lisesi rehber öğretmenleri Nejla Taşkı-

ran ve Hilal Koçak’a teşekkür ediyorum.

Namazlarımızın ve çalışmalarımızın sadece Allah için olması ve Allah’ın 

rızasını kazandırması dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyorum.

NAMAZ PSİKOLOJİSİ
Prof. Dr. Hüseyin PEKER
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