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BU SAYIDAİyiliğe Öncü Olmak
Geride bıraktığımız 2016 yılı, tarih kitaplarında ve 
hafızalarımızda terörün, savaşın, katliamların hakim olduğu 
bir sene olarak anılacak. 

Çocukların öldüğü, insanların evlerini terk etmek zorunda 
kaldığı, şehirlerin yerle bir edildiği, hastanelerin şifa 
dağıtamadığı, terörün yüreklere korku salmak için aşağılık 
eylemler gerçekleştirdiği bir zamanda Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak iyiliği yaymayı, hayra öncülük etmeyi ve ille de eğitim 
demeyi sürdürdük. Çünkü cehalet yaralı bilinçleri ölümcül 
kimliklere dönüştürüyordu.

Milletimizin sağduyusu ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerle, kardeşlik ve birlik duygusunu bu yıl da dünyaya 
hatırlattık. Ramazan ve Vekaletle Kurban organizasyonlarında 
ümmet arasında gönül köprüleri kurduk. İlahi Kelamı 
yeryüzünde yayma gayretimizi de Hediyem Kur’an Olsun 
projesiyle sürdürdük.

“İyilik Dergisi”nin bu sayısını Türkiye Diyanet Vakfı’nın kıymetli 
bir hizmet alanı olan yurt içi ve yurt dışında cami inşalarına 
ayırdık.

İslam’ın nişanesi olan birlik mekanı camileri yurt dışındaki 
Müslümanlara hediye eden Vakfımız, ezan sesinin kıtalar boyu 
yayılmasını sağladı. Yapımı tamamlanarak ibadete açılan, 
inşaatı devam eden ve proje aşamasındaki camilerimizle ilgili 
bilgileri bu sayımızda bulabilirsiniz.

Şehirlerin kalbi camilerin ve din eğitiminin önemiyle ilgili 
makaleler de sayfalarımızda sizleri bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 
9 Sivil Toplum Kuruluşu’yla birlikte başlattığımız “Halep’te 
İnsanlık Ölmesin” başlıklı insani yardım ve sosyal duyarlılık  
kampanyasının ayrıntıları da dergimizin bu sayısında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Halep için başlatılan 
ama bütün dünyaya insanlığın ölmemesi için bir çağrı niteliği 
taşıyan kampanyaya ilişkin yazısını da sunuyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yeni dönemin başta ülkemiz 
olmak üzere bütün İslam aleminin ve topyekûn insanlığın 
barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz 
ediyor; İslam’ın emrettiği şekliyle iyiliklerle dolu bir yıl olmasını 
diliyoruz.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü



İnsanlık 
Ölmedi 
Diyebilmek İçin4

Gazze'de Yıkılan 
Camileri Türkiye 
Ayağa Kaldırdı24

40 Ülkeye 
Kur’an-ı Kerim 
Hediyesi32

iç indeki leriçindekiler

 4 İnsanlık Ölmedi Diyebilmek İçin

 8 Halep'te İnsanlık Ölmesin

 14 Türkiye Diyanet Vakfı  “İyiliği” Ödüllendirecek

 16 Bağışlarınız TDV ile Büyük Eserlere Dönüşüyor 

 20 Belarus’ta 54 Yıllık Cami Hasreti Sona Erdi

 24 Gazze'de Yıkılan Camileri Türkiye Ayağa Kaldırdı

 26 Kıbrıslı Müslümanlar Hala Sultan Camii’ni Hasretle Bekliyor

 28 Terörden Zarar Gören127 Cami Yeniden İbadete Açıldı

 30 Orta Asya'nın En Büyük Camii Kırgızistan’da Yükseliyor

 31 Cibuti’de Sultan II. Abdülhamid Han Camisi

 32 40 Ülkeye Kur’an-ı Kerim Hediyesi

 36 Kurbanlarımız Kardeşlik İçin

 44 Kurban Organizasyonu Öyküleri

 48 Gençlere ‘Gönüllü Olun’ Çağrısı

 50 Din Gönüllüsü Olmak

 54 11 İlde Afet ve Acil Müdahale Merkezi



Kurbanlarımız 
Kardeşlik 

İçin 36

11 İlde Afet ve 
Acil Müdahale 

Merkezi 54

110 Ülkeden 2 Bin 171 
Öğrenciye Türkiye’de 

Eğitim İmkânı 58

iç indeki ler

 56 Kayserili Hayırseverler İyilik İçin Bir Araya Geldi

 58 110 Ülkeden 2 Bin 171 Öğrenciye Türkiye’de Eğitim İmkânı

 60 Arakanlı 3 Bin 134 Öğrenciye Eğitim

 62 Uluslararası İHL Sayısı 8’e Yükseldi

 64 Reyyan Anaokulu İle Eğitime İlk Adım 

 68 Fıtrat Eğitimi

 72 Türkiye ve Katar'dan Suriyeli Öğrencilere 4 Milyon Ders Kitabı

 74 Yeni Açılan Yurtlarımız

 76 İrfan Yolunda

 78 “Post-Gerçek”liğin Dünyasında Cami ve Gençlik Üzerine

 82 KAGEM’den Koruyucu Aile Paneli

 84 TDV KAGEM Adana Şubesi Açıldı 

 85 Kaliteli Zaman Geçirmek İçin TDV Kitabevlerine Uğrayın

 86 "Hepimiz İyilik İmtihanından Geçiyoruz"

 88 Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler



MAKALE
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“İnsanlık olarak tarihin en büyük acılarından birisine, tarifi 
imkânsız üzüntülere şahit oluyoruz. Dünyanın egemenleri vekâlet 
savaşlarını İslam coğrafyasında bu medeniyetin çocuklarının eliyle 

yürütmeye devam ediyorlar.”

Bismillahirrahmanhirrahim.

Aziz kardeşlerim, aziz milletimiz; sözün tüken-
diği noktadayız, söyleyecek sözümüz kalmadı 
insanlık olarak. Dünyanın sözde egemen güç-
lerinin adeta tiyatro sahnesinde kaldırdıkları 
elleri arasında ölüyor masum çocuklarımız. 
Veto ettiklerinde de ölüyor çocuklarımız, onay-
ladıklarında da ölüyor Müslüman çocuklar. Ha-
lep’ten annelerin feryadı, çocukların çığlıkları, 
babaların, yaşlıların ahları yükseliyor.

Bugün Halep’ten yükselen çocuk çığlıklarını 
duymaya geldik. Zira “henüz insanlık ölmedi, 
insanlık ölmesin” diyebilmek için buradayız. 
Halep’ten yükselen, Rahmanın arşını titreten 
annelerin feryadını, babaların, yaşlıların ahu 

eninlerini duyuyoruz, hala insanlık ölmedi di-
yebilmek için bir aradayız.

Toprağa düşen, denizlerde boğulan, hastane-
lerde bombalanan, tekerlekli sandalyesinde 
evlatların izine ulaşmaya çalışırken Rabbine 
kavuşan kadınlarımızın, çocuklarımızın çığlığı-
nı bir nebze olsun hala duyuyoruz diyebilmek 
için buradayız. İnsanlık ölmedi, Halep’te insan-
lık ölmesin diye haykırmak için bir araya geldik. 

Bugün Endülüs’e ağıt yakanların, Halep’e yak-
tıkları ağıtları hatırlamak, duymak için o büyük 
şairlerin “Ah Halep, vah Halep”, “Keşke annem 
beni doğurmasaydı” diye haykıran ağıtları 
dinlemek için bir araya geldik. Bütün edebi-
yatımızda Halep için geçen bu güzel ifadeleri 
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ve Halep için yakılan ağıtları dinlemek için bir 
araya geldik.

Artık sözün tükendiği noktadayız, söyleyecek 
sözümüz kalmadı insanlık olarak. Dünyanın 
sözde egemen güçlerinin adeta tiyatro sahne-
sinde kaldırdıkları elleri arasında ölüyor ma-
sum çocuklarımız. Veto ettiklerinde de ölüyor 
çocuklarımız, onayladıklarında da ölüyor Müs-
lüman çocuklar.

Bugün buradan bütün sivil toplum örgütleri-
miz, hayır kuruluşlarımızla haykırıyoruz. Diyo-
ruz ki, ey insanlar burası Halep. Burada gömleği 
evladının kanıyla sokak sokak diğer yavrusunu 
arayan yiğide baba derler. Burası Halep. Dört 
evladının dağılmış başını bir kucakta toplayan 



MAKALE

çaresize anne derler, baba derler. Ey insanlar, 
biz buradayız ve ölüyoruz. Ölmek istiyorum, 
çünkü cennette ekmek var diyen ceylanlar aş-
kına duyun bu sesi, bu çığlığı duyun, duyun ki 
insanlık ölmesin, duyun ki Halep’te insanlık yok 
olmasın. 

Ey Müslümanlar, secdelerinden başka sığına-
cak yeri kalmayan mazlumlar aşkına bu çığlı-
ğı duyun, bu sese kulak verin. Allah aşkına siz 
kime secde ediyorsunuz? 

Ey zengin petrol ülkelerinin Müslüman sakin-
leri, kardeşlerim, tencerelerimizle kaynayan 
taşlarla evlatlarımızı avutuyoruz, aranızda bir 
Ömer yok mu? Aranızda sütünü acımız gibi 
yavrumuza saklayan Halime annelerimiz yok 
mu? 

Ve ey Müslümanlar, ey ümmet, ey din karde-
şim, ey petro dolarlarla umreye koşup Kâbe’yi 
tavaf eden kardeşim; burası Halep biz burada-
yız ve ölüyoruz, ya siz neredesiniz? 

Halep’te ölmeye doğmuş yavrular aşkına “son 
nefesim olsa da evladıma süt verip öyle ölsem 
o biraz daha yaşasa” diyen anneler aşkına, Allah 
aşkına çığlıklarımızı duyun, bizim için duaya 
durun. Ey Müslümanlar, ey ümmet, ey kardeş-
lerim biz buradayız.
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Ey Müslümanlar, fırkalara, mezheplere, grup-
lara, cemaatlere, ırklara olan mensubiyetiniz, 
İslam’a olan mensubiyetimizin önüne geçtikçe, 
fani, küçücük şahıslara bağlılığımız, Muham-
med Mustafa’ya (sav) olan mensubiyetimizin 
önüne geçtikçe, birbirimizi tekfir edip, tekfir 
ettiklerimizin katline cevaz verdikçe, dünyanın 
egemenlerinden satın aldığımız köhne silah-
larla birbirimizi katlettikçe acılarımızdan sıyrı-
lamayacağız. 

İnsanlık olarak tarihin en büyük acılarından bi-
risine, tarifi imkânsız üzüntülere şahit oluyoruz. 
Dünyanın egemenleri vekâlet savaşlarını İslam 
coğrafyasında bu medeniyetin çocuklarının 
eliyle yürütmeye devam ediyorlar. Bölgemizde 
süren güç, iktidar, hırs ve menfaat kavgası çığı-
rından çıkmış görünüyor. Bir adım ötemizdeki 
topraklar feryat, kan ve gözyaşına doydu. Sını-
rımızın bittiği yerde şiddet ve nefret başlıyor. 
Yurttan, yuvadan, huzurdan, sevgiden, mer-
hametten, güvenlikten bahsetmenin imkânsız 
hale geldiği şehirlerde kışın ayazıyla birlikte 
savaşın dondurucu nefesi dolaşıyor. 

Gelin bugün hep birlikte birbirimize soralım, 
Halep karanlığa gömülürken insanlık ışıl ışıl ge-
celerde eğlenmeye devam mı edecek? Halep’te 
bir medeniyet yok edilirken, şehirler haritadan 
silinirken, modern insan kurduğu metropoller-
le övünmeye devam mı edecek? İnsanlar ilaç 
bulamazken, su bulamazken, ekmek bulamaz-
ken, bebekler soğuktan dönerken, lüks ve israf 
su gibi akmaya devam mı edecek? Peki, za-
limler zaferler devşirirken, mazlumlar tel örgü 
önünde bekleşirken biz susacak mıyız? Kudret 
sahipleri karşısında dünya Müslümanları olarak 
sadece yutkunacak mıyız, yutkunup duracak 
mıyız? Buğz etmekle, kahretmekle, ağlayıp, sız-

lanmakla mı yetineceğiz? Hayır, hakkı ve haki-
kati söylemeye, sulha ve insafa davet etmeye 
mütemadiyen devam edeceğiz, devam edece-
ğiz ki, insanlık ölmesin. 

İşte bugün bizler bu vahim tablo karşısında 
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” çağrısında bulun-
mak için bir araya geldik. Diyanet İşleri Başkan-
lığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız ve kampan-
yaya katılan sivil toplum kuruluşlarımız adına 
öncelikle bütün dünya liderlerine sesleniyo-
rum, daha fazla acıya dayanacak, takati kalma-
mış bu mazlum topraklarda ateşkes sağlanma-
sı için derhal kalıcı adımlar atılmalıdır. İslam 
ülkelerinin liderlerini bütün önyargılarından 
uzak bir şekilde bu coğrafyada kan akmama-
sı için her türlü işbirliğine açık olmaya bir kez 
daha davet ediyorum. 

Yıllardır Suriyeli komşularına kucak açan, mül-
teciye sığınak, muhacire ensar olan, fedakâr, 
necip ve cömert milletimize en kalbi şükranla-
rımı arz ediyorum. 

Bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. 
Bugün de Halep’i yaşatmak için, insanlığı ya-
şatmak için, kardeşlerimize yalnız olmadıkla-
rını göstermek, hissettirmek için kararan ba-
kışlarda küçücük bir umut ışığı olabilmek için 
kampanyamıza destek vermelerini istirham 
ediyorum.
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Halep’te yaşanan insanlık dramına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı ile Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşları seyirci 

kalmayarak, Halep’te İnsanlık Ölmesin kampanyasını başlattı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanyaya, 
Türk Kızılayı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı, İnsani Yardım Vakfı, 
Beşir Derneği, Hayrat Vakfı, Deniz Feneri Der-
neği ve Cansuyu Derneği de destek verdi. 

Halep’te İnsanlık Ölmesin kampanyası Başba-
kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez, Şam İslam Alimleri 
Birliği Başkanı Usame Er-Rifai ve kampanyaya 
destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının yetki-
lerinin katıldığı basın toplantısıyla başlatıldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuş-
masında Suriye’de yaşanan savaşla ilgili “Bu 
savaş insanlığın ezildiği ve yok edildiği bir sa-
vaştır” ifadesini kullanarak, “Bu savaş sadece in-
sanların fiziki bedenlerinin ortadan kaldırıldığı 
değil, eğer geriye bir şey baki kaldıysa insanlık 
onuru adına ne varsa onun ortadan kaldırıldığı 
bir savaştır. Bu savaşla defaatle kimyasal silah-
ların kullanıldığı, kullanılan kimyasal silahlara 
karşı uluslararası camianın “tüh tüh, yazık ol-
muştan” öte başka hiçbir şey söylemediği, sa-
dece savaşta bombaları kullananların değil, bu 
bombaları kullananlara karşı seyirci kalan onla-
rın sırtlarını sıvazlayanların da insanlıktan sınıf-
ta kaldıkları bir savaştır.  Bu savaş aynı şekilde 
meselenin hassasiyetini bilmelerine rağmen, 
sorumluluklarını yerine getirmeyen uluslarara-
sı camianın da kaybettiği, kendi onurunu kat-
lettiği bir savaştır” dedi.

“İnsanlığın ölmeye yüz tuttuğu günlerde 
Halep’e bu kampanyayla sahip çıkıyoruz” diyen 
Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bu kampanyada sadece Halepli kardeşlerimi-
ze yarım dilim ekmek götürmek ve bir bardak 
temiz su götürmek için bu kampanyayı yapmı-
yoruz. Diyoruz ki, biz Türk halkı olarak, Osman-
lı’nın Selçuklu'nun torunları olarak yanınızdayız 
ve sonuna kadar yanınızda olmaya devam ede-
ceğiz. Telefonlarınızla mesajlar gönderip, me-
sele 10 liraları toplamak değildir. Bu kampanya 
Halep halkına, Suriye halkına ve bütün mazlum 
milletlere ‘ biz buradayız, biz daha ölmedik, biz 
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ölmedikçe Allah’ın izniyle sizde hayatta kalır-
sınız’ mesajını verme kampanyasıdır. Bu kam-
panya önemli, ciddi bir kampanyadır. Türki-
ye’nin insanlığın ölmeye yüz tuttuğu günlerde 
‘aman ha insanlık ölmesin’ diye Halep’e sahip 
çıktığı kampanyadır. Halep en kısa zamanda o 
eski günlerine dönmelerinin başlangıcını yaşa-
yacaktır."

Halep’ten Tahliye Olan Sivilleri Türkiye 
Diyanet Vakfı Karşıladı

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib ve Babel Hava'da-
ki ofislerinde, Halep'ten gelen ve gelecek sivil 
ve yaralılar için tedbirlerini üst düzeye çıkardı. 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 

Tutkun’da bölgeye giderek tahliye olan Halep-
lileri karşıladı.

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri halen Suriye’de 
bulunarak tahliye olan Haleplilere sizlerin 
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına yap-
tığınız bağışları ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 
Tutkun, Halep’te yaşanan insanlık dramına 
karşı başlattıkları ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ 
kampanyası kapsamında sivillerin tahliyeleri-
nin yapıldığı Halep’e bir kilometre uzaklıktaki 
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Raşidin bölgesinde binlerce kişiyi karşıladıkla-
rını söyledi.

Karşılama esnasında ailelere Türkiye’den gön-
derilen yardımları ulaştırdıklarını vurgulayan 
Tutkun, “Büyük çoğunluğu kadın ve çocuk-
lardan oluşan binlerce sivilin tahliyesinin ger-
çekleştirildiği bölgede çalışmalarımız devam 
ediyor. Ekiplerimiz, tahliye edilen ailelere içeri-
sinde temel gıda malzemelerinden oluşan ku-
manya, battaniye, ekmek ve temel ihtiyaç mal-
zemelerini tahliye noktasında ulaştırıyor” dedi.

“530 tır yardım ulaştırdık”

Şu ana kadar Türkiye geneli TDV Genel Merkez 
ve şubeler tarafından içerisinde gıda, giyecek, 
çocuk bezi ve battaniyenin olduğu 530 tır yar-
dım ulaştırdıklarını vurgulayan Tutkun, “Mille-

tin yoğun teveccüh gösterdiği kampanyadan 
toplanan yardımlar, Türkiye’nin girişimleriyle 
sağlanan ateşkes sonrasında Suriyeli mazlum-
lara en hızlı şekilde ulaştırılmaya başlandı. Şu-
belerden yola çıkan 27 tır ilk etapta yola çıkarak 
Suriye’ye girdi. Hayırseverlerin yardımlarıyla 
acil insani malzemeler yüklenerek Halepli ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılan yardım tırı sayısı kısa 
sürede 530 tıra ulaştı. Ocak ayı sonu itibariyle 
de 650 tırın üzerinde yardım göndermeyi plan-
lıyoruz.” 



“İdlib’de Koordinasyon Merkezi 
kurduk”

Tutkun, tahliyelerin yapıldığı bölgede ailelerin 
ihtiyaç duyduğu malzemelerin ulaşması için 
İdlib’de koordinasyon merkezi de kurduklarını 
belirterek, “Suriye içerisindeki güvenli bölgele-
re de yardımlarımız ekipler tarafından ulaştırılı-
yor. İdlib’in Babul Hava bölgesinde kurulan TDV 

İdlib Koordinasyon Merkezinden soba, battani-
ye, ekmek, kıyafet, gıda ve temel ihtiyaç malze-
meleri çadırkentlerde ve evlerde kalan Halepli 
ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

Yardım Tırları Müftülerin Dualarıyla 
Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz 
Ünal ve bölgede görev yapan 104 il ve ilçe müf-
tüsü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü 
Sınır Kapısı'na gelerek başta Halep olmak üzere 
Suriye için dua ettiler.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, yardım 
kampanyası kavramına Hz. Peygamber'in ha-
yatından örnek vererek anlattı:

"Peygamber efendimiz, Mescid-i Nebevi’de 
otururken Mudar Kabilesinden bir grup, bir 
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heyet gelmiştir. Son derece perişandır. Hz. 
Peygamber, gelenlerin hallerini görünce Bilal-i 
Habeşi’ye; “Kalk ya Bilal, ezanı oku” der. Bu, za-
mansız okunan bir ezandır, Medineli Müslü-
manlar mescide dolarlar. Hz. Peygamber çıkar 
ve bir hutbe irad eder. Bütün insanlar birbir-
lerinden, aynı nefisten yaratılmıştır, insanlar 
kardeştir, müminler kardeştir ve onların duru-
munu arz eder. Bunun üzerine bir Müslüman 
avucunun içerisinde bir keseyle gelir ve önüne 
koyar. Ardından geriye dönen herkes evinde 
ocağında ne varsa iki yığın oluşturacak şekilde 
bir yardım kampanyası başlar. Bu, Hz. Peygam-
beri (sav) o kadar duygulandırır ki hutbeye çı-
kar tekrar.  O sevincini, o mutluluğunu paylaşır 
ve ardından şu müjdeyi verir: “Kim bir sünnet 
başlatır ve bunu işte icra ederse, bu fiili, bu sün-
neti kıyamete kadar icra edenlerin ecirlerinden 
hiçbir şey eksilmeksizin onların ecirlerinden 

kendisine bir nasibi vardır”  bu bağlamda bir 

konuşma yapar."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz 

Ünal'ın konuşmasının ardından, Gaziantep İl 

Müftüsü Ahmet Çelik'in ettirdiği dua ile acil in-

sani yardım yüklü tırlar, Halep’ten tahliye edi-

len sivillere ulaştırılmak üzere İdlib’e uğurlandı. 
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İYİLİK ÖDÜLLERİ

Türkiye Diyanet Vakfı
“İyiliği” Ödüllendirecek

Türkiye Diyanet Vakfı 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsünü 
düzenleyeceği Uluslararası İyilik Ödülleri töreni öncesi, 

iyilik hikâyelerini almaya başladı.  

