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38 yılda hem Türkiye’de hem de 96 ülkede, kardeşlerimizin eğitimlerine, sağlık ve kültürlerine
katkıda bulunduk. 200.000’in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim imkanı sunduk.

Camiler, Kur’an kursları, eğitim merkezleri ve yurtlar inşa ettik. Felaketzede ve ihtiyaç sahiplerinin
yanında olduk. Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan’da da

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yedi kıtada insanlığın hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.



Arap olmayanın Arap’a, beyazın 
siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü 
yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.” 
(İbn Hanbel, V, 411.) sözleriyle dile getir-
miştir.

İslam, ırkçılık anlayışını bütün çeşit 
ve unsurlarıyla reddederek insanın 
insana, bir ırkın başka bir ırka, bir 
grubun veya topluluğun başka bir 
grup veya topluluğa, bireyin top-
luma, toplumun bireye tahakküm 
etmesini ortadan kaldırmıştır. Irk-
çılığı, cahiliye zihniyeti olarak de-
ğerlendiren Rasul-i Ekrem (s.a.s.) bir 
hadislerinde, “Irkçılık, zalim de olsa 
kendi kavmine arka çıkmandır.” (Ebu 

Davud, Edeb, 111-112.) şeklinde tanım-
lamış; bir başka sözlerinde ırkçılık 
duygularıyla hareket ederek İslam 
cemaatinden ayrılan, asabiyet duy-
gusuyla öfkelenen, bu uğurda sa-
vaşan, insanları böyle bir davaya 
çağıran ve bu davayı güderken körü 
körüne açılmış bir bayrak altında 
ölen kimsenin bu ölümünü, “cahi-
liye ölümü” (Müslim, İmare 57.) olarak 
nitelendirmiş; bir başka sözlerinde 
de “Irkçılığa çağıran bizden değildir. 
Irkçılık davası uğruna savaşan biz-
den değildir. Irkçılık davası uğruna 
ölen bizden değildir.” (Ebu Davud, Edeb, 

111-112.) buyurmuştur.

Sonuç olarak kıyamet günü insan-
lar etnik kökenlerinden, ırklarından 
veya kabilelerinden değil, iman ve 
amellerinden hesaba çekilecekler-
dir. Bedenlerine ve mallarına değil, 
kalplerine ve amellerine bakıla-
caktır. (Müslim, Birr ve Sıla, 34.) İnsanlar 
Allah’ın huzuruna geldiklerinde 
herkes kendi ameliyle baş başa 
kalacak, o vakit soy sopun hiçbir 
önemi olmayacaktır. “Sûr’a üfürül-
düğü zaman (işte) o gün ne arala-
rında soy sop yakınlığı kalacak, ne 
de birbirlerini arayıp soracaklardır.” 

(Mü’minun, 23/101.)  

IRKÇILIK: 
İSLAM’IN REDDETTİĞİ
ZİHNİYET
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yaşadığı dö-
nemde, cahiliye toplumunda var 
olan bir kabileye kayıtsız şartsız itaat 
düşüncesi ile ahlaki değerleri kuşat-
mış olan asabiyet anlayışı, aslında 
ırkçılığın basit bir şeklidir. Asabiyet, 
soyu ile övünmeyi, soy üstünlüğünü, 
kabileciliği, başkalarının neseplerine 
hakareti öngören bir anlayıştır. Mo-
dern zamanlarda kabilecilik ve asabi-
yet düşüncelerinin yerini daha geniş 
ve ileri boyutta olan ırkçılık zihniyeti 
almıştır. Temelinde insanları, iradeleri 
dışında sahip oldukları özelliklerinden 
dolayı kınamak, ayıplamak, aşağıla-
mak ya da aksine yüceltmek, kendisi 
gibi olmayanları ya da kendisine ben-
zemeyenleri ötekileştirme düşüncesi-
nin yattığı ırkçılık, tarih boyunca çe-
şitlenmiş, insanların huzurunu, birlik 
ve beraberliğini bozan, parçalanma 

ve bölünmelere, zulüm ve sömürü-
ye neden olan bir hastalık halini al-
mıştır. Irkçılık davası, başka ırkın da 
aynı davayı gütmesine yol açmakta 
ve neticede önü alınamayan çatış-
malar kaçınılmaz hâle gelmektedir. 
Geçtiğimiz yüzyılda ırkçılık davası 
insanlığa çok ağır bedeller ödet-
miş, milyonlarca insan bu dava uğ-
runa hayatını kaybetmiştir. Bugün 
insanlığın küresel ya da bölgesel 
ölçekte yaşadığı ötekileştirme, ay-
rımcılık, asimilasyon, izolasyon, en-
tegrasyon, İslamofobi, cinsiyetçilik, 
mezhepçilik, meşrepçilik, cemaat-
çilik, hizipçilik, ideolojik ayrımcılık 
gibi pek çok sorunun ırkçılık anlayı-
şı ile yakın ilgisi bulunmaktadır. 

Din-i mübin-i İslam, geldiği gün-
den itibaren bütün insanları Hz. 
Âdem’in çocukları olmakla eşitle-
miş; insanlar arasındaki soy, sop, 
dil, ırk ve renge dayalı her türlü 
ayrımcılığı kaldırmış; hür ile köleyi, 
zengin ile fakiri, siyah ile beyazı, 
kadın ile erkeği, işçi ile işvereni, 
yöneten ile yönetileni insan olmak 
bakımından eşit ve kardeş kabul et-
miştir. Kur’an-ı Kerim’e göre insan-
ların dillerinin ve renklerinin farklı 
farklı olması Kur’an ayetleri gibi 
Allah’ın ayetlerindendir. (Rum, 30/22.) 
İnsanların bir erkekle bir dişiden 
yaratılması, kavimlere ve kabilelere 
ayrılması mahza tearüf, yani karşı-
lıklı tanışıp bilişme içindir. (Hucurat, 

49/13.) Hiç kimsenin kimseye herhan-
gi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, 
ırk, dil, ten rengi ve coğrafyada de-
ğil, her an Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci taşımada ve insanı insan ya-
pan evrensel ahlaki erdemlere bağ-
lılıktadır. Yani takvadadır. Takvanın 
ölçüsü de insanların elinde değildir. 
İslam Peygamberi (s.a.s.) bu gerçeği, 
insanlık tarihine altın harflerle yazı-
lan Veda Hutbesi’nde, “Ey insanlar! 
Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, ata-
nız birdir. Arap’ın Arap olmayana, 

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
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Eğitim, insan hayatında do-
ğumundan ölümüne kadar de-
vam eden bir sürçetir. Eğitim, 
bir çocuğun dünyaya gelişinden 
itibaren ailesi için hayırlı bir ev-
lat, toplumu için faydalı bir birey, 
vatanı için çalışkan ve iyi bir in-
san daha da önemlisi iyi bir kul 
olması yolunda insanların geli-
şimine yardımcı olur, onlara yol 
gösterir. Bu bağlamda eğitimin 
hem bireysel hem sosyal hem 
de kültürel boyutları vardır. Tür-
kiye Diyanet Vakfı, bu uzun ve 
meşakkatli olan süreçte, eğitim 
alanında pek çok faaliyet yap-
maktadır. 

Vakfımızın sizlerin de kat-
kılarıyla gerçekleştirdiği eğitim 
hizmetleri arasında, farklı 96 
ülkeden Türkiye’ye öğrenci ge-
tirerek onların eğitim almasına 
imkan sağlamak, öğrencilerin 
ikamet edeceği yurtlar tesis et-
mek, öğrencilere burslar temin 
etmek yer almaktadır. Eğitim 
hizmetlerimiz aracılığı ile ülkeler 
ve gönüller arasında köprüler 
kurulmaktadır. Bu çerçevede ge-
çen yıl ilkini yaptığımız bu yıl da 

ikincisini düzenlediğimiz Ulusla-
rarası Öğrenci Kültür Şöleni, yedi 
kıtada insanlığın hizmetinde ol-
mak anlayışıyla coşkuyla kutlan-
mıştır. 

Sizlerin maddi ve manevi 
katkılarıyla pek çok hizmet ger-
çekleştiren Vakfımızın önemli bir 
hizmet ayağını da maddi yardım 
kampanyaları oluşturmaktadır. 
“Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı” 
adı altında başlatılan kampanya 
dolayısıyla Suriye’de ve sınır böl-
gelerinde çok zor şartlarda olan 
Suriye halkına, barınma, beslen-
me ve sağlık alanlarında insani 
yardımlar ulaştırılmıştır. Afrika 
ülkelerinden Çad’a sığınan mül-
teciler için de Vakfımız tarafın-
dan insani yardım malzemeleri 
gönderilmiştir. Uzakdoğu ülkesi 
Myanmar’ın Arakan bölgesinde 
yaşayan insanlara da yardımları-
mız devam etmektedir. 

Ülkemiz çapında yürüttü-
ğümüz hizmetlerin bir ayağını 
da kadınlar ve gençlere yönelik 
sosyal-kültürel içerikli faaliyet-
ler oluşturmaktadır. Vakfımız 
bünyesinde yer alan KAGEM’in 
düzenlediği “Koruyucu Aile” Pa-
nelinde, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vak-
fı arasında “Koruyucu Aile İşbirli-
ği” protokolü imzalanmıştır. Yine 
KAGEM, “Osmanlı’dan Günü-
müze Cinsiyet, Mahremiyet ve 

Mekan” çalıştayı düzenleyerek 
sosyal, eğitsel faaliyetlerimize 
katkıda bulunmuştur. KAGEM’in 
yıl sonu sertifika töreni ve sergi 
açılışına dair haberler ve Vakfı-
mız tarafından gerçekleştirilen 
pek çok hizmeti anlatan haber-
ler, bültenimiz sayfaları arasında 
yer almakta, siz değerli okuyucu-
larımızın dikkatlerine sunulmak-
tadır.  

Vakfımızın 20. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda önceki Mütevelli 
Heyeti’nin göreve devamı kararı 
alınmış olup hizmet kalitemizi 
yükseltebilmek amacıyla senet 
değişliğimizi de yapmış bulun-
maktayız.

Hizmette 38. yılını kutladı-
ğımız Vakfımız, bundan sonra 
da sizlerin değerli katkıları saye-
sinde pek çok faaliyette buluna-
caktır. Kimi zaman yoksulların, 
yetimlerin, kimsesizlerin kapısını 
çalacak, kimi zaman yurt içinden 
ve yurt dışından gençlerin eği-
tim süreçlerine maddi ve mane-
vi yönden katkılarda bulunacak-
tır. Daha nice hayırlı hizmetlerde 
sizlerle birlikte yol almayı diliyor, 
şimdiye kadar yaptığınız katkıla-
rınız için teşekkür ediyoruz. 

