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Türkiye Diyanet Vakfı, yarım asrı bulan hikayesiyle ülkemizde ve
yedi kıtada insanları iyilik yolculuğuna davet ederken, bu hayır
yarışına katılarak, iyilik ahlakına bürünenlerin oluşturduğu bereket
atmosferi mazlum ve muhtaç milletlerin umuduna vesile olmaktadır.
Vakfımız ortaya koyduğu faaliyetlerle, İslam’ın iyilik ve yardımlaşma
geleneğinin örneklerini insanlığın dikkatine sunarken, aynı zamanda
iyilik gönüllülerine de yeni kapılar açmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu kapsamda iyilik için yaşamayı varoluş
sebebi olarak görüyor ve iyiliği yaymak adına her yıl Vakfımızın
kuruluş yıldönümünde ülkemizde ve dünya genelindeki iyilik
öncülerine ödül veriyoruz. Bu yıl üçüncüsünü verdiğimiz ödüllerde
7 iyilik öncüsünün hikayesini ve iyiliği dünya kamuoyunun gündemine
getirme gayretinde olduk.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası İyilik
Ödülleri programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez’in teşrifleriyle gerçekleştirildi.
Bir fidan diken de, bir yetimhane için boya kalemleriyle harekete geçen
de, işgal altındaki ülkesinin çığlığını vicdanlara duyurmak isteyen de,
ırkçılığın karanlığında boğulan dünyada islamofobiye karşı mücadele
başlatan da, topraklarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerine
ensar olan ve İslam karşıtlığıyla mücadele eden de Uluslararası İyilik
ödüllerinde alkışlandı.
15 Temmuz darbe kalkışmasında mukaddesatına ve milletin iradesine
sahip çıkarak gelecek kuşaklar için büyük bir cesaret ve iyilik örneği
gösteren Türk milletinin şahsi manevisine de ödül takdim edildi.
Törende, Allah katında en büyük ecri alan şehitlerimiz de yâd edildi.
Dergimizin bu sayısında ayrıca dünyaya milletimizin emanetlerini
ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerinin gittikleri ülkelere
dair anekdotlarına yer verdik. Türkiye Diyanet Vakfı’nın, ilim, fikir
ve edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yayınlarına ilişkin
tavsiyelerde bulunduğumuz sayımızda, dikkat çekici bir kitap kritiği
de sizleri bekliyor.
Evrensel bir iyilik hareketi olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın iyilik dergisinin
ve Uluslararası ödüllerinin dünyamıza iyilik getirmesi temennisiyle….
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
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MAKALE

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK
EN BÜYÜK GÜÇ İYİLİKTİR
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim.
Varlığın ve kainatın her zerresine iyiliği, hayrı ve
güzelliği yerleştiren, insanın fıtratına, kalbine
ve vicdanına iyiliği, marufu ve güzelliği nakşeden  البر الرحيم: iyiliği, engin ve rahmeti sonsuz olan yüce Rabbimize hamd ediyorum.
Her türlü iyiliğin, birrin, ihsanın, hayrın, marufun öncüleri olan bütün peygamberlere, hassaten iyiliğin kemal zirvelerini, güzelliğin cemal derecelerini risaletinde cemeden Sevgili
Peygamberimize salat ve selam olsun.
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Uluslararası İyilik Ödülleri vesilesiyle iyilik kahramanlarımızla birlikte yükselteceğimiz iyiliklerin, iyilik niyazlarının batı muhitlerinde akıl
tutulmasına yol açan islamofobik nefretlerin
doğurduğu bütün kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum.
Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza karşı işlenen hukuksuzluk ve nezaketsizliği
de bir din gönüllüsü olarak reddediyorum.

Aynı hukuksuzluk, 40 yıldır yurtdışındaki millet varlığımızın dini ve manevi hayatına hizmet
eden, her biri aynı zamanda birer barış elçisi
olarak birlikte yaşama ahlak ve hukukundan
taviz vermeyen din gönüllülerimize karşı yapıldı. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla
casus ilan edilip evlerine baskınlar düzenlendi.
Daha birkaç yıl önce bu nefrete öncülük yapan
siyasetçi, eğer İslam peygamberi hayatta olsa,
Hollanda’dan vize istese vermezdim diyecek
kadar ileri giden bu insanlara, İslam’ın rahmet
peygamberinin insanlığa takdim ettiği rahmet
eczanesinden nasip alarak şifayâb olmasını
yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ve buradan, batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını
islamofobik kin, öfke ve nefrete karşı işbirliğine
davet ediyorum.
Uluslararası İyilik Ödülleri töreni, modern zamanlarda popüler kültürün önümüze koyduğu
sıradan bir ödül töreni değildir.
Gayemiz, varoluşumuzun anlamının iyilik, doğruluk ve güzellik olduğunu anlatmaktır. İyiliğin

varlık ve gerçeklik olduğunu, marufun ezeli ve
ebedi olduğunu, kötülüğün hiçlik ve yokluk olduğunu, münkerin geçici ve ârizi olduğunu bildirmektir. Amacımız medeniyetimizin iyilik medeniyeti olduğunu, ümmetin varlık sebebinin
marufu yeryüzünde egemen kılmak olduğunu
unutturmamaktır. Asıl gayemiz iyiliğin, hayrın, ihsanın, marufun güzelliğiyle; kötülüğün,
münkerin çirkinliğini kapatmak, hayrın maslahatıyla-faydasıyla şerrin mefsedetini-zararını
defetmektir. Amacımız dünyayı değiştirecek en
büyük gücün iyilik olduğunu bir kez daha ilan
etmektir.
Bizim medeniyetimizde iyiliğin, hayrın ve marufun kurumlaşmış hali bir vakıf medeniyetini
doğurmuştur. Göçmen kuşlarına yuva yapmaktan, sokak hayvanlarına barınak temin etmeye
kadar yüzlerce gaye ile kurulan vakıflarımız olmuştur. Osmanlı modernleşmesiyle başlayan
kurumlaşma süreçlerinde Hilâl-i Ahmer yani
Kızılay maruf olan için, Hilâl-i Ahder yani Yeşilay
münkerin def-i için kurulmuştur. Diğer vakıflar
da her türlü iyiliğin, hayrın kurumsallaşması
için var olmuştur.

Evrensel bir iyilik hareketi
Türkiye Diyanet Vakfı 1000 şubesi ve 135 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle kurulduğu günden
bu yana Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine destek olmakla birlikte gönül coğrafyamızda başlayıp tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla
evrensel bir iyilik hareketine dönüşmüştür.
Özellikle son yıllarda 7 kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak ve iyiliği egemen kılmak
için çalışmalarına hız veren ve bu maksatla
kurumsal alanda yeniden yapılanan Türkiye
Diyanet Vakfı bugün Afrika’dan Asya’ya, Latin
Amerika’dan Balkanlara, Karayipler’den Uzakdoğu’ya nerede yardıma muhtaç mazlum mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır.
İslam dünyasının bugün içerisinde bulunduğu
cehalet, yoksulluk ve geri kalmışlıktan kurtulabilmesinin ancak bilinçli ve eğitimli yetişmiş
insanla olabileceğine inanarak eğitim faaliyetlerine öncelik vermektedir. Bu maksatla yurtiçinde
ve yurtdışında açtığı eğitim kurumlarıyla, yurtları ve farklı branşlarda verdiği burslarıyla binlerce
öğrencinin yetişmesine destek olmaktadır.
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MAKALE
Türkiye Diyanet Vakfı yurtdışında açtığı okullarda ve 111 farklı ülkeden ülkemize getirdiği,
ilköğretimden doktora seviyesine kadar öğrencilere verdiği eğitimlerle, İslam’ın doğru anlaşılması ve anlatılması konusundaki çalışmalarını
sürdürmektedir.
Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren eğitim, sağlık, temizlik, barınma, giyim ve
gıda gibi ihtiyaç duyulan her alanda Suriyeli
kardeşlerimizin yanında olmaktadır. Türkiye’de
açtığı okullarda ise 15 bin Suriyeli çocuğun eğitimini 3 yıldır sürdürmektedir.
Son dönemde terör unsurlarından temizlenen
El Bab, Çobanbey, Cerablus ve Azez’in ayağa
kaldırılarak hayatın normalleşmesi ve halkın
tekrar dönebilmesi için başlatılan çalışmalar
kapsamında ilk etapta 67 caminin yeniden inşasına başlamıştır.
Ayrıca Halep’ten çıkan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığımız Halep’te
İnsanlık Ölmesin kampanyasında 152 milyon
tutarında ayni ve nakdi bağış toplayarak ilk
etapta 812 tır ayni yardım malzemesini bölgeye ulaştırmıştır.
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Bölgede kurduğu koordinasyon ve lojistik merkezleri ile ihtiyaçları tespit ederek açtığı fırınlar,
aşevleri ve giyim mağazaları ile bölge halkının
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
2012 yılından bu yana Myanmar’da zulüm gören Arakan Müslümanlarının göç etmek zorunda kaldığı Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da
yürüttüğü çalışmalarla yaralarını sarmaya çalışmıştır. Bu ülkelerde başlattığı eğitim çalışmaları
ile okula gitme imkanı olmayan 4 binden fazla

Arakanlı çocuğu okulla buluşturmuştur. Kendi
ülkelerinde mülteci olarak yaşamak zorunda
bırakıldıkları Myanmar’daki kamplara giderek
yardım ulaştırabilen ülkemizdeki tek sivil toplum kuruluşu olmuştur.
Ümmetin birlik mekânları, İslam’ın şehirlere
vurduğu mühür olan 3600’ü aşkın caminin
yapımını üstlenerek, Orta Asya’dan Güney Asya’ya, Amerika’dan Kırım’a, Rusya’dan Afrika’ya
kadar geniş bir coğrafyada 25 farklı ülkede
ezan sesini yankılatmıştır. Gazze’de saldırılar
sonucu yıkılan 9 caminin de yeniden inşasını
tamamlamıştır.

“İyiyim” diyebilmek için…
Hz. Ömer’in her günün sonunda, “Bugün Allah
için ne yaptın?” diyerek kendini hesaba çekmesi misali sorgulamalıyız kendimizi, soru ve hesabı kabre ertelemeden, hemen şimdi:
En son ne zaman bir yetimin başını okşadı
avuçlarımız?
En son ne zaman ağlayan bir çift göze mendil
oldu ellerimiz?
En son ne zaman korkudan sinen bir cana emin
bir liman, üşüyen titrek bir bedene sıcak bir
örtü oldu kollarımız?
En son ne zaman sevdiğini söyledi bir kardeşine, dara düşene teselli sundu dillerimiz?
Ve ne zaman iki damla yaş süzüldü gözlerimizden bir mazlumun enînine, bir garibin çaresizliğine? Ne zaman yandı yüreklerimiz, yangın
yerine dönen kalpleri gördükçe?

Elbette üzülüp yanmakla, acınıp kederlenmekle bitmiyor sorumluluğumuz. İnsanız
biz, eşref-i mahlûkuz, ya hilkatte eş, ya
dinde kardeşiz diğer insanlarla. İyiliğin
öznesi olalım diye yaratılmışız. Hakikatte her birimiz bu âlemde kendi
iyiliğimizin imtihanını vermekte,
insanlık sınavından geçmekteyiz. Her “nasılsın?” sualine gerçekten “iyiyim” diyebilmemiz
için, bir iyiliğin ucundan
tutmalıyız.
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İYİLİK ÖDÜLLERİ

3. Uluslararası İyilik Ödülleri
sahiplerini buldu
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen
Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı törenle sahiplerine verildi.

2017 Uluslararası İyilik Ödülleri’nin sahipleri,
ömrünü toprağa, yeşile ve tabiatı korumaya
vakfeden Mustafa Göçer, hayatını sokak çocuklarının eğitimine adayan Pakistanlı Muhammed
Eyüp, arkadaşlarıyla başlattığı kitap ayracı projesiyle Afrika’daki mazlumların gözlerine derman olan Merve Çirişoğlu Çotur, ayrımcılığın
kin ve nefret tohumlarının hoyratça serpildiği
bir zaman diliminde hakikati haykıran Amerikalı Suzanne Barakat, “Barış dünyanın en güzel
kelimesidir” diyerek kanı kanla temizleyeceği-

ni düşünenlere inat affetmeye, sulha çağıran
Diyarbakırlı Yahya Kamçı, Türkiye'nin Suriyeli
muhacirler için son 6 yıldır sergilediği dayanışmanın sembolü haline gelen Ankaralı Cavit ve
Hafize Etleç çifti ile Filistin'de kurşunlara, bombalara inat hakikate ayna tutan, işgali dünyaya
aktaran küçük gazeteci adayı Janna Cihad oldu.
3. Uluslararası İyilik Ödülleri Vefa Ödülü de 15
Temmuz’da ortaya koyduğu kahramanlıkla,
milletimizin şahs-ı manevisine tevdi edildi.
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İYİLİK ÖDÜLLERİ
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik
Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, milletvekilleri,
akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışından davetliler ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Faaliyetleriyle ülkemizde ve dünyada çok
önemli bir boşluğu dolduran Türkiye Diyanet
Vakfı, bir taraftan hayır, hasenat kültürünün
yaygınlaşmasını sağlarken, diğer yandan da
tüm Müslüman ülkelere, mazlum coğrafyalara
Türkiye’nin dostluk elini ulaştırıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, böylesi bir zaman diliminde hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı
köşelerinde dünyayı iyiliğin değiştireceği inancıyla çalışanları bulmanın, onların gayretlerine
destek olmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Karamsarlığa sevk eden onca duyarsızlığa rağmen, dünyanın dört bir köşesinden gelen bin
200 hikayenin, yürek sahibi insanların hala her
tarafta mevcut olduğunu gösterdiğini dile getiren Erdoğan, iyilik ödüllerinin sahiplerinin, bu
10

işin maddi imkan meselesi değil, yürek meselesi daha önemlisi nasip meselesi olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
İbn-i Sina’nın “Hiç kimse görmek istemeyen
kadar kör değildir” sözünü hatırlatan Erdoğan,
“Bize düşen bu iyilik neferlerine sahip çıkmak,
onları teşvik etmek, gönül erlerinin sayısının
artması için çaba harcamaktır” diye konuştu.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İyilik Ödülleri’nin önemli bir rol üstlendiğini ifade
eden Erdoğan, “Ödül alan kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah sizlerin bu azmi,
bu fedakarlığı iyilik hareketinin dünyanın dört
bir yanında yayılmasını sağlayacaktır” dedi.

“Onların asıl ödülü, Rabbimin
katındadır”
Bu yılki Vefa Ödülü’nün 15 Temmuz şehitlerimize tevcih edilmesini de son derece anlamlı
bulduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
“FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlerin, ölüm
kusan silahlarına göğsünü siper eden 249 şehidimiz hiç şüphesiz her türlü takdiri fazlasıyla
hak ediyor. Bizim bu takdirimiz nedir ki? Bizim
bu takdirle anmamız nedir ki? Onları bir defa
Rabbimiz takdir ediyor. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama

siz bilemezsiniz.’ Bundan daha büyük ödül olur
mu? Ödüllendirmiş zaten bizleri yaradan Allah.
Ne yaparsak yapalım bu ülkenin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimize, bu
uğurda yaralanan gazilerimize minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Hiç bir söz, onların kanlarıyla yazdığı kahramanlık destanını anlatamaz.
Hiç bir ödül, onların fedakarlığına kafi gelmez.
Zira onlar, en büyük payeyi şehit olarak, gazi
olarak almışlardır. Onların asıl ödülü, Rabbimin
katındadır. Bizler sadece şehitlerimizin aziz hatıralarına ve geride bıraktıkları emanetlerine
sahip çıkabiliriz.”

Azmin, fedakarlığın ve 42 yıllık sabırlı
bir mücadelenin ürünü
Uluslararası İyili Ödülleri etkinliğini düzenleyen
ve kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlanan Türkiye Diyanet Vakfı’na emek ve gönül verenlere
teşekkür eden Erdoğan, “özellikle 1975 yılının

kasvetli ortamında bu güzide kurumun tesisine
öncülük eden hocalara gayretleri için ülke ve
millet adına minnettarlık duyulduğunu” ifade
etti. Erdoğan, Hazreti Peygamberimizin bir hadisi şerifinde, “Ademoğlu ölünce amel defteri
kapanır ancak 3 kişinin amel defteri kapanmaz”
diye buyurduğunu, bunların da geride sadaka,
hayırlı bir evlat ve faydalanılacak bir ilim bırakan kimseler olduğunu müjdelediğini anlattı.
Allah’ın herkese bu dünyadan göç ederken bu
müjdeye mazhar olacak bir hayat yaşamayı,
arkada hayırla yad edilecek eserler bırakmayı nasip etmesi için dua ettiğini dile getiren
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bundan 42 yıl önce mesuliyet bilinciyle hareket eden bir avuç vakıf insanının diktiği fidan
hamdolsun bugün sadece ülkemizde değil,
dünyanın 135 ülkesinde meyve veren bir ağaca
dönüştü. Adeta bir Birleşmiş Milletler toplantısını andıran, dünyanın tüm renklerini, tüm
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güzelliklerini yansıtan şu manzara azmin, fedakarlığın, 42 yıllık sabırlı bir mücadelenin ürünüdür. Türkiye Diyanet Vakfı yurt içindeki 1000
şubesi, eğitimden insani yardıma kadar geniş
bir çerçeve yayılan faaliyetleriyle ülkemizde ve
dünyada çok önemli bir boşluğu dolduruyor.
Vakfımız bir taraftan hayır, hasenat kültürünün
yaygınlaşmasını sağlarken diğer yandan da
tüm Müslüman ülkelere, mazlum coğrafyalara
Türkiye’nin dostluk elini ulaştırıyor. Bu noktada
uluslararası imam hatip ve uluslararası ilahiyat
programlarını çok anlamlı, çok değerli buluyorum.”

“Bu salonu dolduran her bir kardeşimi Türkiye’nin gönül elçisi olarak kabul ediyorum”
diyen Erdoğan, aynı şekilde Uluslararası İyilik
Ödülleri’ni ve bu kapsamda icra edilen etkinlikleri de önemli gördüğünü vurguladı.

“Hediyem Kur’an Olsun projesi çok
önemli bir adım”

“Türkiye’nin gönül elçileri”

Erdoğan, adalet, ihsan, merhamet ve istikamet
gibi ilkeler doğrultusunda yürütülen hizmetlerin ilelebet devam etmesi temennisinde bulunarak, Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri
Başkanlığı ile başlattığı “Hediyem Kur’an Olsun”
projesinin de doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın 110 ülkesinden gelen 2 bin 140 öğrencinin
vakfın desteğiyle ilim tahsili yaptığını, bu öğrencilerin gelecekte Türkiye ile kendi memleketleri arasında güçlü bir beşeri köprü oluşturacağına inandığını söyledi.

Bilhassa Afrika, Asya’nın bazı bölgeleri ve Güney Amerika’daki Müslümanların Kur’an-ı Kerim
temininde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati
çeken Erdoğan, “Kimi zaman koskoca bir köy
sadece bir mushafla iktifa etmek zorunda kalabiliyor. Misyonerler bu bölgelerdeki kardeş-

lerimizin aklını çelmek için tüm imkanlarını seferber ederken onları mushafsız bırakmak bize
yakışmaz. Hayırsever ve alicenap milletimizin
bu konuda da vakfımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah bizler de bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da sizlerin çalışmalarına destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

“İyilik neferlerini mumla arıyoruz”
Kalplerin nasır tuttuğu, taşlaştığı zor bir dönemde yaşanıldığını belirten Erdoğan, “Merhamet
diliyle konuşanların kelimeleri maalesef artık
duyulmuyor. Sadece Hakk’ın rızası için koşan,
koşturan, gecesini gündüzüne katan, fisebilillah
çalışan iyilik neferlerini mumla arıyoruz” dedi.
Programın açılışında okunan Ali İmran Suresi’nde “Siz hayırlı bir ümmetsiniz” ifadesinin
geçtiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını
“Karşımdaki bu topluluğu da insanlar içinden
çıkarılmış bir hayırlı ümmet olarak görüyorum.
Sizler, iyiliği emredeceksiniz, kötülükten de
men edeceksiniz. Bunu da biliyorum. Bunun
için sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye Diyanet Vakfımıza, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu yılki İyilik Ödüllerine
layık görülen kardeşlerimi bir kez daha tebrik
ediyorum. Rabbim, iyileri aramızdan eksik etmesin. Rabbim iyilik için çalışan herkese güç
versin, kuvvet versin, yardımcısı olsun” diyerek
tamamladı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Habil’le Kabil arasında başlayan iyilerle kötüler
arasındaki mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi.