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Yeryüzün-
de iyilik egemen oluncaya kadar” sloganıyla 41 
yıldır dünyanın pek çok bölgesinde hayrın ve 
iyiliğin eli olduklarını, iyiliğin toplumun her ala-
nında yayılmasına katkıda bulunmak istedikle-
rini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak iyiliği yaymak, iyiye 
olan farkındalığı artırmak için iyilik hikâyelerini 
ödüllendirdiklerini ifade eden Tutkun, “Bir iyili-
ği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok 
insanı iyilik yapmaya teşvik edeceği düşün-
cesinden hareketle Uluslararası İyilik Ödülleri 
programı düzenliyoruz” dedi.

Uluslararası İyilik Ödüllerinin ilk olarak 2015 yı-
lında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatıl-
dığını ve bugüne kadar pek çok iyilik hikâyesini 
gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Tutkun, 
bu yılda iyiliği ödüllendireceklerini iyilik hikâ-
yeleri başvurularını aldıklarını kaydetti.

Dünyaya ve yaşadığı toplumlara örnek olabile-
cek yaşanmış iyilik hikâyelerini ön plana çıkar-
mak istediklerini ifade eden Mustafa Tutkun 
şöyle konuştu;

“2016 yılı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı Şu-
beleri üzerinden bize ulaşan, vatandaşlarımızın 



önerisi, basından ve sosyal medyadan tespit 
ettiğimiz bin 100 hikayenin arasından ön plana 
çıkan yaşanmış iyilik hikayelerine ödül verdik. 
Bu hikayelerde başta kendi ülkemizden olmak 
üzere, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Balkan-
la'ra, Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar birçok 
iyilik sahibini gün yüzüne çıkarmak istedik. 
Ödüller Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından katılımcılara takdim edildi. 
Elbette her iyilik değerlidir, burada asıl ama-
cımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir 
mesaj vermek, örnek iyilikler göstermek, ufak 
bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna 
dönüştüğünü anlatabilmek. Bu yılda yine aynı 
şekilde ülkemiz ve dünyanın pek çok bölge-
sinden iyilik sahiplerini ödül vermek istiyoruz.” 
dedi.

Mustafa Tutkun, “Dünyada ve yaşadığı toplum-
da çığır açan, bireyleri harekete geçiren, çevre-
sine ilham veren, farklı dil ve kültürde yaşayan 
insanları güzellikte bir araya getiren, yaratanın 
hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan 
iyiliklerin konu olduğu yaşanmış hikâyeleri 
hassasiyetle değerlendirerek, uygun görülen-
lere 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak tören-
de değerli katılımcıların huzurunda ödülleri 
takdim edilecektir” diye konuştu.

Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında de-
taylı bilgiye ve örnek iyilik hikâyelerine 
www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresinden 
ulaşılabilecek.

Diyanet Vakfı’ndan “iyilik” temalı 
fotoğraf yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı, 12 Mart 2017 tarihinde üçün-
cüsünü gerçekleştireceği Uluslararası İyilik Ödülleri 
kapsamında “iyilik” temalı fotoğraf yarışması dü-
zenliyor.

“İyiliğe Netliyoruz” sloganıyla yapılan yarışmada, 
iyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalı-
ğın artırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi 
amaçlanıyor. İsteyen herkesin katılımına açık olan 
yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 
işbirliğiyle düzenleniyor. 

İyiliği en iyi şekilde anlatan fotoğrafların yer ala-
cağı yarışmada, iyilik için deklanşöre basan fotoğ-
rafseverler ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye 7 
bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül 
verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler 12 Şubat 2017 saat 
23:00’e kadar; http://www.diyanetvakfi.org.tr, 
http://www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresli 
web sitelerinden başvuru yapabilecek. Aynı za-
manda bu sitelerden yönlendirmeler izlenerek veya 
doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org  ad-
resinden de başvuru yapılabilecek. Yarışmaya katı-
lım koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi de bu sitelerden 
alınabilir.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın “İyiliğe Netliyoruz” başlıklı 
fotoğraf yarışmasında sonuçlar ise 15 Şubat 2017 
tarihinde ilan edilecek.

Abdurrahman Antakyalı (Fotoğraf Sanatçısı), 
Abdurrahman Çetin (TDV Genel Müdür Yardımcısı), 
Ali İhsan Gökçen (Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK), Fırat 
Yurdakul (Anadolu Ajansı), Murat Gür (Fotoğraf Sa-
natçısı), Murat Sezer (Reuters), Mustafa Yılmaz (Fo-
toğraf Sanatçısı)'dan oluşan seçici kurul tarafından 
dereceye ve sergilemeye değer görülen eserler, 
Uluslararası İyilik Ödülleri programı kapsamında 
düzenlenecek fotoğraf sergisinde sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.

ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ 

12 MART 2017 PAZAR 

HALİÇ KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL
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TDV CAMİLER

Bağışlarınız 
TDV ile büyük eserlere dönüşüyor 

Türkiye Diyanet Vakfı, ABD'den Filipinler'e, Filistin'den Somali'ye 
dünyanın dört bir yanında yaptırdığı 100'den fazla cami ve 
eğitim binasıyla İslam aleminin manevi, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılıyor.

16

Bugüne kadar Türkiye genelindeki şubeleri ile 
ülkemizde 3 bin 603 cami, 25 ülkede ise 100'ün 
üzerinde cami ve eğitim binası yaptıran TDV,  
2016 yılında 17 cami inşaatını daha tamamladı. 
2016 yılında camilere 164 milyon TL bütçe ayı-
ran vakıf, 1990 yılından bu yana da 51 ülkede 
209 camiye maddi yardımda bulundu. TDV, ay-
rıca 60 camiye de malzeme yardımı yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Müslü-
manları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen 
Moskova Merkez Cami'nin iç dekorasyonu ve 
süslemeleri klasik Osmanlı sanatına uygun ola-
rak TDV tarafından yaptırıldı. Süslemeler için 
Türkiye'den 100'den fazla sanatkârın çalıştığı ve 
yaklaşık 19 bin metrekare kapalı alanı bulunan 
camide aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyor.

Belarus'un başkenti Minsk'te yaşayan yaklaşık 
100 bin Müslüman'ın faydalanabileceği 2 bin 
800 metrekare alan üzerine kurulu camide, 2 
bin 500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

ABD'nin en büyük camisi

TDV, yurt dışında cami inşaatının yanı sıra kül-
tür merkezi, danışma merkezi, cemiyet merke-
zi, müze, geleneksel Türk evleri, Türk restoran-
ları gibi Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtan 
yapılar da inşa ediyor.

ABD'nin en büyük camisi ve ülkedeki çift mi-
nareli tek cami olan Amerika Diyanet Merkezi 
de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliğiyle yapıldı. Ülkedeki Müslüman-
ları aynı çatı altında buluşturan ilk Türk İslam 
merkezi olma özelliği taşıyan Diyanet Merke-
zi, 2016 Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hiz-
mete açıldı. Amerika Diyanet Merkezi, özellikle 
cuma namazı için yüzlerce insanın çevre eya-
letlerden de gelerek namazlarını kıldıkları ve 
kültür merkezindeki hizmetlerden yararlandık-
ları bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor.

Merkezin içinde caminin yanı sıra kültür mer-
kezi, cemiyet binası, konuk evi, hamam, kon-
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ferans salonu, geleneksel Türk evleri ile Türk 

mutfağından lezzetler sunan bir restoran bulu-

nuyor. Osmanlı mimarisine uygun şekilde inşa 

edilen bin 879 metrekarelik camide, avlu da 

dahil olmak üzere 3 bin kişi aynı anda ibadet 

edebiliyor. Merkezde ayrıca 300 metrekarelik 

İslam Eserleri Müzesi bulunuyor.

Kültür Merkezi içinde yer alan İslam Araştırma-

ları Merkezi'nde de Türkiye'den ABD'ye lisans 

ve lisansüstü eğitim için gidecek öğrencilere 

danışmanlık hizmeti veriliyor.

Somali'nin en büyük, Haiti'nin de ilk 
camisi TDV'den

Somali'nin başkenti Mogadişu'da iç savaş ve 

bakımsızlık yüzünden harap olan Somali Mer-

kez Cami, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ona-

rıldı. Yaklaşık 30 bin kişinin ibadet edebildiği 

cami, Somali'nin en büyük camisi olma özelliği 

taşıyor.



Mogadişu'da TDV tarafından tamiratı ya-
pılan bir diğer eser ise Abdülaziz Cami. Bir 
sahabe tarafından yapılan ancak zamanla 
yıkılan Abdülaziz mescidi vakıf tarafından 
onarılarak geçen yıl hizmete açıldı.

Filipinler'de Haiyan tayfunundan etkile-
nen Ormoc şehrinde, TDV tarafından inşa 
edilen 250 kişi kapasiteli Osmanlı ve 400 
metrekare alana sahip Fatih camilerinin 
yanına bölgede imkanı olmayanların te-
mizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
duşlar yapıldı.

Ayrıca yine bölge halkının ihtiyaçlarını gi-
dermek için Fatih Camii'nin bulunduğu 
alana su kuyusu açıldı ve su deposu konul-
du.

Haiti'de 2010'da binlerce insanın haya-
tını kaybettiği depremden sonra yapımı 
gündeme gelen Boukman Buhara Cami, 
2014'te temeli atıldıktan kısa süre sonra 
tamamlanarak ibadete açıldı. Türkiye Diya-
net Vakfı tarafından "Cape Haitien Children 
of Hope/Umudun Çocukları" okulunun ya-
nına inşa edilen 250 kişilik cami, ülkedeki 
ilk cami olma özelliğini de taşıyor.

 TDV, İsrail'in saldırılarında yıkılan 
9 Gazze camisini yeniden inşa etti

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nin Gazze'de İsrail saldırıları nedeniy-
le yıkılan camileri yeniden yapımı için baş-
lattığı proje kapsamında Ez Züheyr Cami, 
Bedir Cami, Hamza Cami, Buhari Cami, 
Hasan El Benna Cami, Safa Cami, Muslim 
Cami, Sultan Abdulhamid Cami ve Tevhid 
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Cami olmak üzere toplam 9 camiyi inşa 
etti. Camilerin resmi açılışının yakın za-
manda yapılması planlanıyor. 

Cibuti'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bu-
lunduğu bölgede Sultan 2. Abdülhamid 
Han Cami ve Külliyesi inşa ediliyor. Os-
manlı mimarisine göre yapılan cami, deniz 
doldurularak 5 bin metrekare alan üzerine 
kurulacak. Caminin iki yıl içerisinde ta-
mamlanarak hizmete sunulması planlanı-
yor. Açık alanlarıyla birlikte toplam 3 bin 
800 kişilik cemaat kapasitesine sahip ola-
cak iki minareli camide, ezan İstanbul kıra-
ati ile okunacak. Sultan 2. Abdülaziz Han 
Camisi ayrıca, Osmanlı sonrası Afrika'da bir 
Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami 
olma özelliği taşıyor. TDV'nin yurt dışında 
yapımı devam eden diğer cami projeleri 
ise şunlar:

"Kırgızistan Bişkek Cami, KKTC Lefkoşa Hala 
Sultan Cami, Arnavutluk Tiran Namazgah 
Cami, İngiltere Cambridge Cami ve Cibuti 
Sultan 2. Abdülhamid Han Cami ve Külli-
yesi." 

Projeler sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt dışında pro-
je aşamasındaki camileri de bulunuyor. 
Kosova Priştine Cami, Karaçay Çerkesya 
İmam Ebu Hanife Cami ve İslam Enstitüsü, 
Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliye-
si, Lübnan Kuaşra Cami, Romanya Bükreş 
Cami ve Makedonya Üsküp Cami projeleri, 
hazırlıkların tamamlanarak inşaat aşaması-
na geçmeyi bekliyor.



TDV CAMİLER

Belarus’ta 
54 yıllık cami 

hasreti sona erdi

Belarus'un başkenti Minsk'te 

54 yıl önce yıkılan Minsk Camii, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı 

Aleksandır Lukaşenko ve Diyanet 

İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Görmez’in katılımıyla ibadete açıldı. 
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Yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı ülkede, 
1890 yılında inşa edilen ancak SSCB dönemin-
de yerine otel yapmak için yıkılan Minsk Camii, 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aslına uygun 
olarak yaptırıldı.

Caminin açılışına katılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belir-
terek açılışı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile yapmaktan duyduğu bahtiyarlığı 
ifade etti ve "İnşallah bu ibadethane aynı za-
manda Türk-Belarus dostluğunun da simgele-
rinden biri olacaktır" dedi.

Belarus'un farklı köken ve inanca sahip in-
sanların aynı çatı altında huzur ve barış içeri-
sinde yaşadığı bir ülke olduğuna işaret eden 
Erdoğan, “Belarus'un bu özelliğinin, içinden 
geçtiğimiz sıkıntılı dönemde çok değerli oldu-
ğuna inanıyorum. Dinleri, kültürleri, inançları 
farklı olan insanlar aynı ortak gelecek vizyo-
nuyla Belarus’un istikrarı, büyümesi, uluslara-
rası alanda hak ettiği yeri alması için var gücüy-
le çalışıyor” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde bu güzel manzara-
ya rastlamanın mümkün olmadığını ifade eden 
Erdoğan, “Avrupa'nın ülkelerinin bir kısmında 
hoşgörüsüzlük, kendinden olmayanı düşman 
görme gibi hastalıklar adeta veba gibi yayılı-
yor” diye konuştu.

“Cami bütün Belarus halkı için bir 
müjde”

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
büyük katkısıyla açılışı gerçekleştirilen Minsk 
Camisi’nin İslam’ın gerçek değerlerini tanıtma-
sında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Lukoşenko, caminin sadece Belaruslu Müslü-
manlar için değil, bütün Belarus halkı için bir 
müjde olduğunu ifade etti. 

İlk defa 14. yüzyılda Müslümanların Belarus 
topraklarına geldiğini ve kolayca halkın bir par-
çası olduğunu anlatan Lukaşenko, Müslüman-
ların da halk ile birlikte vatanlarını, kültürlerini 
ve geleneklerini koruduklarını söyledi.
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Ülkelerinde barış ve huzurun çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Lukaşenko, herkesin kendi 
inancını yaşamasına değer verdiklerini belirtti.

Lukaşenko, “Biz bugün bu büyük camiyi açı-
yoruz. Çünkü bu cami Belarus’ta sadece Müs-
lümanların evi değil aynı zamanda Belarus’un 
da kültürünün gelişmesine büyük katkı ya-
pacak bir ibadethanedir. Eminim, dostum Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile yapılan bu 
cami bütün Belarus Müslümanları ve halkı için 
önemli bir manevi merkez haline gelecektir. Bu 
caminin açılışı umarım İslam’ın gerçek değerle-
rini tanıtmada büyük rol oynayacaktır.” ifadele-
rini kullandı.

"Cami Minsk'te barışın sembolü 
olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de 8 
sene önce ilk defa geldiği Minsk'te Müslüman-
ların ibadetlerini 10 metrekarelik bir baraka 
içinde yaptığını gördüğünü ve burada teravih 
namazı kıldığını hatırlatarak, “Minsk’te barışın 
sembolü olacak bu camiyi inşa ettiğimiz için 
Allah’a hamd ediyorum” dedi.

Belarus Müftüsü Ebubekir Şabanoviç, caminin 
açılışını tarihi bir olay olarak nitelendirerek, “Bu 

cami 620 yıldır Belarus’ta yaşayan Müslümanlar 
için büyük mutluluktur” şeklinde konuştu.

Minsk Camisi’nin açılış törenine Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih 
Yalçın, TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, 
Avrasya bölgesi dini idare başkanları ve Bela-
rus’ta yaşayan Müslümanlar katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Ali 
Tel'in Kur’an tilavetiyle başlayan açılışta ko-
nuşmaların ardından Erdoğan ve Lukaşenko 
camiyi gezdi, Belarus Din Hizmetleri Müşaviri 
Bayram Özdemir ve TDV yetkililerinden cami 
hakkında bilgi aldı.

Minsk Camii’nde ilk hutbeyi Başkan 
Görmez verdi

Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazı-
nı camide Minsk Camisi’nde kıldı. Camide ilk 
cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez 
kıldırdı ve Cuma hutbesini irad etti. Başkan 
Görmez, hutbede şunları kaydetti:
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“8 yıl önce bir Diyanet görevlisi olarak bu top-
raklara geldim. Navahrudak’taki o tarihi cami-
de kardeşlerimizle beraber olduk. İvya köyün-
de Müslüman kardeşlerimizle beraber teravih 
namazı kıldık. Sonra Minsk’te, bulunduğumuz 
mekâna yakın bir yerde bir barakanın içerisin-
de kardeşlerimizle beraber münavebeli teravih 
namazını eda ettik. Bugün o bize konuşan ve 
dertli olduğu için de sözü uzatmak durumunda 
olan Muhterem Hocamız Ebubekir Şabanoviç 
namazdan sonra yakama yapıştı ve şöyle dedi:

‘Biz Müslümanlar 6 asırdır buradayız, 6 asırdır 
burada yaşıyoruz ama bugün bir mescidimiz 
yok. 100 sene önce yıkılan mescidimizin yerine 
bir camii istiyorum. Ama bu camiyi bize minnet 
edecek bir millete yaptırmak istemiyorum. Bu 
camiyi bu ülkenin, bu coğrafyanın tarihi, kül-
türel dokusuna uygun olmayan anlayışları bu-
raya taşıyacak herhangi bir ülkeye yaptırmayı 
düşünmüyorum. Bu camiyi sizin yapmanızı 
istiyorum, bu camiyi Türk halkının yapmasını 
istiyorum’ dedi. Gözyaşları içerisinde bana na-
sıl haykırdığını bugün gibi hatırlıyorum. Ben de 
ona sarıldım ve dedim ki; ‘Biz öyle bir Peygam-
ber ümmetiyiz ki Hira’dan bir ümmet dünyaya 
getirdik, Hira Mağarasından dünyaya ışık saçan 
bir medeniyet inşa ettik. İnşallah hep birlikte 
burada sizin istediğiniz o camiyi inşa edeceğiz. 

Bize aslını buldu, o aslına uygun olarak bugün 
bu camide hep birlikte müminler topluluğu 
olarak Cenab-ı Hak bizleri buluşturduğu için 
sonsuz hamd-ü senalar ediyorum.

Birlikte açılışını yaptığımız bu cami sonsuza ka-
dar cemaatsiz, minaresi ezansız kalmasın. İçin-
de yaşadıkları milletle birlikte barış içerisinde 
İslam’ın barışını sokaklarına taşıyarak yaşamayı 
nasip eylesin.”

54 yıl önce Sovyet rejimi yıkmıştı

Yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı Bela-
rus'un başkenti Minsk'te 54 yıl önce Sovyet 
rejimi tarafından yıkılan Minsk Camisi'nin yeni-
leme çalışmalarına 2003 yılında başlandı ancak 
çalışmalar uzun süre tamamlanamadı. Caminin 
yapımını, 2014 yılında Türkiye Diyanet Vakfı 
üstlendi.

TDV tarafından aslına uygun yaptırılan cami, 
Tatar mimarisine göre inşa ettirildi. Caminin 
mihrap, minber, kürsü ile halı, tezyinat çalışma-
ları Ankara’da yaptırılarak Minsk’e getirildi. Giriş 
katında konferans salonu, sergi salonu, fuaye 
ve bilgisayar odaları bulunan cami, 2 bin 500 
kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasite-
de tasarlandı.



İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan 
Gazze'deki camilerin yapımı için 
harekete geçen Türkiye Diyanet 
Vakfı, Gazze’deki 9 camiyi 
yeniden inşa etti.

Ambargo altındaki Gazze'de yaşayan Müslü-
manların talebiyle geçen yılın Aralık ayında 9 
caminin temeli atıldı. Bölgeye çimento götürül-
mesi konusundaki sıkıntılara rağmen çalışma-
larını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, camilerin 
yapımını tamamladı.