Selâm ile...

Gelecek sayıda buluşmak üzere...

SELÂM İLE

İsmail PALAKOĞLU
Genel Müdür
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Bundan tam 38 yıl önce ku-
rulan ve bugün Türkiye’nin 

dört bir yanında olduğu gibi yedi 
kıtada 90’dan fazla ülkeye hiz-
met ve yardım götüren, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerinin yanı sıra 
özellikle dini eğitim ve öğretime 
verdiği önemle toplumumuzun 
güvenine mazhar olan Türkiye 
Diyanet Vakfının 20. Olağan Ge-
nel  Kurul Toplantısı Vakıf Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi.

Huzur ortamı içeresinde ge-
çen genel kurul toplantısına Di-
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, Genel Ku-
rul üyeleri, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Vakfımız yöneticileri 
iştirak etti.

Türkiye Diyanet Vakfı kuru-
cularına, desteleyenlere teşek-
kür ederek konuşmasına başla-
yan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
“Vakfımızı kuran hocalarımız ile 
yıllar önce hazırladıkları kap-
samlı bir kuruluş senediyle ona 
güç ve istikamet verenler, onu 
başarıyla bugüne getirinler ül-
kemize böylesine bir müessese 
armağan edenler çok az faniye 
nasip olacak bir şerefin sahiple-
ridirler. Hayırlarının Allah katın-
da en makbul hayırlardan biri 
olmasını diliyor, Vakfımıza gönül 
ve destek veren herkese en kalbî 
şükranlarımı sunuyorum. Kurul-
duğu günden itibaren Vakfımız 
niyet ve istikametini görerek ona 
yardım eden bütün hayırsever 
milletimize en kalbî şükranlarımı 

arz etmeyi yerine getirilmesi ge-
reken bir vazife addediyorum.” 
dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının ku-
rulduğu 1975 yılından bu yana 
aziz milletimizin güven ve tevec-
cühü ile hızlı bir büyüme ve ge-
lişme gösterdiğini belirten Gör-
mez “Resul-ü Ekrem’in “İki günü 
eşit olan aldanmıştır” hadisine 
riayet eden kurucularımız, Ge-
nel Kurul üyelerimiz, Vakıf şube-
lerimiz her geçen gün Vakfımızı 
sadece milletimizin değil bütün 
insanlığın hizmetinde koşturan 
bir Vakıf hâline getirme yolun-
da ilerlemeye devam ediyorlar. 
Bunun için Rabbimize ne kadar 
şükretsek azdır.” dedi.

VAKFIMIZIN 20. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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GENEL KURUL

Vakfımız zorda kalan bütün Müslümanlar için 
bir merkeze dönüşmüştür

Türkiye Diyanet Vakfının bu-
gün dünyanın her köşesinde 

hizmet yürüttüğüne dikkat çeken 
Mehmet Görmez “Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile beraber Türkiye 
Diyanet Vakfının bugün artık sa-
dece başta belirlediği bölgelerde 
değil, bütün dünyada yürüttü-
ğü hizmetler her türlü takdirin 
fevkindedir. Ancak ortada bir 
hakikat daha var; bu büyüme 
beraberinde yeni sorumlukları 
getiriyor, yeni talepleri getiri-
yor. Artık bugün şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim ki bütün dünyada 
zor durumda olan bütün Müs-
lümanların, bütün Müslüman 
azınlıkların; sadece Türk cumhu-
riyetlerin, Balkanların değil dün-
yadaki zorda kalan gerek ilim ve 
eğitim bakımından gerek fakr-u 
zaruret bakımından zorda kalan 
bütün Müslümanların müracaat 
edeceği bir merkeze dönüşmüş-

tür Türkiye Diyanet Vakfı. Bunun 
için özellikle son iki yılda arka-
daşlarımızla birlikte Vakfımızda 
büyük emeği olan, Vakfımıza 
büyük eserler kazandıran hoca-
larımıza hayr-ı halef olmak için 
bir yarış içerisinde olduk ve bu 
yükselen talepleri karşılamak 
için Vakfımızın özellikle yeniden 
yapılanması üzerinde yoğunlaş-
tık. Çünkü dünya değişiyor, Tür-
kiye değişiyor, Diyanet Vakfının 
hizmetleri sürekli çeşitleniyor.” 
dedi.

Vakfın dünyanın bütün bu 
taleplerine karşılık verebilir hâle 
getirmesi için yoğun bir çalışma 
içerisine girdiğini belirten Gör-
mez, “Önce merkezde 25 kişilik 
bir yeniden yapılanma çalışma 
grubu oluştu. Bu çalışma grubu 
önce Vakıfta çalışan bütün ar-
kadaşlarımızı, Vakfın kurucuları-
nı, Vakfa emek veren insanları, 

Vakfa hayırda hasenatta bulu-
nan, yardımda bulunan insan-
ları dinleyerek yeni bir strateji 
planı ortaya koydu geliştirdi. 30 
civarında ulusal ve uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarını ince-
ledi, Vakfımız ile mukayeselerini 
yaptı. Çalışma grubu Vakıflar ile 
alakalı tüm mevzuatları tara-
yarak bir indeks hâline getirdi. 
Personel anketleri ve mülakatla-
rı yaptı. En önemlisi de son beş 
yılın gelir gider analizlerini yaptı 
ve bütçe sistemini getirdi. Bütçe 
analizi yapılarak 2013 yılı faaliye-
ti ve bütçe esaslı çalışmalar ger-
çekleştirdi.” dedi.

Bu dönem içerisinde bağış 
sisteminde yapılan çalışmalara 
dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, “Bağış sistemi de yeni-
den yapılandı. Daha önce sade-
ce belirli hesap numaralarımız 
vardı, o hesap numaralarımızı 
bilen insanlar bize yardım ede-
biliyorlardı. Şimdi artık hiçbir he-
sap numarası olmadan anlaşma-
lı olan bütün banka şubelerine 
vatandaşlarımız istediği zaman 
gidip ben Diyanet Vakfına ba-
ğışta bulunmak istiyorum dediği 
zaman karşılığını bulabiliyor. Ay-
rıca online bağış sistemi kurul-
du. Yedi gün yirmi dört saat iste-
yen herkes online bağış sistemi 
ile bağışta bulunabiliyor. SMS 
hattı ile istediği zaman insanlar 
sadece bir telefon ederek yine 
yardım yapabiliyorlar.” dedi.
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Eğitim sistemimiz gelişiyor

Faaliyet döneminde gerçek-
leştirilen faaliyetlerden en 

önemlilerinden birinin de eğitim 
sisteminde gerçekleştirilen 
yenilikler olduğunu belirten 
Görmez “Türkiye Diyanet Vakfı-
nın Türkiye’de yaptığı en önemli 
hizmetlerden bir tanesi eğitim. 
Hem yurt dışındaki millet varlığı-
mıza hem Türk Cumhuriyetlerin-
de ve Balkanlarda hem de bütün 
dünyadan Türkiye’ye öğrenci 
getirerek yetiştirdiği öğrenciler 
Türkiye Diyanet Vakfının en 
önemli projelerinden bir tanesi. 
“Büyük Öğrenci Projesi” diye 
bir projesi vardır Türkiye’nin, 
o Büyük Öğrenci Projesi ile 
mukayese edildiğinde en başarılı 
projelerden bir tanesidir. Bunun 
için arkadaşlarımızla yeni bir 
çalışma modeli ortaya koyduk. İlk 
müracaattan itibaren, özellikle 
fakültelerinde, liselerinde başarı 
durumlarını, ahlaki durumlarını, 
devam durumlarını takip 
eden çok önemli bir sistem 
kuruldu. Bunun da özellikle 
eğitim hizmetlerimize daha 
büyük bir ivme kazandıracağına 
olan inancımı ifade etmek 
istiyorum. Her okulumuzda 
koordinatörlükler oluşarak o ko-
ordinatörlüklerimiz ile merkezle-
ri ile dış ilişkilerde eğitimcilerden 
oluşan arkadaşlarımız arasında 
doğrudan ilişkiler kuruldu.” 
dedi. 

Yurt hizmetlerine de büyük 
önem verildiğini ve bu alandaki 
hizmetlerin geliştirildiğini belir-
ten Mehmet Görmez, ilahiyat fa-
kültelerinin olduğu her yerde bir 
yurdun açılmasını arzuladıklarını 
ifade ederek “Yurt hizmetleri-
mizi geliştiriyoruz. Şimdi Anka-
ra’daki 2 bloktan oluşan büyük 
yurdumuzun inşaatı devam edi-
yor. İstanbul’daki yurdumuzun 
temeli atıldı, alt yapısı hazır. An-
cak ilahiyat fakültelerinin olduğu 
yerlerde, üniversitelerin olduğu 
yerlerde Türkiye Diyanet Vakfı-
nın hem kız öğrencilere yönelik 
hem de erkek öğrencilere yöne-
lik bir yurt hizmetinin olmasının 
çok önemli olduğunu düşünü-
yoruz. Çünkü bir de bir paralel 
eğitim verme imkânımız oluyor 
bizim. Sadece biz yurt hizmeti 
vermiyoruz. Bir de paralel eğitim 

vererek en azından ilmî faaliyet-
lerine de yardımcı olma düşün-
cesi içerisinde olmamız gereki-
yor.” dedi.

Yurt dışına yönelik hizmet-
lerden bahseden Mehmet Gör-
mez “Yurtdışına yönelik hizmet-
ler gittikçe çeşitlilik arz etmeye 
başladı. İlk defa biz bu ramazan-
da Singapur’a din görevlisi gön-
derdik. Küba’dan Müslümanlar 
şu anda Türkiye’de eğitim görü-
yorlar. Haiti’den Müslümanlar 
Türkiye’de eğitim görüyorlar. 
Vietnam’daki Müslümanlar biz-
den yardım istiyor, Brezilya’daki 
Müslümanlar Türkiye Diyanet 
Vakfından hem din eğitimi, din 
hizmeti alanında hem de birta-
kım insani yardımlar alanında 
hizmet istiyor. Vakfımız son yıl-
larda afete maruz kalan, açlık 
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ve sefaletin hüküm sürdüğü, 
şiddetin savaşların yaşandığı 
yerlere yardım götürmeyi ön-
celikleri arasına yerleştirdi ve 
bu konuda da doğrusu sadece 
milletimize değil devletimize 
de öncülük yaptı diyebilirim. 
Mesela Türkiye Somali’yi ayağa 
kaldırdı. Devlet olarak Türkiye 
Somali’yi ayağa kaldırdı. Somali 
açlık ve sefalet içerisinde kalmış-
tı ve gerçekten her gün açlıktan 
insanlar ölüyordu ama şimdi en 
azından açlıktan ve sefaletten 
kurtuldu, kendisini idare etme-
ye başladı. Bu Türkiye sayesin-
de oldu. Türkiye’nin götürdüğü 
yardımlara baktığımızda yüzde 
60’ı, 70’i Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı ma-
rifetiyle topladığımız yardımlar-
dan oluşuyor. Ama yardımı gö-
türüp sadece bırakmadı, oradan 
binlerce genç getirdi Türkiye’de 
yetiştiriyor. Somali’de bir imam 
hatip lisemiz oldu. 300 öğrencisi 
olan bir imam hatip lisemiz oldu 
Somali’de.” dedi.