Maalesef kötülerin daha organize, yaygın ve
başarılı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu
mücadelenin kıyamete kadar devam edeceğini
dile getirdi.
Kurtulmuş, dünyada birçok ülkenin iç savaş,
işgal ve bir takım terör örgütleriyle mücadele
ettiklerini aktararak, “Yiyecek ekmeği, içecek
temiz suyu olmayan memleketlerin ne yazık
ki bir takım işgallerle, baskılarla ve askeri müdahalelerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.
Onlar örgütlü şekilde kötülük adına işlerini yaparken, masum milletleri, ülkeleri işgal ederek,
terör örgütlerini onlara musallat ederken, bizim gibi iyilik için çırpınan milletler de mazlum
milletlerin elinden tutarak, onların bulundukları bu durumdan kurtarılması için mücadele
ediyoruz” diye konuştu.
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“Onlar daha örgütlü, güçlü, yaygın. Ellerinde silahları, orduları, medyaları, propaganda araçları var.” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
“İnşallah biz de aynı şekilde güçlü olarak, sadece mazlum milletlerin yarasını sarmak değil,
onların gücünün arttırılmasını sağlamak zorundayız. Onun için bütün bu iyilik çabalarını, aynı
şeklide yeryüzünde kötülüğü organize edenle-
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rin de korkulu rüyası olma çabalarını ve bunu
yapanları tebrik ediyoruz. Dünyanın nimetlerini sömürüp, ekonomik zenginlik elde eden ve
bunu, ürettikleri üstün teknolojilerle diğer ülkeler arasında büyük uçurum haline getirenler,
dünyanın nimetlerini sömürüyorlar. Dünyanın
yüzde 0,7’si dünyadaki bütün servetlerin yüzde 44’üne sahip. Böyle bir dünya yaşanabilir
bir dünya değildir. Dünyanın bu hale gelmesi,
kötülüğün ve kötülerin örgütlü ve güçlü olmasının sonucudur. Biz iyiler, Afrika’nın, Asya’nın
aç ve muhtaç insanlarına yardım ederken, diğer taraftan bu dünyadaki sömürünün, iktisadi sömürünün ortadan kalkması için iyileri ve
iyilikleri daha organize etmek durumundayız.”
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı rahatlıkla
misafir ettiğini, gayrisafi hasıla bakımından bu
konuda dünyanın birinci ülkesi olduğunu ifade
etti.
Mülteci sorununu, evinden, yurdundan edilmiş
insanların çözülmesi gereken bir insanlık sorunu olarak gördüklerini aktaran Kurtulmuş, mülteci düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların
ise bunu bir insanlık değil, şark, doğulu insanların sorunu olarak gördüğünü vurguladı.
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Kurtulmuş, Avrupa’da açık bir mülteci düşmanlığı yapıldığını aktararak, “Açık bir islamofobi
ve onların ortaya çıkarmış olduğu örgütlü bir
İslam karşıtlığını görüyoruz. Bunun tezahürü
olarak bu oyunları bozacak güçlü bir Türkiye olmasın diye, Türkiye düşmanlığı ortaya koyduklarını görüyoruz. Bunlara karşı güçlü bir lider
olmasın diye Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı
üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Janna Cihad’ın ödülünü
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda,
konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.
“Filistin’in en küçük gazetecisi” olarak bilinen
Janna Cihad, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alırken; Amerika’dan Suzanne
Barakat’ın ödülünü, üniversite öğrencisi Asena
Büyükacar, İstanbul Valisi Vasip Şahin’den aldı.
Pakistanlı Muhammed Eyüp’ün ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Cavit ve Hafize
Etleç çiftinin ödülünü Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, Merve Çirişoğlu Çotur’un
ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Yahya Kamçı’nın ödülünü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Mustafa Göçer’in
ödülünü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş verdi.

İYİLİK ÖDÜLLERİ
2017 ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Karanlığa bir mum yakmak
MUHAMMED EYÜP
PAKİSTAN-İSLAMABAD

Pakistanlı bir itfaiyecinin cehalet alevleriyle boğuşmasının hikayesi bu…. Küçük yaşta babasını
kaybettiği için hem çalışmak hem de tahsiline devam etmek zorunda kalan Muhammed Eyüp, yaşadığı
İslamabad’da, hayatını sokak çocuklarına eğitim desteği vermeye adayan bir eğitim gönüllüsü.
Kendisi de zor şartlarda eğitim hayatına devam eden itfaiyeci Muhammed Eyüp, 30 yıl önce araba
yıkayan bir çocuğun maddi zorluklar nedeniyle okuyamadığını ve çalışmak zorunda olduğunu
öğrenince kolları sıvadı ve ona parkta ders vermeye başladı. Öğrencilerinin sayısı gün geçtikçe arttı…
Parlamento binasının hemen yakındaki parkta, kalem ve defterlerini dahi kendi alarak okuttuğu
öğrencilerin sayısını unutan Muhammed Eyüp, bugünlerde 200 öğrenciye ders veriyor. 58 yaşındaki
eğitim aşığı itfaiyecinin en büyük hayaliyse emekli olduktan sonra bir okul açmak…
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İyilik bir kelebek etkisidir
MERVE ÇİRİŞOĞLU ÇOTUR
İSTANBUL

Üniversite öğrencisi Merve Çirişoğlu Çotur, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki arkadaşları
ile birlikte kitap ayracı projesi başlattı. El emeği göz nuru ayraçları satarak elde ettikleri gelirlerle
mazlumlara umut olmayı hedefliyorlardı. İlk önce 360 lira toplayıp 3 katarakt hastasının
gözlerinin açılmasına vesile oldular. Başlattıkları kampanya sosyal medya sayesinde kısa sürede
bir iyilik hareketine dönüştü. 21 katarakt ameliyatının masrafını karşılayacak meblağ toplandı.
Üniversitelerde hızla yayılan kitap ayıracı projesiyle 130.000 lira bağış toplayarak Afrika’nın en
fakir 4’üncü ülkesi olan Malavi’de 46 kişilik bir yetimhane yaptırdılar. Merve Çirişoğlu Çotur’un
iyiliğe attığı adım zamanla büyüdü; Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar, Güneydoğu Asya ve Afrika’dan
sahiplendikleri 238 yetimin masraflarını karşılayacakları hale geldi. Yardımseverlerden aldıkları
güçle Türkiye’de 64 şehirde ve 5 farklı ülkede kitap ayracı projesi sürüyor. İyilik bir kelebek etkisidir.
Küçük adımlarla başlar ve bir gün büyük bir yürüyüş olur.

17

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - MART 2017

İYİLİK ÖDÜLLERİ

İyilik herkesin sustuğu yerde
hakikatı haykırmaktır
SUSANNA BARAKAT
ABD-SAN FRANCİSCO

Erkek kardeşi Deah, yengesi Yusor ve Yusor’un kız kardeşi Razan’ın, ABD’nin Kuzey
Carolina eyaletinde 10 Şubat 2015 tarihinde komşuları Craig Hicks tarafından islamofobik
bir cinayete kurban gitmesi, Susanna Barakat’ı derinden etkiledi.
San Francisco Hospital’de doktorluk yapan Barakat, ötekileştirmenin ve ayrımcılığın
had safhada olduğu Amerika’da, ayrımcılığın ve nefret suçunun kötülüğünü haykıracak
cesur bir ses olarak, 2015 yılından bu yana her platformda nefret suçu ve ayrımcılığın son
bulması için mücadele ediyor ve mücadelesine her yeni gün birileri ekleniyor. Herkesin
sustuğu yerde hakikati haykırmak zordur… Susanna Barakat bu zoru başarıyor.
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İyilik her kalbi açacak tek
anahtardır
YAHYA KAMÇI
DİYARBAKIR

Yahya Kamçı, Diyarbakırlı 17 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni. Aynı zamanda yaşadığı
bölgedeki 1.174 kan davasını sonlandıran bir barış elçisi. İdealist bir öğretmen
olan Yahya Kamçı aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk projesinin de öncüsü…
Engellilere tekerlekli sandalye alınabilmesi için 150 bin su şişesi kapağı, 2.000 litre atık
yağ, 250 kilogram atık pil toplama projelerini başlatan isim…
2015 yılı Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları tarafından yılın öğretmeni olarak seçilen
Kamçı, “Barış dünyanın en güzel kelimesidir” diyor ve ekliyor; “Barışın her yere hakim
olduğu bir dünya hayal ediyorum. İyilik her kalbi açacak tek anahtardır…”
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İnsanlara gönül kapısını açmak
CAVİT & HAFİZE ETLEÇ
ANKARA

Ensar olmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Etleç çiftçi, Ankara Altındağ’ın Önder Mahallesi’nde
yaşayan Suriyeli mültecilere adamış hayatlarını. Yaşlı çiftin evlerinin kapısı adeta 24 saat açık… Bölgede
bulunan 2.500 Suriyeli ailenin binine yardım eden Cavit Bey ve Hafize Hanım, mültecilerin birer akrabası
gibi olmuş. Bölgeye gelen yardımlar bu iki hayırsevere emanet ediliyor, Etleç çiftinin hane hane
ihtiyaçlarını tespit ettiği mülteci ailelere dağıtılıyor. Hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden
yapılan yardımları ulaştıran bu hayırsever çift, maddi yardımları ulaştırmanın yanı sıra mültecilerin
dertlerine de ortak oluyor. Emeklilik dönemlerini iyilik hareketine dönüştüren Cahit ve Hafize Etleç’i ziyaret
edenler arasında, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve üst düzey yetkililer de bulunuyor.
Hayatlarını adeta mültecilere adayan çift, kapıların insanlara kapandığı bir dünyada, insanlara gönül
kapısını açmanın iyiliğin ta kendisi olduğunu bir kez daha haykırıyor.
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Zulmü duyurmak da bir iyiliktir
JANNA CİHAD
FİLİSTİN-BATI ŞERİA

10 yaşında bir çocuk, kendisine sorulan ‘’büyüyünce ne olacaksın’’ sorusuna “gazeteci”
olmak diye cevap veriyor. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Janna Cihad, Filistin’deki her
çocuk gibi ülkesinde yaşanan işgali ve zulmü dünyaya duyurmak istiyor.
Ölen amcası ve arkadaşlarının acısını yüreğinde taşıyan Janna, dünyanın görmek
istemediği bazı gelişmeleri sosyal medyadaki hesaplarından paylaşıyor. Dünyanın her
yerinden 10 binleri aşan takipçisi bulunan ve hayali olan gazeteciliğe ilk adımı böylelikle
atan Filistinli Janna Cihad, zulmü duyurmanın da bir iyilik olduğunu bizlere hatırlatıyor.
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Her fidan bir iyilik demek
MUSTAFA GÖÇER
KAYSERİ

Kayseri’de yaşayan 59 yaşındaki emekli teknisyen Mustafa
Göçer, gelecek nesiller için 40 yıldır toprağa sevgi ekiyor. Emekli
olduktan sonra ihtiyaç gördüğü her yeri ağaçlandıran Mustafa
Göçer, düzenlediği doğa yürüyüşleriyle öğrencilere tabiat
sevgisini aşılıyor. Göçer, bugüne kadar 60 binden fazla insanı
doğayla, yaklaşık 1 milyon tohumu toprakla buluşturdu. Gelecek
nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için başlattığı iyilik
hareketiyle geçen 40 yılda binlerce fidanı ülkemize kazandırdı.
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Ödülü Allah katında olanlara
selam olsun.
VEFA ÖDÜLÜ
15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) darbe kalkışmasına karşı bayrağımızı yere
düşürmemek için milli iradeye sahip çıkanları
unutmuyoruz. Bu seneki Vefa Ödülünü, 15
Temmuz’da ortaya koyduğu kahramanlıkla
milletimizin şahs-ı manevisine tevdi ediyoruz. Bu
büyük iyiliğin ödülü sadece Allah katındadır. Ödülü
Allah katında olanlara selam olsun.
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“İYİLİĞE
NETLİYORUZ”
Uluslararası
İyilik Ödülleri
Fotoğraf Yarışması
Türkiye Diyanet Vakfı, üçüncü Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında
“iyilik” temalı fotoğraf yarışması düzenledi.
İyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın artırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışma büyük ilgi
gördü.
“İyiliğe Netliyoruz” sloganıyla yapılan ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle
düzenlenen yarışmaya, ülke çapında 1.082 kişi
3 bin 200 eser ile katıldı.
Abdurrahman Antakyalı (Fotoğraf Sanatçısı),
Abdurrahman Çetin (TDV Genel Müdür Yardımcısı), Ali İhsan Gökçen (Fotoğraf Sanatçısı,
İFSAK), Fırat Yurdakul (Anadolu Ajansı), Murat
Gür (Fotoğraf Sanatçısı), Murat Sezer( Reuters),
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Mustafa Yılmaz’dan (Fotoğraf Sanatçısı) oluşan
seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, Hatay’dan Cem Genco “Baba Kucağı” isimli
eser ile birinci, Van’dan Özkan Bilgin “İyilik Hasadı” eseri ile ikinci, Konya’dan Serkan Daldal
ise “Can Dostlar” isimli eser ile üçüncü oldu. Yarışmada 40 eser de sergilemeye değer görüldü.
İyiliği en iyi şekilde anlatan fotoğrafların yer aldığı yarışmada, iyilik için deklanşöre basan fotoğrafseverler ödüllendirildi. Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500
TL ödül verilirken, sergilemeye değer görülen
eserlere de sergileme bedeli ödendi.

“İyilik” Fotoğraf Sergisi
“İyiliğe Netliyoruz” fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye değer görülen
eserler, Uluslararası İyilik Ödülleri programı
kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinde
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İstanbul’da Beyoğlu Posta ve Telgraf Merkezi’nde 3 Mart 2017 Cuma günü saat 19.00’da kapılarını açan ve büyük ilgi gören “İyilik” fotoğraf
sergisi, 12 Mart 2017 tarihine kadar açık kaldı.
İyiliği anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, yıl
içerisinde başkent Ankara ve Anadolu’nun
farklı illerinde de vatandaşlarımızın beğenisine
sunulacak.
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SOSYAL DEVLET Mİ,
VAKIF MEDENİYETİ Mİ?
Yakup KOCAMAN
Gazeteci-Yazar

Türkiye sosyal devlet olmayı sevdi. Bugün
3 milyondan fazla hane halkı devlet eliyle yapılan yardımlardan yararlanıyor. Devlet eliyle yapılan sosyal yardımların tutarı, son 15 yılda 22 kat
artışla 28 milyar liraya çıktı. Öte yandan vatandaşların vakıf hizmetlerine katılımında bir yavaşlama söz konusu. Peki, sosyal devlet anlayışının
gelişmesi ve yerleşmesi, vatandaşların vakıflara
katılımında bir azalmaya mı neden oluyor?
Kültürümüzde vakıf müessesesinin temelleri,
Kur’an-ı Kerim’deki “Allah yolunda yarışın”, “Hayır yapmakta yarışın” gibi emirlere dayanıyor.
Gerek devlet olarak gerekse fertler nezdinde
devam eden yardımlaşma geleneği, vakıf müessesesi eliyle hukuki ve sosyal kurumlara dönüşüyor, sistematik bir hale geliyor.
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Vakıf medeniyetinin, Osmanlı dönemine denk
gelen 18. ve 19. yüzyıllarda altın çağına ulaştığı kabul ediliyor. Osmanlı’da, çoğunlukla sivil
toplum kesimlerinin kurduğu ve işlettiği, ancak denetimi ve gözetimi Şeria ve Evkaf Vekâleti tarafından yürütülen 45 bin vakıf vardı.
1924’te bu vakıfların tamamı, tüm varlıkları ve
yönetim haklarıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından kurulan Vakıflar Genel

Müdürlüğü uhdesine devredildi. Sonrasında
ise 1980’li yıllara kadar vakıf müessesesi adına
kayda değer çapta bir gelişme olmadı.
Ancak “yeni vakıflar” olarak adlandırılan (Türkiye döneminde kurulan vakıflar) vakıfların
sayısında 1980 sonrasında ciddi bir artış meydana geldi. Yeni kurulan vakıflar, 90’lı yıllardaki
ekonomik krizlere ve şehirleşmeye maruz kalan
toplumsal dokuya bir nebze olsun ilaç olmaya
çalışıyordu.
1990-2014 döneminde 2.531 yeni vakıf kuruldu, bununla beraber 747 vakıf kapandı. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta şu ki, kapanan
vakıfların yüzde 90’ı 1990-2000 döneminde
kapandı. Vakıfların genellikle maddi yetersizlik
nedeniyle faaliyetlerine son verdiği varsayılırsa,
sayının bu kadar yüksek olmasını aynı dönemdeki ekonomik krizlere bağlamak mümkün olabilir. Özel vakıf alanındaki bu kırılmanın, sosyal
yardımlar adına ciddi bir engel oluşturduğu
söylenebilir.
Ancak, 90’larda ve 2001’de üst üste gelen krizler neticesinde toplumsal yaraların sarılması
için devletin bu işe el atması gerektiği düşünce-

si hâkim oldu. Nitekim muhtaç durumdaki kesimlere sosyal yardımlar yapmak üzere, 2000’li
yıların başından itibaren devlet eliyle valilikler
ve kaymakamlıklar bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmaya başlandı. 2016 itibariyle Türkiye’de faaliyet
gösteren 5.075 adet vakfın, 5’te birini SYDF’ler
oluşturmaktadır.
SYDF’ler iller ve ilçeler düzeyinde kurulmakta,
mütevelli heyetleri de hem devlet tarafından
atanan hem de sivil hayattan seçilen şahıslardan oluşmaktadır. İl düzeyindeki SYDF’nin mütevelli heyetinde vali, belediye başkanı, mal
müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, sağlık grup
başkanı, ilçe tarım müdürü, ilçe müftüsü ve seçimle gelen köy muhtarları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hayırsever vatandaşlar yer almaktadır.

Devletin yardımlaşma sektörüne el atması neticesi olarak Türkiye’de sosyal koruma harcamalarına ayrılan para son 15 yılda yaklaşık 22 kat
arttı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, sosyal harcamalar 2002’de 1.3 milyar
lira iken, bu tutar 2015’te 28.5 milyar liraya çıktı.
2016 itibariyle, devletin sosyal yardımlarından
düzenli olarak yararlanan hane sayısı 2.3 milyon, bu yardımlardan yararlanan toplam hane
sayısı ise 3.1 milyona ulaştı. Yardımlar ayni ve
nakdi olarak, başta ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara, engellilere, öksüz ve yetimlere olmak
üzere, çeşitli yardım projelerini de desteklemek
suretiyle yapılıyor.
Devletin sosyal yardımları artırması takdir edilmesi gereken bir yaklaşım. Ancak buradaki kritik nokta, “Devletimiz, ihtiyacı olanlara nasılsa
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Dünyada vakıfçılık
sektörünün toplam
büyüklüğü 1,7 trilyon
dolara ulaşmış
durumda. Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre
Türkiye’de vakıf
sektörünün aktif
varlıkları toplamı 2015
itibariyle 18 milyar
dolar (55 milyar TL).
Yani, dünya vakıf
sektörünün yüzde
1’ini Türkiye’deki vakıf
sektörü oluşturuyor.

yardım yapıyor” algısının
oluşması nedeniyle, toplumda bireylerin vakıflara
ve gönüllü faaliyetlere zaman ve kaynak ayırmaya
olan ilgisinin azalmış olup
olmadığı konusudur. Bu
konuda yapılacak bilimsel
çalışmalar, sosyal refahın
geleceği açısından önem
arz etmektedir.

Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün açıkladığı
verilere göre, 2016 itibariyle, Türkiye’de 5 bin 75
adet vakıf faaliyet gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti
döneminde kurulmuş yeni
vakıf sayısı 1980’e kadar 604. 1980 ile 2000 arasında 3 bin 956 yeni vakıf daha kuruluyor ve
toplam sayı 4 bin 560’a çıkıyor. Ancak, 2000 ile
2016 arasında vakıf kurma hızında büyük bir
düşüş yaşanıyor. Son 16 yılda kurulan yeni vakıf sayısının 515’te kalması olması dikkat çekici.
Özel vakıf sayısının kuruluş hızındaki azalış ile
SYDF’lerin sayısındaki artış arasında bir ters korelasyon olup olmadığı ayrıca incelenmeli.
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Yani, 80’li ve 90’lı yılların zorlu ekonomik şartlarında kurulan vakıf sayısı, Türkiye’nin ekonomik gelişimde atak yaptığı 2000 sonrasında
kurulan vakıf sayısından 8 kat daha fazla. 19802000 arasında, devletin sosyal yardımlarda zayıf kalmasından doğan boşluğu özel vakıfların kapatmaya çalıştığını söylemek mümkün.
Yine rakamlara bakıldığında, 2000 sonrasında,
devletin sosyal yardımlarının hızlı bir şekilde
artıyor olmasına rağmen, toplumda yeni vakıf

kurma ve vakıflara katılım hızında belirgin bir
yavaşlama olduğu görülüyor.