Birbirinden farklı büyüklüklere sahip, 40 bin 
800 kişinin namaz kılabileceği kapasiteye sahip 
9 cami, gelecek aylarda hizmete sunulacak.

TDV heyeti,  Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldı-
rılarında yıkılan ve Türkiye'nin yeniden imarını 
üstlendiği camilerde incelemelerde bulundu.

TDV İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürü Zeynel 
Arslan, Türkiye tarafından yeniden imarı yürü-
tülen Gazze'deki 9 camide son teknik kontrol-
leri yaptıklarını belirtti.

Camilerin yakında Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez ‘in katılımıyla açılacağını ifa-
de eden Arslan, “İki sene evvel Gazze'ye geldi-
ğimizde bu camiler bombardımanlar sonucu 
yerle bir olmuştu. O zaman çok hüzünlenmiş-
tik. Bugün bu manzarayı gördüğümüz için çok 
sevinçliyiz” dedi.

Filistin Vakıflar Bakanlığının açıklamasına göre, 
İsrail'in 2014'teki saldırılarında Gazze'deki 64 
cami tamamen yıkılırken 150'si de kısmen tah-
rip olmuştu.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze 
Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 
gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli 
hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tama-
men yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüştü.

Gazze'de yıkılan 
camileri Türkiye 

ayağa kaldırdı
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İmam Buhari Camii
Gazze'nin kuzeyindeki camide 5 bin kişi 
namaz kılabilecek. İsrail sınırının çok 
yakınındaki cami, saldırılar sonucu 2004'te 
yıkıldı.

Sultan Abdülhamid Camii
Camiye, Filistin'den vazgeçmeyi kabul 
etmediği için İkinci Sultan Abdülhamid'in 
adı verildi. Gazze'de 2014'te yıkılan ve 
yeniden inşası gerçekleştiren camide, 4 bin 
kişiye ibadet sunulabilecek.

Hamza Camii
Hazreti Hamza'nın ismini taşıyan cami, 
2014'te yıkıldı. İnşası tamamlanan cami 600 
kişiye hizmet verecek.

İmam Müslim Camii
Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve 2009'da 
yıkılan cami, yeni haliyle 3 bin kişiye hizmet 
edebilecek sahip.

Sefa Camii
Yarım asırdan daha yaşlı bir cami olan, 
yapımı 1949'a kadar uzanan ve 2014'te 
saldırılar sonucu yıkılan Sefa Camisi de TDV 
tarafından yapıldı. Alvusta bölgesindeki 
caminin, 9 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

İmam Malik Camii
Han Yunus bölgesinde yer alan ve 2014'te 
tahrip olan Cami, 500 kişinin aynı anda 
ibadet edebileceği büyüklükte. 

Hasan El-Benna Camii
İsrail askerlerinin açtığı ateş sırasında camide namaz 
kılan 10 kişi hayatını kaybettiği , 4 kişinin yaralandığı 
ve 16 Ocak 2009'da yıkılan cami TDV'nin desteğiyle 
yeniden yapıldı. Cami 9 bin kişi kapasiteli.

Bedir Camii
Devlet binalarına çok yakın bir yerde bulunan 
ve 1954 yılında inşa edilen Bedir Camisi'ne 2008 
yılında gerçekleşen saldırıda birçok kişi yaşamını 
yitirdi. Furkan Savaşı sırasında camiye yeniden 
saldırıldı. Tekrar inşa edilen cami, 9 bin kişilik. 

Tevhid Camii
 Mısır sınırına yakın olan ve 2014 yıkılan 
Tevhid Camisi'nin 700 kişilik kapasitesi 
bulunuyor.
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşaviri Selami Açan, temeli 27 Ey-
lül 2013'te atılan Lefkoşa'daki Hala Sultan Ca-
misi ve müştemilatının yapımı hakkında açıkla-
malarda bulundu.

Hala Sultan Camisi'nin mimarisinde Edirne'de-
ki Selimiye Camisi'nden esinlenildiğini belirten 
Açan, inşaatın 2017 yılının Ağustos ayında ta-
mamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Cami bölgenin ihtiyacını karşılayacak

"Nasip olursa 2017’nin Ramazan ayında bura-
da teravih kılmayı arzu ediyoruz" diyen Selami 
Açan, caminin yakınında yaklaşık 15 bin öğren-
cinin eğitim gördüğü İlahiyat Koleji, Uluslara-
rası Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler 
Üniversitesinin bulunduğunu ifade ederek 
Hala Sultan Camisi'nin iç mekan ve revaklarla 
yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu 
ve bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını 
belirtti.

Açan, Hala Sultan Camisi'nin aynı zamanda 
Ercan Havaalanı'ndan Lefkoşa'ya girişte anayol 
üzerinde bulunduğunu söyleyerek "Cami, Kıb-

rıs’a gelen bütün yabancıların Ercan Havaala-
nı'na indikten sonra görebileceği noktadadır. 
Bu yönüyle inşallah adamıza hayırlı katkısının 
olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bölge halkı Hala Sultan Camii’nin 
açılışını bekliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi Yücel 
Çakmak, Hala Sultan Camisi'nin inşaatının bit-
mesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek 
üniversite çevresinde ibadet edecek bir yer ol-
madığını, caminin büyük bir ihtiyacı karşılaya-
cağını söyledi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencisi 
Sadık Usta da bölgede ibadet edecek bir me-
kan bulamadıklarını, bu yüzden özellikle cuma 
namazını kılamadıklarını vurguladı. Caminin 

Kıbrıslı Müslümanlar

Hala Sultan Camii’ni
hasretle bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Diyanet Vakfı  
tarafından yaptırılan Hala Sultan Camisi'nin inşaatı

tüm hızıyla devam ediyor.
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bölge için hayati öneme sahip olduğunu 
ifade eden Usta, Hala Sultan Camisi'nin açıl-
masının ardından ibadetlerini daha rahat 
yapacaklarını belirtti.

Bölge sakinlerinden Ömer Faruk Aydın da 
caminin yapıldığı Haspolat bölgesinde ya-
şadığını, çevrede başka caminin bulunma-
dığını, çoğu kez ezan sesini duyamadıklarını 
kaydetti. Hala Sultan Camisi'nin tamamlan-

masını beklediklerini söyleyen Aydın, ca-
miden öğrencilerin yanı sıra çevre halkının 
yararlanacağını dile getirdi.

Umeyr Yılmaz, özellikle Ra-
mazan ayında büyük zorluk 
çektiklerini belirterek "Böl-
gede başka cami bulunma-
dığı için Lefkoşa'ya gitmemiz 
gerekiyor. Arabamız olma-
dığından çoğu zaman gide-
miyorduk. Caminin tamam-
lanmasıyla namazlarımızı 
burada kılabileceğiz. Cami 
çok sayıda kişinin ihtiyacını 
karşılayacak." diye konuştu.
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Doğu ve Güneydoğu’da PKK 
terör örgütünün saldırıları 

nedeniyle yıkılan127 cami, 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından ibadete tekrar 
açıldı. 

Terörden zarar 
gören 

127 cami 
yeniden 

ibadete açıldı

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, dünya-
nın dört bir yanında Müslümanların yaşadığı 
merkezlere ezan sesini ulaştırmak için çalış-
tıklarını, en son Belerus Minsk’te tamamla-
nan camiyi ibadete açtıklarını söyledi. 

Milletin emanetlerini yine milletin hizmeti-
ne sunduklarını vurgulayan Tutkun, Doğu ve 
Güneydoğu’da operasyonlar sırasında PKK 
terör örgütü tarafından yıkılan, tahrip edilen 
camileri de yeniden ayağa kaldırdıklarını vur-
guladı.

Tutkun, “Doğu ve Güneydoğu’da PKK terör 
örgütünün hasar verdiği 127 camiyi, Diyanet 



İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı 

olarak 6 milyon 960 bin 726 TL harcanarak iba-

dete açtık” dedi.

“Yaraları sarmaya devam ediyoruz”

Mustafa Tutkun, Bayırbucak Türkmenleri, terör 

saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizin 

yakınları, Güneydoğudaki terör mağduru va-

tandaşlarımıza ve Suriyeli mültecilere yönelik 
başlatılan “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kam-
panyası kapsamında da yaraların sarılmaya de-
vam ettiğini söyledi.

Kampanya hakkında bilgi veren Tutkun, “Şu 
ana kadar vakfımız tarafından görevlendirilen 
personellerimiz, bölgede görev yapan müf-
tülerimiz, şubelerimiz ve din görevlilerimizle 
birlikte; Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hatay il ve 
ilçelerinde terör mağduru vatandaşlarımıza, 
Bayırbucak Türkmenlerine 310 tırdan oluşan 
gıda ve battaniye yardımını ulaştırdık. 46 bin 
gıda kolisi ve battaniyi ihtiyaç sahiplerine gö-
revlilerimiz tarafından dağıttık. Şubelerimiz 
aracılığı ile, Bayırbucak Türkmenleri için gün-
lük sıcak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Suriyeli 
mülteciler için "Sıcak Yemek Noktası" kurduk 
ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin 
ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kilis sınır 
bölgesinde sığınmacı aileler için sınır ötesin-
de bin 150 çadırlık bir kamp kurduk” diye ko-
nuştu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  EKİM - ARALIK 2016

29



TDV CAMİLER

Orta Asya'nın
En Büyük Camii
Kırgızistan’da

Yükseliyor
Türkiye’nin Kırgızistan’da yapımına 

4 yıl önce başladığı Orta Asya'nın en 
büyük camisi olacak Bişkek Merkez 

Cami inşaatında sona gelindi.  

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşavir Vekili Hüseyin Yılmaz yaptığı açıklama-
da, Bişkek Merkez Camisi’nin, 2017 yılında Kur-
ban Bayramı’nda hizmete açılacağını ifade etti.  

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından yaptırılan Bişkek Merkez 
Camisi Sovyet döneminden kalan binaların ha-
kim olduğu şehrin siluetini değiştirecek. 

Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sa-
hip cami 10 bin 500 kişilik kapasiteye sahip. Ca-
minin kapalı alanında ve bahçesinde aynı anda 
20 bin kişi namaz kılabilecek. 



Cibuti’de 
Sultan II. Abdülhamid Han Camisi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Cibuti'de inşa ettiği 2. Abdülhamid Han 
Camisinin yapımı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 
Ocak 2015'te Cibuti Milli Meclisi’nde yaptığı 
konuşmada, "Cami ve külliye sözümüz var" ifa-
desinin ardından Türkiye Diyanet Vakfı hareke-
te geçerek II. Abdülhamid Han Cami ve Külliye-
si'nin yapımına başlamıştı.

Türk mühendis ve mimar-
larınca Osmanlı mimarisi 
tarzına uygun olarak 10 
dönümlük arazi üzerine 
inşa edilen ibadethanenin, 
iki yıl içerisinde tamamlan-
ması planlanıyor. Cibuti ve 
Türk halkının dostluk sim-
gesi olacak camide,  eğitim 
merkezi, konferans salonu, 
kütüphane ve sosyal tesisler 
de yer alacak.

Sultan II. Abdülhamid Han 
Camisinin yapımına Cibuti 
ile kardeş şehir olan Çanka-
ya Müftülüğü de katkı sağ-
lıyor.
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40 ülkeye Kur’an-ı Kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Hediyem Kuran Olsun’ projesi kapsamında
 şu ana kadar 40 ülkeye Kur'an-ı Kerim ulaştırdı.
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Türkiye Diyanet Vakfı, "Hediyem Kur'an Olsun" 
projesi ile dünyanın birçok coğrafyasına farklı 
dillerde Kur'an-ı Kerim meali göndermeye de-
vam ediyor. 

Türkiye’deki bağışçıların hediye ettiği herkesin 
rahatlıkla okuyabileceği mealli Kur'an-ı Kerim 
nüshaları öncelikle Afrika, Balkanlar ve Orta 
Asya ülkeleri olmak üzere Latin Amerika, Kaf-
kasya, Güney Asya ve Ortadoğu'daki ülkelerde 
bulunan yerel sivil toplum kuruluşlarından ge-
len talep üzerine bu coğrafyalara ulaştırılıyor.

Yurt içinde ise imam hatip liseleri, ilahiyat fa-
külteleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, has-
taneler, cezaevleri, il ve ilçe kütüphanelerinin 
talepleri, proje kapsamında değerlendiriliyor.

Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında ba-
ğışçılar şu ana kadar 546 bin 456 Kur’an-ı Kerim 
hediye etti. Yurt içi ve yurt dışında 210 bin 
Kur’an-ı Kerim’in dağıtımı gerçekleştirildi. Ba-
sımı devam eden 220 bin Kur’an-ı Kerim daha 
önümüzdeki süreçte dünyanın farklı köşelerin-
deki Müslümanlara hediye edilecek.

Hediyem Kuran Olsun projesi kapsamında İn-
gilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca Kur’an-ı 
Kerim meallerinin yanı sıra bazı yerel dillere de 
çeviriler gerçekleştiriliyor. Farklı dillerde meal 
gerçekleştiği gibi farklı kıraatlarda da baskılar 
yapılıyor.

Sudan‘da 100 bin Kur’an-ı Kerim 
basılacak

Türkiye Diyanet Vakfının, dünyada "Kur’an-ı 
Kerim’in bulunmadığı hiçbir yer kalmasın" slo-
ganıyla başlattığı Hediyem Kur’an Olsun proje-
si, mahallinde  Kur’an-ı Kerim basım faaliyetle-
riyle başka bir boyuta taşındı.

TDV, Afrika’da sürdürdüğü Kur’an-ı Kerim ba-
sım çalışmaları kapsamında Sudan’da 100 bin 
Kur’an-ı Kerim bastırmaya hazırlanıyor.

Hediyem Kur’an Olsun projesiyle Türkiye’deki 
kardeşlerinin hediye ettiği  Kur’an-ı Kerim’lerle 
sevinen Afrikalı Müslümanlar, şimdi de Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından Afrika’da basılacak 
Kuran’lara kavuşmanın heyecanını yaşıyor.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 
Tutkun, mahallinde Kur’an-ı Kerim basım faa-
liyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Sudan’ın 
başkenti Hartum’da bulunan dünyanın sayılı 
Kur’an matbaalarından biri olan Dar Mushaf 
Afrika Matbaası ile protokol imzaladıklarını bil-
dirdi.

Tutkun, mahallînde Kur’an basımının hem nak-
liye masrafını düşüreceğini hem de bölgede 
yaşayan Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e daha 
rahat ulaşabileceklerini kaydetti. 

Kur’an-ı Kerimlerin basımına başlamadan önce 
titiz bir hazırlık süreci başlatıldığını ifade eden 
Tutkun, Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesiyle 
işbirliği halinde yürütülen çalışmalarda, hafız 
musahhihlerden oluşan bir heyet oluşturduk-
larını vurguladı.

Mustafa Tutkun, Afrika’da Kur’an-ı Kerim’e yo-
ğun talep olduğunu ifade ederek, “Vakıf olarak 
Afrika kıtasında oluşan bu ihtiyacı karşılamak 
için bölge Müslümanlarıyla işbirliği gerçek-
leştirdik. Kur’an-ı Kerimlerin basımı birkaç ay 
içinde tamamlanacak. İlk etapta Durri ve Hafs 
kıraatlarında 100 bin Kur’an basılarak dağıtıla-
cak.” dedi.

Moğolistan'a 4 bin Kur'an-ı Kerim 

Türkiye Diyanet Vakfı, "Hediyem Kur'an Olsun 
Projesi" kapsamında Moğolistan'da 4 bin Ka-
zakça mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı. 

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman 
Çetin, Moğolistanın başkenti Ulan Bator'da Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren 
2 mescitte Moğolistanlı Müslümanlara, Kazakça 
mealli Kur'an-ı Kerim, hediye ettiklerini söyledi. 
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Ulan Batur'da TDV'ye ait kız ve erkek öğrenci 
evlerini de ziyaret etiklerini ifade eden Abdur-
rahman Çetin, bölge Müslümanlarının Kur’an-ı 
Kerim hediyelerinden memnuniyet duydukla-
rını ifade etti.

Balkanlara 50 bin Boşnakça Kur’an-ı 
Kerim Meali 

Proje Koordinatörü Mikail Çolak, balkanlarda 
proje kapsamında şu ana kadar Romanya, Sır-
bistan Sancak Bölgesi, Arnavutluk, Batı Trak-
ya’da 8.400 Kuran dağıtımı gerçekleştirildiğini 
ifade ederek, Bosna Dini İdaresi ve Bosna Din 
Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle 50 bin 
adet Boşnakça mealin basılması için çalışmala-
ra başlandığını belirtti. 

Boşnakça mealler Balkanlardaki 8 ülkede da-
ğıtılacak. Basımına başlanmış olan Boşnakça 
meallerin 2017 Mart ayından itibaren medrese-
lerde, camilerde, fakültelerde dağıtımının ger-
çekleştirilmesi bekleniyor.

Boşnakça dışında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 
Arnavutça Kur’an-ı Kerim meali üzerinde de ça-
lışmalar yürütülüyor.

Üniversite Gençliğine 20 Bin Hediye 
Kur’an

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda ka-
lan öğrencilere 20 bin Kur’an-ı Kerim hediye 
edildi.

Proje kapsamında ilk olarak Ankara Tahsin 
Banguoğlu ve Hacı Bayram-ı Veli Yurtlarında 
kalan öğrencilere Kur’an-ı Kerim’ler dağıtıldı.

Hediyem Kur’an Olsun Proje Koordinatörü 

Mikail Çolak, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 

Değerler Eğitimi çerçevesinde Kur’an ihtiyacı-

nı bildiren yurtlarımızın talebini aldıktan sonra 

hazırlıklarımızı tamamladık, şu an 20 bin adet 

Kur’an-ı Kerim’i teslim ettik, Türkiye genelinde-

ki bütün yurtlarımızda Kur’an-ı Kerimler dağıtıl-

dı” şeklinde konuştu.

Suriyeli Sığınmacılara Hediye Kur’an

Hediyem Kuran Olsun projesi kapsamında Ga-

ziantep, Mardin ve Urfa’da yaşayan Suriyeli sı-

ğınmacılara da Kur’an-ı Kerim hediye edildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Şanlıurfa'nın Ak-

çakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama 

Tesislerinde yaşayan 5 bin 500 Suriyeli aileye 

Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulundu.

Mardin’in Midyat ilçesindeki 5 bin Suriyeli 

mülteciye de Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ga-

ziantep'in Nizip ilçesindeki çadır kentte kalan 

sığınmacılara da Hediyem Kur’an Olsun projesi 

kapsamında Yüce kitabımız hediye edildi. 



Kurbanlarımız kardeşlik için
kurbanlarımız

için
kardeşlik

Kurbanlarınız Mazlum Coğrafyalara 
Ümit Işığı Oldu

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, kurban ibadetini 
dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek 
ve Kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak mak-
sadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkan-
lığımız işbirliği ile Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Programı düzenliyoruz.

KURBAN
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Yurt içinden ve yurt dışından hayırseverlerin 
yardımıyla hizmetlerini her yıl genişleterek 
sürdüren Vakfımız, vekaletle kurban kesimin-
deki tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği 
sorumluluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla bu 
alanda örneklik teşkil etmektedir.

Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Asya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlar’a, Haiti’den 
Filipinler’e, Myanmar’dan Filistin ve Gazze’ye 
kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerinin 
yanında oldu.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, 2016 yılı 
Kurban Programı kapsamında 240 bin 342 
hisse kurbanı keserek, ülkemizde ve dünyanın 
dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık-
larını söyledi.

Kurban ibadetinin "teslimiyetin ve paylaşma-
nın zirvesini teşkil ettiğini” belirten Tutkun, 
“Kurban, akrabaları, komşuları ve dostları birbi-

rine yaklaştırdığı gibi Afrika’dan Asya’ya, Uzak 
Doğu’dan Güney Amerika’ya, Gazze’den Bosna 
Hersek’e, Edirne’den Hakkari’ye kadar geniş bir 
coğrafyada adını bile duymadığımız ülkelerde-
ki hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeş-
lerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri de 
birbirine yakınlaştırmaktadır” dedi.

Kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara veri-
len vekaletlerle ibadete bir anlam daha katıla-
rak büyük bir yardımlaşma hareketine dönüş-
tüğünü ifade eden Mustafa Tutkun, Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın da 1993 yılından beri Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile birlikte vekaleten kurban or-
ganizasyonu gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Vekalet
Kurbanı
Kesld

240.342

Aleye kurban et
ulaştırıldı

1.058.244

bölgede kurban kesm
geçekleştrld.

Yurt çnde

243

û
ülkenn 457 bölgesnde

kurban kesm
geçekleştrld.

Yurt dışında

130

VEKÂLETLE
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Mustafa Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfının, pro-
fesyonel ekibi ve kurmuş olduğu teknolojik alt 
yapısı ile her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı 
adım adım takip ettiğini, Kurban programının 

tüm süreçlerinin bizzat vakıf tarafından yürü-
tüldüğünü ve kesilen kurbanların tamamının 
bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını 
vurguladı.