Türkiye Diyanet Vak-
fının Arakan’a götürdüğü 
hizmetlerden de söz eden 

Mehmet Görmez “Arakanlı 
Müslümanlara topladığımız yar-
dımı doğrudan yerine götüre-
mediğimiz için arkadaşlarımızın 
geliştirdiği bir proje ile Arakanlı 
olup Malezya’da, Endonezya’da, 
Pakistan’da okuyan bütün Ara-
kanlı çocuklara Türkiye Diya-
net Vakfı burs veriyor. Onların 
eğitimlerine destek veriyor.” 
dedi.

Haiti ve Küba’daki Müslü-
manlar için de yardım faaliye-
tinde bulunan Türkiye Diyanet 
Vakfının Suriyeli mazlumlar 
için de önemli faaliyetlerde 
bulunduğunu belirten Prof. 
Dr. Mehmet Görmez ülkemize 
sığının mülteciler ile Suriye’de 
yaşayan mazlumlar için yardım 
faaliyetlerinde bulunulduğunu 
söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının 
hizmetlerinin daha kapsamlı bir 
şekilde yürütülmesi için senet 

değişikliğine gittiklerini belirten 
Mehmet Görmez senet değişik-
liğinin şart olduğunu dile geti-
rerek “Senet yazıldığında daha 
çok sadece Türk cumhuriyetleri, 
Balkanlar bizim gündemimizde 
idi ama şimdi topyekûn, bütün 
dünya gündemimizde. Bütün bu 
dünyaya hizmeti götürebilmek 
için bazı maddelerde bazı ifade-
lerin değişmesi gerekiyor. Afet, 
felaket ve savaş gibi olağanüstü 
hâllerde tüm insanlığın yardımı-
na zaten koşuyor. Bunu Senedin-
de de zikretmekte fayda müla-
haza ediyoruz. Vakfın yurt içi ve 
yurt dışı hizmetlerinde kurum, 
kuruluş, sivil toplum örgütü ile 
işbirliğini sağlanması gerekiyor. 
Çünkü hakikaten böyle bir dün-
yada yaşıyoruz. Bütün sivil top-
lum örgütlerinin zaman zaman 
dünyanın muhtelif yerlerinde 
işbirliği yapması gerekiyor. Her 
türlü ayrılığı gayrılığı ortadan kal-
dırması gerekiyor. Bunun için de 
aynı şekilde Senet değişikliğin-
de bazı küçük ifadelere ihtiyaç 
var. Vakıf hizmetlerinde gönül-
lülerden destek alma imkânını 
sağlanması için Senet değişikliği 
önerilerimiz olacak.” dedi. 

Senet değişikliği gerçekleştirildi
Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunmasından sonra senet değişikliği oylan-

dı ve ittifakla yeni senet kabul edildi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Prof. Dr. Hasan 
Kâmil Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Aycan, Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Mazhar Bilgin ve Burha-
nettin Aktaş yeniden Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçildiler.

Denetim Kuruluna da Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Doç. Dr. İsmail Karagöz ve Sadi 
Arslan getirildi.

GENEL KURUL
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Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, Ana Muhalefet Par-

tisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
Muhalefet Partisi Lideri Devlet 
Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç’ın da katıl-
dığı gecede konuşan Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Diyanet İşleri Başkan-
lığı olarak her yıl Kutlu Doğum 
Haftasında bir temayı öne çıkar-
dıklarını, bu yılki temanın “Hz. 
Peygamber ve İnsan Onuru” 
olduğunu ifade ederek, “Hiçbir 
ideoloji insan onuru kadar yüce 
değildir. İnsan onurunu ayaklar 
altına alan hiçbir söz ve davranış 
meşruiyetini İslam’dan ve 
İslam Peygamberinden alamaz. 
Dinde, devlette, hukukta 
insanın onurunu yüceltmek için 
vardır. Bir tek insanın onuru 
bütün insanlığın onuruna eş 
değer kabul edilmiştir. Bir insan 
bütün insanlıktır. Bir tek insanın 
onurunu kırmak bütün insanlığın 
onurunu kırmakla eş değerdir” 
dedi.

“Her yıl ülkemize beşinci 
mevsim gibi gelen, yüreklerimi-
ze rahmet muştusu getiren, mil-

letimizin yürekleri arasında birlik 
ve beraberlik meşaleleri yakan 
Kutlu Doğum Haftasının ilk gü-
nündeyiz” diyen Diyanet İşleri 
Başkanı Görmez, 14 asır evvel 
doğumuyla insanlığı onurlandı-
ran Hz. Peygamberin bugünde 
doğum yıldönümüyle insanlığı 
tekrar onurlandırdığını söyledi.

Başkan Görmez şu şekilde 
konuştu;

Diyanet İşleri Başkanlığı ola-
rak biz, her Kutlu Doğum Haf-
tasında Peygamber Efendimizin 
yüreğimizde çorak kalmış olan 

bir yönünü ele alıyoruz. 2011 Yı-
lında ‘Merhamet’ temasını işler-
ken geçen yıl ‘Kardeşlik Ahlakı ve 
Kardeşlik Hukuku’ temasını ele 
aldık. Bu yıl ise insanlığın gittikçe 
zaaf gösterdiği önemli gördüğü-
müz bir konu olan Peygamberi-
mizin rahmet yüklü mesajların-
dan hareketle işaret ettiğimiz 
‘Hz. Peygamber ve İnsan Onuru’ 
olmuştur.

Neden insan onuru? Çünkü 
insan zaman zaman kendisini 
unutuyor. İnsana kendisini ha-
tırlatmak gerekiyor. Son iki asır-
da insanlık bilimde, teknolojide 
önemli keşiflerde ve ilerlemeler-
de bulundu. Ancak aynı ilerleme-
yi insanın onurunu korumada ve 
yüceltmede gösteremedi. İnsan 
onurunu kıran, rencide eden, 
aşağılayan küresel sorunlar baş 
göstermeye başladı. Irkçılık, ay-
rımcılık, nefret suçları, şiddet, 
terör, öfke gibi suçlar insanlığı 
etkisi altına almaya başladı. Bu 
nedenle özeleştiri yapmaya ihti-
yacımız var.

Bizi onurlandıran, bize onur 
kazandıran sevgili Peygamberi-
mizin ve tabilerinin olduğu İslam 

KUTLU DOĞUM 2013

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
20 yılı aşkın süredir kutlanan 

Kutlu Doğum Haftası’nın 
açılışı Ankara’da düzenlenen bir 
törenle gerçekleşti.
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dünyasında, İslam coğrafyasın-
da insanın değeri, onuru renci-
de edilmeye, kırılmaya devam 
ediyor. Kendimizi sorgulamak 
zorundayız. Dindarlığımızın ne-
den onurumuzu yüceltmediğini, 
Müslümanlığımızın neden kar-
deşimize onuruna saygı göster-
meyi de beraberinde getirme-
diğini sorgulamamız gerekiyor. 
Myanmar’da, Suriye’de, Irak’ta, 
Afrika’da dünyanın muhtelif coğ-
rafyalarında neden insan onuru 
ayaklar alt alınmaya devam edi-
yor? Biz bu özeleştiriyi yapmak 
için ‘İnsan onuru’ dedik.

Biz öyle bir kitabın mümin-
leriyiz ki o kitap ayet ayet, sure 
sure onur kitabıdır. Adı kerim 
kitaptır. İnsana onur veren, in-
sanın onurunu yücelten bir ki-
taptır. İnsana onur bahşeden 
kitaptır. Kerim olan kitaba göre 
insan,  ahsen-i takvim, eşref-i 
mahlûkattır. O kerim kitaba göre 
her insan yaratıcıdan bir nefha 
taşır. İnsan onurlu yaratılmıştır. 
Onur, izzet, itibar, değer, haysi-
yet insana yaratıcının doğuştan 
verdiği büyük değerlerdir. Son-
radan ortaya çıkan aidiyetlerimiz 
soy, sop, dil, ırk, makam, mevki, 
servet bunların bizatihi kendisi 
asla onur sebebi değildirler. Asıl 
hassasiyet gösterilmesi gereken, 
başka hiç bir insanın onurunu 
incitmemektir. Kerim kitap, ko-
cası tarafından onuru rencide 
edilen kadının şahsında kadınla-
rı onurlandırdı. Fakirlere yardım 

ederken dahi onurunu incitme-
meyi söyledi. İnsan kerim kitaba 
göre gaye varlıktır. Araç varlık 
değildir. Varlığını başka bir varlı-
ğa araç varlık haline getiremez. 
Kerim kitaba göre insan, âlemin 
özüdür, kâinatın gözbebeğidir.

Sevgili Peygamberimize 
Resul-i Ekrem deriz. Çünkü o 
kerem sahibidir. O insana değer 
vermiştir. Resul-i Ekrem’in ilk 
mesajlarına baktığımız zaman 
insana yaratılıştan sahip olduğu 
onurunu hatırlatmak olduğu-
nu görürüz. Efendimiz bir gün 
Kâbe’ye hitaben şöyle demiş-
tir; “Ey Kâbe, çok güzelsin, çok 
hoşsun, çok yücesin. Saygınlı-
ğın, azametin çok yüce. Ancak 
canım elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki, bir mü ‘minin kalbi, 
saygınlığı senden daha yücedir” 
O yüzdendir ki bizim büyük alim-
lerimiz, Anadolu Müslümanlı-
ğımızın kaynağını teşkil eden 
Yunusumuz, Mevlanamız, Hoca 
Ahmet Yesevimiz, Hacı Bektaşı 
Velimiz bir kalbi yıkmakla Kabe-
tullahı yıkmayı eş değer iki suç 
olarak görmüşlerdir.