Vakıf gönüllülerinin sayısındaki artış
sınırlı
Halkımız dünyada mağdurlara el uzatmasıyla
bilinir hale gelmiştir. İhtiyacı olanlara maddi
katkı verme anlamında alicenaptır. Ancak, vakıf hizmetlerinde zaman harcama konusunda
dünyanın oldukça gerisinde olduğumuzu bilmekte yarar var. Dünya Hibe Endeksi tarafından her yıl yayınlanan Yardım Faaliyetlerinde
Gönüllü Zaman Harcama listelemesinde Türkiye maalesef 132. sırada yer alıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verileri de bu
durumu doğruluyor. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 bin 75 adet vakıftaki gönüllü üye sayısı 2015 sonu itibariyle 1 milyon 138
bin kişidir. 2010’da vakıflara gönüllü üye sayısı
da 1 milyon 75 bin kişidir. Yani, vakıflarımızın 5
sene içinde kazanabildiği yeni gönüllü sayısı sadece 63 bindir. Toplumda her 100 kişiden sadece 1,3 kişi herhangi bir vakfa üyedir. Dünyada,
vatandaşların vakıf faaliyetlerine katılımlarıyla ilgili yayınlanan listelemelere bakıldığında,
mevcut katılım düzeyimizin dünya ölçeğinin
gerisinde olduğu görünüyor. Bu tablonun, Vakıf Medeniyeti ile övündüğümüz tarihi kültürel
mirasımızı yansıtmadığı aşikâr.
Zira tarihçilere göre, Osmanlı döneminde herhangi bir vakfa üye olmayan veya bir vakıf için
zaman harcamayan insan neredeyse yok gibidir. Toplumda hemen herkes en az bir vakfa
üyedir, birbirinin yarasına merhem olur.
Vakıf tarihçilerine göre ise, Osmanlı devletinin
624 yıllık tarihi boyunca kurulmuş (kapananlar

dâhil) vakıf sayısı 100 binden fazladır. Başbakanlık Arşivlerinde bu vakıflara ait dijitale aktarılmış 13 milyon adet belge bulunduğu biliniyor (VAKAR Araştırması).
Peki, üç kıtaya yayılmış bakiyesi üzerinde şu
anda 64 devletin hüküm sürdüğü, 450 yıl boyunca kesintisiz şekilde sürmüş Osmanlı Barı-

şı’nın (Pax Ottomana) sağlanmasında bu 100
bin vakfın nasıl bir rolü vardı?
Kökenleri İslam’a dayanan Vakıf Medeniyeti’nin
torunları olarak, devlet katkısını hiçbir zaman
gözardı etmeden, sivil alanda vakıf gönüllülerinin sayısını artırmanın yollarını aramak amacıyla vakıf müessesesini yeni baştan düşünmek
durumunda değil miyiz?

TÜRKİYE’DE VAKIF SEKTÖRÜ (2015)*
TOPLAM (YENİ) VAKIF SAYISI

5.013

VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIF SAYISI

268

(Geliri 1 milyon TL’nin üzerindeki vakıflar)

VAKIFLARA ÜYE GERÇEK KİŞİ SAYISI

1 MİLYON 138 BİN

ULUSLARARASI FAALİYETTE BULUNAN YERLİ VAKIF SAYISI

124

VAKIFLARIN AKTİF VARLIKLARI TOPLAMI

55.2 MİLYAR TL

VAKIFLARIN TOPLAM GELİRLERİ

18.7 MİLYAR TL

VAKIFLARIN AMACA YÖNELİK TOPLAM GİDERLERİ

7.4 MİLYAR TL

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE VAKIF
SAYISINDAKİ GELİŞİM*
Yıl

TÜRLERİ İTİBARİYLE
VAKIF SAYILARI*

Türkiye Nüfusu

Vakıf Sayısı

31.12.1980

44.737.321

604

31.12.1985

50.664.654

829

31.12.1990

56.473.653

2.356

31.12.2000

67.804.543

4.560

31.12.2007

70.586.256

4.399

31.12.2008

71.517.100

4.441

31.12.2009

72.561.312

4.458

31.12.2010

73.722.988

4.506

31.12.2011

74.724.269

4.564

31.12.2012

75.627.384

4.653

31.12.2013

76.667.864

4.748

31.12.2014

77.695.904

4.887

31.12.2015

78.741.053

5.013

31.12.2016

79.814.871

5.075
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*Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İstatistikleri, 2016.
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Türkiye Halep için seferber oldu
te

HALEPyaz

5601
gönder
‘

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

e

10¨

BAĞIŞLA

HALEPyaz

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye5601
Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan
HALEP
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına
hayırsever milletimiz büyük
HALEP toplanan yardımlar 160 milyon
ONLINE
ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında
BAĞIS
5601
TL’ye ulaşırken, şimdiye kadar 900 tır yardım TDV ekipleri tarafından
bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
‘

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

e

gönder10¨

BAĞIŞLA

TE

‘

İNSANLIK ÖLMESİN
yaz
‘

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

gönder10¨

e

BAĞIŞLA

te hem bölgedeki insani durumu iyileştirmek
hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini bu
yöne çekmek amacıyla “Halep’te İnsanlık Ölmesin” yardım ve sosyal duyarlılık kampanyasını
başlattıklarını kaydetti.

“Yardım makbuzuna ismimi
‘Müslüman’ yazın”
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Halep’teki mazlumlar ve mağdurlar için başlatılan
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına milletimizin büyük ilgi gösterdiğini, vatandaşlarımızın ortaya koydukları dayanışma ruhuyla
adeta tek yürek olduğunu söyledi.
Suriye’de ve son dönemde Halep’te yaşananlara işaret eden Mazhar Bilgin, sorumluluk sahibi
hiçbir Müslüman’ın buna sessiz kalamayacağını belirtti. Suriye’de sıkıntılar başlar başlamaz
harekete geçtiklerini ve bölgeye her türlü insani yardımı yaptıklarını ifade eden Bilgin, Halep’te yaşananların ardından da Diyanet İşleri
Başkanlığı ve 9 sivil toplum kuruluşuyla birlik-

Halep’te yaşanan insanlık dramı sonrası il ve
ilçe müftülükleri, TDV Genel Merkez ve şubelerine yapılan yardımlarda Anadolu insanının
cömertlik ve kadirşinaslığına bir kez daha şahit
olduklarını ifade eden Mazhar Bilgin, “Elindeki
tek yüzüğü getiren ancak makbuza ismini değil
‘Müslüman’ diye yazılmasını isteyen, bileziğini
çıkarıp veren, çeyiz parasını getiren, aracını satıp Halepli Müslüman kardeşlerine gönderen
hayırseverlerle karşılaştık. Bu kampanya sırasında insanı duygulandıran bunun gibi daha
nice asil hareketlerle karşılaştık. İnsanımız alicenaplığını bir kez daha gösterdi” diye konuştu.
Bilgin, okullardan, öğrenci yurtlarına, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasına kadar toplumun farklı kesimlerinden kampanyaya geniş katılım olduğunu vurguladı.

Öncelikli ihtiyaç duyulan temel gıda malzemeleri, giysi, soba, battaniye gibi yardımları ulaştırdıklarını vurgulayan Mazhar Bilgin, Halep’te
İnsanlık Ölmesin yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar Türkiye genelinde il ve ilçe
müftülükleri, TDV Genel Merkez ve şubeleri tarafından içerisinde gıda, giyecek, çocuk bezi ve
battaniyenin olduğu toplamda 86 milyon 500
bin TL değerinde 900 tır yardım bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

Yardımlar koordinasyon merkezleri
aracılığıyla dağıtılıyor
Tahliyelerin yapıldığı bölgede ailelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin ulaştırılması için
İdlib’de koordinasyon merkezi kurduklarını
vurgulayan Bilgin, “Suriye içerisindeki güvenli
bölgelere de yardımlarımız ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. İdlib’in Babul Hava bölgesinde
kurulan TDV İdlib Koordinasyon Merkezinden,
ihtiyaçlara göre depolarımızdan soba, battaniye, ekmek, kıyafet, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri çadır kentlerde ve evlerde kalan Halepli
ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

Mazhar Bilgin, bölgede giysi noktasında ihtiyaç
bulunduğunu belirterek, mevcut kışlık elbiselerin ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaştırılabilmesi için Babul Hava’da bulunan TDV giysi
dağıtım merkezine ek olarak Eriha, Eddana ve
Urim bölgelerinde de giysi dağıtım noktaları
açtıklarını söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak Suriyeli kardeşlerimize ve Halep’ten gelenlere yönelik yardım
faaliyetlerini sürdürdüklerini, “Halep’te İnsanlık Ölmesin” yardım kampanyasının da devam
ettiğini belirten Bilgin, “Kampanyamıza büyük
ilgi gösteren, verdikleri destekle Halep için seferber olan hayırsever milletimize çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
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tarafından başlatılan ‘Halepte İnsanlık Ölmesin’
yardım kampanyası kapsamında Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri tarafından Suriye’ye gönderilen
yardım tırları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik’in katılımlarıyla dualarla uğurlandı.

Bakan Çelik, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürlüğünde düzenlenen “Halep’e Yardım Kampanyası” töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin
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etrafının uzunca bir süredir sorunlar yumağı ile
çevrili olduğunu söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Suriye’de yaşananların büyük bir vahşet oldu-

ğunu belirterek, “Birileri Suriye’de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, bazı uluslararası
kuruluşlar da ölüleri saymakla meşgul ama
biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte
insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam
edeceğiz.” dedi.
Suriye’de olup bitenlerin büyük bir vahşet olduğunu vurgulayan Çelik, “Suriye’de yalnız
insan değil, insanlık da ölüyor. Dünyada insan
çok ama insanlık kıt. Bizi millet yapan para, pul
değil, vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuzdan
dolayı evimiz, gönlümüzü, komşu ülkedeki bütün vatandaşlara açtık. Onları bağrımıza bastık.
Allah kimseyi vatansız bırakmasın, vatansızlığın
ne olduğunu 79 milyon olarak görme imkanını
elde ettik.” diye konuştu.
Çelik, Türkiye üzerinde hesapları olanların esas
hedeflerinin milleti vatansız bırakmak olduğunu belirterek, bu bilinçle geleceğe daha güçlü
yürüyüşü sürdüreceklerini dile getirdi.
Yardım tırlarının “insanlık ölmedi” diye haykırdığını belirten Çelik, “Sadece Tarım Kredi’den
değil, ülkenin dört bir yanından tırlar mağdur
kardeşlerimize sahip çıkalım diye yola çıkıyor.
Birileri Suriye’de yaşananlara menfaat gözüyle
bakıyor, bazı uluslararası kuruluşlar da ölüleri
saymakla meşgul ama biz Türkiye olarak, bütün
dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders
vermeye de devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.
Çelik, ayrıca 100 ton gıda maddesini yola çıkaran Tarım Kredi yönetici ve personellerine teşekkür etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden
Halep’e 4 tır yardım
Tarım Kredi Genel Müdürü Ayhan Karayama
da Suriye’deki iç savaş neticesinde yüz binlerce
insan hayatını kaybederken, milyonlarca insanın da ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını
belirtti.
Türkiye’nin bu süreçte birçok göçmene ev sahipliği yaptığını kaydeden Karayama, “2016
yılının Kasım ayından itibaren Halep’te bir kuşatma gerçekleştiren rejim güçlerinin zulmüne
karşı memleketimizde oluşan hassasiyet, kurumumuz personelinde de kendini gösterdi.
Düzenlenen yardım kampanyası ile bugün 4 tır
yardım malzemesi tedarik edildi. Bugün bu tırları uğurlayacağız ve orada zor durumdaki kardeşlerimize böyle bir hizmetin adımını atmış
olacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 4 tır yardım malzemesi
dualarla yola çıktı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - MART 2017

33

Siyah
%30 C
%30 M
%30 Y
%100 K

te

Siyah
%30 C
%30 M
%30 Y
%100 K

te

HALEPyaz

5601
gönder
‘

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

e

10¨

BAĞIŞLA

HALEPyaz

5601
gönder
‘

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

e

10¨

BAĞIŞLA

HALEP

TE

‘

İNSANLIK ÖLMESİN

HALEPyaz

5601
gönder
‘

ONLINE
BAĞIS

FATURALI HATLAR

T ü r k Te l e k o m
Turkcell - Vodafone

10¨

e

BAĞIŞLA

TDV Bornova Koleji Öğrencilerinden
Halep’e anlamlı yardım
Türkiye Diyanet Vakfı KOMAŞ Eğitim Kurumlarından
Bornova Koleji öğrencileri, Suriye’nin Halep kentine gönderilmek üzere
99 bin 60 TL yardımda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin” insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyasına yoğun ilgi devam ederken Bornova
Koleji’nde okuyan öğrenciler de söz konusu
kampanyaya duyarsız kalmadı.
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Bornova Koleji öğrencileri, aralarında topladıkları 99 bin 60 TL’lik çeki Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e teslim ettiler.
Öğrencilerin okullarında başlattığı yardım kampanyası ile ilgili örnek bir davranış gösterdiğini
ifade eden Başkan Görmez, ziyarete gelen öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılığın değerli bir davranış olduğunu ifade eden Başkan
Görmez, “Yapmış olduğunuz bu fedakârca çalışmalarınızla örnek bir davranış gösterdiniz,
hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Göstermiş olduğunuz bu duyarlılık hem bizler için
hem de Halep’teki kardeşleriniz için çok değerli. İnşallah bizlere emanet etmiş olduğunuz yardımları Halep’teki kardeşlerinize ulaştıracağız.
Okulunuzda yapılan güzel çalışmaların haberlerini sık sık alıyor, böyle güzel çalışmalara vesile olduğunuz için mutlu oluyoruz” dedi.
Bornova Koleji Kampüs Müdürü Adnan Taş,
milletimizin tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınan insanları geri çevirmediğini, aksine
korumasına aldığını hatırlatarak; “Bornova Koleji olarak Halep’te yardım bekleyen insanların

sesine kulak verdik. Kampanyaya tüm idarecilerimizden, veli, öğretmen ve öğrencilerimize
kadar herkes destek oldu. Daha öncesinde 1 Tır
un yardımında bulunduk, şimdi de son topladığımız yardımları vakfımıza teslim ettik. Umarım
bir nebze de olsa ihtiyaçları karşılanmış olur”
diye konuştu.

“Halep için 1 tır un”
Bornova Koleji öğrencilerinin Suriye’nin Halep
kentine gönderilmek üzere hazırladıkları yardımların bulunduğu tır dualarla yola çıktı.
KOMAŞ Eğitim Kurumları Bornova Koleji öğrencilerinin büyük insanlık dramının yaşandığı Halep’e gönderilmek üzere hazırladıkları yardımlar
düzenlenen törenle uğurlandı. Bornova Koleji
bahçesindeki törene İzmir Vali Yardımcı Cemil
Özgür Öneği, Bornova Kaymakamı Mustafa
Gündoğan, İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan
Muslu, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir
Kadıoğlu, Bornova Müftüsü Mesut Harmancı,
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, TDV
KOMAŞ AŞ Eğitim Müdürü Rıza Budak’ın yanı
sıra Bornova Koleji idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Bornova Koleji Kampüs
Müdürü Adnan Taş, “Halep için 1 Tır Un” kampanyası ile 25 ton undan oluşan yardım tırı hazırladıklarını belirterek, emeği geçen herkese
teşekkür etti.
İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Eneği de
yaptığı konuşmada Halep’te yaşanan insanlık
dramını hatırlatarak, “Müslüman oldukları için
zulme uğrayan kardeşlerimize sahip çıkmak
Türk Milleti olarak insani ve vicdani görevimizdir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile toplanan bu yardımlarla Halep’in yaralarına merhem
olacağız. Bornova Koleji idarecilerine ve destek
olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan ise
“Dil, din, ırk ayrımı yapmadan yalnızca insan
olduğu için, milletimiz her zaman zulüm altındaki insanlara yardım etmiştir. Bornova Koleji
olarak sizler ecdadınızın süre getirdiği yardımseverlik, mazluma ve muhtaca yardımcı olma
duygularını sergiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bornova Müftüsü
Mesut Harmancı’nın yaptığı dua ile yardım tırı
bölgeye uğurlandı.
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“Dünyanın en fazla zulme uğrayan
topluluğu” Arakan’ı unutmadık

Türkiye Diyanet Vakfı,
Myanmar hükümetinin
baskıları ve Budistlerin
saldırıları sonucunda
yaşadıkları bölgeleri terk
ederek kamplarda yaşam
mücadelesi veren Arakanlı
Müslümanlara, insani
yardımda bulundu.
Arakan eyaleti Sitwe şehrinde bulunan kamplarda ve köylerde yaşayan Müslümanlara insani
yardım dağıtımında bulunan TDV ekipleri, gıda
paketlerini bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 2
bin 500 aileye ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmalarla 2011 yılından bu yana mazlum Arakan
halkının yanında yer aldığını ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler
Sorumlusu Taşkın Bumin Ayrancı, “Arakan’da
Müslümanlara karşı çeşitli yaptırımlar ve zulüm
hala devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde
zulmün hala katı bir şekilde uygulandığı bir
coğrafya Arakan. Kardeşlerimizin kendi topraklarında mülteci durumuna düşmesi acı verici
bir durum. Kamplarda yaşayan Müslümanların
kampların dışarısına çıkmalarına izin verilmiyor,
etrafı tel örgülerle sarılmış tamamen bir abluka
söz konusu. Eğitim alanında, sağlık alanında ve
pek çok alanda bir devletin vatandaşına sağladığı imkânlara sahip değiller“ dedi.

ten Taşkın Bumin Ayrancı, “Arakan’da yaşayan
Müslümanlar pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir devletin vatandaşına sağladığı imkanlara sahip değiller. Türkiye Diyanet
Vakfı olarak eğitim alanında başta Türkiye olmak üzere Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da
3 bin 134 Arakanlı öğrenciye eğitim imkanı
sağlıyoruz. Bu kapsamda örgün ve açık öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim veriyor,
ortaöğretim, lisans, lisansüstü eğitim alanında
öğrenim gören öğrencilerin bütün masraflarını
vakıf olarak karşılıyoruz” şeklinde konuştu.
Arakan’a gönderilen yardımların bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle
karşılandığını ifade eden Ayrancı “Türkiye Diyanet Vakfı kardeşlerimizin çağrısına ses oluyor,
umut oluyor, ümit oluyor. Elimizden geldiği kadar Arakanlı mazlumların kalıcı projelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Arakan eyaleti Sitwe şehrinde bulunan kamplarda ve Tan Tawli köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi 460 Müslüman aileye, TDV ekipleri tarafından gıda paketlerini dağıtıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Projeler ve Dış Hizmetler
Müdürü Murat Uyar da yardım çalışmaları yapılan Tan Tawli köyünün Budistler tarafından
37

Türkiye Diyanet Vakfı olarak eğitim alanında
da Arakan halkına destek verdiklerini belir-
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pek çok kere saldırıya uğradığını ve şehitlerin
olduğunu belirterek; “Tan Tawli köyü de Arakanlı Müslümanların yaşadığı pek çok yer gibi
yönetim tarafından baskılara ve zulme maruz
kalan bir yer. Köy halkının vatandaşlık hakları
yok, eğitim ve sağlık hizmetinden ise mahrum
durumdalar. İnsani yardımlar bu bölgeye düzenli olarak ulaşmıyor. Gıda ihtiyacının yanı sıra
Tan Tawli köyünde temiz içme suyu konusunda
da büyük sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

yor ve mağdur durumdalar. Sittwe’de yardım
kuruluşları tarafından yaptırılan 3 adet sağlık
merkezi var. 200 bin kişiye 3 sağlık ocağı hizmet veriyor ve buralarda sürekli doktor bulmak
zor. Haftanın belli günlerinde kısa süreliğine
doktor sağlık ocağına geliyor, geldiğinde ise
uzun kuyruklar oluşuyor” sözleriyle ifade etti.

Sadece Sittwe şehrinde 200 bin Arakanlı
Müslümanın kendi vatanlarında mülteci durumuna düştüğünü ifade eden Murat Uyar bölgenin durumunu, “Arakan’ı iki kelime ile özetleyecek olursak birincisi mahrumiyet ikincisi ise
mağduriyet. İnsanlar günlük hayat içerisinde
ihtiyaç duyduğu eğitime yönelik, sağlığa yönelik ve iş hayatına yönelik ihtiyaçları karşılanmı-

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı
Müslümanları “dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu” olarak tanımlıyor.

BM “Dünyanın en fazla zulme uğrayan
topluluğu” olarak tanımlıyor

Myanmar’da 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu
Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş,

yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce
Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı
Arakan eyaletinde geçen kasımda kimliği belirsiz kişiler tarafından sınır karakollarına düzenlenen saldırılar sonrası başlatılan güvenlik
operasyonları ve sivil halkı hedef alan şiddet
olaylarında üç ayda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu Arakanlı Müslüman
olan yaklaşık 100 bin sivil mülteci konumuna
düşmüştü.