Türkiye'de 243 il ve ilçe merkezinde, 120 farklı 
noktada da Suriyeli mülteciler için kurban kes-
tiklerini ifade eden Genel Müdür Tutkun, “Bu-
nun yanında yurt dışında da 130 ülkenin 457 
farklı noktasında kurban kesimi yaparak ihti-
yaç sahiplerine ulaştırdık. Böylece milletimizin 
emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalar-
daki kardeşlerimizin bayram sevinçlerine ortak 
olduk” dedi.

KURBAN
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Kurban vekaletlerinde yüzde 33 artış 

“Hayırsever milletimiz vekaletle kurban prog-
ramına her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük te-
veccüh gösterdi” diyen Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Türkiye Diyanet 
Vakfı’na verilen vekalet kurban sayısında bu yıl 
yüzde 33 artış olduğunu açıkladı.

Tutkun, “2016 yılı Vekaletle Kurban Programı 
Kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı’na verilen 
vekâlet sayısı bir önceki yıla göre 59 bin 379 
hisse arttı. Hayırsever milletimiz bu sene 228 
bin 211 hisse kurbanı vakfımıza emanet etti” 
diye konuştu. 

Kurban kesim ve dağıtım hususunda çok has-
sas ve dikkatli davrandıklarını belirten Mustafa 
Tutkun, her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizde 
ve yurt dışında kurban kesimini Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve TDV çalışanları ile vatandaşlardan 
gönüllülerinin nezaretinde gerçekleştirdikleri-
ni vurguladı.

“Bu yıl da 381 gönüllümüz kurban çalışmalarını 
yerinde izlemek için 130 ülkeye gitti ve buralar-
daki çalışmalara bizzat şahitlik etti. Yurt içinde 
de bütün organizasyonlar müftülükler ve TDV 
şubeleri nezaretinde gerçekleştirildi” diyen Tut-
kun, şöyle konuştu:
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“Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından 
vakfımıza verilen emanetleri dini usullere uy-
gun olarak, vekalet veren kişilerin adları tek 
tek okunarak 130 ülkenin 457 bölgesinde, ül-
kemizde ise 243  il ve ilçe merkezinde görevli 
ve gönüllülerimiz nezaretinde keserek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdık.

Bu yıl aynı zamanda Türk Kızılayı ile yurt dışın-
da kurban kesimi noktasında da işbirliği yaptık. 
Kızılay bu yıl 12 farklı ülkede kurbanını bizimle 
kesti. Kızılay ile işbirliği içinde onların kurban-
larını da organize ettik ve bu kapsamda 10 bin 
640 hisse kurban kestik. Kızılay işbirliği ile kes-
tiğimiz kurbanları da dahil ettiğimizde toplam 
250 bin 982  kurbanın kesimini yaparak ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmış olduk.”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 
Tutkun, “Vakfımıza vekâlet veren hayırseverle-

rimizin kurbanlarının kabul olmasını diliyor; ba-
rışın, esenliğin, yenilenmenin, sabrın, yoksula, 
kimsesize ve çaresize ulaşmanın, kalpleri ısıt-
manın ve böylece Allah'a yakınlaşmanın vesi-
lesi olan Kurban Bayramının ülkemize ve mille-
timize hayırlar getirmesini diliyorum. Vakfımıza 
teveccüh gösteren hayırseverlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekalet 
Verdiği Kurban Tanzanya’da Kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Türkiye Diyanet Vakfına  vekalet verdiği kurban 
Tanzanya’ya bağlı özerk Zanzibar Adası'nda ke-
sildi. 

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de yer aldığı prog-
ramda kesilen kurban Zanzibar'da ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırıldı.
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TDV Kurumsal İletişim Müdürü Kerim Küçüksarı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diya-
net İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Müte-
velli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e 
3 adet kurban vekaleti verdiğini hatırlattı.

Yurt dışında kesilmesi için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın vekalet verdiği kurbanın Tanzan-
ya’da kesilerek ihtiyaç sahibine ulaştırdıkları-
nı vurgulayan Küçüksarı, “Afrika’da akşam aç 
uyuyan milyonlarca insan var. Kurban Bayramı 
vesilesiyle milletimizin emanetlerini ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
vakfımıza verdiği vekalet kurbanı da keserek 
ulaştırdık. Milletimizin selamlarını getirerek 
kardeşlerimizle birlikte bayram yaptık” dedi.

Teknelerle kurban eti ulaştırdık

TDV Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar'ın 
Tumbatu Adası'ndaki Müslümanlara teknelerle 
kurban eti ulaştırdı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de gönüllü olarak 
katıldığı programda, vakıf yetkililerini adada 
Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler ilahi-
lerle karşıladı.

Tumbatu Adası'nda ilahilerle çok güzel bir şe-
kilde karşılandıklarını belirten Kayaalp şunları 
kaydetti:

“35 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Çocukların ayaklarında ayakkabı 
yok, kaldıkları ortamdan da fakirliğin büyük 
olduğu görülüyor. TDV kardeşlerimize hayat-
larında nadiren tattıkları eti getirip, birkaç gün 
de olsa sofralarında olmasını sağladı. Yardımla-
rımızı yaparak, bu gençleri, çocukları sevindir-
miş olduk.” dedi. 

Tumbatu’daki Kuran kursunun sorumlusu 
Ebubekir Ahmet bin Shani ise TDV’ye yaptıkları 
yardımlardan dolayı teşekkür etti.
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"Çocuklar bayramın geldiğini Türkleri 
görünce anlıyor"

"Kurbanlarımız kardeşlik için" temasıyla düzen-

lenen vekalet yoluyla kurban kesim organizas-

yonu kapsamında Moğolistan'da bin 960 hisse 

kurban kesilerek dağıtıldı. 

Bayan Ölgii şehrinde faaliyet yürüten yerel bir 

dernek adına TDV'nin bölgedeki kurban orga-

nizasyonuna yardım eden İlyaz Saka ise Kurban 

Bayramı'nın bu şehirde dünyanın diğer bölge-

lerinde yaşayan Müslümanlara kıyasla ayrı bir 

önem taşıdığını dile getirdi.

Bölgede yaşayan fakir halkın her sene Kurban 

Bayramı'nda heyecanla Türkiye'den gelecek 

yardım kuruluşlarını beklediğini belirten Saka, 

"Moğolistan'da 'Kurban Bayramı' denince her-

kesin aklına Türkiye geliyor. Buradaki bütün 

muhtaçlar biliyor ki bayram gelince Türkiye'de-

ki Müslümanlar buraya gelecek ve kurbanlarını 

dağıtacaklar. Hatta çocuklar, bayramın geldiği-

ni sokaklarda Türkleri görünce anlıyorlar ve id-

rak ediyorlar." diye konuştu.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve 
gönüllülere teşekkür belgesi

TDV Gönüllüleri Buluşma Programına katılan 
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Görmez, "Kim ne yaparsa yap-
sın, inşallah kıyamet sabahına kadar bu ülke, 
insanlığın vicdanını ve merhametini temsil et-
meye devam edecek." dedi.

Başkan Görmez, TDV gönüllülerini temsilen 
Tanzanya’da vekaletle kurban programına gö-
nüllü olarak katılan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e 
teşekkür belgesi verdi.



Moğolistan

Kamboçya

Pakistan

Filipinler

Yunanistan Kazakistan

Moğolistan Endonezya Gambia

Liberya Çad

Irak

Moritanya

Kırgızistan Etiyopya

Filistin



KURBAN

GÖNÜLLÜLERİMİZDEN 

GÖNÜLLERİNİZE 

İŞLEYECEK KURBAN 

ORGANİZASYONU

ÖYKÜLERİ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2016 yılı Vekalet-
le Kurban Organizasyonu’na katılan 381 
gönüllü, ülkelerinden, evlerinden uzak 
kardeşleriyle beraber Kurban Bayramı ge-
çirmeyi tercih etti. Milletimizin emanetleri-
ni dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştıran gönüllülerimiz, gittikleri 
ülkelerden kucak dolusu selam ve hatırayla 
döndü.

İslamî kaideler ve hijyen kurallarına uygun 
olarak kesilen kurbanların, farklı coğrafya-
lardaki mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasına şahitlik eden 
gönüllülerimiz, orada yaşadıklarını kaleme 
aldı.



KURBAN ETİNDEN DAHA ZİYADE 
BİZİ HATIRLAMANIZA SEVİNDİK

2016 yılı vekâletle kurban organizasyonunda 
Tacikistan’daydım.  Tacik bir dede, bir süre ih-
tiyaç sahiplerine yaptığımız kurban dağıtımını 
izledi. Daha sonra bize yaklaştı selam verdi ve 
bizimle konuşmaya başladı.

“Sizin bize vermiş olduğunuz bu üç dört kilo 
et ile biz hayatımızı devam ettiremeyiz fakat 
nasıl ki Hz. İbrahim ateşe atılınca ağzına bir 
damla su alıp yolda giderken karıncanın bu 
durumunu görenler karıncaya sormuşlar ne-
reye gidiyorsun? Karınca İbrahim’in ateşini 
söndürmeye gidiyorum diye cevap vermiş. 
Karıncaya demişler ki; sen bu bir damla su ile 
İbrahim’in ateşini söndüremezsin boşuna yo-
rulma geri dön. Karınca onlara şu cevabı ver-
miş: ben de biliyorum İbrahim’in ateşini sön-
düremeyeceğimi ama ona olan dostluğum 
belli olsun demiş.

İşte sizler de bize karşı dostluğunuzu göster-
mek için buraya geldiniz ve bizimle berabersi-
niz. Allah sizi gönderenlerden, devletinizi yö-
netenlerden, bu kurbanları bağışlayıp burada 
kesilmesine sebep olanlardan razı olsun.” 

Biz bu sözün üzerine söyleyecek bir söz bu-
lamamıştık ve gözlerimiz nemlenmişti. İşte 
Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın 
ne kadar büyük bir görev ve sorumluluk yeri-
ne getirdiğini bu konuşma anlatıyor olsa ge-
rek. Kurban bağışçılarımızın hem ibadetlerini 
yerine getirirken hem de kardeşlerimize karşı 
dostluklarını belirttiklerini ve gösterdiklerini 
de bilmelerini istedim.

HAYATIN ANLAMINI KEŞFETMEK İÇİN 

HAYRA ATILAN ADIM

Hayatın anlamını keşfetmek için uzaklara gi-
den adamları anladığım ilk gündü o gün. Adım 
adım iyilik medeniyetinin kurulmasına bir kat-
kım olsun diye Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönül-
lüsü olarak Kurban Bayramında Irak’a gittim.

Kurban dağıtımı için çıktığımız ilk günde mih-
mandarımız Muhammet’in arabasıyla dağıtım 
bölgesine doğru Kerkük sokaklarında ilerliyor-
duk… Muhammet arabanın radyosuna do-
kunduğunda “Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle» 
diye Sivas ellerinden bir ozanın türküsü duyul-
maya başladı. Kerkük yolları Anadolu’ya çıkar-
mış meğer. 

Gelişmiş laboratuvarlarda geliştirilmiş silahla-
rın sesleri duyuluyor bazen uzaklardan... Yaşa-
nan acılar, “keşke petrolümüz olmasaydı da hu-
zurlu olsaydık” dedirtiyor, buradaki insanlara…

Kurban dağıtım yerine ulaşıyoruz. Çocukların 
yüzünü güldürebilmek için getirdiğimiz şeker-
ler ve balonlar da var yanımızda... Kurban pa-
yını almak için geliyor küçük Teslime, yanında 
elinde tuttuğu bir kadınla birlikte. Annesi ol-
duğunu düşündüğüm o kadının teyzesi oldu-
ğunu öğreniyorum. Teslime bir yetim. Teyzesi 
kurban etini alırken, “Ve lekad na’lemu enneke 
yadîku sadruke bi mâ yekûlûn” diyor. Zalimle-
rin yaptıkları şeylerden dolayı göğsümüz da-
ralıyor. Teslime ayrılırken yanımızdan, gülüyor 
insanlığın daralan göğsünü genişletmek için. 
Ve gülmek en çok yetimlere yakışıyor.

Abdullah Çolak
Tokat Cezaevi Vaizi 

İsmail GÜVEN
Nazilli / AYDIN İlçe Vaizi
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“BİZ GELDİK”

Türkiye Diyanet Vakfı 2016 Yılı Kurban Orga-
nizasyonu kapsamında beş gönüllü arkadaşla 
birlikte Moritanya’ya gittik. Bizler, burada va-
tandaşlarımızın bizlere vekâlet yoluyla ema-
net ettiği 2450 kurban hissesinin her birini 
besmele, tekbir ve tehlîller eşliğinde İslâmî usûl 
ve esaslara uygun bir şekilde kesimini ve ihti-
yaç sahibi sekiz bin aileye -kendi ellerimizle- 
ulaşmasını sağladık. 

Moritanya’da açlık, yokluk ve sefaletle pençe-
leşen bir toplum gördük. Halkın çoğunluğu, 
Sahra Çölü’nün kavurucu sıcaklığı altında, bir 
yanı ayakta bir yanı yıkılmış çadır ve barakalar-
da elektriksiz ve susuz bir şekilde yaşam savaşı 
vermekteydi. Orada yeni bir şeyler görmek çok 
zordu, her şey adeta kırk-elli sene önceden kal-
ma gibiydi, temizlik kültürü yok denecek kadar 
azdı.  Sıfırdan eğitilmesi, kalkınması ve dönü-
şümü sağlanması gereken bir toplumla karşı 
karşıyaydık. Moritanya halkının içine düştüğü 
bu üzücü durumu sorduğumda bir üniversitenin 
öğretim üyesinden “Osmanlı medeniyeti bu-
ralara kadar gelmemiş” cevabını aldım. Ben de 
ona “Artık buralarda Türkiye'yi göreceksiniz" 
dedim.

Türkiye Diyanet Vakfı eliyle bu yönde adım-
lar atılmış, Afrika ülkeleri başta olmak üzere 
Müslümanların yaşadığı birçok ülkeye mad-
di-manevi yardım yapılmıştır. Vakfımız, yaptığı 
bu hayri hizmetler vesilesiyle yeryüzündeki 
Müslümanların arasındaki bağı pekiştirmek-
te, bu bağın kopmasının önüne geçmekte ve 
İslâm’ın evrensel değerlerini bütün dünyada 
ihya etmektedir.  Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye 
genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde yaptı-
ğı bu yardımlarla insanlığı yaşatan, merhameti 
ayakta tutan ve iyiliği egemen kılan bir “Yeryü-
zü Vakfı” haline gelmiştir.

Sabğatullah TAYFUR 
Diyarbakır / Eğil İlçe Vaizi





GÖNÜLLÜLÜK

Gençlere
‘gönüllü olun’

çağrısı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Mustafa Tutkun, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
düzenlenen "Geleceğe Bir İyilik 

Mirasımız Olsun" başlıklı panelde 
öğrencilerle bir araya geldi.

"6 bin gönüllü adayımız var"

Genel Müdür Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı’na 6 

bin civarında gönüllü adayının müracaat ettiği-

ni kaydederek, özellikle yurt dışı faaliyetlerinde 

dil bilen, sahada rahat hareket edebilecek insan 

kaynağına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Sivil toplum çalışmalarının, istihdam alanı ola-

rak tercih edilmeyen, kariyer planlaması içinde 

yer almayan bir alan olduğuna dikkati çeken 
Mustafa Tutkun, dolayısıyla bu alanda uzmanlaş-
mış kişiler bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

TDV'nin kendisini yeniden yapılandırarak dünya 
ölçeğinde bir kurum olabilmek ve profesyonel 
bir yönetim anlayışıyla dünyanın her köşesine 
ulaşabilmek adına bir çalışma başlattığını belir-
ten Tutkun, vakfın şu anda çalışan personelinin 
yüzde 95 oranında yenilendiğini bildirdi.

Genel Müdür Mustafa Tutkun, İlahiyat öğrenci-
leriyle bir araya geldiği panelde gençlere yar-
dım çalışmalarında gönüllü olmaları yönünde 
çağrıda bulunarak, “Gönüllü olduğunuzda sa-
dece karşıdaki insana yardımda bulunmuş ol-
muyorsunuz. Aynı zamanda kendiniz de farklı 
bir coğrafyada, farklı insanlarla karşılaşarak 
kendi ufkunuzu, kendi birikiminizi de artırmış 
oluyorsunuz" diye konuştu.
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TDV'nin hazırladığı stratejik plana göre "iyiliğin 
ne olduğu" noktasında bir çalışma yaptıklarını 
anlatan Genel Müdür Tutkun, bu çalışma netice-
sinde eğitim faaliyetlerinin en önemli alan oldu-
ğunu gördüklerine değindi.

Mustafa Tutkun, İslam dünyasında yapılacak 
her türlü yardım faaliyetlerinin anlamlı olduğu-
nu ama insan yetiştirmeye yönelik faaliyetlerin, 
"geleceğin inşası" noktasında çok daha önemli 
olduğunu vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünyanın 110 ülke-
sinden gelen 2 bin 500 civarında öğrenciyi 
desteklediğini kaydeden Tutkun, bu kapsamda 
Türkiye'nin farklı noktalarında "özel eğitim koor-
dinatörlükleri" oluşturduklarını söyledi.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi Havva Sula ise "dünyada zulüm olduğu 

için TDV'nin, Yeryüzü Doktorları'nın, bulundu-

ğunu" belirterek, "İyilik, bir görev değil, bir se-

çimdir" dedi.
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Mustafa BALABAN
Eğitimci-Yazar

DİN GÖNÜLLÜSÜ OLMAK
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Yusuf, İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Ar-
tık okulda son günleriydi. Üniversite sınavına gir-
miş, tercihlerini yapmış sonuçları bekliyordu. Ailesi 
ısrarla bir an önce hayata atılmasını, imam olmasını 
öğütlüyor; o ise üniversitede okumak, ilahiyat tah-
sili yapmak istiyordu. Heyecan, kaygı ve merak iç 
içe girmişti.

Yusuf idealist bir gençti. Böyle olmasında okuldaki 
hocalarının büyük rolü vardı. Hele ki Türkçe hoca-
ları, öğrencilerle ilgili, idealist ve özverili biriydi. Bir 
gün sınıfa Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal kita-
bını vermiş, okumalarını ve özetlemelerini istemiş-
ti. Çocuklar daha ertesi gün gelmiş, kitaptaki imam 
karakterinin çok itici ve ilginç olduğunu söylemiş-
lerdi. Kadir hoca, okulun son ayında Halide Edip 
Adıvar’ın Vurun Kahpeye, Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’nun Yaban’ını da öğrencilere okutmuştu. Sı-
nıf olarak Kadir hocaya kızmaya başlamışlardı. Ka-
dir hoca bunları sezmiş, Cuma günü öğleden sonra 
kütüphanede sınıf olarak hazır olmalarını istemişti.

Beklenen gün gelmiş, Yusuf ve arkadaşları hocala-
rını kütüphanede beklemeye başlamışlardı. Kadir 
hoca mütebessim bir şekilde içeri girmiş, masanın 
en başına oturmuştu. “Evet gençler sizi dinliyorum, 
üç kitap hakkında değerlendirmeler yapmanızı is-
tiyorum” demişti. Herkes susuyor, Yusuf’un konuş-
masını istiyorlardı. Yusuf: “Hocam, sizler bize hep 

değer verdiniz. Kendimizi yetiştirmemizi, hangi 
meslekte olursak olalım en iyi olmamızı, kültürlü 
ve bilinçli insanlar olmamızı istediniz. Üniversite 
olursa, en iyi bölümler; üniversiteli olursak da en 
başarılı öğrenciler olmamızı öğütlediniz. Şayet lise-
den sonra hemen imam olursak da iyi ve sevilen bir 
hoca olmamızı tavsiye ettiniz. Lakin bizlere okut-
tuğunuz son üç kitap sanki eğitimsiz - kültürsüz - 
kaba - yobaz - kadın ve çocuk düşmanı bir imam 
karakteri çiziyordu. Yani İmam Hatip Lisesi’nde 
okumamış olsak, cami cemaatten uzak olsak, ta-
nıdığımız din görevlileri olmasa imamlara düşman 
olurduk. Hocam bu kitaplar bizi gerçekten üzdü. Ve 
daha kötüsü imam olmayı düşünen arkadaşlarımız 
artık imam olmak istemiyor” dedi ve sustu. Kadir 
hoca, sadece yüzü değil adeta bütün bedeniyle 
güldü. Ayağa kalktı. “Çok güzel, harika” dedi. Hepi-
miz daha da şaşırmış, Kadir hoca acaba ne yapmak 
istiyor; ya da Kadir hoca bizimle ilgilenirken amacı 
başkamıydı diye düşünmeye başlamıştık.