Ben bu Kutlu Doğum Haf-
tamızın, milletimizin, yurt dı-

şındaki millet varlığımızın, gönül 
coğrafyamızdaki kardeşlerimizin 
ve bütün insanlığın huzuruna, 
barışına vesile olmasını niyaz 
ediyorum. En büyük niyazım, bu 
topraklarda bin asırdır bu topra-
ğı vatan kıldığımız değerlerle bir-
likte yaşadığımız hiçbir insanın, 
kadının, çocuğun, gencin, yaş-
lının onuru kırılmasın, rencide 
edilmesin, incinmesin.  Allahtan 
niyazım odur ki 14 asır önce in-
sanlığı, kâinatı Kutlu Doğumuyla 
onurlandıran Efendimiz hürme-
tine yeryüzünde hiçbir insanın 
onuru kırılmasın. İnsanlık onuru 
daima yüce kalsın.

Başbakan Erdoğan, CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,  
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ve Başbakan Yardım-
cısı Bozdağ’ın Kutlu Doğum 
Haftasıyla ilgili duygu ve dü-
şüncelerini paylaştığı, Diya-
net İşleri Başkanlığı Tasavvuf 
Korosunun birbirinden güzel 
eserleriyle renklenen ‘Kutlu 
Doğum Haftası özel progra-
mı’ konukların birbirine gül 
sunmalarının ardından sona 
erdi. 

KUTLU DOĞUM 2013
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Türkiye Diyanet Vakfı da Kutlu Doğum Haftası 
çerçevesinde düzenlediği Kutlu Doğum Aşı 
ikramı ile Peygamber sevgisi etrafında insanları 
buluşturma, kaynaştırma, kardeşlik ve hoşgörü 
duygularının yaygınlaşmasına vesile olmak üzere bu 
yıl da Kocatepe Camii avlusunda 5.000´in üzerinde 
vatandaşımıza Kutlu Doğum Aşı ikramında bulundu.



II. ULUSLARARASI

KÜLTÜR ŞÖLENİ
Yedi kıtada insanlığın Hizmetinde anlayışıyla, 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından dünyanın 96 farklı coğrafyasından 

getirilen öğrenciler ile farklı ülkelerdeki eğitim 
kurumlarımızdaki öğrencilerimizin Ankara 

Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezinde icra ettiği 
“II. Uluslararası Kültür Şöleni”  coşkuyla kutlandı.
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Bu yıl ikincisi düzen-
lenen şölende, Latin 

Amerika’dan Uzak Doğu’ya, 
Kafkasya’dan Afrika’ya, 
Balkanlar’dan Güney Asya’ya ka-
dar çok geniş yelpazedeki bölge 
ve 25 ayrı ülkeden 150 öğrenci-
nin kültürel ve dini içerikli şiir, 
ilahi, müzikal dinleti, özel gös-
teriler, halk oyunları etkinlikleri 
gibi şölende yer alan birbirin-

den güzel gösterilerle Ankaralı-
lara doyumsuz anlar yaşattı. 18 
ülkeden öğrencilerin kurduğu 

mehteran takımının göste-
rileriyle, Somalili öğrencile-

rin kılıç kalkan ekibi salondan 
büyük alkış aldı.

Yerli ve yabancı bir çok ko-
nuğun katıldığı törene Dış İşleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Di-
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Meh-
met Görmez de iştirak etti.

Bu Proje Gönül Coğrafyamıza Yönelik Bir Gönül Projesidir

Törende bir konuşma ya-
pan Diyanet İşleri Başkanı 

ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Görmez, Tür-
kiye’deki kamu kurumlarının ve 
sivil toplum örgütlerinin, vakıf-
ların yurt içinde ve yurt dışında 
açtığı okullarda eğitim gören 
yabancı öğrencilere değinirken, 
“İnşallah bu çocuklarımız ülke-

lerine döndükten sonra bundan 
böyle İslam topraklarında ‘Alla-
hu ekber’ diyerek kardeşin kar-
deşe silah çektiği sahneler son 
bulacak” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
konuşmasında, Türkiye’nin baş-
ka ülkelerdeki kardeşleriyle ilgili 
birçok hizmeti olduğuna işaret 
ederek, bunların en önemlisinin 

Türkiye’de öğrenim gören konuk 
öğrencilerle Türkiye’nin çeşitli 
ülkelerde açtığı okullar projesi 
olduğunu vurguladı. Görmez, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın, Yurtdışı Türkler Baş-
kanlığının, TİKA Başkanlığının, 
Milli Eğitim Bakanlığımızın yur-
tiçinde ve yurtdışında birlikte 

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ

KÜLTÜR
ŞÖLENİ
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GÜNDEM

açtığı, gerekse sivil toplum örgütle-
rinin dünyadaki kardeşlerine, gönül 
coğrafyamızdaki çocuklarımız için 
açtıkları okullar projesi, öğrenciler 
projesi en önemli projelerden bir 
tanesidir.”

Görmez, projelere verdiği des-
tek dolayısıyla programa katılan Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na 
teşekkür etti.

Konuşması sonrasında Diyanet 
İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevel-
li Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’e Kırgızistan ve Endonezyalı 
öğrenciler çiçek sundu.

Sadece eller değil 
gönüller buluştu ve bu 

nesiller tarihi tekrar 
hatırladı

D ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu da yaptığı konuşmada,  «Di-

yanet İşleri Başkanlığımız, kurduğu 
eğitim kurumlarıyla geniş gönül 
coğrafyamızda büyük bir dinamizm-
le harekete geçti. Sadece eller değil 
gönüller de buluştu. Bugün büyük 
bir takdirle görüyoruz ki sadece gö-
nül coğrafyamızda değil insanlığın 
bütün coğrafyasında, bütün mede-
niyetlerin hükümran olduğu bütün 
kıtalarda harekete geçmiş. Kadim 
medeniyetimizin bugün ki temsil-
cileri olarak Diyanet İşleri Başkan-
lığımıza teşekkür borçluyuz. Bu öğ-
rencilerimiz bulundukları ülkelerde, 
kıtalarda ülkemizin fahri elçileri ola-
caklar. Ülkemizde kök salmış o deru-
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ni ve manevi iklimi kendi toprak-
larına taşıyacaklar. 96 ülkede bu 
asırların birikimi olan sedamız 
yankılanacak. Bundan daha bü-
yük bir mesaj olur mu?» dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde İslam’ı te-
rörle ya da aşırılıkla suçlayanlar 
ne kadar vahim bir hata içinde 
olduklarını bu yeni neslin İslam 
anlayışıyla anlayacaklar…”

“Bizim medeniyetimiz kül-
türümüz bir barış kültürüdür. 

Son dönemde İslam’ı terörle ya 
da aşırılıkla suçlayanlar ne kadar 
vahim bir hata içinde olduklarını 
bu yeni neslin İslam anlayışıyla 
anlayacaklar. Yine yakın coğ-
rafyamızda mezhep farklılıkları 
üzerinden Müslümanı Müslü-
mana kırdırmaya çalışanlar, din 
farkları üzerinden asırlarca aynı 
sokağı, şehri, mahalleyi paylaş-
mış Müslümanları, Hristiyanla-
rı, Sünnileri, şiirleri, Nusayrileri 
birbirinden ayırmaya çalışanlara 
da işte bu yeni nesil en güçlü 
ve sorumlu cevabı verecek. Biz 

rahmet Peygamberinin takipçi-
leri olarak insanlara merhamet 
getirmek üzere geldik. Biz insan-
lara karşı kutuplaşmayla değil, 
baskı için değil merhamet diliyle 
konuşmaya geldik. Bu merha-
met dili bizim dini anlayışımızın 
da gereğidir. Bu yeni nesli selam-
lıyorum” dedi.

Programda ayrıca İpek 
Yolu konulu fotoğraf sergisi, İs-
lam Sanatları sergisi ile öğrenci-
lerin hazırladıkları ülke stantları 
da yer aldı. 
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BAŞKANDAN

13 Mart 1975 tarihinde kurulan Vakfımız; siz değerli 
vatandaşlarımızın istek ve arzuları istikametinde, Allah 
rızası gözetilerek yapılan halisane ve hasbi çalışmalar 

sonucunda hizmette 38. yılına girmiştir.
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Kurulduğu 1975 yıldan bu 
yana daima insanlığın hiz-

metinde bulunan, uygulamaya 
koyduğu büyük projelerle mille-
timizin hislerine tercüman olup, 
milletimizin hamiyetperverliğini 
yine millet için hizmete dönüş-
türme yönünde çaba sarfeden, 
dinimize, ülkemize ve tüm in-
sanlığa hizmet etmeyi kendine 
şiar edinen Vakfımız, 38 yıllık 
mazisiyle büyük başarılara imza 
atmış ve siz değerli vatandaşla-
rımızın destek ve güven duygu-
suyla benzeri bulunmayan bir 
kurum haline gelmiştir.

İçinde yaşadığımız yüz yılda 
tüm dünyada önemli değişimler 
yaşanıyor. Bu değişimleri anla-
mak ve geleceğe ilişkin hazırlık-
lar yapılırken bu yönde adımlar 

atabilmek de büyük önem kaza-
nıyor. Bu doğrultuda ülkemizin; 
gerek yurt içinde gerçekleştirdi-
ği projeler, gerekse uluslararası 
alanda artan etkinliğine paralel 
olarak, Vakfımız da değişim ve 
dönüşüme ayak uydurmakta ve 
bu hususta önemli adımlar at-
makta ve sizler adına geleceğini 
şekillendirmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonrada, aziz milletimiz 
adına önemli hizmetler gerçek-
leştirme azmi ve kararlılığıyla 
çalışmalarımıza daha da hız ve-
recek, toplumumuzun müşterek 
vicdanının sesi olmaya devam 
edeceğiz.

Vakfımızın kurucularına, Ge-
nel Kurul Üyelerine, fedâkârane 

gayretleriyle Vakfımızın bugüne 
gelmesinde büyük katkı ve des-
tekleri olan Mütevelli Heyeti 
Üyelerimize ve değerli Müftü-
lerimize, merkez ve taşra kuru-
luşlarında görev almış olanlara, 
Vakfımızın hizmetlerine katkıda 
bulunan din görevlilerimize, hiz-
metlerimizde daima yanımızda 
olan kurum ve kuruluşlara, aynî 
ve nakdî bağışta bulunan hayır-
sever vatandaşlarımıza, himmet 
ve hizmetlerinden dolayı şük-
ranlarımızı sunuyor, Vakfımıza 
maddi-manevi katkıları bulu-
nanlardan ahirete irtihal edenle-
re Yüce Allah’tan rahmet diliyor, 
hayatta olanlara sağlık ve huzur 
dolu uzun ömürler temenni edi-
yoruz. 