Arakan heyetinden ziyaret
Arakan İnsani Yardım Derneği ve Arakan - Rohingya Birliği üyelerinden oluşan heyet Türkiye
Diyanet Vakfı’nı ziyaret etti.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Arakan özelinde ve dünyanın farklı noktalarında yapmış olduğu faaliyet
alanları hakkında heyete bilgi verdi.
Uğraş, heyetin yapmış olduğu ziyaretten memnuniyeti dile getirerek, mazlum Arakan halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Arakan’da yaşanan zulüm nedeniyle pek çok
Müslümanın sıkıntı yaşadığını, farklı ülkelere
göç etmek zorunda bırakıldığını ifade eden
Uğraş, yaşanan sıkıntıların başında ise özellikle
Arakanlı gençlerin eğitimi olduğunu belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak Arakan meselesini
ve Arakanlı Müslümanları önemsediklerini ifade eden Uğraş, vakıf olarak hayri ve sosyal hizmet alanında Arakan’a yardımların ulaştırmaya
devam ettiklerini aynı zamanda eğitim alanında da uzun zamandır önemli çalışmalara imza
attıklarını kaydetti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - MART 2017

MAKALE

DÜNYA’DA ARAKAN DİYE BİR YER VAR MI?
Murat UYAR
TDV Projeler ve Dış Hizmetler Müdürü

Ümmetin yalnız çocukları, gençleri, yaşlıları ve
kadınları. Ümmetin yetimleri onlar. Hikâyeleri
sadece bugüne münhasır değil. Onlarla aynı
gök kubbe altında yaşıyoruz ancak onlar bizim
gibi mutlu değiller. Mutluluk deyince aklımıza
gelen ise sabah evinden işine gelen, mesaisini
tamamladığında evine dönen babaların mutlulukları gibi değil, biraz farklı.
Çocuklar sabah kalktığında anneleri okula uğurlamıyor onları, hasta olduklarında randevu alıp
gittikleri bir hastaneleri de yok. Eğlenecekleri
bir park, hafta sonu gidecekleri bir yerleri de…

40

Yine de onların dünyası umut dolu, saçlarını
aşkla ören anneleri güzel ninniler söylüyor onlara. Her gün hayata başladıklarında bambu
ağacından yapılmış evlerinin önünde onlara
sadece kendi bildikleri kadar bir şeyler öğretebiliyorlar. Çünkü onlar sadece kendilerine zorla
dayatılan kamplarda yaşamak zorundalar.
“Oku” emriyle başlayan dinlerini sadece insanların kendilerine hediye ettikleri kitaplardan
öğrenen çocuklar var orada. Kuşkusuz onlarda
olan şey bütün “yok”luğa rağmen kardeşlikleri… Bakışlarıyla “elest bezminden” kalan kar-

deşlikleri. Yıllardır göremediği kardeşlerini
ilk defa gören abinin,
ablanın sıcaklığı vardı henüz tercüme edemediğimiz bakışlarda.
Sonra, Arakanlı çocuklarla,
hiçbir müzikte bulamadığımız
bir ritimle sekerek, koşarak gezdik kapalı cezaevine dönüştürülmüş toprakları. Tekbirler getirdik, Fatihaları hep
bir ağızdan yüksek sesle okuduk. Eğlendik doğrusu hem de çok…
Bir oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyadaki
en güzel oyunları oynadık onlarla. Tıpkı çocuklarımızla eğlenir gibi eğlendik. Soğuk havaya
rağmen üşümedik, hava sıcak olduğunda onlar
bizi serinletti. Okyanus gibi gönülleri vardı. Köyün muhtarı Osman Ali abi bizi ilk gördüğünde
yıllardır görmediği kardeşini görür gibi sarıldı
ve ağlamaya başladı, “sadece sizden yanımızda
olmanızı istiyoruz” dedi.
Bambu ağacından yapılmış iki göz evine, sahip olduğu birkaç malzemeyle yaptığı yemeğe
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davet etti. Yemek öncesi mescit çıkışında toplu
halde ettiğimiz dua her şeye değerdi, birlik ve
beraberliğimiz için edilen duaya en yüksek sesimizle “amin, amin, amin” dedik.
Kabul olacaksa “Ya Rabbi kabul et bu kardeşliği”
dedik. Gözlerden akan birkaç damlayı gizlemeye çalıştık içimizde. Bu hallerden bir haldi, sadece hayatımızın çok nadir anlarında yaşayabileceğimiz hallerden bir hal.
Hayatlarında hiç görmedikleri ama sürekli içlerine hapsettikleri duygularını bizimle paylaştılar.
Beraber yemek yedik, sohbet ettik, sanki orada doğmuş gibiydik. Onlara her sarıldığımızda
bize yürekten ve kalpten sarıldılar,
bizde onlara öyle sarıldık. Getirdiğimiz yardım değil,
biz onlardan yardım
istedik, sadece onlarla mutlu olmayı
arzuladık aslında.
Ve bu mutluluğu
Arakan’da bulduk…
Azimleri,
hayata
bağlılıkları, heyecanları, sadakatleri tarifi
mümkün değildi.
Bu Arakan’da yaşayan
Müslüman Rohingyaların hikâyesi. Çok
eski bir hikâye. Vatanlarında özgür
olamayan, toprakları ellerinden alınmaya
çalışılan,
sürgüne mecbur
bırakılan bir halkın hikayesi.

Tarihte 7 ila 10. yüzyıllara dayanan bir hikaye.
İslam dini Arakan’a eski adıyla Rohang’a Arap
tacirler ve sufi dervişler eliyle gelmiş. Zamanla onlar Rohingya olarak anılmaya başlamışlar.
Bu dönemde yerli halk kitleler halinde İslam’a
girmiş. 957 yılında kuzeyden gelen Moğol istilası, doğudaki Vesali Hindu Krallığını silmiş,
Moğolların ardından gelen Tibetli Burmalılar
(957–1430) Mağda Budistleri tarafından asimile
edilerek Mağ etnik grubunun çıkmasına zemin
hazırlamıştı. O günden bugüne Mağ Budistleri
ile İslam dini bölgede var ola gelmiştir.
1406 yılında Burma kralı Arakan’ı işgal etse de
1430 yılında Bengal Kralı büyük bir birlik göndererek Burmalı Budistleri buradan çıkararak
Süleyman Şah’a buranın yönetimini iade etmiştir. Lakin Burma kralının 1784 yılındaki tekrarı işgali ile yeniden Burma kralı yönetimi ele
almıştır.
1429-1785 yılları arasında hüküm süren Mrauk
U Hanedanındaki Arakan krallarının esasen
Müslüman oldukları tarihçiler tarafından teyit
edilmektedir. O döneme ait Müslüman krallara
ait paralar basılmış ve bu paralarda Arapça ve
Farsça Kelime-i Şehadet ve Allah’ın kanunlarının yeryüzünde hakim olmasına dair ibareler
yer almaktadır. Nitekim Arakan’da saray dili
1430 yılından 1845 yılına kadar Farsça idi. Tahta
çıkan kralların kral olabilmesinin önemli şartı İslami ilimler tahsil etmesiydi.
Tarihte Müslümanların her daim yaşadığı Arakan için artık hüzün yılları ilk emarelerini 1800’lü
yıllarda göstermeye başlamıştı. 1824-26 yıllarında Burma ile İngiltere arasındaki savaşla Burma
tamamen İngilizlerin eline geçmişti. 1885 yılında burayı İngilizler Rac’a teslim etmiştir. 1937 yılında ise İngiliz sömürgesi Burma’yı Arakan’dan

ayırmış ve Rac’a özerklik vermişti. 1948 yılında
da Burma bağımsızlığını ilan etti.
1948 yılından 1968 yılına kadar ülkeyi anayasal
olarak seçilen bir hükümet idare etmişti. 1962
yılının Mart ayında iktidarı ele geçiren Burma
ordusu ülkede tek partili Burma Sosyalist Devleti’ni ilan etti. Müslümanlar için ise zorlukların
arttığı bir dönem olarak anılmaya başladı.
1974 yılında Burma Sosyalist Program Partisi,
Arakan’ı Rakhine Eyaleti olarak ilan etti. 1988
yılında başlayan ayaklanmalar sayesinde ordu
duruma müdahil olarak iktidarı seçime götürdü.
Ancak nasıl bir kaderdir ki seçimlerde çoğunluğu kazanan Milli Demokrasi Cephesi askeri
rejimin vesayetiyle iktidarı seçimleri kazanan
partiye vermeyerek gücü elinde tutmaya başladı. 2008 yılında yeni bir anayasa ve referandumla ülke 2010 yılına seçimlerle girdi. Ordunun desteklediği Birlik, Beraberlik ve Kalkınma
Partisi seçimden zaferle çıkmış, Arakan’da aşırı
milliyetçi bir parti olan Rakhine Milli Demokrat
Partisi sandalyelerin çoğunu almıştı. Söz konusu partinin ise ordunun desteklediği parti tarafından desteklendiği bilinmektedir.
Arakan Müslümanları acı, keder, zulüm, hak
ihlalleri ve etnik temizlikle karşı karşıya kaldı.
Müslümanlar ilk olarak Burma kralının altında
40 yıl boyunca yaşayarak zulme uğradı. Öyle ki
İngilizlerin Arakan’a saldırmak için kurdurdukları Arakan Hafif Piyade Taburu’ndan medet umar
duruma geldi. Buna rağmen 100 yıllık İngiliz
idaresi sırasında Arakan Müslümanları ayrımcılığa uğramaktan kurtulamadılar. İngilizlerin
İslam alemine karşı Müslüman karşıtı politikalarına kurban oldular. Ne hazin ki Burma bağımsızlığını kazandıktan sonra da 1942 yılından bu
yana sistematik bir şekilde Rohingya halkına ve

diğer Müslümanlara karşı kitlesel bir imhaya ve
şiddete maruz kaldı. Vatandaşlıklarının kabul
edilmeyişi, seyahat hürriyetlerinin kısıtlanması,
eğitim özgürlüğüne sahip olamamaları, çalışma
hakkı ve zorunlu işçilik politikaları, topraklarına
el konulması, dini özgürlüklerinin ellerinden
alınması, çocuk sahibi olamamaları ve zorunlu
kürtaj politikaları sadece bölge halkının karşılaştığı sorunlardan bazıları.
Tüm bu yaşananlara şahit olan bizlerin Arakanlılara karşı tarihi ve insani sorumlulukları çok
büyük. 1870 yılında Burma’daki Ava Sultanının
sadrazamının Osmanlı Devletine gönderdiği mektup bize çok şey anlatır. II. Abdülhamid
döneminde Osmanlı’nın Asya’daki faaliyetleri
neticesinde padişah Hindistan, Çin ve Myanmar Müslümanları arasında popüler olmuştu.
1897’de Türk-Yunan Savaşı çıkınca Asya’daki
Müslümanlar hemen yardım toplayarak Türkiye’ye gönderdiler. Savaş kısa bir süre sonra Osmanlı’nın zaferiyle sona erdi.
Osmanlının savaşı kazanmasında Asya’daki kardeşlerimizin maddi ve manevi destekleri var.
Onlar ellerinde ne varsa Osmanlı’daki kardeşleriyle paylaşmış ve torunlarının devletin devamını sağlamasına vesile olmuşlardı. Yine Hicaz
demiryoluna yardım edenler arasında Arakanlı
Müslümanlar da bulunmaktaydı. Onun için Osmanlı Arakan’dan yardım gönderenlere Hicaz
demiryolu madalyaları göndererek teşekkürlerini ifade etmişti.
Bugün Burma’da bulunan Türk Şehitliğinde,
esir düşen Osmanlı askerleri İngilizlere tutsak
düşmüş, 2 bin askerimiz yol, demiryolu, köprü
ve suni göl yapımında işçi olarak çalıştırılmıştı.
Hatta Yangon ile Thayet arasındaki 9 bin km demiryolu esir düşen Osmanlı askerleri tarafından
yapılması bizi bir şeyler yapmaya zorlamalıdır.
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YARDIM

Yemen’de
2 bin 400 muhtaç aileye
gıda yardımı
Ülke ekonomisinin son derece kötü olduğu
Yemen’de açlık ile azalan sağlık ve sosyal hizmetler milyonlarca kişinin hayatını olumsuz
etkiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı, açlığın felaket
boyutuna ulaştığı Yemen’e acil insani yardımda
bulundu.
TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yurtdışı Uzmanı Selçuk Öztürk, Yemen’in çeşitli
kentlerinde gerçekleştirdikleri yardımların, önceki yardımlarının devamı olduğunu ifade etti.
Yardımları, Toplumsal İyileştirme Hayır Derneğiyle iş birliği halinde Aden, Hadramevt,
Taiz, Marib ve Cevf’te dağıttıklarını kaydeden
Öztürk, Türkiye’nin Yemen hükümeti ve halkını
önemsediğini vurguladı.
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Derneğin Aden kentindeki merkezinde gerçekleştirilen yardım dağıtım programında konuşan
dernek genel sekreteri Muhammed Mahfuz
Bayeşut, fakir halklara verdiği destekten ötürü
Türkiye’ye teşekkür etti.
Bayeşut, bu yardımın ilk olmadığını, Türk yardım kuruluşlarının farklı alanlarda yaptığı yardımların devamı niteliği taşıdığını belirtti.

 ürkiye Diyanet Vakfı, ülkede yaşanan iç savaş ve
T
şiddetin yanı sıra nüfusun yarısının açlık tehdidiyle
karşı karşıya olduğu Yemen’de, 2 bin 400 muhtaç
aileye gıda yardımı ulaştırdı.
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TDV’den Afrika’ya
güneş enerjisi ile çalışan
su kuyuları
Ülkemizde ve dünyanın 135 ülkesinde, eğitimden, kültüre, sosyal ve hayri faaliyetler ile uluslararası insani yardım çalışmalarına kadar farklı
al anlarda faaliyetler yürüten Türkiye Diyanet
Va kfı, önemli ölçüde eğitim ve insani yardım
götürdüğü Afrika ülkelerindeki açlık ve susuzluğa da kayıtsız kalmadı.
Af rika kıtasındaki su sorununu da öncelikleri
ar asına alan Türkiye Diyanet Vakfı, su sıkıntısı çeken bölge ülkelerinde “Bir Damla Hayat”
pr ojesi ile su kuyuları açma çalışmalarına hız
verdi. Bu kapsamda, Gana, Burkina Faso ve Filistin-Gazze’de elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan su kuyuları açarak bölge halkının istifadesine sundu.
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TD V Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yu rtdışı Uzmanı Selçuk Öztürk, Gazze’de 2 su
kuyusunun açılışını yaptıklarını, 5 kuyunun yapımının tamamlandığını ve yakın zamanda açılışının yapılacağını kaydetti.
Ku yuların hepsinin elektrik enerjisi ile çalıştı ğını, depo sistemleri olduğunu vurgulayan
Öz türk, su depolarında filtreleme sistemi ile
sağlıklı suyun ulaştırıldığını kaydetti.

Su için artık kilometrelerce yol
yürümeyecekler
TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Uzmanı Abdullah Uçak, Diyanet
Va kfı olarak “Bir Damla Hayat ‘’ projesi kapsamında Afrika halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için su kuyuları açtıklarını söyledi.
Pr oje kapsamında Gana’nın başkenti Akra’ya
yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta bulunan Sunyani, Pukokrom, Kumasi Awaso, Adeegaa, Ashanti, Pomenaso, Aferoyem Ahafo Sowt Mankransow bölgelerinde toplam 6 adet su kuyusu
aç arak bu bölgelerdeki insanların temiz suya
erişimine olanak tanıdıklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı,
"Bir Damla Hayat" projesi
kapsamında Gana, Burkina Faso
ve Gazze’de elektrik ve güneş
enerjisi ile çalışan su kuyuları açtı.

Kuyuların yaklaşık 100-120 metre derinlikte
sondaj makinalarıyla açıldığını ve elektrikli su
pompası sayesinde çeşmelerle halkın kullanımına sunulduğunu vurgulayan Uçak, “10 ton
su kapasitesine sahip kuyular ortalama 20-25
yıl bölge halkının temiz içme suyu sıkıntısını

Burkina Faso’ya ‘’Bir Damla Hayat’’
TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Uzmanı Vugar Akifoğlu, Burkina
Faso’da 2 su kuyusu açtıklarını, Komsilga ve
Zingedsee bölgelerinde açılan su kuyularından
30 bin kişinin istifade edeceğini söyledi.

giderecek. Temiz içme suyuna, erişmek için kilometrelerce yol yürümesi gereken bölge halkı,
su kuyuları sayesinde rahatça temiz içme suyuna ulaşabiliyor” dedi.
Yerel liderlerden Ali Salih ise temiz içme suyunun bölge halkının en büyük problemlerinin başında geldiğini vurgulayarak ,”Açılan su
kuyuları sayesinde insanlar temiz su için kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kalmayacak.
Türk halkı ve devletine Afrika’daki kardeşlerini
unutmadıkları için teşekkür ederiz” dedi.

Akifoğlu, “Maalesef bu bölgelerde yeraltı ve yerüstü su kaynakları oldukça yetersiz. Az yağmur
alan bölgeler. Su kaynakları uzak mesafede ve
ulaşma da zorluk çekiliyor. Açtığımız su kuyuları güneş enerjisi ile çalışmaktadır. 4 adet güneş
paneli bulunuyor. Panellerden temin edilen
elektrikler depolanarak gün boyu su temin ediliyor” dedi.
Akifoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Madagaskar,
Burkina Faso, Gana, Somali ve Gazze’de su kuyu
çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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Malatya'dan “Hediyem Kur'an
Olsun” projesine destek
Malatya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca
sürdürülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesine destek amacıyla “Okuyan
Şehir Malatya'da Hediyem Kur'an Olsun” kampanyası başlattı.
Malatya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
ile Malatyalı hayırseverlerin katılımlarıyla yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde iyiliğin yayılması yolunda değerli
çalışmaları olduğunu ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yapılan çalışmaların
milletimizin yüzünü ağartan ve yardım elini uzak
coğrafyalara taşıyan faaliyetler olduğunu kaydetti.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
öncülüğünde başlatılan ‘Hediyem Kur’an Olsun’
kampanyasına destek vermek amacıyla Malatya
Valiliği ve Malatya İl Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Okuyan Şehir Malatya’dan Hediyem Kur’an
Olsun’ kampanyasına da değinen Bakan Tüfenkci,
başlatılan kampanyanın Malatya halkına yakışır
bir çalışma olduğunu söyledi.

Tüfenkci, “Okuyan Şehir Malatya’dan Hediyem
Kur’an Olsun’ kampanyası şehrimize yakışan bir
çalışma olmuştur. Hediyelerin en güzeli Kur’an-ı
Kerim’i hediye ederek Cenab-ı Allah’ın mesajını anlama ve bu vesileyle anlatma noktasında
önemli bir hayra vesile oldunuz. Bugün İslam
coğrafyası kan ve gözyaşlarıyla dolu. Kimin adına savaştıklarını, ne adına mücadele verdiklerini
anlamakta zorlandığımız, öldürenin de, ölenin de
‘Allahu ekber’ dediği bir vekalet savaşını seyrediyoruz. Maalesef Müslümanlık adına Müslümanlar
katlediliyor. Bu hepimizin yüreğini acıtan bir durum. Bu noktada her bir birey inandığı, iman ettiği, okuduğu Kur’an-ı Kerim’den sorumludur. Bu
yüzden inandığımız ve iman ettiğimiz Kur’an-ı Kerimi anlamak ve anlatmak çok önemli, bu yüzden
yapılan bu çalışma çok değerli” dedi.
İyilik yolunda atılan her adımın önemli olduğunu
vurgulayan Tüfenkci, “İyilik için başlatılan hareketler, coğrafyalara iyiliği taşımak, Müslümanların
rahmet yüzünü tanıtmak açısından çok önemli.
Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza, hayra vesile olan Malatyalı
hemşerilerime çok teşekkür ederim. Mesele bu
yolda olmak, mesele iyiliği emredip yaymak, kötülükten sakınmak ve kötülüğü nehyetmektir” diye
konuştu.