Kadir Hoca masanın tam ortasına geldi. İki elini 
koltuğu kavrayacak şekilde tuttu. Sonra koltuğu 
bıraktı, ellerini açtı ve ciddi bir şekilde konuşmaya 
başladı. “Gençler, sizler hep aynı ortamlarda vakit 
geçiriyor, benzer hedeflere kilitleniyor, iyi insanlar-
la muhatap oluyorsunuz. Toplumun bir kesiminde 
dünde bu günde dine, din adamlarına ve özelde 
din hizmeti veren insanlara karşı bir önyargı var. Bu 
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okuduğunuz kitaplarda gördüğünüz imam, hoca 
ya da din adamı hiç mi yok çevremizde. Elbette var, 
belki daha kötü örnekleri var. Seyrettiğiniz filmler-
de, dizilerde; okuduğunuz dergi, gazetelerde ben-
zer karakterler var. Bu kötü örnekler, elbette bütün 
din adamlarını temsil etmez. Sizler yarın İmam Ha-
tipli kimliğinizle ya din görevlisi olacak ya da başka 
bir meslek sahibi olacaksınız. Her iki durumda da 
Müslüman olduğunuzu unutmayın. İki kere iyi, iki 
kere dikkatli olun. Yani bu kötü imaj ve itibarı yık-
mak için bir, ikincisi de insanlara hizmet etmek için 
iyi olun. Şu ifadelerimi özellikle din görevlisi ola-
caklar için söylüyorum; ister müftü, ister vaiz, ister 
imam hatip, ister müezzin, ister Kur’an Kursu hoca-
sı olun. Atanmış değil, adanmış olun. Din görevlisi 
değil, din gönüllüsü olun.” Kadir Hoca yine yapaca-
ğını yapmış kendisine bizi hayran bırakmıştı.

Üniversite sınavları açıklanmış, Yusuf İlahiyat Fa-
kültesi’ni kazanmıştı. Ailesi sevinememiş, “nasıl 
okuturuz” diye düşünüyordu. Yusuf ani bir karar 
verdi, öğrenimini donduracak ve imamlık sınavına 
odaklanacaktı. Ailesine söyledi, anne babası mutlu 
olmuştu. Ama Kadir Hoca, buna bir çözüm üretme 
yoluna girmişti. Okuldaki diğer öğretmenlerle gö-
rüştü. 

Bir gün Kadir Hoca, Yusuf’un ailesini ziyarete gitti. 
Yusuf ve ailesi mutlu olmuş ama bir taraftan da 

meraklanmışlardı. Kadir Hoca, öğrenimini aksat-
mamasını imamlık sınavına çalışması gerektiğini, 
imamlık yaparken fakülteyi de okuyabileceğini; şa-
yet imam olamazsa öğretmenlerle beraber maddi 
destek olmak için hazır oldukları sözünü vermişti. 
Aile rahatlamıştı. Yusuf’un içi içine sığmıyordu. 

Yusuf gecesini gündüzüne katıyor, yeterlilik sınavı, 
kamu personeli sınavına yoğun bir şekilde çalışı-
yordu. Beklenen ay, beklenen gün geldi. Yusuf sı-
navları başarıyla vermiş, tercih dönemine gelmişti 
sıra. İyi de bir puan almıştı. Fakülteyi okuyacağı ili 
tercih etmişti. 

Yusuf birkaç ayda, hayatındaki bu hızlı gelişme-
lerden ziyadesiyle mutlu olmuş ama bir şeyi hiç 
unutmamıştı: “Atanmış olan değil adanmış olun; 
din görevlisi değil din gönüllüsü olun.” Gideceği 
yer köydü, ama canlı bir köydü. Önce üzüldü, sonra 
“hayır buradaki insanların demek ki bana ihtiyacı 
var” diyordu. Önce köyün muhtarı ile tanıştı. Cami-
ye gitti öğle namazını kıldırdı. Muhtara ve cemaate 
öğrenci olduğunu, görevine dikkat edeceğini, köy-
lünün de kendilerini idare etmesini istedi. Cema-
atten bazıları “imam mısın, öğrenci misin ikisi bir 
arada olur mu?” dediler. Ama Yusuf “Evet kıymetli 
büyüklerim haklısınız. Lakin şartlar böyle gerekti, 
müftülüğümün bilgisi var. Ben Cuma namazında 
buradayım, hafta sonları buradayım, hafta içi öğ-
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le-ikindi hariç köyde olacağım. Ben sorumluluk sa-
hibi biriyim, merak etmeyin” dedi. Muhtar da köylü 
de rahatlamıştı. Evet Yusuf bir koltukta iki karpuz 
taşıyacak; biraz zorlanacaktı.

Yusuf okuluna gidip geliyor, bir taraftan da ideal-
lerini kaybetmek istemiyordu. Köy şehir merkezine 
yakındı, ulaşım problemi yoktu. Cuma günleri ilk iki 
derse giriyor hemen köye dönüyor, merkezi sistemi 
kapatıyor vaazı kendi veriyordu. Hutbelere ayrı bir 
önem veriyor, önceden bir iki kere okuyor, en güzel 
ifade edeceği şekilde düzenleme yapıyordu. Hut-
benin konusu şayet büyük şehirlerde yaşanan bir 
konu ise köye uygun bir hutbe buluyor onu oku-
yordu. Bazen köyde gördüğü küfür, küslük, iftira, 
kavga, kumar gibi konularda zafiyet varsa vaaz ve 
hutbelerinde o konuyu işliyordu.

Köylüler Yusuf’u sevmiş, samimiyetine ve gayreti-
ne hayran olmuşlardı. Haftada dört beş kere akşam 
yemeğine davet ediyorlar, cumartesi pazar kahvaltı 
için sıraya giriyorlardı. Ama Yusuf bu konuda, ihti-
yatlı davranıyor; bazen dersleri gerekçe gösterip 
gitmiyordu. Şayet bir eve giderse mutlaka ufak bir 
hediye alıyordu. Hele ki o evde çocuk varsa, çocuk-
ları mutlu edecek çikolata, oyuncak türü bir şeyler 
alıyordu. Yemek sofrasında mümkünse çok yemi-
yor, doyduğunu hissettiğinde kalkıyordu.

Cumartesi, Pazar günleri camide daha çok vakit 
geçiriyordu. Erkenden geliyor, temizlik yapıyor, so-
bayı yakıyordu. Öğle namazlarından önce Kur’an 
tilavet ediyor, anlamını da okuyordu. İkindi vakit-
lerinde ise cemaatte eksik, yanlış gördüğü konuları 
ilmihalden ders yapıyor gibi incitmeden, hissettir-
meden düzeltmeye çalışıyordu.

Havalar iyi olduğunda gençlerle top oynuyor, na-
maz vakti gelince de gençlerle camiye yöneliyor-
lardı. Gençlerle arkadaş oluyor, zaman zaman eve 
davet ediyordu.  Öğrenci olanlara rehberlik ediyor, 
bazı derslerde yardımcı oluyordu. Gençlerle ak-
şamları sohbet yapmaya başlamıştı. Birkaçı namaz 

kılmayı, Kur’an okumayı öğrenmişlerdi. Yusuf Ho-
ca’nın kitaplığına hayran kalmışlardı. Romanlar, 
hikâyeler, dini kitaplar, kaynak kitaplar. Emanet alı-
yorlar, okuyorlardı. Bazen de Yusuf Hoca kitap hedi-
ye ediyordu. Öyle ki gençler kitap dostu olmuşlardı.

Yaz tatili başlamadan Yusuf Hoca’yı bir kaygı al-
mıştı. Yaz Kur’ân Kursları’nı nasıl cazip hale getirir, 
çocuklara nasıl faydalı olabilirdi. Biliyordu ki, önce 
eğitim ortamının uygun olması gerekiyordu. İmam 
lojmanının altında atıl olan Kız Kur’an Kursundaki 
okul sıralarını caminin giriş kısmında, uygun bir 
sınıf ortamı yaptı. Kurslar başlamadan bir ay önce 
köylüye Kur’an okumanın faziletini, çocuk yaşta din 
eğitimi almanın kıymetini vaazlarında, hutbelerin-
de işledi. Köy serindi, yayla yoktu ama yüksek ol-
duğu için temiz bir havası vardı. Adana, Mersin’de 
yaşayanlar, yaz mevsimini köylerinde geçirmek için 
geliyorlardı. Köyde daha bir canlılık oluyor, çocuk 
sayısı çoğalıyordu. Cemaat sayısı yaklaşık aynıydı. 
Çünkü havalar ısınınca gençler inşaat işlerinin fazla 
olduğu şehirlere gidiyordu. Bu durumda genç ce-
maat gidiyor, yaşlı ve emekli kişiler köye geliyordu.

Cami kurslara hazırdı ama cemaat sanki hazır de-
ğildi. Yusuf Hoca, çocuklar gündüz namazlarını da 
camide kılsınlar, müezzinlik yapsınlar, öğrendikleri-
ni camide uygulasınlar istiyordu. Ama bazı yaşlılar, 
“çocukların camide işi ne? Burası çocuk bahçesi mi? 
Babası, dedesinin namazda gözü yok kendi burada 
şaklabanlık yapıyor” diye sesli ya da beden dilleriy-
le rahatsız olduklarını belirtiyorlardı. Yusuf Hoca, 
hemen ilk hafta cuma vaaz ve hutbe konusunu 
buna ayırdı. Peygamberimizin çocuklara karşı yak-
laşımını, torunlarına karşı camideki davranışlarını 
anlattı. Cemaatinde nasıl ki namazdaki sünnetlere, 
yeme-içmedeki sünnetlere uyduğu gibi, peygam-
berimizin genelde insanları, özelde genç ve çocuk-
ları nasıl kazandığını örneklerle anlattı. 

Cemaatin söylediğine göre, bu yaz çocukların ca-
miye daha çok ilgi gösterdiğini söylüyorlardı. Belki 
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bu ilgide Yusuf Hoca’nın ilgilenmesi ve aktiviteleri 
etkiliydi. Sınıf ortamında, sıralar bilgisayar, portatif 
yazı tahtası cazip kılıyordu. Hatta bazen film izle-
dikleri oluyordu. En son izledikleri film “The İmam” 
diye bir filmdi. Adeta Yusuf Hoca’nın hayatından 
kesitler taşıyordu. Cemaate sıcak davranışı, çocuk-
larla ilgilenmesi, hatta bilgisayardan oyunlar oy-
natması, bisiklete bindirmesi ve hutbeleri.

İlk hafta Perşembe günü sabah camiye geldiğin-
de üç-beş çocuk ya vardı ya yoktu. Yusuf Hoca şok 
oldu. Tamam iki-üç öğrenci mazereti olur geleme-
yebilirdi. Ama gelen üç-beş çocuktu. Acaba bir yan-
lış mı yapmıştı, sebep neydi. Çocuklar konuyu pay-
laştığında olay aydınlığa kavuşmuştu. Perşembe 
günü köyde Pazar olduğundan çocuklar aileleriy-
le alış-veriş yapmayı, dışarıdan gelen satıcılardan 
abur cubur almayı istiyorlardı. Ne yapmalıydı Yusuf 
Hoca, “gitmeyin” dese olmaz, ailelere “çocukları pa-
zara göndermeyin” dese olmaz. Düşündü bunlar 
için mutlu olacakları bir şey bulmalıydı. Dondur-
ma. Evet çocuklara her Perşembe günü dondurma 
ikram edecekti. Ama her hafta dondurma ikram 
etmekte maliyetliydi. İlk hafta bir deneyeyim dedi. 
Çocuklara bir gün önceden haber vermişti. Paza-
ra gelen bir dondurmacı vardı, saat tam 12:00’da 
caminin önüne gelmesini istedi. Ve beklenen saat 
geldi. O gün öğrenci çoktu. Dondurmacı geldi. Her-
kesi sıraya dizdi. Sıra sanki daha da büyümüştü. Bir 
gün önceden çocuklarda kardeşlerine söylemiş, 
dondurma kuyruğuna onlarda girmişti. Olsun de-
mişti Yusuf Hoca, yeter ki çocuklar kursu aksatma-
sın. Cemaatten erken gelenler şaşırmıştı. “Hocam 
hayırdır bu ne?” dediklerinde izah etmişti durumu. 
Cemaat de bu hayırda bizim de katkımız olsun 
dedi. Her hafta biri yeterli parayı veriyordu. Hatta 
ailelerdeki hanımlar da para gönderiyor, “bu hafta 
da bizden olsun” diyorlardı. Bunu takdir ve teşvik 
etmeliydi. Bu amaçla camideki ilan panosuna haf-
tanın “Dondurma Amcası/Teyzesi” diye teşekkür 
belgesi asmıştı.

Kurslar ramazan ayına denk geldiğinden Yusuf 
Hoca, birkaç kez de çocuklara oruç/ramazan bilinci 
kazandırmak için cami bahçesinde çocuklarla iftar 
etmişti. Nasıl da keyifli olmuştu. 

Yusuf Hoca, yaz kursunu güzel bir finalle bitirmeyi 
planlamıştı. Çocuklarla istişare etti ve Kayseri gezi-
sine karar verdiler. Önce ilçe müftülüğünü ziyaretle 
başladılar programa. Selatin camilerini, müzeleri 
gezdiler. Beştepeler mesire alanında öğle yemeği ye-
diler. Ve en sonunda Lunaparka giderek eğlendiler. 

Çocuklar Yusuf abi diyor, gençler yetişkinler Yusuf 
Hoca diyordu.  

Atıl olan Kur’an Kursunu da aktif hale getirdi. Önce 
cemaate, sonra müftü beye konuyu açmıştı. Herke-
sin tereddüdü, yeterli öğrenci sayısı olur muydu? 
Yusuf Hoca, kursun resmiyeti için başvuruları yaptı. 
Muhtarla kursa gelmek isteyenleri listeledi. Müftü-
lüğe iletti. Kurs eğitim öğretim dönemi açılacaktı.

Okulların açılmasına az kalmış, yaz kursları bitmiş-
ti. Kurs da hizmete başlayarak köydeki kadınlar ve 
gençlere Kur’an öğretiliyordu. 

Yusuf Hoca, köy için bir tanıtım sitesi yaptı. Genel 
bilgiler, coğrafi yapısı, kültürü, köydeki faaliyetle-
ri içeren bir internet sitesi yapmıştı. Şehir dışında, 
yurt dışında olanlar nasılda mutlu olmuşlardı. Köy-
lüler Yusuf Hoca’yı başkalarına anlatırken, çocukla 
çocuk oluyor, büyükle büyük oluyor; cenazede ya-
sımızda, düğünümüzde yanımızda oluyor diyorlar-
dı. Hatta muhtar bir ortamda, köydeki büyük küçük 
herkesteki değişikliği şöyle ifade ediyordu: “Yusuf 
Hocadan önce, Yusuf Hoca’dan sonra.”

Evet öyle olmuştu, çocuklarla gençlerle ilgilenen 
Yusuf hoca, görev yaptığı dönemde köyden onlar-
ca genç üniversiteyi kazanarak hem ailelerini hem 
Yusuf hocalarını mutlu etmişti. 

Yusuf Hocaların sayısı günümüz de de az değil. On-
lar atansa da adanmış olarak görevlerini gece gün-
düz demeden yerine getirirler.
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felaket dönemlerinde hizmet verecek bölgesel merkezler oluşturuyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 
Tutkun, vakıf olarak eğitim, kültür, cami ve eği-
tim merkezleri inşası gibi faaliyetlerin yanı sıra 
sosyal ve hayri hizmetlerde de önemli çalışma-
lar yaptıklarını ifade ederek, olağanüstü du-
rumlarda daha etkin bir rol üstlenmek amacıy-
la Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde 
11 farklı ilde Afet ve Acil Müdahale Merkezi kur-
duklarını bildirdi.

Genel Müdür Mustafa Tutkun, Adana, Afyon, 
Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, 
İzmir, Sakarya, Samsun ve Van’da afet ve felaket 
dönemlerinde hizmet vermek üzere bölgesel 
merkezler oluşturduklarını kaydetti. 

Oluşturulan afet merkezlerinde insani yardım 
malzemelerinin hazır bulundurulacağını ifade 
eden Tutkun, “Aynı zamanda afet merkezlerin-
de hizmet verecek gönüllü din görevlileri tespit 

edilerek gerekli eğitimler verilecek ve bunların 
takibi yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile kurulan mer-
kezlerde görevlendirilecek gönüllü ve görev-
lilerin eğitimi için gerekli çalışmalar başlatıldı” 
dedi.

Tutkun, afet merkezinin bulunduğu illerdeki il 
müftülerinin aynı zamanda afet ve acil durum 
yönetim merkezi başkanı olacaklarını belirtti.

Bu merkezlerde, afet çadırı, çok amaçlı çadır ve 
mescit çadırının yanı sıra jeneratör, ısıtıcı, gü-
neş enerjili aydınlatma seti, battaniye, su depo-
su, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi 
malzemeler de hazır bulunacak.

Çoklu priz, uyku tulumu, portatif masa ve san-
dalye, el feneri, pil, hijyenik eldiven, maske, gibi 
malzemeler de merkezler tarafından acil du-
rumlarda temin edilecek.



İYİLİK BULUŞMALARI

Dinin, milletin ve devletin hassasiyetlerinin ke-
siştiği noktada Diyanet’in durduğunu dile ge-
tiren Görmez, "Tarih boyunca, zaman zaman 
hatalarımız olsa da Diyanet, bu üç hassasiyetin 
çakıştığı noktada devlete küsmeyerek, mille-
tin yanında yer alarak, dinin hassasiyetlerini 
savunmayı prensip edinmiştir. Onun için ben 
Diyaneti bürokratik bir devlet kurumu değil, 
kamu kurumu olarak ama aynı zamanda bir 
millet kurumu olarak görüyorum. Milletin sa-
hip çıktığı, milletle beraber hareket eden bir 
müessese. 15 Temmuz bunu çok güzel göster-
miştir." diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin yurt dışın-
daki faaliyetlerini anlatan, hatıralarını paylaşan 

Görmez, salonda duygusal anların yaşanması-
na neden oldu. 

Görmez, Avrupa'da Türklerin 4 bin cami inşa 
ettiğini belirterek, burada görevlendirilmek 
üzere insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ifade 
etti. Başkan Görmez bu ihtiyacın Uluslararası 
İlahiyat Programıyla karşılandığının altını çize-
rek şunları kaydetti:

"Orada doğan, büyüyen çocuklarımız Türki-
ye'de ilahiyat okuyor. Bu da Diyanetin geliştir-
diği bir proje. Biz buna da Uluslararası İlahiyat 
Projesi diyoruz. Öğrenci sayımız bine yaklaştı. 
Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da dünyaya 
gelmiş Türk çocukları Türkiye'de imam hatip li-

Kayserili Hayırseverler 
iyilik için bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfınca  
Kayseri'de düzenlenen "İyilik Buluşmaları" programına katıldı.   
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sesini bitirdiler, ilahiyat fakültesini bitirdiler. Bu 
çocukların her biri 3 lisan biliyor. Şimdi döndü-
ler, dönüyorlar ve oradaki millet varlığımıza hiz-
met etmeye devam edecekler inşallah." dedi. 

Görmez, yurt dışındaki çalışmalarının artarak 
devam edeceğini vurgulayarak, hayırseverleri 
de yanlarında görmek istediklerini sözlerine 
ekledi.

“Kayseri iyilikte öncü şehirlerimizden”

Kayseri’de de 2006 – 2007 eğitim ve öğretim 
yılından itibaren Uluslararası Mustafa Germirli 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde konuk öğren-
cilere eğitim vermeye başlandı. Kayseri Şehit 
Ömer Halisdemir Anadolu Uluslararası İmam 
Hatip Lisesi olarak eğitim hayatına devam eden 
okulumuzda halen, 440 öğrenci öğrenim gör-
mektedir.  Bu güne kadar 965 öğrenci mezun 
olmuştur. Ayrıca Kayseri’de Türkan - İbrahim 

Çevik yükseköğrenim kız öğrenci yurdumuzda 
ise  404 öğrencimiz konaklamaktadır.

Şimdi Yaraları Sarma Zamanı kapsamında, bu-
güne kadar 310 TIR yardım Bayırbucak Türk-
menleri, Güneydoğudaki terör mağduru vatan-
daşlarımız ve Suriyeli mültecilere gönderildi. 
Kayseri’den ise gıda, yiyecek, giyecek, batta-
niye ve temizlik maddelerinden oluşan 90 TIR 
yardım kampanya kapsamında ihtiyaç sahiple-
rine ulaştı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  EKİM - ARALIK 2016

57



EĞİTİM

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa 
Tutkun, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu, üniversi-
teler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile işbirliği içinde eğitim faaliyetleri-
ni yürüttüklerini vurguladı. 

Uluslararası Eğitim Programlarının önemine 
değinen Mustafa Tutkun “Uluslararası Eğitim 
Programlarından yararlanan öğrencilerimiz 
farklı bir coğrafyadan, farklı anlayışlarla farklı 
eğitim sistemleri içinden ülkemize geliyorlar. 
Öğrencilerimiz Türkiye'de bulundukları süre 
içerisinde İslam'ı gerçek hüviyeti ile anlamış 
birer din adamı olarak, birer Müslüman olarak 
ülkelerine dönüyorlar. Uluslararası Eğitim Prog-
ramları gerçekten dünya barışı açısından günü-
müze ve geleceğe dair önem arz ediyor" diye 
konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 
Uluslararası İmam Hatip programı kapsamında, 
yurt dışından öğrencilere, Kayseri, Konya, Bur-

sa, Sivas ve İstanbul’daki Uluslararası Anadolu 
İmam Hatip liselerinde lise düzeyinde eğitim 
imkânı sunduklarını belirten Tutkun, program 
çerçevesinde bin 152 öğrencinin eğitim gördü-
ğünü söyledi.