Değerli Üyelerimize ve Müftülerimize, merkez ve 
taşra kuruluşlarında görev almış olanlara, Vakfımızın 
hizmetlerine katkıda bulunan din görevlilerimize, 
hizmetlerimizde daima yanımızda olan kurum ve 
kuruluşlara, aynî ve nakdî bağışta bulunan hayırsever 
vatandaşlarımıza, himmet ve hizmetlerinden dolayı 
şükranlarımızı sunuyor, Vakfımıza maddi-manevi 
katkıları bulunanlardan ahirete irtihal edenlere Yüce 
Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara sağlık ve 
huzur dolu uzun ömürler temenni ediyoruz.

Bizlere verdiğiniz destek ve güven için teşekkür ederiz.
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G aziantep Gar Meydanında 
düzenlenen törene Diya-

net İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep 
Valisi Erdal Ata, Koordinatör Vali 
Veysel Dalmaz, Vakfımız yöneti-
cileri, milletvekilleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, civar 
il müftüleri ve kalabalık bir top-
luluk katıldı.

Törende bir konuşma Ya-
pan Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
Suriye’ye yapılan yardımlarda 

Suriye`de meydana gelen iç savaş neticesinde 
çatışmalardan kaçarak sınır bölgelerine sığınan 

Suriyeliler ile Suriye`de zor şartlarda hayatta kalmaya 
çalışan Suriye halkının barınma, beslenme ve sağlık 

alanındaki insani ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı 
olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

başlatılan “Şimdi Suriye`ye Yardım Zamanı” 
kampanyası düzenledi.  Toplanan yardımlardan 

tırlar dolusu insani yardım malzemesi Gaziantep’te 
düzenlenen bir törenle Suriye’ye uğurlandı.

GÜNDEM

SURİYE’YE YARDIM KAMPANYASI
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Türkiye’nin öncülük ettiğini be-
lirterek, Suriye’de yaşanan olay-
lara İslam dünyasının ve insanlı-
ğın duyarsız kalmasından dolayı 
büyük bir üzüntü ve keder duy-
duklarını ifade etti.

Suriye’de devam eden olay-
ların sebebi ne olursa olsun, 
yüzbinlerce insanın yerinden 
yurdundan ayrılmak zorunda 
kaldığını, yüzbinlerce insanın öl-
düğünü dile getiren Başkan Gör-
mez şunları söyledi;

“Duyarlılığını kaybeden 
İslam dünyası ve 
Müslümanlar için 
üzülüyoruz…”

“Aslında hayır duygusu insa-
nın yüreğinde bir sevinç, bir coş-
ku oluşturur ancak biz, bugün 
burada sevinçli değiliz. Bugün, 
bu insani yardımları Suriye’ye 

gönderirken yürekten hüzün du-
yuyoruz, kederleniyoruz. Duyar-
lılığını kaybeden insanlık adına 
üzülüyoruz. Hüzün duyuyoruz, 
elem ve keder hissediyoruz. 
Müslümanlık adına üzülüyoruz. 
Duyarlılığını kaybeden İslam 
dünyası adına üzülüyor, kederle-
niyoruz. Duyarlılığını kaybeden 
uluslararası camia adına üzü-
lüyoruz. Duyarlılığını kaybeden 
uluslararası kuruluşlar adına 
üzülüyoruz.”

“Mezhep ve meşrep adına 
zalimin yanında yer almak 
Müslümana yakışmaz…”

“Bugün, mezhep ve meşrep 
adına zulmün yanında, zalimin 
yanında yer alan Müslüman kar-
deşlerimiz adına hüzün duyuyo-
rum… Büyük bir elem, keder his-
sediyorum. Hâlbuki yeryüzünde 
derdi olan gayrı müslim de olsa, 

dünyanın neresinde olursa olsun 
ona yardım etmek her Müslü-
manın asli görevidir. Zalimin ve 
mazlumun dini sorulmaz. Dini 
ne olursa olsun zalimin yanında 
yer almak Müslümana yakışmaz. 
Dini ne olursa olsun mazlumun 
yanında yer almak Müslümanın 
asli görevidir.”

“Antep’i Halepsiz, Halep’i 
Antepsiz düşünemeyiz…”

İslam dünyasına ve insanlı-
ğa çağrıda bulunan Diyanet İşle-

SURİYE’YE YARDIM KAMPANYASI
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GÜNDEM

D iyanet İşleri Başkanlığının 
dünyanın her yerinde yar-

dıma muhtaç insanlara yardım 
elini uzatmaya çalıştığını vurgu-
layan Başkan Görmez şöyle de-
vam etti;

“Somali’de açlık yaşandı, 
hayırsever milletimiz yardıma 
koştu. Dünyanın bir ucunda bir 
millet açlık krizi yaşıyor, mille-
timiz 6 bin km öteden yardı-
mına koşuyor, ayağa kaldırıyor. 
Biz buna şahit olduk. Gazze’de 
Müslüman kardeşlerimiz zor 

durumda kaldı milletimiz hare-
kete geçti. Pakistan’da deprem 
oldu, sel felaketi oldu, yardıma 
koştunuz. Arakan’da, Burma’da, 
Myanmar’da yaşanan bir felaket 
var, oraya yardımlarımız devam 
ediyor. Bir ekibimiz hala orada 
çalışıyor. Bir ekibimiz Haiti’de 
milletimizin verdiği yardımla-
rı ulaştırmak için çalışıyor. Bir 
ekibimiz Pakistan’da yardımları 
ulaştırmak için çalışıyor. Bütün 
bu yardımlar bize sevinç verdi 
coşku verdi.”

Koordinatör Vali  Veysel 
Kaymaz ile Gaziantep Valisi Er-
dal Ata da yaptıkları konuşmada, 
Suriyeli misafirlere Gaziantepli-
lerin kucak açtığını, onları sahip-
lendiğini, devlet ve millet olarak 
onların yanında olduklarını ifade 
ettiler.

Tören konuşmalarından 
sonra Gaziantep İl Müftüsü Ah-
met Bulut’un yaptığı dua ile tır-
lar sınır ötesine uğurlandı.

ri Başkanı Görmez, “Suriye’deki 
olaylar hakkında kanaatiniz ne 
olursa olsun, ortada bir sonuç 
var ve hepimizin o sonuca kilit-
lenmesi lazım. İki ateş arasın-
da kalmış çocuklar, yaşlılar var. 
Bu insanlarla bizim öncelikle 
din kardeşliğimiz var. Ortak ta-
rihimiz, ortak kültürümüz var. 

Antep’i Halepsiz, Halep’i Antep-
siz düşünemeyiz. Aynı tarihin, 
aynı kültürün, aynı medeniye-
tin ortak çocuklarıyız. İnsanlık 
olarak sonuçlara odaklanmalı 
buradaki akrabalarımızın kom-
şularımızın kardeşlerimizin bu 
felaketten kurtulması için çaba 
sarf etmeliyiz” diye konuştu.

Kampanyanın devam ede-
ceğini kaydeden Başkan Gör-
mez, haftalık veya on günlük 
periyotlarla gıda ve barınma ih-
tiyacını karşılayacak yardımların 
Suriye’ye ulaştırılacağını belir-
terek “Hiçbir şey yapamıyorsak 
900 km sınırımız var, ekmeğimi-
zin yarısını böler, götürür sınıra 
bırakırız” dedi.

Tüm Dünyaya Ulaşıyoruz…
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Ülkelerindeki içi savaştan etki-
lenerek evlerinden göçe mec-

bur kalan ve kışın gelmesiyle de 
ağırlaşan hava koşullarında hayat-
ta kalma mücadelesi veren Suriye 
halkına yardımcı olmak için Vak-
fımızca yurt içinde 28 Aralık 2012 
tarihinde bir yardım kampanyası 
başlatılmış ve bu kampanyaya 
değerli halkımız gerekli ilgiyi gös-
tererek Suriye halkına yardım elini 
uzatmıştır.

Kampanya için Vakfı-
mız hesaplarına bugüne kadar 
13.500.000.-TL intikal etmiş olup, 
29 Mart 2013 tarihi itibariyle kam-
panya sona ermiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Vakfımız tarafından ortaklaşa yü-
rütülen “Şimdi Suriye’ye Yardım 
Zamanı”  kampanyası çerçeve-
sinde, Vakfımız Suriyeli kardeş-
lerimizin ihtiyaçlarını bir an önce 
gidermek için hemen çalışmalara 
başlayarak ilk etapta 20 tırdan 
oluşan insani yardım malzemele-
rini Gaziantep’te düzenlenen bir 
törenle ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırmıştır. Sınır ötesine gönderilen 

insani yardım malzemeleri de baş-
ta Halep olmak üzere Halep etra-
fındaki 75 farklı noktada gerçek 
ihtiyaç sahiplerine görevlilerimiz 
nezaretinde dağıtılmıştır.

İlk etapta gönderilen 20 TIR 
dolusu insani yardım malzemeleri 
içerisinde; makarna, nohut, fasul-
ye, bulgur, ayçiçek yağı, şeker, ta-
hin helvası, yeşil mercimek, balık 
konserveden oluşan 7.812 gıda 
kolisi, 275 ton un, 2.468 adet uyku 
tulumu, 5.000 adet battaniye yer 
almıştır.

Ayrıca; Suriye için insani yar-
dım platformu tarafından koordi-
ne edilen ve sivil toplum kuruluş-
larının da yer aldığı her kurumun 
1 tırla katıldığı “Kış Geldi Şimdi 
Suriye Yardım Zamanı” kampanya-
sı çerçevesinde de Vakfımız; 1 tır 
unla kampanyaya katkı sağlamış-
tır.

Bunun yanında yurdumuzun 
sınır bölgelerinde barınan Suriye-
liler için; 14.688 gıda kolisi, 6.800 
çuval un, 8.800 battaniye ve (içeri-
sinde tabak, kaşık, çatal, çelik ten-

cere, tava, sürahi, bardak, kepçe, 
kova, leğen, sabun, bulaşık sünge-
ri, çöp torbası, sıvı bulaşık deterja-
nından oluşan) 6.050 mutfak seti, 
Gaziantep/İslahiye, Şahinbey, Şe-
hitkamil, Nizip, Kilis/Merkez, Şan-
lıurfa/Akçakale, Ceylanpınar ve 
Osmaniye/Merkezde Vakfımız Şu-
beleri tarafından görevlilerimizce 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

Ayrıca, yine Gaziantep/Os-
maniye ve Şehitkamil şubelerimiz 
aracılığı ile Suriye’li ihtiyaç sahip-
leri için odun, kömür ve soba yar-
dımı yapılmıştır.