655 bin Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, verdikleri
destekten dolayı Malatyalılara teşekkür etti.
Malatya Valiliği, Malatya İl Müftülüğü ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlatılan ‘Okuyan Şehir
Malatya’dan Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına değinen Bilgin, bugüne kadar kampanya kapsamında Malatya’dan 10 bin Kur’an-ı Kerim bağışında bulunulduğunu belirtti.
Hediyem Kur’an Olsun projesi hakkında bilgi veren Bilgin, proje kapsamında Türkiye çapında 655
bin Kur’an-ı Kerim hediye edildiğini, 10 farklı dilde
basımının yapılarak dünyanın farklı noktalarında
dağıtıldığını ifade etti.
Bilgin, “Peygamber Efendimiz (s.a.v)‘in alemlere rahmet bir peygamber olmasından dolayı dil,
din,ırk ,bölge, coğrafya gözetmeksizin her insana
Kur’an-ı Kerimin mesajını ulaştırabilmek, Kur’an-ı
Kerimden kimse mahrum olmasın diyerek yola
çıktık ve ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasını
başlattık. Malatyamız’da da sayın Valimiz Mustafa
Toprak’ın himayesinde İl Müftülüğümüz ve TDV
şubemizle birlikte güzel bir çalışmaya imza atıldı. Bugüne kadar bütün şubelerimizden 655 bin
Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Bu 655 bin Mushaf’ın
256 bini dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşmış
geriye kalanı ise önümüzdeki günlerde planlı bir
şekilde kardeşlerimize ulaşacak” dedi.

“Milletimizin ve devletimizin
hamiyetperverliğine katkıda
bulunuyor”
Malatya Valisi Mustafa Toprak ise dünyanın farklı
bölgelerinde inandığı dinin mesajından mahrum
insanların hala var olduğunu bu nedenle ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesinin önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Kampanyaya verdiği destekten dolayı Malatyalılara teşekkür eden Toprak, Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından gerçekleştirilen çalışmaların milletimizin ve devletimizin hamiyetperverliğine katkıda
bulunduğunu belirtti.
Vakıf kültürünün Müslümanların dünya görüşünün tezahürü olduğunu vurgulayan Malatya İl
Müftüsü ve TDV Malatya Şube Başkanı Ümit Çimen, vakıf kültürünün insanların ekmeğini, aşını
bölüşmesine vesile olduğunu böyle bir toplumdan kardeşliğin dışında başka hiçbir şeyin çoğalmayacağını ifade etti. Malatyalıların Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından yapılan tüm çalışmalara
büyük destek verdiğini söyleyen Çimen, Hediyem
Kur’an Olsun projesinin yanı sıra pek çok faaliyette yaz kış demeden desteklerini esirgemeyen Malatyalı hayırseverlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Türkiye Diyanet Vakfı’nın
yapmış olduğu çalışmalara ve ‘Okuyan Şehir Malatya’dan Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasına
destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.
Malatya İl Müftülüğü ve TDV Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Tanıtım ve Teşekkür’ programına, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Turhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlçe Belediye
Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum
Kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
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SURİYE

Suriyeli öğrenciler
için 4 milyon
okul kitabı
Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasında Katar
yardım kuruluşu RAF’ın desteğiyle
Suriyeli öğrenciler için okul kitabı
basılmasına yönelik başlatılan
proje kapsamında 4 milyon okul
kitabı 22 ilde bulunan geçici
eğitim merkezlerine gönderildi.

Katar RAF Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.
Ayid El-Kahtani ve beraberindeki heyet, proje kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i ziyaret etti.
Katar’da pek çok hayır kuruluşunun iyilik yarışına katıldığını ve bundan dolayı çok büyük
bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan
Görmez, “Türkiye ve Katar, coğrafyamızın bu
zor dönemlerinde mazlumların sığınağı haline gelmiştir” dedi. Başkan Görmez, iki ülkenin
bunu çok daha ileri taşıması gerektiğini söyleyerek “İki kardeş ülke birlikte el ele vererek,
iyilik tohumlarını ekerek, coğrafyamızdaki bütün kötülüklerin ortadan kalkmasına ve daha
büyük hizmetler yaparak kötülüğü yenmemize
vesile olacak” diye konuştu.

Dünyada iyilik ve hayrı, kötülük ve şerrin önüne
geçirmek için çalışmak gerektiğini vurgulayan
Başkan Görmez, şunları söyledi;
“İslam ümmetinin içinden geçtiği zor süreçlere
şahit oluyoruz. İyilik ve kötülük tarih boyunca
mücadele ve yarış içinde olmuştur. Bu yarışta, iyiler zayıfladığı zaman kötülük öne geçiyor. Bizim,
iyiliği kötülüğün önüne geçirmemiz gerekiyor.
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İyilik ve hayır işlerinde çok önemsediğim husus
vardır; O da bunu dünyevi menfaate dönüştürmemektir. Cenab-ı Hak “Sadakalarınızı, başa
kakmakla minnet ve eziyetle hiç verilmemiş bir
hale getirmeyin” buyuruyor. O ayetlerde çok
daha çarpıcı bir ifade var; “Güzel söz ve bağışlama peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan
daha hayırlıdır.”
52

Hayırda, reklam ve propaganda kelimelerini
asla kullanmamak ve öne çıkarmamak gerekir. Reklam ayrı, ilan ayrıdır. Yüce Rabbimiz,
Kur’an-ı Kerimde “Eğer sadakaları, zekat ve

“Yardımları yaparken, çocukların
eğitimi ihmal edilmemeli”
Suriyelilerin, ülkelerimize sığındıktan sonra onlara karşı yapacağınız vazifeler var. Gıda, sağlık,
iaşe, temizlik gibi ihtiyaçlar çok önemli ama bütün insani ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz.
Fakat bu yardımları yaparken bir şeyi asla ihmal
etmeyin; O da Suriyeli çocukların eğitimidir.
Mevcut kuşakların bir kısmını kaybettik, gelecek kuşakları kaybetmemek için o çocukların
eğitimine hep birlikte seferber olmamız son
derece önemlidir.”

benzeri hayırları açıktan verirseniz sizin için gü-

Başkan Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı’na da

zeldir” buyuruyor. Bunu yaparken reklama ve

teşekkür ederek “Onlar sadece bizim çocukları-

propagandaya dönüştürülmemesi gerekiyor.

mızın eğitimiyle değil, ülkemize sığınan bütün

Sizin müessesenizin bu konuda çok dikkatli ol-

Suriyeli çocuklarımızın eğitimiyle de özenle il-

duğunu bildiğim için teşekkür ederim.

gileniyorlar” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tahsis ettiği okullarda binlerce Suriyeli öğrenciye eğitim verdiğini belirten Başkan
Görmez, hem çadır kentlerde hem de çadır
kent dışında yaşayan Suriyelilerin çocuklarına
yönelik önemli çabalarının olduğunu, bu konuda Katarlı yardım kuruluşları ile her türlü iş
birliğine hazır olduklarını ifade etti.
TDV’nin 130’u aşkın ülkede faaliyetleri olduğunu hatırlatan Başkan Görmez, RAF kurumuyla
çalışmalarını bir koordinasyon içinde, iş bölümü ile yapabileceklerini kaydetti.
Katar RAF Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı
Dr. Ayid El-Kahtani ise Katar ve Türkiye’nin her
zaman Müslümanlar ve mazlumlarla beraber
olduğunu ifade ederek “Hayır amaçlı iyilik projeleri mazlumlar içindir. Katar ve Türkiye maz-

lumlar için çalışan iki ülkedir. Misyonumuz,
Rahmetin yeryüzünde yayılmasıdır. İnsana
merhamet etmek büyük bir fazilettir. İnsana
faydalı olan her şey cömertliğin esasıdır. Bunların hepsi de merhamettir. Yaptığımız bütün
iyiliklerin özünde rahmet vardır” diye konuştu.
Proje kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon dolarlık
4 milyon okul kitabı 22 ilde bulunan geçici eğitim merkezlerine ulaştırıldı.
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YETİMDİR YÜREĞİM
Mustafa BALABAN
Eğitimci-Yazar

Çocuklara karşı düşlerim, düşüncelerim hep var
olmuştu(r). Hep anneli - babalı çocuklar vardı
dünyamda. Oysa son birkaç aydır yaşadıklarım, sadece çocuklara değil, aileye bakışımda
da büyük değişiklilere neden oldu. Çocuk eğitimi üzerine çok kitap okumama, çok seminer
dinlememe, çok sohbet etmeme hatta seminer
vermeme rağmen, şu başlığı hiç duymadım:
“Babasız çocuk eğitimi nasıl olur?” Nasıl çarpıcı,
nasıl uyarıcı bir başlık değil mi? Bu konuda ne
bir seminer dinledim, ne de seminer verdim.
Belki “annesiz çocuk eğitimi” diye de değiştirilebilir bu başlık. Hani insanların ortak zafiyeti bir
şeye, bir konuya hep kendi penceresinden ve
perspektifinden bakması olsa gerek.
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Evli bir erkek ve kadının çocuğu olmayabilir.
Kimileri varlığı ile sınav olur; kimileri ise çocuk
yokluğu ile sınav olur. Evet, zordur çocuksuzluk; metanet ister, sabır ister. Ama sonuçta yetişkinler hayatlarını devam ettirecek yetkinliğe
sahiptirler. Acaba bir çocuk, annesiz ve babasız
ne hisseder. Hatırlıyorum da, küçük yaşlarda
özellikle uyumak için yastığa başımı koyduğumda ‘annem-babam ölürse ben ne yaparım, nasıl
yaşarım’ duyguları içinde kaygılar taşır, içten içe
huzursuzluk, güvensizlik duyardım. Kimseyle
paylaşamazdım… Sadece bu duygu bile tek ba-

şına bir çocuğun ruh dünyasında; umutsuzluk,
korku, güvensizlik, belirsizlik hissiyatına neden
oluyorsa; ya baba ve anneden birinin yokluğu…
Bir yaz okulunda Değerler Eğitimi dersine girmem teklif edilmiş, ben de kabul etmiştim. Çocukların yapı ve yaşları konusunda bilgi istemiştim. İlk ve ortaokul karışık denmişti. En dikkatimi
çeken de çocukların yetim oluşlarıydı. Mesleki
anlamda ve alan konusunda kendimi yeterli
ve yetkin görüyordum. Sadece fakültedeki pedagoji dersleri ile yetinmemiş, çocuk eğitimi
ve psikolojisi konusunda seminerlere katılmış,
seminerler vermiş, yazılar kaleme almış, birçok
kitap okumuştum. Ne var ki yetim çocuk psikolojisi konusunda özel bir okumam olmamıştı. Nasıl bir dil ve nasıl bir iletişim kurmalıydım
bu çocuklarla. Baba sözcüğü yerine veli, ya da
anne vurgulu cümlelerle idare ediyor, örnekler
veriyordum.
Bir gün “Hz. Muhammed’in Hayatı” dersini işliyoruz. Bir önceki hafta konumuz Mekke’de
sosyal yaşam konusuydu. Şimdi ise Hazreti
Peygamberimizin ailesi ve çocukluğuydu. Dedim ki, Peygamber Efendimiz doğmadan önce
babası Abdullah vefat etti, yetim kaldı dedim.
Çocuklar adeta tek bir ağız olup, “bizim gibi

değil mi hocam” dedi. “Evet” dedim. Bu tepki,
daha doğrusu tevafuk çok hoşuma gitmişti.
Hem çocuklara, hem de kendi kendime dedim
ki: Peygamber Efendimiz gerçekten üsvetü hasene; en güzel model. Herkes Peygamberimizin
hayatında kendini bulabiliyor. Çobandan devlet
başkanına, yoksuldan varlıklı insana, yetimden
öksüze, babadan dedeye… Demek ki hayatındaki her çizgi, bir hikmete karşılık. Bu tablo beni
rahatlatmıştı. Kendi kendime çocuklar durumlarını kabullenmişler diye düşünmüş ve biraz rahatlamıştım. Peygamberimizin yetimliği büyük
bir acıya değil, büyük başarıya dönüştürdüğünü
ara ara örneklerle anlatmaya başlamıştım.
Yine de annesiz-babasız nasıl yaşanır? Öksüz ve
yetim çocukların aileye, hayata bakışları nedir?
Bu çocukların kimseye ve hayata küsmeden nasıl yanında olunabilir? Sadece karnının doyması,
kıyafetinin olması onu mutlu eder mi? Hele bir
de yoksul bir ülkenin, işgal edilen bir coğrafyanın, savaşın sıcaklığı devam eden bir ülkenin
yetim çocuğu ise, insanlara nasıl güvenir bu çocuk. Nasıl çocukluğun hayatın en renkli, zevkli
bir çağ olduğunu bilebilir.
Bugün yeryüzünde yarım milyara yakın bir yetim çocuk olduğu uluslararası çocuk raporlarında geçiyor. Yarım milyar yetim çocuk, sayıların
telaffuzu kolay. Ya o çocukların hikayeleri, yürek
burkan yaşamları. Bir babanın hastalık, kaza,
yoksulluk, deprem sonucu ölümü ya da benzeri bu kadar yetim sayısını bize vermez. Bu sayıyı
yüksek kılan, astronomik yapan savaşlar, işgaller.
Yani bu kadar çocuğu yetim bırakan en büyük
sebepler savaş baronlarının, silah tüccarlarının,
yeraltı yerüstü zenginliklerine göz dikenlerin iştahları, işgalleri. Sadece babasız bırakmıyor, annesiz, evsiz; çocuksuz, eşsiz ve güvensiz.

Çocukları yetim bırakan güçlerin babaları öldürürken ırkı, rengi, cinsiyeti, milliyeti seçmediği bir
dünyada; bizlerin de yerli yetim-yabancı yetim,
Afrikalı yetim-Asyalı yetim, Avrupalı yetim-Amerikalı yetim yerine; ihtiyaç sahibi yetim-ihtiyacı
olmayan yetim diye ayırmamız çocukların insana, insanlığa güvenini yeniden kazandıracaktır.
Yeryüzünde savaş alanlarının, işgal bölgelerinin
genişlediği; bencilliğin benliğimizi kapladığı,
çekirdek ailenin kendi dışında herkesi fazla gördüğü, başkasını düşünmenin resmi ve sivil kurumlara havale edildiği bu dönemde, nebevi şu
öğüt adeta bizlere merhametin kapılarını aralar:
”Müslümanlar arasında kim yetimi yiyecek ve
içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse Allah
onu mutlaka cennetine koyar.”(Tirmizi, Birr,14)  
Ben de diyorum ki, yetim öğrenciler siyer dersinde, peygamberimizde aynı bizim gibi diyordu ya. Biz de Peygamberimizin, “ Ben ve yetime
sahip çıkan cennette böyle olacağız” diyor, parmaklarını birleştiriyor, cennette bu şekilde birlikte olacağız müjdesini veriyor. Sonra da hayatında yetimlere-öksüzlere sahip çıkıyor ya. Biz de
sahip çıksak ve desek ki; “Tıpkı Peygamberimiz
gibi biz de sahip çıkıyoruz yetimlere… Kendine
yetmeyenlere.”
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TDV’den mülteciler için Sosyal
Destek ve Eğitim Merkezi
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın,
Aile ve Gençlik Merkezi
(TDV KAGEM), Suriye’den gelen
misafirlere yönelik Türkçe ve
mesleki eğitim vermek üzere
Ankara’da “Sosyal Destek ve
Eğitim Merkezi” açtı.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Ankara Altındağ Önder Mahallesinde
çalışmalarına başlayan merkezi, eşi
Dr. Hatice Görmez ile birlikte ziyaret
ederek, TDV KAGEM Müdürü Hicret
Toprak ve yetkililerden merkezin
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sınıfları tek tek gezen Başkan Görmez’e öğrenciler Türkiye-Suriye konulu çizdikleri resimleri ve Türkçe yazdıkları mektupları verdi.
Öğrencilerden Mazin Atlahan ve Afrah Qali
mektuplarını sınıfta Türkçe okudu. Mektuplarda, “Türkiye’ye ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na
dua ediyoruz. Allah sizleri korusun ve işlerinizi
rast getirsin. Suriye’de yarım kalan eğitimlerimizi burada tamamlama fırsatı bulduk. Ailesiz
kalanlar burada en güzel ailelerle tanıştı. Türk
halkı ne kadar hayırsever olduğunu gösterdi.
Bizim için umut ışığı oldunuz” ifadeleri yer aldı.

istiyorum. Burada hem çocuklarımızın, gençlerimizin hem de hanımefendilerin büyük bir
istekle Türkçe öğrendiklerini görmekten büyük
bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez daha sonra merkezin konferans salonunda öğrencilere hitaben
yaptığı konuşmada, “Bugün sizlerle olmaktan
büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek

“Coğrafyamızda yaşadığımız bütün acılar bir
gün sona erecek. Her kardeşimiz özgür bir şekilde kendi ülkesine dönecek ve hep birlikte
Türkiye’deki kardeşlerinizle beraber Suriye’yi,

Başkan Görmez, “Türkiye Diyanet Vakfı ve
KAGEM’in Ankara’da bulunan Suriyelilere ve
muhtelif yerlerden Türkiye’ye gelerek misafir
olan kardeşlerimize, çocuklarımıza hazırladıkları bu imkândan dolayı en kalbi teşekkürlerimi
ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Başkan
Görmez, konuşmasında şunları kaydetti:
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Irak’ı imar ederek, tarihte nasıl ki büyük medeniyetler inşa edildi, aynı şekilde büyük bir
medeniyetin yeniden inşasına hepiniz öncülük
edeceksiniz.

“Burada misafir değilsiniz. Burası sizin
eviniz, ülkeniz, toprağınızdır…”
Burayı sakın misafir olduğunuz bir belde ve
ülke olarak görmeyin. Burası sizin eviniz. Burası
sizin ülkenizdir. Bu topraklar sizin de topraklarınızdır. Bizim yaptıklarımız size iyilik değil,
kendimize iyiliktir. Yaptıklarımız, hem insan olarak hem Müslüman olarak hem komşu olarak
Müslüman kardeşlerimize karşı vazifelerimizdir.
Ülkenizi, kalbinizden hiç bir zaman çıkarmayın.
Suriye, Şam, Halep, Humus bunlar medeniyetimizin çok büyük merkezleridir.”
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Başkan Görmez, kötülüklerin bir gün son bulacağını ifade ederek, “İnşallah mutlu, mesut,
bahtiyar olarak tekrar ülkelerinize dönersiniz.
Şam’ı, Halep’i Suriye’yi yeniden inşa edersiniz”
diyerek sözlerini tamamladı.
Programın sonunda bazı Suriyeli öğrenciler,
Başkan Görmez ile birlikte Arapça olarak okudukları hadisleri Türkçe olarak da söylediler.

Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi
Ankara’da faaliyete başladı
Türkiye’de misafir olarak bulunan Suriyeliler
için yeni projelerle çalışmalarını yürüten TDV
KAGEM bu kapsamda, eğitim, kültür, dil, sanat
ve rehberlik hizmetleriyle sosyal uyumu kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Destek ve Eğitim
Merkezi’ni kurdu.

TDV KAGEM, kurduğu merkezle farklı kültür,
dil ve sosyal yapılara sahip coğrafyalardan Türkiye’ye gelmiş olan çocuk, genç ve yetişkinlere burada bulundukları sürece yaşadıkları ağır
travmalardan uzaklaştırmayı ve normal yaşantılarına geri dönebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

eşlerin etkin ve doğru iletişimi, savaş ve zorlu
koşullarla baş etme, kadın ve çocuk sağlığı, aile
içi ilişkiler, çocukların aile içinde eğitimleri gibi
çeşitli konulardan oluşuyor.

Merkezde, Türkçe dil seviyesini ilerletmek isteyen gençlere ve yetişkinlere yönelik Türkçe
dil seminerleri; lisans, yüksek lisans, doktora
düzeyinde çalışma yapmak isteyen öğrenciler
için ise TÖMER hazırlık destekli Türkçe yeterlik
sertifika programı hazırlandı.

Merkezde çocuklar için de 3-6 yaş grubunun
faydalanabileceği çocuk oyun salonu bulunuyor. Çocuklar için ayrıca sosyal-kültürel seminerler de düzenlenecek.

Büyük bir bölümü parçalanmış ailelerden oluşan Suriyeli ve yabancı misafirleri desteklemek
üzere danışmanlık ve aile eğitimi hizmetleri
verilecek. Danışmanlık ve eğitim hizmetleri,

Meslek edinme kursları Türkçe dersi alan kişilere yönelik olacak ve ikinci dönem başlayacak.