Uluslararası Öğrenci Programı ile yurt dışındaki 
öğrencilere Türkiye’de üniversite eğitimi alma 
imkânı sağladıklarını vurgulayan Tutkun, dün-
yanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin, 
İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde eğitim gördüğünü söyledi.

Tutkun, “Uluslararası Öğrenci Programı kapsa-
mında bu yıl içerisinde 290 lisans ve 66 yüksek 
lisans öğrencisine eğitim imkânı sunduk” dedi.

Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’da ya-
şayan gurbetçi ailelerin din eğitimi alanında-
ki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan 
Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamın-
da, gurbetçilerimizin yurt dışında lise eğitimini 
tamamlayan çocuklarının Türkiye'deki İlahiyat 

TDV’den 110 ülkeden 
2 bin 171 öğrenciye 

Türkiye’de eğitim imkânı

Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında
110 ülkeden 2 bin 171 öğrenciye Türkiye’de eğitim veriyor. 

58



Fakültelerinde eğitim gördüğünü vurgulayan 
Mustafa Tutkun, “2016-2017 eğitim öğretim 
yılında 663 gurbetçi öğrencimiz bu program 
kapsamında eğitim alma imkânına sahip oldu. 
Getirilen tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını vakıf 
olarak karşılıyor maddi ve manevi olarak her 
daim öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyo-
ruz” dedi.

Genel Müdür Tutkun,  yeni eğitim-öğretim 
yılında Uluslararası İmam Hatip Lisesi kapsa-
mında bin 152 öğrenci, Uluslararası Öğrenci 
Programı kapsamında 290 lisans ve 66 yüksek 
lisans öğrencisi, Uluslararası İlahiyat Programı 
kapsamında da 663 öğrenci ülkemizde eğitim 
veriyoruz. Şu ana kadar da 2 bin 452 öğrenci-
mizi mezun ettik” dedi.

Üniversitelilere “Öğrenci Evi” imkanı

Türkiye Diyanet Vakfı, üniversite öğrenimi gö-
ren öğrencilere yurtların yanı sıra öğrenci evi 
imkânı sunuyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, evlatlarına üniversite eğitimi aldırmak 
isteyen ancak ekonomik durumu iyi olmayan 
mağdur bir kesim olduğuna işaret ederek, 
"Özellikle bu kesimden gelen genç neslin elinin 
tutulması gerekiyor. Çünkü bunu çok yakın bir 
tarihte, 15 Temmuz sürecinde yaşadık. Burada 
bırakılan boşluğun başkaları tarafından ciddi 
anlamda kullanıldığını gördük. Muhtaç insan-
ların bir süre sonra beyinlerinin yıkandığını ve 
bunların da asker ya da piyon haline getirildi-
ğine şahit olduk. İşte bu süreçte Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yola 
çıktık” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu konuda asla tica-
ret yapmadığına dikkati çeken Ünal, “Vakfımız, 
resmi olarak işletilen yurtların dışında öğrenci-
lerin kaldığı evlerin açılmasına imkan sağlıyor. 
Bu, Diyanet’in topluma karşı bir yükümlülük 
olarak kabul ettiği ve bu yükümlülüğü yerine 
getirmek üzere de planladığı bir etkinlik" diye 
konuştu.

"72 ilde 356 ev 2 bin 461 öğrenci"

Başkan Yardımcısı Ünal, öğrenci evlerinin sa-
yısının artırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, " 
Şu an 72 il ve ilçede 356 ev ve bu evlerde top-
lam 2 bin 461 öğrencimiz kalmakta, bu evle-
rin 145’inde erkek, 210’u da kız öğrencilerimiz 
konaklamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin 
sadece günlük gıda tüketimi ya da konaklama-
larının sağlanması değil, bunun dışındaki ihti-
yaçlarının da kültürel anlamda desteklendiği 
bir alan oluşturulmaya gayret ediliyor" dedi.

Öğrenciler memnun 

Ordu Üniversitesi (ODÜ) İlahiyat Fakültesi öğ-
rencilerinden Feyzanur Şenyurt, öğrenci evin-
de kaldığını, verilen hizmetlerden memnun 
olduğunu anlatarak, bu hizmeti sunanlara te-
şekkür etti.

Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Firdevs Güleç 
ise Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuru yaptı-
ğını ancak kendisine yurt çıkmadığını dile ge-
tirerek, "Ordu'da böyle bir hizmetin olduğunu 
duyar duymaz İl Müftülüğüne müracaat ettik. 
Bizi kabul ettiler. Her şey için çok memnunuz. 
Yetkililere teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı 
olsun" dedi. 
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Arakanlı 3 bin 134 öğrenciye eğitim
Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş, Malezya, Pakistan ve Türkiye’ye 

sığınan 3 bin 134 Arakanlı öğrenciye eğitim desteği veriyor. 



TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Ara-

kan’da yaşanan zulüm nedeniyle birçok ai-

lenin farklı ülkelere göç ettiğini, bu ailelerin 

çocuklarının da eğitim sıkıntısı çektiğini söy-

ledi. 

Vakıf olarak Arakanlı gençlerin eğitimini 

önemsediklerini vurgulayan Tutkun, Bangla-

deş, Malezya, Pakistan ve Türkiye’de toplam 

3 bin 134 Arakanlı öğrenciye eğitim deste-

ği verdiklerini kaydetti. Örgün eğitimin yanı 

sıra bu öğrencilerin açık öğretimde de eği-

tim gördüklerini ifade eden Tutkun, ortaöğ-

retim, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenim 

gören öğrencilerin bütün masraflarını vakıf 

olarak karşıladıklarını vurguladı. 

Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ulus-

lararası Öğrenci Programları kapsamında 

Kur’an kurslarından hafızlık eğitimine, anao-

kulu eğitiminden imam hatip liselerine, yük-

sek lisanstan doktora öğrenimine kadar her 

alanda uzman nesiller yetiştirmek için çalış-

maları sürdürdüklerini belirtti. 

Ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yük-

sek nesiller yetiştirmek için İstanbul, Ankara, 

Bursa, Konya ve Kayseri’de 6 adet eğitim ko-

ordinatörlüğü kurduklarını belirten Tutkun, 

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol 

çerçevesinde 72 ülkeden bin 64 öğrenciye 

Türkiye’de eğitim imkânı sunduklarını kay-

detti.   13 ilde 16 adet yükseköğrenim öğ-

renci yurdunda toplam 5 bin 676 öğrencinin 

kaldığını vurgulayan Tutkun, yurtların olma-

dığı illerde TDV şubeleri nezaretinde öğrenci 

konukevleri açıldığını ve şu ana kadar 72 il 

ve ilçede, 356 öğrenci evinde 2 bin 461 öğ-

rencinin kaldığını ifade etti.  

2016-2017 öğretim yılında yurt dışında 14 

ülkede TDV’nin 22 eğitim kurumunda 3 bin 

809 öğrencinin eğitim gördüğünü vurgula-

yan Tutkun, bu güne kadar 5 bin 243 öğren-

cinin mezun olduğunu belirtti. Öğrencilere 

eğitim ve burs yardımında da bulundukları-

nı ifade eden Tutkun, bu güne kadar 240 bi-

nin üzerinde öğrenciye 56 milyon 545 bin TL 

burs ve eğitim yardımı yaptıklarını kaydetti.
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İstanbul Bayrampaşa’da Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mer-
hum babasının adını taşıyan Kaptan 
Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim 
Külliyesi'nin açıldı.

Okul öğrencilerinin ve vatandaşla-
rın da yoğun katılımıyla gerçekleşen 
törende konuşan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Türkiye’de Uluslararası 
İmam Hatip Liselerinin sayısının, bu 
okulla birlikte 8’e ulaştığına ve bu 
okullarda 72 ayrı ülkeden 1400 mi-
safir öğrenciyle birlikte Türkiye’nin 

evlatlarının uluslararası standartlar-
da eğitim aldığına işaret etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız, bu 
okullar vasıtasıyla halkı Müslüman 
olan veya Müslümanların yaşadığı 
ülkelere dini ilimler, sosyal bilimler, 
fen ve matematik bilimleri alanların-
da yetişmiş insan gücü kazandırmak-
tır. Okullarımızda eğitim gören farklı 
ülkelerden öğrencilerimizin burada 

Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası İmam Hatip Lisesi İstanbul’da açıldı.

Uluslararası İHL sayısı 8’e yükseldi



sağladıkları kaynaşmayı hayatlarının sonuna 
kadar sürdüreceklerine inanıyorum. Burada 
sağlanan kaynaşmanın hem bireysel bazda 

hem de ümmet düzeyinde güçlü bir birlikteli-
ğe dönüşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Öğrencilere hitaben, “Unutmayınız, bu kapı 
hep açık olacak, ama eşik her geçen gün yük-
selecek, yükseliyor. Bunun için kendinizi her 
alanda çok iyi yetiştirmeniz lazım” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğren-
cilere, tahsil ettikleri alanda en 
iyi olmaları, zirveyi hedefle-
meleri, en tepeye çıkmak için 
gayret göstermeleri tavsiyesin-
de bulundu.
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AAAAA
Reyyan 

Anaokulu 
İle 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak projesi 
Reyyan Anaokulu’nda, çocuklar ilgi, bilgi ve sevgiyle

eğitim hayatına ilk adımı atılıyor.

Eğitime İlk Adım 

64

Diyanet İşleri Başkanlığı kampüsü içerisinde 
yer alan ve 3-6 yaş çocuklar için eğitime başla-
yan anaokulunda, Kur’an-ı Kerim dersleri başta 
olmak üzere değerler eğitimi kapsamında so-
rumluluk, paylaşım, görgü kuralları, adap ders-
lerinin yanı sıra drama, görsel sanatlar ve müzik 
dersleri de veriliyor.

‘İlgiyle, bilgiyle ve sevgiyle’ sözüyle eğitim ha-
yatına başlayan anaokulunun açılışında konu-
şan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, çocukların 

eğitiminin bir istikbal meselesi olduğunu vur-
gulayarak, Müslümanların içinde bulunduğu 
durumun en büyük sebebinin ise eğitim mese-
lesini çözmemiş olmalarından kaynaklandığına 
değindi.

“Çocuk yeryüzünde masumiyeti, 
safiyeti, gerçek İslam’ı temsil eder…”

Çocuk, aslında yeryüzünde gerçek İslam’ı tem-
sil eder. Çocuk masumiyeti, safiyeti temsil eder. 
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Yüce Kitabın, Kerim Kitabın ifadesiyle gözün 
nurudur. İnsanoğlunun en değerli organı göz-
dür. Gözün de en önemli vazifesi ışıktır, nurdur. 
Yüce rabbimiz yüce kitabında çocuğu gözün 
nuru olarak tavsif der. Göz nurunu kaybettiği 
zaman görmez. İnsanlık çocukları kaybettiği 
zaman istikbal olmaz. Mazide kalır. Geleceğini 
görmez. Çocuk aynı zamanda Kuran’ın ifadesiy-
le kalbin sûrurudur. Kalbin sevincidir. Onun için 
sevgili Peygamberimiz her çocuğun Müslüman 
olarak doğduğunu haykırmıştır. Doğan her ço-
cuk Müslüman olarak doğar. Çünkü çocuk rab-
bine teslim olmuştur. Çünkü çocuk da masu-
miyet, safiyet, günahsızlık vardır. Eğitim bebek 
anne karnındayken başlar. Dünyaya gelir gel-
mez başlar. 7 yaşına vardığında artık çocukla-
rımız kişiliğinin yüzde 70’ini oluşturmuş oluyor. 
Tabiatlarına uygun bir eğitimle çocuklarımızı 
yetiştirmek gibi bir görevimiz var hepimizin.

“Diyanet ile çocuk, Diyanet ile genç 
kelimeleri birbirine çok yakışan 
kelimelerdir…”

Bu kurumda çalışmaya başladığım günden 
beri bir husus dikkatimi çeker. Bazı yayın or-
ganlarımız Diyanet ile çocuk kelimesini yan 
yana yakıştırmıyor. Diyanet ile genç kelimesini 
de yakıştırmayan oluyor. Neden yakıştır mıyor-
sunuz? Diyanet, bu toprakları vatan kıldığımız 
günden bu güne kadar bizim medeniyetimizin 
özünü oluşturan, kimliğimizi oluşturan İslam’a 
hizmet etmiş bir müessesedir. Siz dini çocuk-
tan, dini gençten ayırabilir misiniz? Diyanet 
sadece camiye gelen insanlara hizmet etmek 
için kurulmadı.. Ben Türkiye Diyanet Vakfına bu 
hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin her ilinde ilçesinde görmek istiyo-
rum. Türkiye Diyanet Vakfı bugün gecikmiş bir 
hizmeti başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 
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yaygın din eğitimi vazifesi vardır. Yaygın din 
eğitimi sadece camide verilmez. Yaygın din 
eğitimini bu topraklarda yaşayan ve almak iste-
yen herkese vermek zorundayız. Diyanet İşleri 
Başkanlığı böyle bir hizmeti vermelidir. Diğer 
illerimizde ve ilçelerimizde bunun örneklerini 
görebilmeliyiz.

İlgi, bilgi ve sevgiyle…

Çocuğun muhtaç olduğu üç şey, ilgi, bilgi ve 
sevgidir. Bunları fıtratlarına uygun olarak küçük 
yaşlarda vermeliyiz. Çocuklarımızın dillerinin 
besmeleyle dönmeye başlamasını kimse yadır-
gımamalı. Kalp atışı kadar normal ve tabii bir 
şeydir. Bilakis besmelesiz kalması kalp atışları-
nın normalden uzaklaşması kadar tehlikelidir. 
Rabbimizin ona lütfettiği o dilin, ‘Allah’ diye ha-
yata başlaması kadar tabii bir şey olamaz.

“Bu coğrafyada çocuk katleden 
zalimlerden Allah bizi muhafaza 
eylesin…”

Hep birlikte bu topraklarda çocuklarımıza sahip 
çıkmalıyız. Çocuklarımız dini doğru öğrenmeli. 
Hakikati kendisinin yoktan var eden rabbinin 
katında olduğunu bilmeli. Hakikati başkasının 
avucunda görmemeli. Onun için ruhunu, kalbi-

ni başkasına teslim etmemeli. Ruhunu kalbini 
sadece kendisini yoktan var eden rabbine tes-
lim etmeli. Allah çocuklarımızı, kendi elimizle 
bu çağda ihdas ettiğimiz kötülüklerden mu-
hafaza eylesin. Bize de çocuklarımızın o masu-
miyetine uygun bir dünya kurmayı nasip etsin. 
Bu coğrafyada çocuk katleden zalimlerden bizi 
Allah muhafaza eylesin. Allah, çocuk katilleri-
nin hesabını kendi katında görsün. Çocukla-
rın mutlu, mesut, bahtiyar, sevinçli yaşadıkları 
dünyayı cennet kılacakları bir alemi, ülkeyi, 
coğrafyayı bizlere nasip etsin.

Diyanet İşleri Başkanlığı kampüsünde 3 bin 
metrekare kapalı, 7 bin metrekare yeşil ve oyun 
alanına sahip anaokulunun açılışına Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı üst dü-
zey yöneticileri, çeşitli kurumlardan davetliler 
ve öğrenci velileri katıldı.
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“Fıtrat, uygun atmosferi bulduğunda, kendine göre oluşturulan 
iklimle karşılaştığında yeşerir, gelişir, ortaya çıkar, yaradılışı üzere 
olan meyvesini verir. Kendini bulan çocuk huzurlu ve dingin olur. 

Çocuğun açılması, fıtratının ortaya çıkarılması için yetişkine düşen 
görev, ona uygun iklimi hazırlamaktır.”

Mürşid Ekmel AYBEK
Psikolojik Danışman / Klinik Psikolog

FITRAT EĞİTİMİ
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Yaşadığımız yüzyıl, dünya tarihindeki en köklü 
ve en hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Önce-
ki yüzyıllarda hangi dönüşüm yaşanırsa yaşan-
sın, değişimden önceki mevcudun gelişimini 
sağlamakta idi. Fakat yaşadığımız yüzyıl, sana-
yileşme ile birlikte yeni kavramların, yeni bakış 
açılarının, yeni paradigmaların, yeni meslekle-
rin, hatta yeni hastalıkların bile ortaya çıkması-
na sahne olmaktadır. Her bir keşif, icat, buluş ve 
oluşum yeni kelime ve kavramlarla tanışmamı-
za neden olmaktadır. 

Yeni yüzyıldaki insan yararına kullanılmak üze-
re ortaya konan büyük teknolojik buluşlar, ya-
şamsal kolaylıkların ortaya çıkmasına neden 
olmakla birlikte aynı pozitif gelişimin insanın 
mutluluğu ve huzuruna neden olduğunu ko-
layca söyleyemeyiz. İntiharlar, vandalizm ve 
sosyal çalkantıların yanında, depresyon, panik 
atak, şizofreni, paranoya, vb. nevrotik ve psiko-

tik hastalıklar giderek artış göstermekte, ahlaki 
dejenerasyon, bencillik, hakka riayet etmeme 
gibi manevi hastalıklar da giderek artmaktadır.

Eğitim ise toplumun bu tür problemlerini çö-
zümlemek için önemli bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle her millet, eğitim bo-
yutunda yeni arayışlar ve farklı çözümlemele-
re gitmektedir. Bu çerçevede, insan, çocuk ve 
eğitim alanındaki her çalışma, yeni kavramlar, 
kelimeler ve metotlarla tanışmamızı sağlamak-
tadır. “İndigo çocuklar”, “X, Y, Z kuşakları” gibi 
tanımlamalar, “Çoklu Zeka”, “Montessori” gibi 
yaklaşımlar ve çeşitli ödül ceza sistemleriyle 
çocuğu disipline etme çabalarını bu çerçevede 
ele alabiliriz. 

Ülkemizde de bu arayışlar çerçevesinde aynı 
uygulamalar ve yaklaşımlar ile karşılaşmak-
tayız. Bu tür uygulamalar ile ilgili bir yorum 



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  EKİM - ARALIK 2016

69

yapmadan önce “Eğitim” konusunda bir tespit 
yapmakta fayda var; Eğitim bir bilim dalı değil-
dir; çeşitli gözlem, deney ve araştırmalar sonu-
cu elde edilen bulgular, sosyal doku, kültür ve 
inancın da etkisiyle oluşturulan bir metodolo-
jidir. Bu çerçevede, yukarıda belirttiğimiz eği-
tim ile ilgili yaklaşımların her biri kendi sosyal 
dokusu, inanç yapısı ile harmanlanarak oluş-
muş, kendi sosyal ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillenmiştir. Batının kendi doğal ortamından 
doğmuş ve kendi problemlerine çözüm olmuş 
uygulamaların her ülkeye ya da topluma uy-
gun olabileceğini düşünmek büyük yanlışları 

da beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu tür 
uygulamaları doğrudan almak, kendi sistemi-
mize adapte etmeye çalışmak, fark edilemeye-
cek, derin sosyal dönüşümlere ve sosyal prob-
lemlere neden olabilecek riskler taşımaktadır.  
Eğitimciler bu konuda çok dikkatli davranmak 
zorundadırlar. Batıdan adeta bir ürün gibi ithal 
edilen yaklaşımlar ya da uygulamalar bir süre 
konuşulup, kullanıldıktan ve pazarlama ara-
cı olarak iş gördükten sonra içi boşaltılmış bir 
kavram olarak bir kenara atılmaktadır.

Bu arayışlarla birlikte,  kendimize ait olan bir 
kavramı günümüzde bazı eğitimcilerin uygu-
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lamalarında sıkça duymaya başladık; Fıtrat Eği-
timi. Bu kelime ve uygulamalar ile ilgili önemli 
gördüğüm birkaç hususu paylaşma gereği du-
yuyorum;

Fıtrat ve Eğitim kelimeleri birbirine zıt iki kav-
ramdır. Yarmak, kazımak anlamına gelen ve 
“fatr” kelimesinden türeyen fıtrat kelimesi, “ilk 
yaratılış” anlamını taşır. Fıtrat, bu yarma sonucu 
ortaya çıkan bir varlık halidir. İbn Manzur, Lisâ-
nü'l-Arab adlı eserinde Fıtrat’ı; Yaratılış, yapı, 
karakter, tabiat, mizaç, olarak tanımlar. Yani 
Allah’ın yarattığı mutlak bir yapıyı tanımlar. İn-
sanın fıtratı sabittir ve değişiklik kabul etmez. 
Rum suresinin 30. ayeti Fıtrat Ayetidir. 