Bundan sonra da Suriyelile-
rin insani ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla yardımlarımız peyder 
pey gönderilmeye de devam ede-
cektir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız 
ve Vakfımız işbirliği ile gerçekleş-
tirilen “Şimdi Suriye’ye Yardım 
Zamanı” kampanyasına verdiğiniz 
destek ve Vakfımıza duyduğunuz 
güven için teşekkür eder, yar-
dımlarınızın kabul olmasını Yüce 
Mevla’dan niyaz ederiz.

KADİRŞİNAS
HALKIMIZA
SURİYE HALKI ADINA 
TEŞEKKÜR EDERİZ
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G aziantep ilimizin Nizip ilçe-
sinde bulunan çadır kentte 

ve ilçenin muhtelif yerlerinde 
misafir edilen 20 binin üzerin-
deki Suriyeliler için hazırlanan 
insani yardım malzemelerinin 
dağıtımı için Nizip’te bir tören 
düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başka-
nı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
katıldığı törene, Koordinatör 
Vali Veysel Dalmaz, Nizip Kay-
makamı, Nizip Belediye Başkanı, 

civar il ve ilçe müftüleri, Vakfımız 
yetkilileri ve çok sayıda vatandaş 
iştirak etti.

Törende bir konuşma Ya-
pan Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Mehmet Görmez, iki yıldır 
Suriye’de yaşanan insanlık dra-
mına dikkat çekerek “İki yıldır 
yanı başımızda, komşumuzda 
bir yangın var, kardeşlerimi-
zin bir kısmı yandı, bir kısmı da 
yangından kaçarak sizlere sığın-
dılar. Suriye’den Nizip’e sığınan 
ne kadar mülteci varsa Nizipliler 
adeta, yıllarca beraber yaşıyor 
gibi, kadim dostları gibi kalpleri-
ni, gönüllerini, kapılarını açtılar. 
Ben bununla gurur duyuyorum.” 
dedi.

Suriye olayında milletimizin 
büyük bir imtihanda olduğuna 
dikkat çeken Görmez “Milletimiz 

bu hususta büyük bir imtihan-
dı, Suriye’deki olaylardan dolayı 
Müslümanlar imtihanda ama 
Allah’a hamd olsun biz millet 
olarak bu kardeşlerimize kucak 
açarak, onlara yardımcı olarak 
bu imtihanı aşmak üzereyiz.” 
dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Türkiye Diyanet Vakfının iki yıldır 
bir çok kampanya düzenlediğini 
ve bu kampanyalar neticesinde 
Somali, Arakan, Haiti, Pakistan 
gibi ülkelerde mağdur durum-
da bulunan Müslümanlara yar-
dımcı olunduğunu ifade eden 
Görmez, Suriye için başlatılan 
yardım kampanyasından dola-
yı hüzün duyduğunu belirterek 
“Suriye için başlatılan yardım 
kampanyası kadar bana ağır ge-
len, hüzün veren bir kampanya 
olmamıştır. Büyük bil topluğun 
katledildiğini görmek, kadınla-

GÜNDEM

VAKFIMIZ NİZİP’TE 
BULUNAN 

SURİYELİLERİN 
YANINDA
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Gaziantep ve Nizip’te yar-
dımların uğurlanması ve 

dağıtımı için bulunan Diyanet 
İşleri Başkanı ve Vakfımız Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Görmez 10 bin Suriyeli 
misafirin barındığı çadır kenti zi-
yaret ederek, Kur’an kurslarında 
eğitim gören öğrencileri ve çadır 
kent sakinlerini sevindirdi.

Çadır kentte Kur’an kursla-
rında eğitim görün öğrencileri 
ziyaret eden Mehmet Görmez, 
öğrencilerle bir süre sohbet ede-
rek Vakfımız tarafından hazırla-
nan hediyeleri taktim etti.

Öğrencilerin büyük bir se-
vinç gösterisinde bulunduğu zi-
yarette duygulu anlar yaşandı.

Mehmet Görmez Çadır kent 
ziyaretinden sonra, Suriye’den 
gelerek Nizip’te barınan din gö-
revlilerini de evinde ziyaret ede-
rek kendileri ile sohbet etti. 

rın, çocukların iki ateş arasında 
kaldığını görmek büyük hüzün 
veriyor.

Hüznümüz sadece bu değil, 
en büyük hüznümüz duyarsız 
kalan insanlık, İslam dünyası,  
altından petrol fışkıran Müs-
lüman kardeşlerimiz, Zemzem 
Tavırlardan Kabetullahı seyrede-
rek sevap kazandıklarına inanan 
mümin kardeşlerimizin duyarsız-
lığı bize azap veriyor, uluslararası 
kuruluşların, insanlığın duyarsız-
lığı bize azap veriyor.” dedi.

Milletimizin bu hususta 
önemli yardımda bulunduğunu 
belirten Mehmet Görmez bu-
nun bir sadaka olduğunu ifade 
ederek, “Sadaka ömrü uzatır. 

Sadaka sadece ferdin değil, mil-

letçe yaptığımız sadakalar mille-

timizin ömrünü uzatır.” dedi.

Tören konuşmalarından 
sonra Suriyeli misafirlerle görü-
şen görmez çadır kent ziyaretin-
de de bulundu.

NİZİP’TEKİ ÇADIRKENTE ZİYARET
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KAGEM

Ankara Gölbaşı Vilayetler 
Evi’nde düzenlenen protokol 
törenine Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Şahin, Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Gör-
mez ve eşi Hatice Görmez, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Müsteşarı Ahmet Zahteroğul-
ları, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Azize Sibel 
Gönül, Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Melih Gökçek’in 
eşi Nevin Gökçek, Diyanet İşle-
ri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı yöneticileri ve mensupları, 
sivil toplum örgütü temsilcileri, 
koruyucu aileler ile KAGEM üye 
ve gönüllüleri katıldı. Ankara 
Kocatepe Camii İmam Hatibi 
Adem Kemaneci’nin Kur’an ti-
laveti ile başlayan programda 

KAGEM, 29 Mayıs 2013’de Emine Erdoğan’ın himayesindeki Gönül Elçileri Projesi 
Kapsamında “Koruyucu Aile” Paneli düzenledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında ‘Koruyucu Aile İşbirliği’ protokolü imzalandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 
İLE VAKFIMIZ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ İMZALANDI
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KAGEM ve Gönül Elçileri proje-
lerinin tanıtım videolarının gös-
terimi yapıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan program açış ve pro-
tokolor konuşmalarıyla devam 
etti. KAGEM adına konuşan KA-
GEM Müdürü Hicret Toprak, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
yakın bir zamanda başlatmış 
olduğu Gönül Elçileri projesi 
kapsamında Koruyucu Ailelik 
uygulamasını daha yakından 
tanımak, uygulamayı farklı bo-
yutlarıyla ele alarak değerlendir-
mek üzere bu toplantıyı tertiple-
diklerini belirtti.

“Vakıflar merhamet ve 
dayanışmanın sembolüdür”

Sadece kendini düşünmek 
yerine, başkalarının mutlulu-
ğu için çalışan insanın, gerçek 
mutluluğun tadını almış insan 
olduğunu söyleyen Toprak: “Ta-
rihimiz, özellikle merhametin, 
dayanışma ve yardımlaşmanın 
sembolü olarak bütün bir toplu-
mu kuşatmış durumda bulunan 
vakıfların sayısız örnekleriyle 
dolu. Biz de bugün medeniyeti-
mize hayat veren bu değerlerin 
inkişafı için çalışıyoruz. Bütün 
meselemiz, insanlığı çoğaltan 
değerlerin tahkim edilmesi. An-
cak böylelikle modern dünyanın 
girift sorunları karşısında güçlü 
aileler, güçlü nesiller, güçlü bir 
toplum inşa edebiliriz.” diyerek 
katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, projenin 
bir yetim projesi olmasından 
öte bir insanlık projesi olduğunu 
kaydetti.

“Aile Bizim Dünyadaki 
Cennetimizdir”

Projenin ailenin sevgisin-
den, barışından, huzurundan 
mahrum kalmış her çocuğa uza-
tılan bir el olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Ye-
timi geniş anlamıyla almamız 
lazım. Ailenin huzurunu, barışını 
yaşayamayan her çocuk yetim-
dir. Dünyada yetim olan her ço-
cukla dünyamızın cenneti olan 
ailemizin huzurunu, barışını pay-
laşmanın verdiği duygu kelime-
lerle ifade edilemez. En hayırlı 
ev, içinde sahipsiz, kimsesiz bir 
yetimin himaye edildiği evdir.” 
dedi.

“Bizim inancımıza, kültü-
rümüze, medeniyetimize göre 
ailemiz bizim dünyadaki cen-
netimizdir” diye konuşan Gör-
mez, sözlerine şöyle devam 
etti: “Öyleyse dünyada yalnızlık 
cehennemine sürüklenmiş her 
çocuğumuzla biz bu cennetimizi 
ne kadar paylaşırsak, bizim cen-
netimizi o kadar kalıcı, o kadar 
ebedi olur. O zaman dünyadaki 
cennetimize ahiretteki cenne-
timiz de ilave edilmiş olur diye 
düşünüyorum.”

“Bazı hassasiyetlerimiz, en 
büyük sorumluluklarımızın 

önünde bir engel 
olmamalıdır”

Koruyucu aile projesi ortaya 
çıktıktan sonra bazı hassasiyet-
ler ortaya çıktı. Bu hassasiyetle-
rimiz en büyük sorumlulukları-
mızın önünde bir engel olmama-
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KAGEM

lıdır. İnsan neslini korumak gibi, 
yetimleri himaye etmek gibi, 
topluma bir insan kazandırmak 
gibi en büyük sorumluluğumu-
zun önünde engel olmamalıdır. 
Bu hassasiyetler hepimizin ortak 
hassasiyetleridir ancak daha bü-
yük sorumluluklarımızın önünde 
engel olmamalı.

Son yıllarda artan boşanma 
oranlarına da değinen Başkan 
Görmez, aile yapısının korunma-
sı ve boşanma oranlarının en az 
seviyeye çekilmesi için Diyanet 
İşleri Başkanlığı olarak yurdun 
her köşesinde üstün bir gayret 
sarf edeceklerini vurguladı.

“Nasıl bir insanlık, nasıl bir 
gelecek istendiği sorusunun 

cevabı çocuklara verilen 
değerle ilgilidir” 

Nasıl bir insanlık, gelecek 
istendiği sorusunun cevabının 
çocuklara verilen değerle ilgili 
olduğunu dile getiren Şahin, in-
sanların hem maddi hem mane-
vi ihtiyaçlarının olduğunu belirt-
ti. Sorunların bu bilinçle çözül-

memesi durumunda gelir veya 
imkanlar ne kadar artarsa artsın 
mutluluğun sağlanamayacağını 
ifade eden Şahin, “Yalnız ken-
din, kendi evladın, yakın çevren 
için değil, görmediğin, bilme-
diğin, çok uzak coğrafyalardaki 
bir damla gözyaşı için yüreğinde 
birşey hissediyorsan işte o doğru 
bir mesajdır” diye konuştu. 