Suriyelilere yönelik yapılan eğitim ve sosyal
çalışmaların yanı sıra yine Suriyelilere bürokratik işlemlerde rehberlik, tercüman desteği,
psikolojik rehberlik desteği, mesleki rehberlik
ve kimlik, kayıt, hukuk gibi resmi işlemler için
danışmanlık desteği verilecek.
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14 ülkede
5 binden fazla öğrenciye eğitim
Türkiye Diyanet Vakfının 14 ülkede destek verdiği 22 eğitim kurumunda
5 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Afyon’da
düzenlenen 2. İlçe Müftüleri Kongresi’nde Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetleri ve vizyonu da
anlatıldı.
İlçe müftülerine hitap eden TDV Mütevelli
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, desteklerinden
dolayı ilçe müftülerine teşekkür etti. Mazhar
Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın mazlumların ve
mağdurların acılarını kendi acısı gibi hisseden
bir iyilik hareketine dönüştüğünü ifade etti.
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İlçe müftüleri toplantısında konuşan TDV Genel
Müdürü Mustafa Tutkun da vakfın misyon ve
vizyonunu anlattı, Genel Merkez ve şubelerin
aynı hedefe yönelmesi gerektiğinin önemine
işaret etti.
Mustafa Tutkun, vakıf olarak eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, 14
ülkede vakıf tarafından desteklenen 22 eğitim
kurumunda 5 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Uluslararası öğrenci programları
Uluslararası Öğrenci Programı ile yurt dışındaki
öğrencilere Türkiye’de üniversite eğitimi alma
imkânı sağladıklarını vurgulayan Tutkun, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin,
İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde eğitim gördüğünü söyledi.
TDV eğitim programları kapsamında da 110
ülkeden öğrenciye Türkiye’de eğitim imkânı
sunduklarını belirten Tutkun, TDV Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında halen 110
ülkeden 2 bin 171 öğrenciye Türkiye’de eğitim
verildiğini kaydetti.

Öğrenci Programı kapsamında 290 lisans ve
66 yükseklisans öğrencisi, Uluslararası İlahiyat
Programı kapsamında da 663 öğrenci ülkemizde eğitim veriyoruz. Şu ana kadar da 2 bin 452
öğrencimizi mezun ettik” diye konuştu.
Mustafa Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı olarak
üniversite öğrenimi gören öğrencilere de yurtların yanı sıra öğrenci evi imkânı sunduklarını
kaydetti.

Genel Müdür Tutkun, “2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Uluslararası İmam Hatip Lisesi kapsamında bin 152 öğrenci, Uluslararası
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Başkan Görmez,
UİP öğrencileri ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında
Avrupa’dan gelerek Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle görüştü.
İlahiyat eğitimi için Türkiye’de bulunan Uluslararası İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle buluşma
programında konuşan Başkan Görmez, dünya ve
insanlığın zor zamandan geçtiği bir süreçte gelip
Türkiye’de ilim tahsil ettikleri için öğrencileri gönülden tebrik ettiğini ifade etti.
Başkan Görmez, “Sizin varlığınız sadece Türkiye,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
için değil, dünyanın içerisinden geçtiği bu zor süreçte, dünya ve insanlık için çok önemlidir. İyi ki
varsınız. Siz, bütün insanlık için önemlisiniz” dedi.
“Kim Allah rızâsı için ilim öğrenmek üzere bir yola
girerse, Allah ona, cennete götürecek bir yolu kolaylaştırır. Melekler, ilim tahsil eden için kanatlarını
yere sererler. Balıklar bile, âlim için istiğfar eder”
Hadis-i Şerifini hatırlatan Başkan Görmez’in gençlere hitaben ilim üzerine yaptığı konuşması şöyle:
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“İnsan, ilim olmadan Allah’ın hiçbir
nimetinden istifade etme imkânına
sahip olmaz…”
İnsanlığın, ülkelerin, dünyanın, medeniyetlerin
kriz zamanları vardır. Biz, böyle bir kriz döneminden geçiyoruz. İslam medeniyeti büyük bir krizden
geçiyor. Aslında insanlık küreselleşmeyle birlikte
büyük krizler yaşıyor. Bu da İslam medeniyetine

yansıyor. Krizin sebeplerini sadece İslam medeniyetinin haricinde aramayacaksınız, dâhilinde de
arayacaksınız. Dâhilindeki sebepleri bilmeden,
haricindeki sebeplerle mücadele etmeniz mümkün değildir. Kriz nereden kaynaklanıyor? Krizin
bilgiden kaynaklanan sebepleri nelerdir? Bütün
bu krizleri aşmada yolumuzu aydınlatacak yegâne önemli husus ilimdir. Âlimin varlığıdır. Çünkü
biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki “ikra” diye
başlayan bir kitabımız var. İlimsiz bir İslam’ın olmayacağı Kur’an-ı Kerim’in her tarafında açıkça ifade
edilmiştir.

“İnsanlığı ve medeniyetimizi
krizlerden kurtaran ilimdir, âlimdir…”
İlim olmadan Allah’ın verdiği hiçbir nimeti kullanamazsınız. En büyük nimet akıl mıdır? Akıl nimetine
yol gösterecek ilimdir. Akıl nimetini geliştirecek
olan ilimdir. En büyük nimet kalp midir? İlim olmadan kalp, yolunu bulamaz. Kalp, yanlış duygularla
farklı yola sapar. Önce bileceksiniz. Bilgi olmadan
Allah’ın verdiği kâinat nimetini nasıl idare edeceksiniz? Nehirlerden, havalardan nasıl istifade edeceksiniz? İlimle istifade edeceksiniz. İlim olmadan
Allah’ın hiçbir nimetinden istifade etme imkânına
insan sahip olmaz. İnsanlığı ve medeniyetimizi
krizlerden kurtaran ilimdir, âlimdir.

“İlim, dini ve gayri dini diye tasnif
edilmez…”

me hitap eden birer âlim ve âlime olmak için çaba
içerisinde olmalısınız.

Bizim medeniyet tarihimizde ilmin yaşadığı kırılmalar vardır. Bu kırılmalardan bir tanesi, ilmi sadece dini metinlere tahsis etmemizdir. Varlığı, kâinatı
bir tarafa bırakıp, ilk asırlardan itibaren ilim dediğimiz şey tefsir ve hadisten ibaret olmadı. Fizik, kimya, matematik, astronomi gibi kâinatın ayetlerini
bize tefsir eden ilimleri de dini ilim kabul ettik.
İlim, dini ve gayri dini diye tasnif edilmez. Bu tasnif
Kur’an-ı Kerim’e aykırıdır. İlim, ilimdir.

“Dünyanızı şahısların üzerine
kurmayın, hakikatlerin üzerinize
kurun…”

Çalışmalarınızı yaparken sadece ilahiyat diploması almak, vizeleri geçmek, finalleri vermek gibi bir
hedefiniz olmasın. Her biriniz “Nasıl âlim ve âlime
oluruz” buna yoğunlaşın, hayatınızı buna verin. İslam dünyasının bugün su ve ekmek kadar muhtacı olduğu bir zümre varsa o da âlim ve alimelerdir.
Âlim, âleme hitap etmek durumundadır. Kendi köyüne, kasabasına göre hazırlanana âlim denmez.
Âlim, bütün âlemi düzeltmeye yöneliyorsa âlim
olur. Evrenseldir. Bizim Rabbimiz, “Rabbül âlemindir.” Bizim Peygamberimiz bütün âlemlere rahmet
olarak gönderilmiştir. Onun için sizler, bütün âle-

Şahıs merkezli okumalar yapmayın. Yani şahısları
hakikatin yerine ikame etmeyin. Kim olursa olsun,
şahısları hakikatin yerine ikame edip gözünüzü açtığınızda kapattığınızda onu görüyorsanız, sabah
akşam onun kitaplarını okuyorsanız allame-i cihan
olsa, bu sizi âlim yapmaz. Siz, âleme hitap edemezsiniz. Baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina
edilmez. Dünyanızı şahısların üzerine kurmayın,
hakikatlerin üzerine kurun. “Adamları Hakka göre
tanıyın, Hakkı adama göre tanımlamayın.” Siz, evrensel bakın. Siz, düşüncenizi dünyanızı, hayatınızı, şahıslar üzerine ikame etmeyin. Gassalın önünde meyyit olanı hiçbir su ve sabun temizleyemez.
İslam’ın hakikatinden eşhasa bakın, eşhasın nazarından hakikatlere bakmayın. Bu seviyeye geldiğiniz zaman âlim olma yolunda büyük bir mesafe
kat etmeye başlamışsınız demektir. Bilgi ve ilim sizi
bu seviyeye getirir.
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“Diyanet’in Avrupa serüveninin en
önemli meyvesi UİP olmuştur”
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
koordine edilen ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
çocuklarına yönelik Türkiye’de ilahiyat öğrenimi imkânı sağlayan
Uluslararası İlahiyat Programı’nın (UİP) 10. yılı münasebetiyle
değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Afyonkarahisar’da düzenlenen ve iki gün süren çalıştay, “10. yılında UİP”, “Akademik boyut”,
“Destek eğitimi–finansman–barınma”, “Mezuniyet sonrası ve istihdam” başlıklı oturumlar
halinde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, katıldığı
‘Uluslararası İlahiyat Programı 10. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nın açılış programında yaptığı
konuşmada, projenin ortaya çıkmasındaki ne-

denleri, geldiği noktayı ve bundan sonra yapılması gerekenler hususunda değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa’da islamofobi ile mücadele ve Türkiye’deki ilmi birikimin Avrupa dillerine aktarılması bakımından projenin önemine dikkat
çeken Görmez, Avrupa’da üç dönemin yaşandığını, bunların, ‘Herhangi bir hak talebinde bulunmadan yaşama dönemi’, ‘Kimliğinin farkında ancak taleplerin sınırlı olduğu dönem’, ‘Hak
bilinci ve taleplerin arttığı dönem’ olduğunu
belirterek, son dönemde Müslümanların kimliklerini ortaya koyma iddialarını yüksek sesle
dillendirmesiyle problemler yaşadığını ve 11
Eylül’ün de etkisiyle Müslümanların varlığı bir
hukuk konusu değil, güvenlik konusu haline
geldiğini kaydetti.
Din-kimlik ilişkisinin bir parçası olarak din eğitimi ve din hizmetlerinin önemine işaret eden
Başkan Görmez, “Din–kimlik ilişkisi ve bunun
bir parçası olarak din eğitimi ve din hizmetleri Avrupa’da yaşayan ilk dönem Müslümanlar
için ön plandadır. Avrupa’da bu işin altyapısı
olmadığı için, orada yaşayan Müslümanlar bu
işi kendileri yapmak durumunda kaldılar” diye
konuştu.
Avrupa’da son 40 yılda önemli olayların yaşandığını ifade eden Başkan Görmez, şöyle konuştu:
“Son yıllarda Avrupa ülkeleri, vatandaşlığa geçen Müslümanları sadakat testine tabi tutmaya
kalktı. Geldikleri ülke ile yaşadıkları ülke arasında
seçim yapmak zorunda kalmak, çok kültürlülük
söylemlerini berheva ettiği gibi, entegrasyon sorununu kültürel bir mesele olmaktan çıkarıp güvenlik meselesine dönüştürmüştür. Diyanet’in
40 yıllık Avrupa tecrübesinin, hukuk, sosyoloji,
değerler gibi alanlarda tecrübelerinin, 40 yıllık

Diyanet’in Avrupa serüveninin en önemli meyvesi UİP olmuştur. Ancak UİP’i yalnızca istihdam
üzerinden değerlendirirsek hata ederiz.
Asıl üzerinde durmamız gereken konu, bu projeyi Batı ile Doğu arasındaki uçurum ve islamofobiayı ortadan kaldıracak bir proje haline nasıl
dönüştüreceğimizi konuşmalıyız. Avrupa’da
İslâm ilahiyatının, güvenlik meselesi olarak mı,
din ve kültür meselesi olarak mı gündeme geldiği tartışılmalıdır. islamofobia ve İslâm karşıtı
ırkçılığa karşı doğru bir din algısı oluşturma,
Türkiye’deki ilmi birikimi Avrupa dillerine tercüme etme, ev sahibi kültür ile Müslümanların
kültürü arasında barış içerisinde, geçişken bir
din hizmeti sunma bakımından bu proje son
derece önemlidir.”
Değerlendirme toplantısına, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK), İlahiyat Fakülteleri,
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Maarif
Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gibi çeşitli
kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve öğrenci
temsilcileri katıldı.
UİP kapsamında halen 15 ülkeden gelen 671
öğrenciye destek verilmektedir. Program kapsamında öğrenim gören öğrenciler, Türkiye
Diyanet Vakfı’nın Türkiye’deki eğitim hizmetleri
ve illerdeki imkânlarından yararlanmaktadır.
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3. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda

“İslam Dünyasında Dini Akımlar”
konuşuldu

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen
3. Uluslarası Öğrenci Sempozyum’nda
"İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler" masaya yatırıldı.
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29 Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube
Başkanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bugün
dini akımlardan kaynaklanan bazı problemler
olduğunu belirterek, genç akademisyenlerin,
konuyu masaya yatıracak olmalarının önemine
işaret etti.

çıkarılan mezhepçi tavırlarla İslam'ın önüne bir

İslam dünyasının zor süreçlerden geçtiğine
dikkati çeken Yılmaz, dünyada İslam adına öne

çalışma alanını genişlettiğini, 42 yıldır iyilik fa-

perde oluşturulduğunu ve İslam coğrafyasını perişan hale getirildiğini vurguladı. Yılmaz,
İslam'ı kendi kaynaklarından usulüne göre okumak gerektiğini kaydetti.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun ise TDV’nin her geçen gün büyüyerek
aliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Vakıf olarak eğitime önem ve öncelik verdiklerini vurgulayan Tutkun, “Bugün geldiğimiz noktada İslam dünyasının ihtiyacı olan yetişmiş,
bilinçli, donanımlı insan kaynağının, doğru yerlerde doğru şekilde istihdam edilmesini önemi
ortaya çıkmıştır. Vakfımız, son dönemdeki çalışmalarını ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerine
vermiştir” dedi.
TDV’nin İSAM ve 29 Mayıs Üniversitesi ile eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan
Tutkun, bunun yanında yurt içi ve yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.

4. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
Kayseri’de yapılacak
Kayseri Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Şahin Güven de sempozyumun değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada, öğrencilere cesaretlerinden ve
katkılarından dolayı teşekkür etti.
Güven, “Bu çalışmalar yurt dışından ülkemize
gelen öğrencilerimize bir sonraki yıla teşvik
edici bir unsur. Böylesi ortamlar artarak devam
etmeli. Dini akımların ya oluşum ya da seyir sürecinde dış güçlerin etkisi ve bu etkilerin günümüze yansıması da çok önemli. Tanımak önemli ama tanımlamak da önemli “ dedi.

Tutkun, “Sempozyum
çok yararlı bir çalışma
oldu. İstifade ettik”
dedi. Tutkun, Kayseri
Müftüsü Şahin Güven’in sempozyum ev
sahipliği davetini kabul ettiklerini belirterek, sempozyumu gelecek yıl daha
çok katılımla Kayseri’de yapacaklarını söyledi.
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Kaya, öğrencileri sempozyum ile bir araya getirerek akademik çalışmalar yapmasını sağlayan
Türkiye Diyanet Vakfı’na İSAM ve 29 Mayıs Üniversitesi’ne teşekkür etti.
Öğrenci faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaya, sempozyum süresince
İslam coğrafyasının bir çok noktasını dolaştıklarını, dini akımların bir çoğunu gözden geçirdiklerini söyledi.
Değişik ülkelerdeki İslami akımların birçoğunun o ülkelerdeki bir takım krizler ve savaşlar
sonrası ortaya çıktığını gördüklerini vurgulayan Kaya, “Müslümanların çoğunlukta olduğu
ülkelerde genellikle yerel akımlar, kendi kültüründen yeşeren akımlar olarak görüyoruz. Bazı
ülkelerdeki akımlar ise ithal, başka bir ülkeden
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Gelecek yıl 4’üncüsü düzenlenecek sempozyumun Kayseri’de yapılmasını teklif eden Güven,
emeği geçenlere teşekkür etti.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun ise sempozyum kapanış konuşmasında, bildiri sunan
öğrencileri göstermiş oldukları akademik cesaretten dolayı tebrik etti.
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gelen oranın kültürüyle neşet eden akımlar olduğunu görüyoruz. Toplumları iyi tanımak gerekiyor, tanımadığınız topluma bir şey sunmanız, sunduğunuz dil ne kadar iyi olsa da kabul
görmeyebilir” dedi.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu ve Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel
öğrencilerin sunumları konusunda değerlendirme yaptı.
18 bildirinin sunulduğu, “İslam Dünyasında
Dini Akımlar ve Güncel Meseleler” başlığıyla
düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
Sempozyuma, İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit
Küçük, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun yanı
sıra yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen katıldı.
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TDV mezunlar buluşması
Sempozyum kapsamında ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı uluslararası öğrencilerinin tecrübelerini paylaştığı “Mezunlar Buluşması Paneli”
düzenlendi.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte mezun öğrencilerin kendi ülkelerinde üstelenmiş oldukları
görevleri ve yaptıkları çalışmalar konusunda kişisel tecrübeleri, eğitimlerinin sonunda gelmiş
olan öğrencilerimizle paylaşarak yol göstermeleri sağlandı.
Hollanda Din Görevlisi Bünyamin Yıldız “Hollanda’da Din Görevlisi Olmak”, Almanya’dan
Gürcan Mert “Almanya’da Din Görevlilerinin Faaliyetleri“ , Arnavutluk’tan Dr. Eduart Caka “Arnavutluk’ta Akademisyen Olmak”, Prizren’den
Besim Berisha, “Kosova’da Din Görevlisi Olmak”,
Balkan Araştırmaları Merkezi Başkanı Enes İdriz
“Türkiye’de Balkanlı Öğrencilerin Faaliyetleri”
konuları hakkında bilgiler verdi.
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TARİHTEN BUGÜNE KADININ SERENCAMI
Hatice Kübra Görmez

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en
değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”
(Hucurat suresi : 49/13)

Hamd; bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, insanlığı ihtiyacı olduğu her zaman diliminde rahmet ve hidayet kaynağı olan
ilahi vahiyle buluşturan yüce Allah’a…
Salat ve Selam; iki cihan güneşi, merhamet,
şefkat ve adalet timsali, nebiler zincirinin
son halkası ve insanlığın efendisi Rasulü
Ekrem’e…
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Yüce Allah kadını ve erkeği ahsen-i
takvim üzere yaratmış, yeryüzünün imarı ve inşası için halife
olarak vazifelendirip yeryüzüne
göndermiştir.
Biz kadınların serencamı ise
Hz. Havva ile başlamıştır.
Hz. Adem’le aynı özden yaratılarak, birlikte iman ederek,
beraber hata yapıp, pişman
olup af dileyerek, dünya yolculuğuna beraber çıkarak…

Yaratılan ilk kadın, ilk anne Hz. Havva… Hamileliği, bunun ağırlığını, doğum sancısını ilk kez
yaşayan kadın… Bu zorluklara karşı nasıl tedbir
alınacağını bilemeden, her şeyi bizzat yaşayarak öğrenen kadın… Cennet meyvesi olarak
vasıflanan evladın tadını, annelik duygusunu,
yitirdiği cenneti ayaklarının altında ilk kez yeniden hisseden kadın... ilk annemiz, insanlık dediğimiz mefhumu yeryüzüne taşıyan bir köprü
olan Hz. Havva…
Kimi zaman köle ve zenci bir kadın iken Hacer olmaktır kadının yazgısı. Tarih boyunca insanlığın
imtihanı olan kölelik, cinsiyetçilik ve ırkçılık karşısında imanı, sadakati ve teslimiyeti ile yeni bir
ümmetin temelini atma vazifesi gibi büyük bir
vazifeyi Hz. İbrahim’le birlikte üstlenen kadındır
Hacer. Bir peygambere eş, diğerine anne, sevgili
peygamberimize büyük anne olan, kıyamete kadar Kabe’nin kucağında ağırlanan Hz. Hacer…
Kimi zaman tanrılık iddiası güden Firavun’a yazgılı iken sahip olduğu her türlü dünyalığı, Allah’a
iman ve cennete karşılık elinin tersiyle iten Asiye
olmuştur kadın. Yavrusunu kurtarmak için ilahi
vahye boyun eğerek bir sandık içerisinde Nil’in
coşkun sularına bırakan annenin kutlu emanetini nehrin kıyısından alıp bağrına basan ve bir
anne şefkati ile onu Firavun’un sarayında büyüten kadın. Gün gelip “Ben de Musa’nın Rabbine
inanıyorum” diyerek Firavun’un karşısına dikilen
Asiye… İsmiyle müsemma, zulmün her türlüsüne karşı isyan eden ve en ağır şekilde sıkıntıya,
eziyete maruz kalan ve Rabbinden cennette bir
köşk vadi alarak şehit olup yazgısını değiştiren
kadındır Hz. Asiye….
Kimi zaman Hanne olmuştur yazgımız. Karnındaki çocuğu sırf Allah’a hizmet etmek üzere
vakfeden, bununla kadını aşağılayan, hor gören, asla ibadethanelere sokmayan bir geleneği
kökünden sarsmak ve değiştirmek için cesurca

bir karşı duruş sergileyen Hz. Meryem’in annesi Hanne…. Rabbi onun hediyesini en güzel bir
şekilde kabul buyurmuş ve Meryem’i nadide bir
çiçek gibi yetiştirmiştir.
Kimi zaman Meryem gibi Rabbinin mescidinde
kendini hizmete adayan kadın olmaktır yazgımız. İffetini sapasağlam koruyan ve Rahman’ın
kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran
kızı Meryem. Daha sonra kendisine Allah’ın
ruhundan üflemesiyle, Hz. İsa gibi büyük bir
peygambere anne olma şerefine nail olan Azra
Meryem’dir kadın. İnsanlık tarihine iffeti ile damgasını vuran, vahiyle hayatı ilmek ilmek dokunan, ismi Kuran’da bir sureye ad olan Hz. Meryem…
Kimi zaman İslam’ın ilk şehidi Sümeyye olarak
tarihe geçmiş, bir köle iken kul olabilmek için
cesurca Allah’a imanı seçmiş, ‘La ilahe illallah’ diyerek putları inkâr etmiş, eşiyle beraber şehadet
şerbetini içmiş…
Kimi zaman Hane-i Saadetin ilk hanımefendisi
Hatice’dir kadın… Hz. Peygamber Hira Mağarasında ilk vahyi aldıktan sonra korku ve heyecanla
Hz. Hatice’ye koşup başından geçenleri anlattığında o bir manifesto gibi olan; “Yemin ederim
ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü
sen akrabalarını gözetirsin, her zaman doğruyu
söylersin. İhtiyacı olana yardım eder, İşini görmekten âciz kimselerin işlerini yüklenirsin. Fakiri
doyurur, misafirini en iyi şekilde ağırlarsın. Hep
haklıların yanında yer alır, onlara yardımcı olursun” sözleriyle; malı, canı, muhabbeti ve sadakati ile Allah Rasulü’nün yanında yer alan, ilk defa
şehadet getiren, ilk kez namaz kılıp ibadet eden,
ilk mümine kadın… Dünyadan ayrıldığı seneye
‘hüzün yılı’ denilen kadın Haticetü’l-Kübra …
Kimi zaman Fatıma olmaktır yazgımız. Allah
Rasulü ile aralarındaki sevgi ve saygı o kadar
değer ifade ediyor ki baba ile kız evlat ilişkisinin