Mevcut eğitim yaklaşımlarımız, yaradılışı ka-
bul etmeyen, evrimle gelişen ve temeli ilkel 
olan insanın eğitilmesi gerektiğine inanan Batı 
kültürünün etkisi altındadır. Batı kültüründe, 
günahkâr olarak dünyaya gelen insanın yapı-
sında, özünde değer, ahlak olmadığı anlayışı 
hâkimdir. Bu nedenle özünü “ilkel kabul ettiği” 
varlığın ‘Değerler Eğitimi’ ve benzeri uygula-
malarla eğitilmesi gerektiğine inanır. Uygu-
lanmaya başladığını duyduğumuz çeşitli Fıtrat 

Eğitimi! uygulamalarında da aynı mantıktan 
hareket edilerek, çocuğa “Değerler”, “Dini Ku-
rallar”, dinimizce sorumlu tutulmayan, sevgi ve 
şefkatle beslenmesi gereken çocuğa yüklen-
meye çalışılmaktadır. Aslında, Değerler Eğitimi 
vb. uygulamaların tamamı aynı yaklaşımlarla 
Fıtrat Eğitimi başlığı altında yeniden karşımıza 
çıkmaktadır. 

Oysa Fıtrat yaklaşımı ne eğitilmeye ne de değiş-
tirilmeye muhtaçtır. Fıtrat sabittir ve değişiklik 
yapılamaz. Eğitilmeye çalışılan her fıtrat aslında 
boz(ul)maya başlanan bir birey demektir. Fıtrat 
dendiğinde farklı bir yaklaşımın ortaya konul-
ması ve çocuğa gerek okulda gerekse evde 
farklı bir tutumun sergilenmesi gerekmektedir. 

Fıtrat, bir eğitim metodu değildir. Fıtrat kavra-
mı; bilinmesi, tanınması, anlaşılması gereken 
bir kavramdır. Fıtrat Okullarda, uygulamalarda, 
kitaplarda sıkça kullanılarak yıpratılmaması, 
uluorta kullanılmaması, pazarlanmaması gere-
ken bir kavramdır. Fıtrat, her insanda var olan 
Allah’ın insana yerleştirdiği iç takvimdir, dindir, 
yeteneklerdir, özelliklerdir. 
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Fıtrat, eğitim uygulamalarıyla ilişkilendirilmek 
isteniyorsa, öncelikle yapılması gereken şey, 
çocuğun özünü bilmek, çocuğu anlamak ve 
onu tanımaktır. Allahtan geldiğine inandığı-
mız, eşrefi mahlukat olan, seleme, iyilik üzere 
doğan çocuğun davranışlarını değiştirmek ye-
rine onun akışına, açılmasına, gelişimine fırsat 
verecek ortamlar oluşturulmalı ve onun yapısı-
na uygun yaklaşımlar geliştirilmelidir. Çocuğun 
genelde yaş özellikleri, özelde de yapısı, yete-
nekleri ve ilgi alanları dikkate alınarak imkânlar 
sağlanmalı, okul ve ev ortamları da buna göre 
şekillendirilmelidir.

Buna göre, çocuğun fıtratına zarar veren günü-
müzdeki bazı uygulamaları kısa kısa şöyle sıra-
layabiliriz;

Silgi Kullanımı; Çocuğun büyük emek harcaya-
rak yazdıklarını sildirmek, hatasını kabullenme-
yip ve kabullendirmeyip hatasını yok etmek, 
onu hatasız yapmaya çalışmak çocuğun ruh 
dünyasına zarar verir. Oysa çocuk hata yapar, 
doğaldır, doğasındandır, hatası ile öğrenir. Ol-
ması gereken; çocuğun hatasının üzerini çize-
rek yoluna devam edebilmesini sağlamaktır.

Ödül, ceza; Çocuğun koşullandırılması, onun 
doğal akışının engellenmesi anlamını taşır.  
Her ne sebeple olursa olsun ister Kur’an öğre-
timi için, ister güzel davranış kazandırmak için 
olsun, koşullanan çocuk, onun iç takviminin 
oluşumuna engel olunduğu anlamını taşır. İn-
san, tekamül eden, kendi kendini geliştiren bir 
yapıda yaratılmıştır. Çocukluk refleksleri ise, 
bu tekâmül sürecinin çok önemli bir dönemi-
ni kapsar. İyi niyetli de olsa çocuğa verilen her 
ödül ve ceza onun kendi olmasını, iç kontrolü-
nün gelişimini engeller, başkaları için, başkala-
rına göre yaşamasına, dış kontrollü olmasına 
neden olur. Bu da çocuğun mutsuz ve hırçın 
büyümesi sonucunu doğurur. Bu tutum, ayrıca 
çocuğun rüşvetçi olmasına da sebep olur. 

Yazı yazma; Çocuğun okuldaki ilk yıllarında 
yazı yazmayı başarabilmesi onun yapısını çok 
zorlayan bir uygulamadır. Başarısız oldukça ve 
eleştirildikçe kendine olan güveninin zedelen-
mesine böylece yazmaktan nefret etmesine, 
yol açar. 

Sınava tabi tutmak; İlkokul döneminde çocu-
ğun sınava tabi tutulması, onda kaygı bozuk-
luğunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Sınav 
stresi çocuğun bildiğini de unutmasına neden 
olur. Çocuğa sınav yapıldığı söylenmeden öl-
çülmelidir ki şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre de 
ilk üç sınıfta çocuğun sınavla muhatap edilme-
mesi gerekmektedir.

Evde ders çalıştırma; Anne babanın evde sü-
rekli ders takibi yapması, çocuk ile anne baba 
iletişimini ciddi anlamda zedelemektedir. Ço-
cuğun, anne babadan alması gereken sevgi, 
şefkat ve muhabbetin yerini ders takipleri, 
kurallar, tartışmalar almakta, bu da çocuğun 
ruh dünyasında ciddi travmalara neden olabil-
mektedir. Bu problem, ilk yıllarda fark edilme-
mekte, genellikle ergenlik döneminde kronik 
bir problem olarak biz yetişkinlerin karşısına 
çıkmaktadır.

Fıtrat, uygun atmosferi bulduğunda, kendine 
göre oluşturulan iklimle karşılaştığında yeşerir, 
gelişir, ortaya çıkar, yaradılışı üzere olan mey-
vesini verir. Kendini bulan çocuk huzurlu ve 
dingin olur. Çocuğun açılması, fıtratının orta-
ya çıkarılması için yetişkine düşen görev, ona 
uygun iklimi hazırlamaktır. Özetle; en temelde 
yapılması gereken şey; huzurlu ve güven verici 
bir ev veya sınıf ortamı sağlayarak, yetenek ve 
özelliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, 
tavır, davranış ve tutumlarımızla da çocuğa ör-
nek olabilmektir.



EĞİTİM

Türkiye ve Katar'dan Suriyeli 
öğrencilere 4 milyon ders kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Diyanet Vakfı  arasında Katar 
yardım kuruluşu sponsorluğunda Suriyeli öğrenciler için 4 milyon ders 

kitabı basılması konusunda protokol imzalandı.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani Faaliyetler 
Birimi Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Altan ön-
cülüğünde başlatılan proje için imza töreni 
düzenlendi. TDV'da düzenlenen protokol imza 
törenine, MEB Hayat boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Ali Rıza Altunel, TDV Genel Müdürü 
Mustafa Tutkun, Katar İnsani Yardım Kuruluşu 
(RAF) Türkiye Temsilcisi Munir Zahra katıldı.

Altunel, burada yaptığı konuşmada, Türk eği-
tim sisteminde 167 bin, geçici barınma mer-
kezlerinde 324 bin Suriyeli öğrencinin bulun-
duğunu ifade etti.

Türk eğitim sistemindeki öğrencilere kitapla-
rın ücretsiz dağıtıldığını ancak geçici eğitim 
merkezlerinde uygulanan Arapça müfredattan 
dolayı kitapların temininin mevzuat açısından 
zorluk teşkil ettiğini dile getiren Altunel, bu ki-
tapların daha önce bazı fonlar aracılığıyla sağ-
landığını anlattı.

Suriyeli öğrenciler için imzalanan yeni protokol 
gereği bu yıl 4 milyon kitabın basılacağını bildi-
ren Altunel, kitapların kısa sürede hazırlanması 
temennisinde bulundu.

Kitap basım masraflarını 
RAF karşılayacak

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun ise vakıf 
olarak 2011'den bu yana Suriyelilerin eğitimi 
konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve yakla-
şık 13 bin öğrencinin eğitimini destekledikleri-
ni aktardı.

RAF'ın Suriyeliler için önemli yardım kuruluşla-
rından biri olduğunu anlatan Tutkun, 4 milyon 
kitabın basım masraflarının RAF tarafından kar-

şılanacağını, kitapların yerlerine ulaştırılmasın-
da TDV olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını 
söyledi.

Özellikle eğitim konusunda yardım yapan ku-
ruluşların sayısının diğer insani yardım kuruluş-
larına göre daha az olduğunu anlatan Tutkun, 
Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine devam etme-
leri ve hayattan kopmamaları gerektiğine işaret 
etti.

RAF Türkiye Temsilcisi Zahra da Katar halkının 
Suriyelilere yönelik projelerinin krizin ilk günle-
rinden beri devam ettiğini bildirdi.

RAF'ın, Katar'ın önde gelen yardım teşkilat-
larından biri olduğuna dikkati çeken Zahra, 
"Özellikle Suriye'den gelen öğrenciler, insani 
krizden ciddi etkileniyor. Projenin zamanlaması 
da anlamlı." dedi.

Zahra, projenin sadece kitap basımından ibaret 
olmadığını, eğitimli nesilleri geleceğe kazan-
dırmanın da hedeflendiğini vurguladı.

RAF'ın ilk ve ortaokul seviyesindeki Suriyeli öğ-
renciler için basılacak 4 milyon kitap için 7 mil-
yon lira katkı vereceği kaydedildi.
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YENİ AÇILAN 
YURTLARIMIZ

Öğrencilerimize ailelerinin yanında yaşadıkları rahat 

ve huzuru sunarak başarılarına katkı sağlamak amacı 

ile kurulan Türkiye Diyanet Vakfı yurtları; güvenilirliği, 

hijyeni, konforu, güveni, sosyal-kültürel faaliyetleri, 

gezileri, kursları ve manevi programları ile farklılığını 

ortaya koymaktadır. 

Güler yüzlü, güvenilir ve samimi personellerimiz 

ile öğrencilerimize huzurlu bir ortam temin etmek 

gayretinde olan yurtlarımızda barınma hizmetinin 

yanında  çeşitli etkinliklerle öğrencilerin manevi ve 

zihinsel gelişimine katkı sağlanmaktadır. 

MEVCUT YURTLARIMIZ

2016-2017 Eğitim yılının başında 
açılan kız öğrenci yurdumuz 120 
öğrenci kapasitelidir. Teras kat 
ile birlikte bina yedi katlıdır. Etüt 
katı, seminer salonu, spor salonu, 
toplantı odası, oturma salonu, 
mescit, teras, arıtmalı su sebilleri 
ve yemekhanesi bulunan yurdu-
muz; nezih bir semtte, üniversi-
teye ve ulaşım araçlarına yakın 
mesafededir.

Gaziantep Yükseköğretim 
Zennup Çağdaş Kız 
Öğrenci Yurdu
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2016-2017 Eğitim yılının başında açılan kız 
öğrenci yurdumuz 202 öğrenci kapasitelidir. 
Burdur’un seçkin ve sakin semtlerinden biri 
olan Emek Mahallesinde, bahçe içerisinde üç 
bloğun yer aldığı 5700 m2’lik bir kampüsten 
oluşmaktadır. Etüt odaları, bilgisayar laboratu-
varı, okuma bölümü, TV ve dinlenme odaları, 
derslik, konferans salonu, mescit, spor salonu 
bulunan yurdumuz, ulaşım araçlarına da kolay-
lıkla ulaşılabilecek mesafededir. 

Hafta sonu kahvaltı, ikindi sohbet programları 
gerçekleştirilen kamelyamız kış aylarında kış 
bahçesine dönüştürülerek öğrencilerimize hiz-
met vermektedir. Ayrıca bahçemiz korunaklı 
yapısı ve zengin bitki örtüsü ile öğrencilerimiz 

için vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam sun-
maktadır. Yürüyüş parkurlarımızda öğrencile-
rimiz bahçe içinde yürüyüş yapma imkanına 
sahiptir.

Burdur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
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EĞİTİM

İRFAN YOLUNDA

Hamd âlemlerin Rabbi, merhametli olan, mer-
hamet eden ve din gününün sahibi olan Allah’a 
mahsustur. TDV yurtlarında kalmayı bana na-
sip eden Allaha hamd olsun. İlim öğrenmek 
her Müslüman üzerine farzdır diyordu ya Hz. 
Muhammed (s.a.v), işte bu amaçla üniversiteyi 
kazandığım şehre doğru yola çıkmıştım. Kon-

ya’ya gidiyordum. Hoşgörünün diyarı, Mevlana 
şehrine... Rüzgârlı ve yağmurlu bir sonbahar 
gecesiydi. Konya’ya inmiştim. Yeni ailem, yeni 
yuvamın olmasını temenni ettiğim Türkiye 
Diyanet Vakfı yurduna doğru yola koyuldum. 
Yurda geldiğim zaman rüzgâr biraz daha şid-
detlenmiş, yağmur biraz daha artmıştı. Birden 

İRFAN YOLUNDA

Yasin TOHUM
Konya TDV Erkek Öğrenci Yurdu öğrencisi



kendimi yurdun içine atmıştım. Aslında biraz 
üşümüş ve birazda ıslanmıştım. İçeri girdiğim 
ilk anda siyah bir çehrenin o içten ve samimi 
tebessümüyle karşılaşmıştım. Türkçeyi yeni öğ-
renmeye çalıştığı bariz bir şekilde belliydi ama 
o içindeki duyguyu aktarabilmek adına “Hoş 
geldin kardeşim, hoş geldin” dedi. Kardeşim 
kelimesini öyle derinden vurgulamıştı ki bu his-
siyatı net bir şekilde anlamıştım. Şairin de dedi-
ği gibi “Dualar bir diller başka, gönüller bir iller 
başka” dizeleri kalbimin derinliklerine nüfuz et-
meye başlamıştı. Bu olayla birlikte bu yurtta ilk 
öğrendiğim kardeşlik bilinciydi. Tıpkı ensar ile 
muhacirin kardeşliği gibi...

Zamanlan yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar 
kazandım. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden o 
kadar çok arkadaşım olmuştu ki gidip gezmek 
istediğim şehirleri, ülkeleri görmeden tanımış-
tım. Aynı dili konuşanların değil, aynı duyguyu 
paylaşanların anlaştığını TDV yurdu sayesin-
de öğrendim. İnsanların renklerinin, dillerinin 
sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklarının ol-
duğunu ama bunların üstünlük sebebi olmadı-
ğını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu ben 
TDV yurtlarında öğrendim.

Yurtta düzenlenen eğitim seminerleri sayesin-
de farklı ilimlerde, farklı alanlarda farklı konu-
larda bilgi sahibi oluyordum. “Hiç bilenle bil-
meyen bir olur mu?” ayeti kerimesinde bilen 
olmak adına TDV yurtları vesilesiyle ilim, irfanla 
yoğruluyordum. Ufkum genişliyor, bilincim 
uyanıyor bu zor zamanlarda manevi yönden 
bizleri güçlü kılıyordu. Yine TDV yurtlarındaki 
sohbetler sayesinde Kuran ilminden, kâinat il-
minden bir katrede olsa nasiplenebildik. Hani 
diyor ya şair “Bir katresi bir umman ab-ı hayat 
sendedir” diye, işte biz bu ummanda benliğini 
sorgulayan ve arayan fertler olmaya başladık. 

Üç kişilik kaldığım odada üç kişilik düşünme-
yi, yediğim nimeti bölüşmeyi, paylaşmayı ben 
burada öğrendim. Başkalarının haklarına saygı 
duymayı, sorumluluk sahibi olmayı insanı insan 
yapan değerlerden olduğunu bildik.

Yurdun düzenlemiş olduğu kültürel geziler sa-
yesinde farklı şehirleri tanıma ve görme fırsatım 
oldu. Gittiğimiz yerlerin tarihi, turistik yerlerin-
de bilgi sahibi olmayı, manevi ortamların verdi-
ği hazzı teneffüs etme imkânına sahip oldum.

Kişiler arası ilişkileri ve etkili iletişimi öğrendim. 
TDV yurdunda yaşadığım olaylar sayesinde 
problem çözme kabiliyeti kazandım. Olaylara 
farklı bir açıdan bakmayı, bakılması gerektiğini 
öğrendim. Huzur evlerine, çocuk esirgeme ku-
rumlarında düzenlemiş etkinliklerde topluma 
karşı sorumluluklarımın farkına ve lezzetine 
vardım.

Yunus Emre’nin;

“İstersen var bin hacca, 

Hepsinden de iyice bir gönüle girmektir”

dizelerini burada anladım. Aslında dört duvar 
arasında değil, yurttaki kardeşlerimin ve yurt 
personelinin gönlünde yaşıyordum. Mutlulu-
ğumu paylaşabildiğim, dertlerimi anlatabil-
diğim, sıkıntılarda yanımda olan idareciler ve 
arkadaşlarım da benim gönlümde… 

En önemlisi de TDV yurdu bana ümmet şuuru 
kazandırdı. Zira ümmeti ümmet yapan değer-
lerin ırk, renk, dil, cinsiyet birlikteliği olmadığı, 
akide birlikteliği olduğunu anladım. TDV yur-
dunda kalıp, bu değerleri ve tutumları öğren-
meyi nasip eden Allah’a hamd ediyorum. Bu 
değerleri kazanmama vesile olan TDV’ye ve ça-
lışanlarına teşekkür ediyorum.
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MAKALE

Hicret K. TOPRAK
TDV KAGEM Müdürü

“Dünya durdukça Müslümanlar olarak dünya üzerindeki her bir 
mazlumun sesini duyacak, kötülüğe karşı hep birlikte mücadele 
edecek, mağdur ve mazlum coğrafyaların sızısını yüreğimizde 

taşımakla kalmayacak, onlara uzanan el olmak için çabalayacağız. 
Gençleri bu sürecin dinamik gücü olarak görüyoruz.”

“POST-GERÇEK”LİĞİN DÜNYASINDA
Cami ve Gençlik Üzerine

78

Yazının başlığında okuduğunuz ve geçtiğimiz 

haftalarda “yılın kelimesi” olarak ilan edilen 

“post-gerçek”1 kavramı geniş bir tartışma alanı 

oluşturacak gibi görünüyor. Oxford Sözlük tara-

fından her yıl bazı parametreler esas alınarak o 

yıla damgasını vuran bir kelime seçiliyor. 2004 

1 Oxford sözlük kavramı “Belirli bir konu hakkında nesnel gerçekliklerin 
kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha 
az etkili olması durumu.” olarak tanımlıyor. Bkz. https://en.oxforddic-
tionaries.com/definition/post-truth.

yılında Ralph Keyes’in  The Post-Truth Era2 adlı 

kitabıyla dünya gündemine giren post-gerçek 

kavramının son haftalarda bu yolla yeniden do-

laşıma girmesi de elbette bir tesadüf değil.

Post-gerçeklik, nesnel olguların ve gerçeklerin 

üzerinin kolayca örtüldüğü, kitlelerin hakikat 

ve adalet duygularının saptırıldığı, bunların ye-

rine büyük yalanlara inandırıldığı bir dünyayı 

yansıtıyor. Hakikatin önemini yitirdiği bir dün-

ya. Oysa hakikati kaybeden bir dünya sağırdır, 

mazlumların çığlıklarını duymayacaktır. Haki-

kati kaybeden bir dünya dilsizdir, zalimlerin 

karşısında haykıramayacaktır. Hakikati kaybe-

den bir dünya kalpsizdir, pusulasızdır, yönünü 

kaybetmiştir. Yeryüzünün halifesi olarak seçilen 

ve adaletin tecellisiyle vazifeli kılınan her insa-

nın bunda payı var.

2  Post-Gerçek Dönem.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  EKİM - ARALIK 2016

79

Gençler de bizim gibi bu dünyanın geçici mi-
safirleri. Onları bizden, bizi onlardan ayıran, 
farklı kılan zamansal gerilimin ölüm karşısında 
ne kadar anlamsız hale geldiğini görmek zor 
değil. Hepimiz son zamanlarda milletçe ölüm 
üzerine daha fazla düşünmeye başladık. Gen-
cecik fidanlarımızı toprağa verirken ölümün 
yaş, cinsiyet, statü gibi bu dünyaya özgü hiçbir 
kategoriyi ayırt etmediğini idrak ediyoruz. 

İşte bizim hakikatimiz: Hayat ve ölüm arasında 
sefer üzere olmak.