Koruyucu aile sayısının 
dört ayda 2.500’e çıktığını bil-
diren Şahin, “Biz şu anda 9 bin 
çocuğumuzu ailesinin yanına 
döndürdük, 40 bin çocuğumu-
zu ekonomik ve sosyal olarak 
destekliyoruz, iki milyon kişinin 
yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından 
Fatma Şahin ile Mehmet Gör-
mez, Gönül Elçileri Projesi kap-
samında ‘Koruyucu Aile İşbirliği’ 
protokolü imzaladı. Daha sonra 
Görmez, Bakan Şahin’e çiçek 
takdim etti.

Protokol İmza Töreninin ar-
dından Moderatörlüğünü Din İş-
leri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Raşit Küçük’ün yaptığı panele 

geçildi. Panelde ilk söz Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Ço-
cuk Hizmetleri Genel Müdürü 
Abdülkadir Kaya’ya verildi. Kaya, 
Koruyucu Aile Projesinin kapsa-
mı ve bu konudaki çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uz-
manı Dr. Ülfet Görgülü ise Kur’an 
ve Sünnet Açısından Koruyucu 
Aile Bakımı ve Koruyucu Aileliğin 
Dini yönü hakkında dinleyenleri 
bilgilendirdi.  Panelde son olarak 
örnek bir koruyucu aile olarak 
Vedat Yıldız konuştu. Kendile-
rinin yıllar evvel koruyucu aile 
olmaya nasıl karar verdiklerini 
anlatan Yıldız, bu süreçte yaşa-
dıklarını ve hissettiklerini duygu-
sal bir dille aktardı.

Programın ardından KA-
GEM Yönetim Kurulu üyeleri, il 
dışından programa katılan Müf-
tü yardımcısı, Vaiz, Aile Bürosu 
koordinatörü ve Kur’an Kursu 
Öğreticileri ile bir araya gelerek 
Koruyucu aileliğin yerel uygula-
maları ve iller bazında gerçekleş-
tirilecek çalışmalarla ilgili görüş 
alışverişinde bulundu. 

26 |  Ocak - Mayıs 2013 • Sayı: 110



G aziantep İl Müftülüğü ve 
Vakfımız tarafından inşa 

edilecek Gaziantep Müftülük 
Hizmet binasının temeli dualar 
eşleğinde düzenlen bir törenle 
atıldı.

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in katıldığı  temel atma 
törenine çok sayıda vatandaş da 
yer aldı.

Temeli atılan ve 3159 m2 

alan üzerine inşa edilecek Müf-
tülük hizmet binasının müştemi-
latında; 61 adet ofis, 460 kişilik 
konferans salonu, aile irşat büro-
su, kütüphane, hac kayıt bürosu, 
yayınevi, otopark ve yemekhane 
bulunmaktadır.

Müftülük hizmet binasının 
temel atma töreninde bir konuş-
ma yapın Diyanet işleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez, Diyanet İşleri Başkanlığının 
görev tanımı ve alanlarının deği-
şip genişlediğini, dünyanın her 
tarafına hizmet götürdüğünü 
belirterek şunları söyledi.

“Bugün burada sıradan bir 
kamu kurumunun temelini at-
mıyoruz. Diyanet İşleri Başkan-
lığının tüm birimlerinin görev 
tanımı değişmiştir. Müftülük 
sadece din görevlilerinin amir-
liğini yapan bir makam değildir. 
Müftülük, o şehrin birlikteliği-
ni sağlayan, şehrin manevi ha-
yatını yöneten, birlik ve sevgi 
mekânlarıdır. Müftülerimizse 
şehrin manevi dinamiklerini ha-
rekete geçiren, toplumun her 
kesimine ulaşan manevi mimar-
lardır. 1924’ten 1954’e kadar 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışan-
larına ‘Hademe-i Hayrat’ (hayırlı 
işlerin hizmetkârı) denilirdi. Son-
radan bu din görevlisi olarak de-
ğişmiştir. Din görevini cami içine 
hapsetmişiz. Değişen zaman içe-
risinde ilk adımızın bize çok daha 
yakıştığını düşünüyorum.” 

GAZİANTEP MÜFTÜLÜK SİTESİ TEMELİ ATILDI
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M ülkiyeti Vakfımıza ait olan 
ve Hakkâri’nin Yüksekova 

ilçesinde 2.500 m2 alana inşa 
edilen 4.500 cemaat kapasiteli 
Merkez İhsaniye Cami düzenle-
nen bir törenle ibadete açıldı.

Açlış töreninde bir konuşma 
yapan Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez, barış ve kardeşliğin tesisi 
için kalpler arasında bağ kurma-
nın önemine işaret ederek, bu 
süreçte kendilerine düşen göre-
vin konjonktürel, mevsimlik ve 
zamana bağlı bir görev olmadığı-
nı vurgulayarak, “Bu görev kon-
jonktürel, mevsimlik ve zamana 
bağlı bir görev değildir. Bütün 

Diyanet personeli, 
bütün mihrap gö-
revlileri ve Diyanet 
personeli olmasa da 
bütün alimlerin sey-
daların, mollaların 
görevi aynı zaman-
da insanların yürek-
leri arasında köprü 
kurmaktır. Nerede 
hor, hakir görülen 
kardeşimiz varsa 
elinden tutmaktır. 
Bu bizim konjonktü-
rel değil, asli göre-
vimizdir. Hepimizin 

asli görevidir” dedi.

Çekilen zorluklardan ve sı-
kıntılardan alimlerin de mesul 
olduğunu ifade eden Başkan 
Görmez, “Bölgede yaşanan sı-
kıntılarda hepimizin kusuru var. 
Bu kusurları sıralarken hiçbir 
kardeşimiz, bu ülkede canını 
veren, kanını akıtan kardeşle-
rimize yapılan zulmü, haksızlığı 
unutmamalı. Evladını şehit ver-
miş hiçbir annenin gözyaşı unu-
tulmamalı, çocuğunu dağlara 
kaptırmış babanın feryadını, an-
nenin yakarışını unutmamalıyız. 
Bunları sıralarken de suçu başka 
yere yıkmaya kalkmamalıyız. Bu 

sorun hepimizin ortak sorunu-
dur” diye konuştu.

Başkan Görmez, şöyle ko-
nuştu;

“Bizi birbirimize kardeş kı-
lan o yüce değerleri, kenetlen-
memizi sağlayan kalplerimizi 
uzun zaman ihmal ettik…”

“Yaşadığımız sıkıntıların, 
dertlerimizin kökenine baktığı-
mızda bir ihmal olduğunu görü-
rüz. Biz bu bölgeyi uzun zaman 
ihmal ettik. Bunu yüreklice söy-
lemekten de imtina ettik. Bugün 
burada itiraf edelim, bizi birbiri-
mize kardeş kılan o yüce değer-
leri, kenetlenmemizi sağlayan 
kalplerimizi ihmal ettik.

Yanlış yorumlar, yanlış dü-
şünceler İslam’ın kabul etmeye-
ceği şeyler yüreklerimizi kaskatı 
kıldı. Yüce Kur’an, ihmal edilen, 
imar edilmeyen kalbi taşa ben-
zetir.  İnsan, kalbini, gönlünü, 
yüreğini ihmal ettiği zaman kalbi 
taşlaşır. Taş ondan daha yumu-
şak hale gelir.

“Bizi bir araya getirecek, 
birlikteliğimizi sağlayacak olan 
kalplerimizdir…”

AÇILIŞ

VAKFIMIZCA 
YÜKSEKOVA’YA
İNŞA EDİLEN CAMİ
İBADETE AÇILDI
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Bizi bir araya getirecek, 
birlikteliğimizi sağlayacak olan 
kalplerimizdir. O yüreğe, o kal-
be para, şehvet, şöhret girmez. 
İslam’ın reddettiği ideolojiler o 
kalbe girmez. Kardeşini ırkından, 
renginden dolayı aşağılayan dü-
şünceler girmez. Öyle olduğu 
halde kalp ihmal edilirse o kalp 
acıma duygusunu kaybeder, 
merhametini kaybeder. Sadece 
kendine değil, ülkesine, değer-
lerine, tüm insanlığa zarar verir. 
Öncelikle var olan temel sorun-
lar üzerinde durmamız gereki-
yor. Yüreklerimizi imar etmemiz 
gerekiyor ihmal değil.

“Bu topraklarda yüreği bu-
ruk hiç kimse kalmasın…”

Öncelikle birbirimize değer 
verelim. Yüreklerimizi kenet-
leyelim. Bu topraklarda yüreği 

buruk hiç kimse kalmasın. Kalbi 
kırık kimse kalmasın. Bu birlik-
teliğimizi herhangi bir tarafa çe-
kerek değil, İslam kardeşliğinde 
buluşturmalıyız. Sizlerden istir-
hamım, insan yüreği kadar geniş 
bir yer yok, Allah hiçbir yere sığ-
maz ama müminin kalbine sığar. 
Kalpleri birleştirelim, yürekleri 
kenetleyelim. Birbirimize dua 
ederek camilerimize girelim.

“Bu bölgenin farklı bir yönü 
de İslam dünyasıyla kardeşlik 
köprüleri kuran alimler yetiştir-
mesidir…”

Bu bölgenin farklı bir yönü 
de, sadece bir maneviyat mer-
kezi olmamış aynı zamanda bü-
tün İslam dünyasında manevi 
kardeşlik köprüleri kuran büyük 
alimler, insanlar yetiştirmiştir.

Bu insanlarımızı tarih bo-
yunca şanlı, şerefli kılan alimleri-
mizin o manevi yapısını korumak 
muhafaza etmek gerekir. Yüce 
Kur’an’da yaratılış gayelerimizi 
anlatan pek çok ayet var. Bunlar-
dan biri de, yeryüzünü imar et-
mektir. İmar kelimesi son derece 
önemlidir. İmar, caminin kapısın-
dan içeri girdikten sonra başlar. 
Allah sizi topraktan yarattı ve siz-
den yeryüzünü imar etmenizi is-
tedi. Yeryüzünü ifsat etmek için 
değil, imar etmek için gönder-
di. İmar, gönülleri imar etmek, 
yürekleri tamir etmektir. Gönül 
dünyamızı ıslah etmek gerekir. 
Gönül dünyalarını imar edeme-
yen şehirleri, ülkeleri imar ede-
mez.” 