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - MART 2017

71

MAKALE
zirve noktası…. Daha küçük yaşta, İslam’ın ilk yıllarında babasının yaşadığı zorlukları küçücük yüreğinde hisseden, babasının üstünden başından
deve işkembesini temizleyen, savaş meydanında
yarasını tedavi eden, annesi vefat edince ev işlerini gören ve ‘Ümmü ebiha’ ‘babasının annesi’
lakabına bizzat babası tarafından layık görülen
Peygamber kızı Hz. Fatıma. Un değirmeni kullanmaktan eli nasır tutan, babasının “Ya Fatıma!
sakın baban peygamberdir diye güvenme. hak
yoldan ayrılırsan seni ben dahi kurtaramam” dediği Hz. Fatıma Zehra….
Kimi zaman müminlerin bilge annesi Aişe olmuştur kadın. İlme adanan bir ömür… Allah
Rasulü’nün Hane-i Saadette, aklını ve gönlünü
ilmek ilmek, gergef gergef bilgi ve hikmet ile
dokuduğu “dininizin yarısını Hümeyra’dan alınız” övgüsüne mazhar olan kadın. Sevgili eşi Hz.
Muhammed’e talebe olmaktan, öğrenmekten,
sormaktan, düşünmekten bıkıp usanmayan, bir
odacık evlerini adeta bir ilim, irfan mektebine
dönüştüren Aişe’dir kadın…
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Onların küçücük haneleri, yetim çocukların himaye edildiği bir yetimhane, kimsesizlerin sığınağı, ilahi vahyin şehadeti ve nübüvvetin
karar mercii olarak adeta kocaman bir merkez
olmuştur. Hane-i Saadet’te Allah Rasulü’nün dizi
dibinde yetişen Hz. Aişe; vahye tanıklığı ile, ilmi,
dirayeti, cesareti, şefkat ve merhameti ile İslam
tarihinde hak ettiği yeri almıştır. O ve onun gibi
nice sahabi hanımlar isimlerini tarih sahnesine
altın harflerle yazdırmışlardır…
Kimi zaman Zübeyde hatun olmuştur kadın.
Abbasi Hükümdarı Harun Reşid’in eşi Zübeyde
Hatun. Miladi 780 yılında 40 km uzunluğunda
kendi adıyla anılan (Ayn-ı Zübeyde) bir su yolu
yaptırır. Mekke’den Arafat’a kadar su kanalları
döşetir. Müzdelife yoluyla ulaşan su, mukaddes
beldedeki çeşmelerden akar. Zübeyde Hatun,

bunun yanı sıra han, hamam, imarethane ve şifahane gibi daha pek çok hayır müessesesi inşa
ettirir.
Kimi zaman tarih Kanuni Sultan Süleyman ve
Hürrem Sultan’ın kızları Mihrimah Sultan’ı altın
harflerle yazar. Mimar Sinan’a ‘Ayn-ı Zübeyde’ su
yolunu tamir ettirerek ‘Mekke Su Yolu’ nu yaptırır. Böylece ‘Ayn-ı Zübeyde’ yeniden ihya olmuş,
dahası büyük oranda geliştirilerek Mekke’ye
ulaştırılan ve başka kaynakların da eklenmesiyle
daha da çoğalan su, şehrin her mahallesine çeşmeler vasıtasıyla taşınmıştır. Çünkü daha önce
Zübeyde Hatun’un inşa ettirdiği su yolu, sadece
Arafat’a kadar getirilmiş, mahallelere ulaştırılamamıştır.
Kimi zaman Hayme anadır kadın. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin nenesi,
Ertuğrul Bey’in annesi olan bir Yörük kadınıdır.
Hayme Ana, cefakâr, fedakâr Türk anasının en
büyük timsalidir. Onun tarih içinde gördüğü
fonksiyon pek az anneye nasip olmuştur. Hayme
Ana Kutlu Kayı boyunun lideri, komutanı, derleyicisi, devlet kurucusu gibi pek çok özelliği şanlı
kişiliği ile birleştirmiştir. O devlet evinin direğidir.
Kocası Süleyman Şah’ın vefatından sonra dağılma noktasına gelen Kayı boyunu selametle bir
araya getirerek cihanın en büyük devleti olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun temelini atmıştır.
Kimi zaman Nene hatun olmak düşmüş kadının yazgısına omuzunda, sırtında ve kağnısında
mermi taşıyarak…Aziziye savunmasına 20 yaşlarında genç bir gelinken, küçük yaştaki oğlunu
ve 3 aylık kızını evde bırakarak katılmıştır Nene
Hatun. Üç aylık bebeğini emzirmiş, «Seni bana
Allah verdi. Ben de O'na emânet ediyorum.” diyerek vedalaştıktan sonra birkaç saat önce ölen
ağabeyinin kasaturasını alarak sokağa fırlamış.
Düşmanla başa baş, dişe diş mücadele etmiş.
Türkiye’de “Yılın Annesi” unvanı verilmiş ilk ka-

dın. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “3. Ordunun Nenesi” ilan edilen Nene hatun… Kara
Fatma, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Saime hanım, Yirik Fatma ve daha niceleri…
Kimi zaman Bosna’da insanlığın en yüz kızartıcı
zulmüne, tecavüze uğrayan 60 bin Boşnak kadından biri olan Aila… kimi zaman Avrupa’nın
göbeğinde soykırıma uğrayan, yüreği eşinin, babasının, kardeşinin, evladının acısıyla dağlanan
Bosnalı bir kadın….
Kimi zaman Beyt-i Makdis-in muhafızlığını üstlenen, Yahudi postalları Mescid-i Aksa’ya girmesin
diye gece gündüz nöbet tutan bir Filistinli kadın
olmaktır payına düşen. Tüm dünyaya insanlığın
tükenmediğini haykırmak ve Kudüs’ün kandilleri, Gazze’nin ileride aydınlığa dönüşecek nur
kıvılcımları sönmesin diye canını siper eden Filistinli kadın …
Kimi zaman tüm dünya susarken Filistin halkının
çektikleri sıkıntıları korkusuzca ve cesurca, çektiği fotoğraflar ve videolarla dünyaya duyurmaya
çalışan 10 yaşında Janna Cihad adında koca yürekli bir Filistinli kız çocuğu…
Kimi zaman Afrikalı kadın olmak düşmüş yazgısına. Açlıkla, susuzlukla imtihan edilmiş kadın
Afrika’da, gözlerinin önünde yavrularını açlık ve
susuzluktan bir bir kaybederken… Bütün dünya,
hatta biz Müslümanlar tıka basa doyup sonra da
diyet konuşup obezite ile meşgul olurken…
Kimi zaman muhacir olmuş yollara düşmüş kadın evlatlarıyla, arkasında eş, baba, vatan ve sevgiye dair her şeyi bırakarak…Suriye’den, Irak’tan,
Afganistan’dan… Bir düğün, bir çeyiz bohçası,
tüten bir ocak, hatta bir gelinlik dahi hayal edemeden, mülteci kamplarında bir çadıra gelin
gitmek zorunda kalan çocuk yaştaki küçük kadın
olmaktır alın yazısı…

Kimi zaman vatansız kalmayalım diye, ezanlar
salalar susmasın diye, cennet timsali topraklarımızı cehenneme çevirmek isteyenlere fırsat
vermemek için gencecik fidanlarını toprağa vererek şehit eşi, şehit anası, şehit evladı olmak
düşmüş payına kadının…
Kimi zaman ihanete, istismara, haksızlığa uğramış hem de yakınları tarafından. Kimi zaman
töreye ve şiddete kurban edilmiş…Kimi zaman
çocuk yaşta evlendirilip dünyası cehenneme
çevrilmiş, eğitimine, hayallerine ve geleceğine
prangalar vurulmuş…
Aç kalmış açıkta kalmış, yalnız kalmış. Ama...her
şeye rağmen hayat mücadelesinde hayatın her
alanında hep var olmuş ve olmaya devam edecektir Allah’ın izniyle…
Bu sebeple güçlü, iradeli, ferasetli, cesaretli olmalı kadın. Değerli ve muhterem olduğunu ve
bu değeri Allah ve Rasulü’nün takdir ettiğini, bu
takdire teslim olursa dokunduğu yeri cennete
dönüştüreceğini ve sonuçta ayaklarının altına
cennetin serileceğini bilmelidir kadın. Kendisi
üzerinden oynanmak istenen tüm oyunların farkında olmalı, hiçbir siyasete, hiçbir güce teslim
ve köle olmadan sadece Allah’ın rahim sıfatının
tecellisi olduğunu bilerek ona kul olmalı kadın…
Eğer bizler yaşadığımız asrı ve yeryüzünü bir
nebze de olsa bilgi, değer ve erdemlerle donatabilirsek, kadına ve erkeğe birlikte, yeryüzünü imar eden, toplumu inşa eden birer şahsiyet olma bilincini kazandırabilirsek, sadece
Müslümanlara değil, tüm insanlığa yaşanabilir
bir dünya sunabiliriz.
Yüce Rabbimin bunu bir dua ve niyaz kabul etmesi temennisiyle….
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KAGEM 2017 faaliyet yılı

“İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın”
konferansıyla başladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim
Kalın, “Batılılar Türkleri, İstanbul’un fethinden
dolayı hiçbir zaman affetmediler” dedi.
Kalın, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin (KAGEM) 2017 faaliyet yılı açılışı
dolayısıyla “İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün
ve Yarın” konulu konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez’in de katıldığı konferansta Kalın,
İslam-Batı ilişkilerinin bin yıldır gündemde yoğun bir şekilde yer aldığını, meselenin kökünün, İslam’ın tarih sahnesine çıktığı 7. yüzyıla
kadar gittiğini ifade etti.

“İslam-Batı ilişkileri tarihi savaşlardan
ibaret değil”
İslam-Batı ilişkileri tarihinin, uzun bir döneme
yayılan karmaşık, çok yönlü ve çok boyutlu bir
yanı olduğunu vurgulayan Kalın, “İslam-Batı ilişkileri tarihinin sadece savaşlardan ibaret olmadığını bizim de kavrayıp kabul etmemiz gerekiyor.
Elbette tarih boyunca birçok savaşlar, çatışmalar
olmuştur ama bu tarihi sadece savaşlara indirgemek, sadece askeri bir tarihe indirgemek büyük bir hata olur. Bu tarih içinde kültür var, sanat
var, seyahat var, hepsinden önemlisi insan var,
coğrafya var. Bu nüansları kavramamız aynı zamanda bizim İslam-Batı ilişkileri tarihine daha
interdisipliner bir açıdan bakmamızı da zorunlu
kılıyor” ifadelerini kullandı.

Kalın, Batı’nın İslam’a yönelik algısında üç tutumunun öne çıktığını, üç tehdit algısının bu
tarihi şekillendirdiğini, bunların “teolojik tehdit
algısı”, “siyasi ve askeri tehdit algısı” ile “kültürel
tehdit algısı” olduğunu anlattı.

“Batılılar Türkleri, İstanbul’un
fethinden dolayı hiçbir zaman
affetmediler”
Günümüzde Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili tartışmaların İslam-Batı ilişkilerinden bağımsız olmadığını belirten Kalın, İslam dünyasından birçok insanın bu meseleyi, ‘’Acaba Batı bize nasıl
bakıyor, Avrupa bize nasıl bakıyor?” zaviyesinden gördüğünü belirtti.
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Türkiye’nin AB üyeliğinin, 50 küsür yıldır devam
eden bir serüven olarak inişli çıkışlı birçok aşamadan geçtiğini ve bugünlere geldiğini dile
getiren Kalın, şöyle konuştu:
“Nedir engelleyen ya da neticelendiği zaman
ne tür sonuçlar alacağız? diye meseleye baktığınız zaman İslam-Batı ilişkilerinin uzun tarihine
yayılan birçok konunun olduğunu görüyoruz.
İstanbul’un fethi, özellikle Ortaçağ ve modern
dönemdeki Avrupalı düşünürlerin, tarihçilerin
hafızalarında derin izler bırakan konulardan biridir. Bu manada beklenmedik bir hadiseydi Avrupalılar için, Bizans için İstanbul’un fethi ve bu
fethin şokunu uzun bir süre de atlatamadılar.
Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul’un fethinden
dolayı hiçbir zaman affetmediler.”

Başkan Görmez: “İslam’a yönelik
nefret, Müslüman kalplerde nefrete
dönüşmemeli…”
Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanı
Görmez de KAGEM’in ilim, fikir ve düşünce
merkezine dönüştüğünü belirtti.
Tarihe bakıldığında büyük acıların yaşandığı zamanların olduğunu dile getiren Başkan
Görmez, bugün de bütün Müslümanların büyük acılar yaşadığını ifade etti. Yaşanan acıların
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ve zorlukların üstesinden gelineceğini vurgulayan Başkan Görmez, bundan da kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.
En büyük endişenin, yaşanan acıların İslam ufkunda hasarlar meydana getirmesi olduğunu
anlatan Başkan Görmez, sözlerine şöyle devam
etti:
“Halimize baktığımız zaman, büyük acılar yaşadığımız zamanlar olmuştur. İlk asırlarda yaşadığımız acılar, Moğol istilasıyla Haçlı seferlerinin
birlikte İslam coğrafyası üzerine yürüdüklerinde yaşadığımız büyük acılardır. Ve başka her
coğrafyada yaşadığımız büyük acılar olmuştur.
Bu büyük acıların en büyük tehlikesi İslam’ın
medeniyet ufkunu daraltma yönünde zarar vermesidir. İslam’ın medeniyet ufkunda hasarlar
meydana getirmiş olmasıdır. Acaba bir Kerbela
olmasaydı, Kerbela acısını yaşamasaydı coğrafyamızda 13 asır devam eden bir ihtilaf olacak
mıydı? Yahut Endülüs’te yaşadığımız acılar, Maveraünnehir’de yaşadığımız acılar olmasaydı,
İslam ümmeti nasıl bir ümmet olurdu?
Bugün de coğrafyamızda çok büyük acılar yaşıyoruz, bütün Müslümanlar büyük acılar yaşıyor.
Bu acıların ve zorlukların tamamının üstesinden
bir gün geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın. Ama en büyük endişemiz; yaşadığımız
bu acıların İslam ufkunda hasarlar meydana getirmesidir. İslamofobi kötü bir şeydir, ama İslamofobinin en büyük tehlikesi; İslam’ın rahmet
ufkunu daraltmaya sebep olmasıdır. İslamofobi,
bizim rahmet ufkumuzu daraltmamalıdır. İslam’a yönelik oluşan nefret, Müslüman kalplerde nefrete dönüşmemelidir. Başka dünyalardan
bize yönelmiş düşmanlık, bizde de bir düşmanlığa dönüşmemeli, çünkü bu bize yakışmaz. Allah Resulü bize bunu öğretti.”

“KAGEM’de ilim, kültür ve sanat iç içe”
TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak da
“KAGEM’in ilim, kültür ve sanat alanında yaptığı
çalışmalarla mütevazı ve bir o kadar da samimi
kalmaya çalışan bir çabayı temsil ettiğini, özellikle 2011 yılından bu yana KAGEM’de ilim, kültür ve sanat dallarının iç içe geçtiği bir çalışma
alanı oluşturmak için gayret ettiklerini söyledi.

2017 yılında KAGEM’de yürütülecek faaliyetler
hakkında bilgi veren Toprak, “Her yıl olduğu
gibi bu yıl da lisans ve lisans-üstü seviyede kademeli seminer programlarımız her biri kendi
alanında çok kıymetli hocalarımızla Ekim ayından itibaren başladı. Bu kapsamda temel İslam
ilimleri programı, okuma tartışma grupları, dil
ve sanat seminerleri, kitap okuma ve neşir toplulukları, KALEM söyleşileri bu yıl da hız kesmeden devam edecek. Sosyal çalışmalarımızda
ise insanın hayatına dokunmanın, ona temas
etmenin ne denli ciddi ve incelik gerektiren bir
iş olduğunu bilerek hareket etmeye çalışıyoruz.
Bu sebeple dağınık ve geçici ilgiler yerine kalıcı
ve sonuçlarını izleyebildiğimiz projelere ağırlık
veriyoruz” diye konuştu.
Toprak, özellikle yetim ve kimsesiz çocukların
himaye edilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini de sözlerine ekledi.
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NİYE HÂLÂ ÇANAKKALE? ÇÜNKÜ...
M. Ali EŞMELİ

Yığıldı ordusu dün haçlının Çanakkale’ye,
Bu şanlı millete; "Burdan çekip gidin!" demeye!
Dedik ki biz de; "Bu cennette kâfirin işi ne!"
O son hudûdu mezâr ettik onların leşine…
(Seyrî)
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Bazı gerçekler vardır ki, üzerinden asırlar da
geçse, tazeliğini her zaman korur. Eğer biraz
unutulmaya yüz tutsa, yine tarih onları, gerekirse en acı hâdiselerle tekrar tekrar hatırlatır.
Çünkü o gerçekler, var oluşumuzun temel harcını teşkil etmektedir. Onlara bîgâne kalındığında millet binası, en ufak depremde yerle bir
olmaktan kurtulamaz.
Bu sebeple gerek bize ait, gerekse diğer milletlere ait her tarih sayfasında Malazgirt de bu sabah yaşanmış gibi tazedir, İstanbul’un fethi de,
Çanakkale de, İstiklâl Harbi de…

Milletlerarası en sıcak münasebetlerin en samimî tebessümlerinin ardında bile bu taze ve
diri gerçekler dâima vardır. Bu gerçeklerin içindeki gayeler, niyetler, idealler her zaman tazedir. Her biri, kendine doğacak fırsatı bekler durur. Her biri, pusudadır. Denk düşürürse, bütün
tebessümleri bir tarafa bırakıp hemen harekete
geçer. Tarihte bizim sayemizde ve desteğimizde var olma imkânına kavuşmuş nice gayr-i
müslim milletin, sonradan başımıza ördüğü çoraplar, fırsat bulunca yaptığı ihânetler hep bu
yüzden. Dünyanın zaman zaman karışması, haritaların yeniden çizilmesi bu yüzden. Kendini

dünyanın en güçlüsü hissettiği an ehl-i salîbin
gerek sömürmek, gerekse taze tarihî gerçekler
etrafında intikam almak niyetiyle bugün bile
kendi uydurduğu boş gerekçelerle «haçlı seferi» ifadesini telâffuz etmesi bu yüzden. Kitle
imha silâhları var iddiasıyla Irak’a girdiler. Bu
iddia asılsız çıkınca pişkin bir eda ile «istihbarat
hatası» dediler sadece. Ancak bu asılsız gerekçe ile çoluk-çocuk dâhil bir milyona yakın insan
öldürüldü. Hâlâ her gün yüzlerce insan ölüyor
da sıradan, dünya gündeminde bir şeymiş gibi
yer alıyor. Bütün bunlara rağmen «istihbarat
hatası» derken bile çok rahat tavırlar içindeler.
Çünkü bu ifade, aslında suçlarını itiraf değil;
«Hiçbir haklı ve doğru gerekçe üretmeye ihtiyacım yok. Güçlü olmak haklı olmak için yeterlidir.
Ben ki en güçlüyüm, hangi ülkeyi gözüme kestirirsem, istediğim gibi işgal ederim. Yakıp-yıkarım. Bu benim en tabiî hakkım. Kısacası her millet benim rotama ve çıkarlarıma hizmet etmek
zorundadır, aksi hâlde vay hâllerine!» tarzında
gizli bir gözdağı...
Bu da gösteriyor ki, tarihte olmuş olayların,
olanların ve yarın olacakların sebebi, en eski
zamanlarda da yaşanmış olsa hâlâ taze kalan
gerçeklerdir ki, bunlar, her zaman devam ediyor, devam edecek!