Zafer Değil Sefer 

Çok iyi bildiğimiz bir sözdür bu. Müslümanlar 
olarak zaferden değil, seferden sorumluyuz. Se-
fer yani yolculuk… Bugünün her durumda ba-
şarmaya koşullandıran egemen kalıpları içinde 
bir yolcu gibi yaşamak bir hayli tuhaf algılan-
manıza yol açabilir. Bir yarış halinde “hayata 
hazırladığımız” çocuklarımızdan sürekli yeni bir 
hedefe koşmasını beklerken sonucun önemli 
olmadığını onlara anlatmak mümkün mü? Kal-
dı ki “başarı”nın tanımını kim yapıyor? Hayatla-
rında rehber edindikleri bütün figürlerin ken-
dilerine biteviye öğütlediği gibi şu hayatta “bir 
yerlere gelmek” için çabalayan gençlere “sefer”i 
anlatacak bir tarz-ı hayatı geride bırakalı uzun 
zaman olmuş gibi görünüyor. “Şu dünyada ga-
rip bir yolcu gibi ol..”3 hadis-i şerifinin arkasın-
daki alem tasavvuru ile modern insanın tabiata 
ve içindekilere hükmetme hırsı üzerine kurdu-
ğu dünyanın “Tanrısız” alem tasavvuru arasında 
sıkışmışlığımızın sebep olduğu gerilim ne yazık 
ki yaklaşık iki yüzyıldır her birimizin hayatını bir 
çelişkiler yumağı haline getirdi. Bugünün genç-
leri de kendi istikametlerini dosdoğru bir şekil-
de ortaya koyma çabası içindeyken olmadık 

3  Buhari, Rikâk, 3.

çeldiricilerle, yönlendirici tahriklerle, tehlikeli 
mecralarla, zaaflarını didik didik eden salgın 
eğilimlerle baş etmek zorunda kalıyorlar. Bü-
tün bu çeldiricilere rağmen modern çağın türlü 
etkileri içinde dünle bugün arasında hayatlarını 
sahici temsillerle sürdürme çabasını ısrarla ko-
ruyan gençlerimizin gayretleri her türlü takdi-
rin üzerinde.

Cami ve Gençlik Buluşması: 
Kocatepe Gençlik Fuarı

KAGEM Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında 
gençlerin bu çabalarına destek vermeye çalı-
şan, bunu yaparken gençlerle aynı hizada dur-
maya özen gösteren bir kurum. 

KAGEM olarak 2013 yılında Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızın Cami ve Gençlik Haftası çerçe-
vesinde düzenlediği etkinliklerin bir parçası 
olarak camilerin hayatımızdaki fonksiyonunu 
yeniden gözden geçirmek için bir araya geldik 
ve gençlere hep birlikte “geç kalma genç gel” 
dedik. Gençliğin varoluşsal dinamizmi bugün 
hepimizin ihtiyaç duyduğu en temel kaynak-
lar arasında yer alıyor. Gençleri diri, canlı ve 
hiç kuşkusuz güçlü tutan değerleri her fırsatta 
güncellemek ve bu hafızayı yeni zamanlara bir 
şekilde taşımak zorundayız. Farklılıkların hepi-



mizi her geçen gün daha da ayrışmaya götür-
düğü bir ortamda ortak hedeflerde buluşarak 
iyilik hareketlerinin belirli bir istikamette çoğal-
masına şiddetle ihtiyaç duyuyoruz.

İşte bu amaçla 2013 yılından bu yana her yıl 
Kocatepe Camii avlusunda gençleri bir araya 
getiren Kocatepe Gençlik Fuarını düzenliyoruz. 
Her biri kendi alanında çok değerli çalışmalar 
üreten gençlik odaklı sivil toplum kuruluşları-
nın ortak bir platformda çeşitli konularda fikir 
üretmelerini önemsiyoruz. Oldukça geniş bir 
çeşitlilik içinde akademik, kültürel, sosyal alan-
larda faaliyet gösteren gençlik örgütlerini bir 
ayaya getiren fuarda bugüne kadar 40’ın üze-
rinde genç sivil toplum kuruluşunu ağırladık. 

KAGEM bünyesinde düzenlediğimiz tüm et-
kinliklerde gençlerin düşünce, kültür, sanat 
ve edebiyat sahasında klasik metinler başta 
olmak üzere kaliteli bir okuma serüveninin 
parçası olmaları için gayret sarf ediyoruz. Bu 
amaçla II. Kocatepe Gençlik Fuarının ana tema-
sını “Kalem, Kitap ve Hikmet” olarak belirledik. 
Kadim medeniyetimizin kitapla kurduğu bağın 
güncellenmesi ve güçlenmesi için başta klasik 
metinler olmak üzere düşünce, kültür ve sanat 
ufkumuzu besleyen kitapları gündeme taşıdık. 

III. Kocatepe Gençlik Fuarında ise “Bilgi, Eylem, 
Ahlak” teması odağında çağımızın en önemli 
meselelerinden birisi olan bildiklerimizle yap-
tıklarımız arasındaki derin uçurumu ele aldık. 
Bilginin beraberinde hikmeti ve ahlakı davet 
ettiği bir medeniyetten “bilgi güçtür” önerme-
sine evrilirken kaybettiğimiz eylem ahlakını 
müzakereye açtık. İbni Kuteybe’nin bir sözü 
var; der ki, “eylem olmadan bilgi ve dahi bilgi 
olmadan eylem talep edilemez.” Yani geleneği-
mizde bilgi, belirli bir amaç için çıkılan bir ey-

lem biçimidir. Bunun için denilmiştir ki, “bilgi ve 
eylem ikiz kardeştir.” 

Bugünün post-gerçekliği bizi bildiklerimizden 
sorumlu olmadığımıza, hatta hiçbir şeyin as-
lında bildiğimiz gibi olmadığına ikna etmeye 
çalışıyor. Akıl, tefekkür, bilgi ve erdem silsilesi 
dağılmış durumda. İşte bu dağılmışlığın topar-
lanması, “enformatik cehalet”ten bilgi ve eylem 
ahlakına yeninden dönmenin yollarını arama-
ya ihtiyacımız var. Bunun için Kocatepe Genç-
lik Fuarı, Kocatepe Camii’nin manevi ikliminde 
bereketli bir platform olarak her yıl gençlere ev 
sahipliği yapmaya devam edecek.

Şehirlerin Kalbi Camiler

Kocatepe Gençlik Fuarı örneğinde olduğu gibi 
her yıl gençleri camilere davet eden nitelikli 
çalışmaların çoğalması ve camilerin toplumsal 
fonksiyonlarının yeniden ihya edilmeye çalışıl-
ması ümit verici. Nitekim İslam medeniyetinde 
de camiler, birer kimlik kurumu olarak dikkat 
çekiyor. 

Modern zamanlarda yalnızca bir ibadethane 
olarak tanımlanan ve tarihsel işlevleri sınırlan-
dıran camiler aslında başlangıçtan bu yana sa-
dece bilginin dolaşımına ev sahipliği yapmakla 
kalmamış, toplumsal aidiyetin ve müşaverenin 
de merkezi olmuştur. Bu sebeple Peygamberi-
miz, şehirlerin en faziletli yerlerinin mescidler 
olduğunu ifade etmiştir.4 

4 Müslim, Mesâcid, 288

MAKALE
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Bütün kısıtlamalara rağmen camiler her dö-
nemde günün beş vaktinde insanları Allah’ın 
huzurunda aynı hizada eşitlemeye devam et-
miştir. Camiler bugün de yaratılış gayemizi 
bize her an hatırlatmaya; huzurun, sükûnetin, 
bütün geçici aidiyetleri geride bırakıp özgür-
leşmenin adresi olmaya devam ediyor. Günün 
beş vaktinde okunan ezan sesleri modern dün-
yanın “Tanrısız” evren tasavvuruna adeta mey-
dan okuyor.

Kur’an-ı Kerim’de, İslâm mabetlerinin ancak 
inanmış gönüller tarafından imar edilebile-
ceği bildiriliyor.5 “Ömür” ile aynı kökten gelen 
“imar” kelimesi aynı zamanda bu dünyadaki 
yolculuğumuzun amacını ifade eder.6 İnsanın 
varoluş gayesi yeryüzünü imar etmektir. “İbni 
Haldun’un ‘umran’ adını verdiği (bu) medeniyet 
tasavvuru, insanın ve kâinatın birlikte imar edil-
mesini öngörür. Ona göre insanlığın yeryüzün-
de bir umranı gerçekleştirmek gibi bir sorum-
luluğu vardır. İnsanlar yeryüzünü talan etmeye 
değil, imar etmeye gelmiştir.”7 Aynı şekilde Fa-
rabi de Erdemliler Şehri [el-Medinetü’l Fadıla] 
olarak tanımladığı İslam toplumundaki her fer-

5 Tevbe Suresi, 18
6 “O sizi topraktan yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi.” 

Hud Suresi, 61.
7 Görmez, agm.

di bir “mimar” olarak tanımlamaktadır.8 Yeryü-
zünü Allah’ın ayeti olarak gören, insanı O’nun 
halifesi olarak kabul eden bir Müslümanın zul-
metmesi de, zulüm karşısında sessiz kalması 
kabul edilemez. Başka bir deyişle, post-gerçek-
lik bir Müslümanın hakikat arayışını ve algısını 
değiştiremez.  

Dünya durdukça Müslümanlar olarak dünya 
üzerindeki her bir mazlumun sesini duyacak, 
kötülüğe karşı hep birlikte mücadele edecek, 
mağdur ve mazlum coğrafyaların sızısını yü-
reğimizde taşımakla kalmayacak, onlara uza-
nan el olmak için çabalayacağız. Gençleri bu 
sürecin dinamik gücü olarak görüyoruz. Zira 
yeryüzü bize mescid kılındığına göre onu imar 
edecek olanlar da zamanın ruhunu en iyi idrak 
eden gençler olacaktır her çağda. 

8 Mehmet Görmez, “Dünyayı İmar Etmek,” Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 
2011. 
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KAGEM

Panele,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Nusret Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez'in eşi Hatice Görmez, Hitit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif 
Hamdi Okur katıldı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, İslam tarihin-
de koruyucu ailelerin varlığına vurgu yaparak, 
"Hz. Muhammed, koruyucu aile olarak tabir 
ettiğimiz durumu bizzat yaşayan ve içerisinde 

yetişen biriydi. Yanlarında büyüdüğü amcası 
ve yengesinden bahsederken de ikinci annem 
tabirini kullanıyordu. Bir yetişkin olarak evlenip 
kendi yuvasını kurduktan sonra Hz. Ali'yi ya-
nına almış, bir zamanlar kendisi koruyucu aile 
ortamında yaşadığı gibi kendisi de koruyucu 
ailelik yapmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Kaşif Hamdi Okur, korucu aile kavramının bu 
toprakların geleneklerinde de olduğunun altı-
nı çizerek, "Koruyucu aile dediğimiz meselenin 
referanslarını tarihte görüyoruz. İslam toplum-

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından, 
koruyucu aile kavramını kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için "Koruyucu 

Aile Paneli" düzenledi.

KAGEM’DEN

KORUYUCU AİLE
PANELİ
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larında özellikle Osmanlı döneminde 'kerime-i 
nebiyye' yani manevi evlat, ahretlik, oğulluk 
gibi isimlerle koruyucu aile kavramı yaşatılmış-
tır." Dedi.

 "Koruyucu ailelikte, çocuğun 
dünyasına dokunmak için yola çıkılır"

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü 
Bestami Erkoç ise koruyucu aile olmak için hiç-
bir engelin olmadığını belirterek, sevgi ve mer-
hamet ihtiyacının karşılanacağı yerin aile orta-
mı olduğunu vurguladı. Ankara'da şu anda 16 
çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini kayde-
den Erkoç, "Bu konuda talepler olursa hemen 
harekete geçmeyi ve onları sıcacık bir yuvaya 
kavuşturmayı çok önemsiyorum." ifadesini kul-
landı.

Bestami Erkoç, Ankara'daki 128 Çocuk Evi’nde 
hayatını sürdüren bin 500 çocuğun kendilerine 
emanet olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"259 çocuğumuz koruyucu aile yanında. Ko-
ruyucu aileye uygun olan her çocuğu, bir aile 
yanına yerleştirmek bakanlık olarak temel he-
defimiz arasında yer alıyor. Bunu başarmak için 
gecemle, gündüzümle çalışacağım, o çocukları 
sıcak bir aile ve yuva ortamına teslim edece-
ğim. Sizlerin, bakanlığın sivil toplum kuruluşla-
rının desteği ve yardımıyla bunu başaracağız."

Çocuğu olan-olmayan herkesin koruyucu ai-
lelik yapabileceğini kaydeden Erkoç, bu kararı 
veren aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini, ziya-
retlerin koruyucu aile süreci başladıktan sonra 
da devam ettiğini bildirdi. Erkoç, "Koruyucu ai-
lelikte, çocuğun dünyasına dokunmak için yola 
çıkılır. Sonra bir bakmışsınız çocuk size dokun-
muş." ifadelerini kullandı.

Panel, 13 yıldır koruyucu ailelik yapan TDV 
KAGEM gönüllüsü Selma Tunalı'nın, kendi hi-
kayesini konuklara aktarmasının ardından so-
ru-cevap bölümüyle son buldu.
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KAGEM

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılışta 
yaptığı konuşmada, hayırlı bir müessesenin 
açılışını yaptıklarını söyledi. Mehmet Görmez,  
Türkiye Diyanet Vakfının, bütün dünyada hiz-
metleri olan küresel bir iyilik hareketi olduğu-
nu söyledi.

Vakfın eğitim alanında önemli hizmetlerde bu-
lunduğunu vurgulayan Görmez, "Türkiye Diya-
net Vakfı, bütün dünyada hizmetleri olan küre-
sel bir iyilik hareketidir. Vakfımızın en önemli 
hizmetlerinden bir tanesi eğitim faaliyetleridir." 
dedi.

KAGEM'in 1996 yılında Ankara'da kurulduğunu 
hatırlatan Görmez, "Ülkemizin en önemli me-

selelerinden bir tanesi hem kadın konusu hem 
aile hem de geçmişimiz ve geleceğimiz konu-
sudur. Bizim bu konuları sadece camilerde top-
lumumuza anlatmamız mümkün olmaz. Onun 
için bu merkezlerde ehil insanlar, yetişmiş ho-
calar marifetiyle topluma anlatmak çok güzel 
bir hizmettir." ifadelerini kullandı.

Başkan Görmez, KAGEM'in önemli bir vazife-
sinin de akademide üretilen bilgiyi topluma 
ulaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak, Ada-
na İl Müftüsü Arif Gökce ile diğer ilgililer ve va-
tandaşlar katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin 
(KAGEM) Adana Şubesi dualarla açıldı. 

TDV KAGEM Adana Şubesi Açıldı 
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YAYIN

Türkiye genelinde 30 yayınevinde TDV’ye ait 
600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile 
yaklaşık 150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabını 
okuyucuyla buluştuyor.

Bu yıl Adıyaman, Malatya, Van, Çanakkale ve An-
kara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde olmak üze-
re 5 yayınevi daha kültür hayatına kazandırıldı. 

Vatandaşların aileleriyle gelip dinlenebileceği, 

kitap okuyabileceği hem de çocuklarıyla güzel 

vakit geçirebileceği bir. İmkan sağlayan Türki-

ye Diyanet Vakfı kitabevlerinde, edebi, felsefi, 

tarihi ve sanat eserlerinden sınav kitapçıklarını 

kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Kaliteli Zaman 
Geçirmek İçin 

Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın 

Kitabevlerine 
Uğrayın

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan ve içerisinde çocuk bölümü, 
kafeterya, dinlenme odası ile toplantı salonu da bulunan kitabevleri, her 

yaşa hitap ediyor.  
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BEN DE VARIM

Vakfın yılsonu değerlendirme toplantısında 
konuşan Genel Müdür Mustafa Tutkun, birey 
olarak kendimize ailemize ve toplumumuza 
ve bütün yaratılanlara karşı sorumluluk içinde 
olduğumuzu belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı 
çalışanları olarak da bu sorumluluk ve bilinçle 
çalışıyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, 
iyilik yapmanın öneminden bahseden Tutkun, 
"Allah (cc), Kur'an-ı Kerim'de insani en güzel şe-
kilde yarattığını söylüyor. 

Bu büyük bir lütuf. Kim daha iyi işler yapacak 
diye iyilik imtihanına gönderiyor. Bütün birey-
leri, verdiği sayısız nimetlerle, bu iyilik imtiha-

nından geçiriyor ve insan, mükafatını ahiret 
aleminde alacağı bir yolculuğa giriyor" dedi. 

"Ümmet coğrafyamız zor bir süreçten 
geçiyor"

Ümmet coğrafyasının zor bir dönemden geçti-
ğini vurgulayan Tutkun, Türkiye'nin İslam coğ-
rafyasının tek umudu haline geldiğini, İslam 
ümmetinin yeniden ayağa kalmasını isteme-
yen çevrelerin terör örgütleri aracılığıyla ve 
ekonomi alanında saldırılar gerçekleştirdikleri-
ni kaydetti. Tutkun, bütün bu saldırılar ve fitne 
ortamına rağmen, ülke olarak dik durmanın ya-
nısıra mağdur ve mazlum coğrafyaların yardım 
taleplerine de koştuklarını vurguladı. 

"Hepimiz
İyilik

İmtihanından
Geçiyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı bir gelenek haline getirdiği yılsonu buluşmasını 
gerçekleştirdi. Geride bırakılan 2016 yılı değerlendirildiği toplantıda, 

yeni yıl misyonu ve hedefler üzerinde duruldu.
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"Sadece yardım amaçlı kurulan bir 
vakıf değiliz"

İslam ümmetinin en önemli yapı taşlarından 
bir tanesinin vakıflar olduğunu vurgulayan 
Tutkun, vakıfların İslam dünyasında sosyal ve 
dini hayatın ihyasında, yardımlaşma ve paylaş-
manın gerçekleşmesinde önemli görevler üst-
lendiğini belirtti. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardım faaliyetle-
rinin yanı sıra dini hizmetleri güçlendirmek ve 
din hizmetlerinin her Müslümana ulaşmasını 
sağlamak gibi önemli bir görev üstlendiğini 
vurgulayan Tutkun, bu bağlamda da eğitime 
öncelik verdiklerini kaydetti. 

TDV aracılığıyla Türkiye'de 110 ülkeden 2 bin 
200'e yakın öğrencinin eğitim gördüğünü 
vurgulayan Tutkun, "Yaptığımız yeni planla-
ma çerçevesinde bu kardeşlerimizi vakfımız, 
başkanlığımız yurt dışı teşkilatlarında ve kendi 
ülkelerinde yapacağı hizmetler noktasında de-
ğerlendirmek istiyoruz. Sayı ve niteliği artıraca-
ğız." diye konuştu.

Müslümanların hem fakirlik hem de cehaletle 
karşı karşıya olduğunu ifade eden Tutkun, yap-
tıkları bütün çalışmalarda fakirliği ortadan kal-
dırmayı amaçlarken, verdikleri eğitimlerle de 
cehaletle mücadele ettiklerini kaydetti. 

Müslümanların yaşadığı sıkıntılarda vakıf ola-
rak yanlarında olduklarını kaydeden Tutkun, 
Somali'den Arakan'a Suriye'den Filistin'e kadar 
tüm coğrafyanın gönüllere dokunarak bağ kur-
duklarını söyledi.

"Halep'te insanlık ölmesin" yardım kampanya-
sına milletimizin emanetleri ile 125 yardım tırı-
nı ulaştıklarını belirten Tutkun, yakın zamanda 
TDV il ve ilçe şubelerinin de katkılarıyla 300 tır 
yardımı ulaştırmış olacaklarını kaydetti.

Vakıf çalışanı olmanın fedakarlık istediğini vur-
gulayan Tutkun, vakfın hizmetlerinin tüm dün-
yaya yayılmasında emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Programda Doç. Dr. Emel Topçu, "Kurumsal 
Aidiyet Duygusu ve Motivasyon" konulu semi-
ner verdi.
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Suudi Arabistan Heyeti

İsviçre / Türk Öğrenciler Heyeti

Katar Heyeti

Burkina Faso Heyeti

Almanya / Türk Öğrenciler Heyeti
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ZİYARETLER

Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkemizden ve 
dünyanın farklı coğrafyalarından gelen heyet-
leri ağırladık. Vakfımızı ziyaret eden heyetler, 
faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı. 

İsviçre’de yaşayan Türk Öğrencilerden oluşan 
heyet, Almanya Münster Eyalet Birliği Gençlik 
Kulübü üyelerinden oluşan heyet, Suudi Ara-
bistan Riyad Ata’at El İlmu Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Naser İbrahim Al Tuveym ve beraberin-

deki heyet, Burkina Faso Ordusu Müslümanları 
Sorumlusu Albay Boukary Compaore ve bera-
berindeki heyet, Katar İnsani Yardım Kuruluşu 
(RAF) Türkiye Temsilcisi Munir Zahra ve berabe-
rindeki heyet TDV’ye ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, gelen konuklarımıza Vakfımızın 
faaliyetleri konusunda bilgi verilirken, eğitim-
den hayri ve sosyal hizmetlere kadar farklı alan-
larda çok sayıda işbirliği konuları ele alındı.”
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