Görmek lâzım;
Haçlı cephe, asırlardır onlara karşı kazandığımız
büyük zaferler karşısında içlerinde biriktirdikleri ve en dost anlarında bile en kindar şekilde
taze tuttukları kinleriyle bu millete iki yüzyıldır,
Âkif’in;
“Kımıldasan, «Ezeriz, mahvolursunuz!» derler!”
tesbitindeki davranışlar içinde muamele etti.
İşte, Çanakkale’nin hep taze olan ve bizim di
mağımızda da hep taze kalması gereken gerçeği. Kâh maskeli kâh maskesiz bize karşı sergiledikleri tavırlar, orada bir daha çok net âşikâr
olmuştu:
Nerde -gösterdiği vahşetle «bu, bir Avrupalı»
......
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahpe, hakîkat, yüzsüz.
Mâlûm;
“Uluslarası kimyasal silâh kullanmak suçtur, an
cak Türkler insan olmadığı için onlara karşı kul
lanmak suç değildir.” mantığıyla hareket eden

Her türlü barış şartlarında bile milletlerin kendi nesillerini içten içe bu gerçeklere göre eğitmeleri de, bu tespiti tasdik etmekte değil mi?
Churcill’in elinde Kur’an tutan bir heykelinin
yapılıp da altına: «Biz Türklerin elinden bu kitabı
almadıkça onları yenemeyiz!» sözünün yazılması ve onun, bugün müzelerde sergilenmesi, neyin ifadesidir?

düşman kitlelerinin sadece Çanakkale’ye gelenleri değil, gelmeyenleri de bu uğursuz muharebede hunhar işgalciler arasında yer almışlardır. Hamilton hâtıralarında şu satırlara yer
verir:
“Yahudi gazeteciler bizim dâvâmıza renk katıyor,
Yahudi bankerler de kesemize para yağdırıyordu.”
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Bu yüzden;

• Uyumayan gözler,

Bugün, o zamanlarda düşen medeniyet mas
kelerinin tekrar değişmesi, o günkü gerçeklerin
tazeliğini hiçbir şekilde ne yazık ki bayatlatmıyor.

• Üç kıt’ada iz bırakan muharipler vardı:

O hâlde;

Üç kıt’ada yer yer kanayan izleri şâhid,

O gün bizlerde dipdiri ve taptaze var olan
hasletlerimi
zin, değerlerimizin ve kuvvetlerimizin çok iyi idrak edilmesi ve her zaman aynı
tazeliğini koruması, zinde kalması ve hiç bayatlamaması da, yarınlarımız açısından en hayatî
meselemiz.

Dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücâhid!..

O günkü tazelik ve zindeliğin içerisinde ne vardı? Bunu Âkif’in tespitlerinden dinleyelim…

Zannetme ki ecdâdın asırlarca uyurdu,
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

• Bayraktaki hilâlin uğruna güneş gibi kurban
olanlar,
• Kanıyla tevhîdi kurtaranlar vardı:
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!.
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

• Yüreklerde düşmandan; ürkmeyen bir cesaret,
• Göğüslerde alınamayacak bir îman kalesi vardı:
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahramân orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat îmân?
• Namusu çiğnetmemek vardı.
• Şehid gövdelerini dağlar gibi dikip de,
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Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
• Kabre de tarihe de sığmayacak yücelikte şühedâ vardı:
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
«Gömelim gel seni târîhe» desem, sığmazsın.
Hâtırasını yaşatmak ve değerini ifade edebilmek için Kâbe’nin bile kabir taşı olsa az gelece-

• Allâh’a rükûdan başka hiçbir güce karşı eğilmeyen başlar,

ği kıymette;

• Âsım’ın nesli vardı:

• Yüksek şahsiyetler vardı:

Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:

«Bu, taşındır» diyerek Kâ’be’yi diksem başına;

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmiyecek.

Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar...

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana…

Hazret-i Peygamber’in kucağını açtığı;
• Şehid oğlu şehidler vardı:
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.
İşte bu var olanlar;
Her zaman taze ve zinde oldukça bu milletin ve
memleketin varlığı devam edecektir.
Unutmamalı:
Dün Çanakkale’de bu ölümsüz varlarımızın
oluşturduğu geçilmez kalelere çarpıp da sırtüstü düşmeleri sebebiyle bizi yok edemeyenler,
bugün tek tek o var olan kaleleri yok etmek ve
böylece kendilerine hâlâ Anadolu’nun kapılarını mutlaka açmak gayesindedirler. Bu uğursuz
gaye, savaş tarihlerini sebep ve neticeleriyle
şöyle üstünkörü elden geçirsek bile görülecektir ki, o günkü kadar tazedir.

15 Temmuz da, o taptaze duran haçlı emellerinin ve saldırganlığının bir başka hücumu değil
miydi?
Hollanda’da düşen maskeler de, aynı gerçeklerin ne kadar taze olduğunu göstermiyor mu?
Benim yarınlarımı ve haritalarımı hâlâ düşmanlarımın şekillendirmek için yaptıkları entrikalar,
bütün ortadoğuyu kasıp kavuran işgaller, boğuşmalar, katliamlar ve daha neler neler, Çanakkale’deki gerçeklerin ne kadar taze olduğunun aynası ve aynısı değil mi?
O hâlde;
Bütün nesillerimiz, Çanakkale ve İstiklâl harbinde muzaffer dedelerimizin ve onları yenilmez
kılan manevî değerlerin aynası ve aynısı olmalıdır, ebediyete kadar. Çünkü o zaman;
Tarihin yeni sayfaları, tekrar bu memlekete ve
millete hangi hücumlar yapılsa bile, yine evlâd-ı fâtihanın zaferleriyle tazelenecektir.
Bi-iznillâh!..
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ŞUBELERİMİZDEN

Gaziantep’te din gönüllüleri
toplantısı
Gaziantep İl Müftülüğü ve TDV Gaziantep Şubesi tarafından
“Din Gönüllüleri ile Buluşma” programı düzenlendi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, Gaziantep Üniversitesi’nde
düzenlenen programda yaptığı konuşmada,
TDV’nin 42 yıl önce kurulduğunu ifade etti.
Bilgin, “42 yıl önce ekilen iyilik tohumu bugün kökü
Anadolu’da, dalları İslam coğrafyasında, meyveleri
ise dünyanın 135 ülkesine uzanan, gölgesi ile yeryüzündeki mağdur, mazlum ve mahrum insanlara
sevgi, huzur ve şefkat dağıtan bir iyilik ağacı olmuştur” dedi.
Vakfın sadece ülkemizde değil, yurt dışında da
önemli faaliyetleri gerçekleştirdiğini ifade eden
Bilgin, şöyle konuştu:
“Bugün bu iyilik ağacının meyveleri, aziz milletimizin merhamet eli olarak Gazze’de bir cami veya
elektrik, Haiti’de okul ve mescid, Suriyeli kardeşlerimize ensar, İdlib’de bir yetimin mutluluğu, Azez’de
muhtaca ulaşan bir ekmek, Afrika’da bir damla
hayat, Arakan’da Mali’de, Türkmen Dağında Bayırbucak’ta olduğu gibi şehitlere kefen, gazilere ilaç
olmuştur” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yapılan her faaliyette
ümmet bilinci ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bilgin, “Türkiye Diyanet Vakfımız bu yardım hareketinde önce insanlığı ana eksene koymuş
sonra da tam bir ümmet anlayışını ön plana almış,
hiçbir şekilde ırk, renk, dil, coğrafya, mezhep, meşrep ayrımı yapmamaya özen göstermiştir” dedi.
Ümmet bilincinin artırılması için eğitimi önemsediklerini ifade eden Bilgin, “Ümmet olarak İslami fikir ve düşünce birliğine katkıda bulunmak maksadı
ile 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız Uluslararası İlahiyat
Programı ve Uluslararası İmam-Hatip Projesi başarı
ile devam etmektedir” diye konuştu.
Programın ardından TDV KAGEM Gaziantep Şubesini ziyaret eden Bilgin, KAGEM’in faaliyetlerine değindi. Bilgin, KAGEM’in düzenlediği faaliyetleriyle
önemli bir ilim, fikir, sanat ve düşünce merkezine
dönüştüğünü belirtti.
Bilgin ziyaretlerin ardından Gaziantep Nizip’te Suriyeli sığınmacıların barındığı konteyner kenti de
ziyaret etti.

Yeni Açılan TDV Şubeleri
Bartın Şubesi
Bartın Valisi
Nusret Dirim,
açılış
töreninde yaptığı
konuşmada,
Türkiye Diyanet Vakfının Bartın Şubesi ile yıllardır
Bartın’a hizmet eden bir vakıf olduğunu söyledi.
Dirim, vakfın daha önce müftülük binası bünyesinde hizmet verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Vakıf, şimdi yeni hizmet binasına taşınacak. Halka
hizmet noktasında daha yakın olacak, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığının bu projesi halk ile
vakfı buluşturma anlamında takdire şayan. Türkiye
Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin en önemli
vakfı diyebiliriz çünkü 130’dan fazla ülkede faaliyet
gösteriyor. Türkiye’nin de hemen hemen tüm il ve
ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Bu büyüklükte Türki-

ye’de sanıyorum başka vakıf yok. Türkiye Diyanet
Vakfını Bartın’a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranla karşılıyorum.”
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürü İsmail Palakoğlu da “Türkiye Diyanet Vakfı,
Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde dünyanın dört bir yanında 7 iklimde ve 7 kıtada insanlara
ve insanlığa hizmet için gayret ediyor, çalışıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ve katkılarıyla
bu hizmetler yürüyor” diye konuştu.
Daha sonra şube binası, Bartın Müftüsü Mahmut
Gündüz tarafından okunan duanın ardından açıldı.
Açılışa, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu,
Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
ve vatandaşlar katıldı.

Cizre Şubesi
TDV
Cizre
şubesinin
açılışı, Cizre
Kaymakamı
ve Belediye
Başkanvekili Ahmet Adanur ile TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış ve İl Müftüsü Ramazan
Tolon’un katılımıyla yapıldı.
Adanur, törende yaptığı konuşmada, Diyanet Vakfı
gibi hayır kurumlarının desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye, başta yurt içi olmak üzere
dünyadaki herkesin yardımına koşan bir ülkedir.
Buna Türkiye Diyanet Vakfı da aracılık etmiştir. Bu

tür yardım işlerinin daha sağlıklı yürüyebilmesi için
Diyanet Vakfı ve Kızılay gibi kurumları destekleyip
bunlar üzerinden tüm faaliyetlerimizi yürütmenin
ülkemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
TDV Şube Hizmetleri Müdürü Kocamış da Diyanet
Vakfı’nın Türkiye’nin yanı sıra 135 ülkede faaliyet
yürüttüğünü belirterek, “Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere olan emanetlerini o ülkelere götürüp
oralarda mazlumların, mağdurların yaralarını sarmış olduğumuz gibi aynı zaman da oralarda eğitim
müesseselerinin açılmasına yardım ve fırsat veriyoruz” dedi.
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AÇILIŞ

Ahmet Hamdi Akseki Camii
Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Açıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
ortaklaşa yürüttüğü “Cami
Planlama ve Tasarımı
Projesi Çalıştayı” programı
kapsamında, Ahmet Hamdi
Akseki Camii Kültür, Sanat ve
Gençlik Merkezi açıldı.

Merkezin açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Uslan ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla yapıldı.
Ahmet Hamdi Akseki Camii Kültür, Sanat ve
Gençlik Merkezi’nde, Türkiye Diyanet Vakfı
Kitabevi, kitap okuma salonu, kitap yayın
satış bölümü, seminer salonu ve gençlerin
vakit geçirebileceği kitap kahve gibi sosyal
mekânlar bulunuyor.

“Camiler medeniyet tasavvurumuz”

“Camilerimiz çocuk dostu olmalı…”

“Cami Planlama ve Tasarımı Projesi” çalıştayında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, mimari açıdan camilerin yeniden
ele alınması gerektiğini vurgulayarak, cami mimarisinin medeniyet tasavvurunun bir parçası
olduğunu kaydetti.

Cami mimarisinin estetik açıdan da yeniden ele
alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Görmez, açılış konuşmasında şu hususların altını
çizdi;

Bir medeniyet tasavvuru olmadığı takdirde
cami mimarilerinin de bir ruhu olamayacağının altını çizen Başkan Görmez, “Tarih boyunca
bizim medeniyetimizde cami mimarisi büyük
şehirlerde bize dinginlik, küçük köylerde bize
derinlik kazandıran muhteşem bir mimariye
sahip olmuştur. Her büyük mimari gibi cami
mimarisi de medeniyet tasavvurunun bir parçasıdır. Belki işin zorluğu buradadır. Biz o medeniyet tasavvurunu kaybettiğimiz takdirde, o
medeniyet tasavvurundan kopuk bir cami tasarımı üzerinde yoğunlaşırız ve o cami bize ruh
katmaz. Medeniyetimizin kalbini, medeniyetimizin ruhunu ayağa kaldırmaz” dedi.

“Camilerimiz çocuk dostu olmalı. Çocuklarımızın elinden tutup camiye götürebilmeliyiz.
Camiye götürdüğümüzde de camiler, onlara
yakışır güzel mekânlar olmalı. Gençlerimiz camilerde kendilerini bulmalılar. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle gençler, neşeyi ve huzuru
Allah’a ibadette aramalılar. Orada ibadetle birlikte neşeyi ve huzuru bulabilmeli.
Türkiye’de 8 milyon engelli vatandaşımız var.
Bunları yok sayarak camiyi tasarlamamız bizi
Allah’ın rızasına götürür mü? Hem 8 milyon
engelli kardeşimiz olacak onları hem kendi hayatına, kendi evine hapsetmiş olacağız hem de
bizimle birlikte ibadet etmek istediği zamanda
bütün camileri onlara kapatmış olacağız, böyle
bir şey kabul edilebilir mi?”
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI

İYİLİK BÜLTENİ
Yılında

Abdullah ÇELİK
TDV Mütevelli Heyet Sekreteri

30 yıl önce 1986 yılı Ocak ayında ve Türkiye
Diyanet Vakfının kuruluşunun 11. yılında yayın
hayatına başlayan “Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni” bugün “Türkiye Diyanet Vakfı İyilik
Bülteni” adıyla Vakfımızın “Ülkemizde ve Yedi
Kıtada İnsanlığın Hizmetinde Bir Vakıf Olmak”
vizyonu ile yayın hayatına devam etmektedir.
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Tarih boyunca ulvi ve kutsal duygularla kurulan
vakıflar, dünya nimetlerini insanlığın hizmetinde kullanarak, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı
bağlarını güçlendirmeyi, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirerek iyiliği, refah ve mutluluğu
yaymayı amaçlamışlardır.
Türkiye Diyanet Vakfı da bugüne kadar bu duygularla faaliyetlerine devam etmiş, daima birleştirici ve kaynaştırıcı rol oynamış, milletimize ve
dünya insanlığına güzel hizmetler sunarak iyilikte öncü örnek bir vakıf konumuna gelmiştir.

Sunulan hizmetlerde sürekli insanlığın iyiliği,
huzur ve mutluluğu yani “iyiliğin egemen olması” hedeflenmiştir. Vakıf hizmetlerine talip
olanlar ise zor ve meşakkatli bir yolu tercih etmişlerdir. Ancak hizmetlerin neticesi onları bu
hizmetlere talip olmaya yöneltmiştir. İyiliğin
yapılması ve buna vesile olunması ise Allah’ın
(c.c.) hoşnutluğu demektedir.
Birlik ve beraberliğin tesis ve temini, iyiliğin,
dostluk ve kardeşliğin gelişip güçlenmesi yönünde Türkiye Diyanet Vakfı 1000 şubesi ve
binlerce gönüllüsü ile yurtiçinde ve yurtdışında
sosyal, dini ve ilmi faaliyetlerini bundan sonra
da artarak sürdürecek ve insanlığın iyiliği için
çalışmalarına yorulmadan devam edecektir.
Bu vesileyle; Ülkemizde ve dünyada iyiliklerin
artarak devam etmesi ve iyilik haberlerinin bültenimizde sürekli yayınlanması dileğiyle.

ZİYARETLER

Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler
Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın farklı
ülkelerinden gelen heyetleri ağırladık. Yurt dışından heyetler, Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret
ederek, faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı.
Arakan İnsani Yardım Derneği ve Arakan-Rohingya Birliği üyelerinden oluşan heyet, İspanya İslam Topluluğu başkanı Malik A. Rahman
Ruiz ve beraberindeki heyet, Pakistan NGO
World yardım kuruluşunu temsilen Zafer İkbal,
Malezya İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Birliği (İDSB) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Azzam Abdurrahman ve beraberindeki heyet,
Kenya Isiola vilayeti imamlar ve vaizler konseyi
başkanı Hassan Bonaya Adano ve beraberindeki heyet Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde, heyetlere vakfımızın faaliyetleri
hakkında bilgi verilirken aynı zamanda eğitimden, hayri ve sosyal hizmetlere kadar farklı
alanlarda çok sayıda işbirliği konuları ele alındı.

Arakan Heyeti

Kenya Heyeti

Pakistan Heyeti

İspanya Heyeti

Malezya Heyeti
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KİTAP TANITIMI
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ENDONEZYA'DA İSLAM VE
HOLLANDA SÖMÜRGECİLİĞİ

MİMARİ HADİSLERİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı Gürsoy

Doç. Dr. Bekir Tatlı

İSAM YAYINLARI

İSAM YAYINLARI

Eser, Hollanda’nın sömürgesi olan Endonez-

Ecdadımız inşa ettiği mimari yapıları duygusuz

ya’da 1945-1949 yılları arasında bağımsızlık ilâ-

binalar yığını halinde bırakmamış, onların içini

nından (17 Ağustos 1945) Endonezya Federas-

ve dışını nakış nakış işleyerek bir şahesere dö-

yonu’nun kurulmasına kadar geçen mücadele

nüştürmüş ve torunlarına miras teslim etmiştir.

sürecini anlatmaktadır.

Bu mimari eserlerin başta ayetler ve hadisler

Hollanda’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında

olmak üzere çeşitli yazı motifleriyle taçlandırıl-

İslâm’a ve Endonezyalı Müslüman liderlere kar-

dığı ve gelin gibi süslendiği dikkatten kaçma-

şı sömürgeci tutumunu konu alan tarihi belge

maktadır.

niteliğindeki çalışmada, Hollanda’nın kendi
sömürge idaresini tekrar kurma çabaları da yer

Araştırmalar bu yazılı motiflerin gelişigüzel

almaktadır.

seçilmiş olmadığını, bilakis her birinin itinayla

Okuyucular, Endonezya’da İslâmî gelişmeler,

belirlendiğini gösteriyor. Böylelikle söz konusu

bölgede İslâmiyet’in siyasî ve sosyal hayattaki

mimari yapılar, ihtiva ettikleri yazılı süslemeler-

durumu ile hükümetlerin İslâmiyet’e karşı ge-

le birer eğitim kurumu olma özelliğini, etrafın-

nel tutumuyla ilgili derinlemesine bilgiyi bu

da yaşayan insanlara verdiği mesajlarla kanıtla-

kitapta bulabilirler.

mış olmaktadır.

Kubbeli
ve Çatılı Her
Türlü Cami ve
Dini Yapılar
Restitüsyon
Projeleri

Eğitim
Tesisleri ve
Yurt Binaları
Kamu ve
Sosyal Hizmet
Binaları

Dini yapılar,
özellikle de cami
projeleri ve inşaatları

Restorasyon
Projeleri

konusundaki tecrübesiyle

Konut ve
Ticari
Alanlar

alanında rakipsiz olan
KOMAŞ tarafından hizmet
verilen alanlar:

Tadilat Bakım
Onarım İşleri

Betonarme
Güçlendirme
İşleri

Sağlık
Tesisleri
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