KONFERANS

Hz. Peygamberimizin bir günü-
nü anlatan Prof. Dr. Mahfuz 

Söylemez, Hz. Peygamberin bir 
günlük hayıtının mescit, odacıklar, 
pazar cadde ve sokaklar da geçti-
ğini belirtti.

Hz. Peygamberin zaman ko-
nusunda çok hassas olduğunu 
belirten Mahfuz Söylemez “Hz. 
Peygamber’in bir günü incelen-
diğinde rahatlıkla onun ciddi bir 
zaman bilincine sahip olduğu gö-

rülecektir. Ancak ümmeti olmakla 
iftihar ettiğini söyleyen ve çoğun-
luğunu Ortadoğu’da yaşayan Müs-
lümanların oluşturduğu insanların 
en temel zaafının da zaman deni-
len o değerli hazinenin kıymetini 
bilmemek; hatta israfa varan bir 
tarzda sorumsuzca harcamak oldu-
ğu söylenebilir. Hayatını neredeyse 
saniyesine kadar planlamayı ba-
şaran Allah Resulü, böyle yaparak 
muazzam bir medeniyetin temel-
lerini atmaya muvaffak olmuştur.” 
dedi.

Hz. Peygamberin bir gününü 
özet olarak anlatan Mahfuz Söyle-
mez, Peygamberimizin namazdan 
kısa bir süre önce kalktığını, güne 
abdestli ve iki rekat namaz kılarak 
başladığını, evden çıkarken temiz 
elbiselerini giydiğini tertip ve dü-
zeni sevdiğini, sabah namazına 
gittiğini, sabah namazını kıldıktan 

sonra, kuşluk vaktine kadar cami-
de oturduğunu ve sahabeleri din-
lediğini söyledi.

Peygamberimizin kuşluk ve 
öğle vakti arasında genellikle ca-
mide bulunduğunu ve ashabının 
eğitimiyle ilgilendiğini belirten 
Söylemez, öğle namazını kıldıktan 
sonra zaman zaman pazara gittiği-
ni namazdan sonra öğle yemeğini 
yediğini, evde kendi işleriyle meş-
gul olduğunu ve kendi işlerini da-
ime kendisinin yaptığını, uzun ve 
sıcak yaz günlerinde zaman zaman 
öğle uykusuna yattığını söyledi.

Peygamberimizin ilkinde 
vaktini anlatan Mahfuz Söylemez 
“Hz. Peygamber’in ikindi namazın-
dan sonra güneş batıncaya kadar 
Allah’ı anan bir cemaatin içerisinde 
olmanın kendisi için çok değerli ol-
duğunu söylemesi, ikindi ile akşam 
namazı arasında mescitte olduğu-

Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle Vakfımız 

Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezi tarafından 

“Hz. Peygamberin Bir 
Günü” konulu konferans 

düzenlendi.

HZ. PEYGAMBERİN (s.a.s.) BİR GÜNÜ
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nu, ashabının eğitim ve terbiyesi 
ile ilgilendiğini göstermektedir. 
Yine bu rivayet Hz. Peygamber’in 
akşam namazını kılıncaya kadar bu 
kutlu mekândan ayrılmadığını da 
düşündürtmektedir.” dedi.

Peygamberimizin akşam na-
mazından sonraki vaktini anlatan 
Söylemez, “Akşam namazını kılan 
Allah Resulü, evine gider önce iki 
rekat namaz kılar, arkasında da ak-
şam yemeğini yerdi. Diğer öğünler-
den ziyade akşam yemeğine önem 
verir ve bir avuç hurma dahi olsa 
mutlaka akşam yemeğinin yen-
mesini tavsiye eder, aksi takdirde 
vücudun zayıf düşeceğini belirtir-
di. Allah Resulü, akşam yemeğine 
yalnız başına gitmez, Suffa’da ba-
rınmakta olanları da yanında götü-
rürdü. Ayrıca ashabını bu insanları 
yemeğe götürmeleri hususunda 
teşvik ederdi. Hatta kendisine ge-
len hediyelerin önemli bir kısmını 
da yine onlarla paylaşırdı.” dedi.

Peygamber Efendimizin ye-
mek alışkanlıklarından da söz eden 
Prof. Dr. Mahfuz Söylemez “Yeme-
ğini yerken sağ elini kullanır ve as-
habına da sağ ellerini kullanmala-
rını tavsiye ederdi. Yemeğini yerde 
yediği gibi, dinlenirken de yerde 
oturarak dinlenmeyi severdi. Yer-
de oturarak bu kabil işleri yapmayı 
kölelere ait işlerden sayanlara da 
“…Evet ben köleyim. Ben Rabbimin 
kölesiyim” derdi. Yemek israfına 
son derece karşıydı. Hatta bırakın 
pişmiş yemeği dökmeyi, ekmek 
kırıntılarının bile israf edilmesine 
karşı çıkar, şayet mümkünse dökü-
len kırıntıları da toplardı. Yine ta-
baklarda yemek bırakılmamasına 
özen gösterirdi. Yemeğin ölçüsün-
ce yenilmesini öğütler ve “hiç kim-

se karnından daha kötü, dolduru-
lacak kap bulamaz” derdi. Ne bu-
lursa onu yiyen Hz. Peygamber’in 
sofrasında nadiren birden fazla 
yemek çeşidi olurdu. Şayet durum 
böyle ise, iki yemekten birini tercih 
ederdi. Sevmediği bir yemek oldu 
mu, onu yemez ama asla da eleş-
tirmezdi.” dedi.

Hz. Peygamberin aile saade-
tinden bahseden Söylemez, “Müs-
lümanların eğitimine çok önem 
veren Hz. Peygamber bunu en açık 
şekilde kendi evinde göstermiştir. 
Nitekim gecesinin bu ilk saatlerini 
mutlaka eşlerinin eğitimine ayır-
maktaydı. Yemekten sonra konuk-
ları varsa onların dağılmaları ile 
birlikte Hz. Peygamber nerede ise 
eşleri de orada toplanırlardı. Bu 
sıcak ev ortamında, bir taraftan 
evin gündelik sorunları konuşulup 
çözüm yolları müzakere edilirken, 
diğer taraftan Hz. Peygamber, eş-
lerine o gün inmiş ayetler hakkında 
bilgi verirdi. Keza bu esnada onla-
rın kendi aralarındaki sohbetlerini 
dinler, varsa bir yanlışları düzeltir-
di. Yine onların sorularının önemli 
bir kısmına bu sohbetler esnasında 

cevap verirdi. Bunların büyük bir 
kısmı, Hz. Peygamber evde değil-
ken Medineli Müslüman hanımla-
rın kendilerine yönelttiği sorulardı. 
Bu hadiseden de açıkça anlaşıldığı 
gibi Hz. Peygamber’in evi, Medine-
li Müslüman hanımların eğitildiği 
bir okul gibiydi.” dedi.

Hz. Peygamberin yatsı na-
mazını geç kılmayı sevdiğini dile 
getiren Mahfuz Söylemez “Hz. 
Peygamber, yatsı namazını oldukça 
geç vakitte kılmayı severdi. Zira gü-
nünü böyle planlamıştı. Yatsıdan 
önce uyumadığı gibi, yatsı nama-
zından sonra da konuşmayı sev-
mezdi. Bununla beraber yatsı na-
mazından sonra uzun süre Kur’an 
okuduğuna dair kaynaklarımızda 
bilgiler bulunmamaktadır.” dedi.

Son olarak peygamberimizin 
gece namazlarına önem verdiğini 
belirten Mahfuz söylemez Hz. Pey-
gamber, gecenin belli bir vaktinde 
ibadet etmek amacıyla kalkardı ve 
ibadet ederdi.” dedi.

Konferans Vakfımız Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin’in 
yaptığı dua ile sona erdi. 
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ÇALIŞTAY

Osmanlı’nın klasik dönemin-
den bugüne cinsiyet ve 

mahremiyeti, hane, mahalle, 
şehir (mekân) örüntüleriyle ele 
alan çalıştay iki ana oturumla 
gerçekleştirildi. Birinci oturum-
da ağırlık olarak cinsiyet ve mah-
remiyetin Osmanlı klasik dönem 
mekânlarındaki izdüşümleri, 
ikinci oturumda ise 18. yüzyıl-
dan günümüze çeşitli bağlamla-
rı ve yansımaları ile birlikte ele 
alındı. 

Çalıştayda, İslam gelene-
ğinde üretilen mekân algısı 
ve mekân gerçeğinin boyutla-
rı, Müslüman kültürde mekân 
politikası ve buna bağlı olarak 
gerçekleştirilen temel özellikle-
ri, Müslüman mahallesinin inşa 
biçiminde temel parametrelerin 
neler olduğu, bu parametrelerin 
korunması hangi mekanizma-
larla sağlandığı, mahremiyetin 
insan onuru, şeref ve haysiyetiy-
le genişleyen sınırlarının korun-
masında İslam geleneğinin ne 
tür düzenekler ürettiği ve mo-

dernleşme süreçlerinde cinsiyet 
rejimleri ekseninde gerçekleşen 
dönüşümler gibi sorulara cevap-
lar arandı.

Katılımcılar arasında Prof. 
Dr. Abdurrahman Kurt, Prof. Dr. 
Adalet Bayramoğlu Alada, Prof. 
Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Meh-
met Akif Aydın, Prof. Dr. Musa 
Taşdelen, Prof. Dr. Özer Ergenç, 
Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. 
Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. 
Uğur Tanyeli, Doç. Dr. Alev Erki-
let, Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, Doç. 

Dr. Huriye Martı, Doç. Dr. Kök-
sal Alver, Dr. Abdullah Bay,  Dr. 
A. Şamil Gürer, Dr. Bünyamin 
Bezci, Dr. Didem Havlioğlu, Dr. 
Fatma Şensoy, Dr. Fatma Tunç 
Yaşar, Dr. Hafsa Fidan, Dr. Hakan 
Kaynar, Dr. Hilal Görgün, Dr. Irvin 
Cemil Schick, Dr. Lütfi Sunar, Dr. 
Necdet Subaşı, Dr. Nagihan Ha-
liloğlu, Dr. Nazende Yılmaz, Dr. 
Nilgün Sofuoğlu Kılıç, Dr. Süheyb 
Öğüt, Lütfi Bergen, Ömer Leke-
siz, Sertaç Sehlikoğlu yer aldı. 

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE

CİNSİYET, MAHREMİYET
VE MEKÂN
ÇALIŞTAYI YAPILDI

KAGEM tarafından 8 Haziran 2013 tarihinde 
“Osmanlı’dan Günümüze Cinsiyet, Mahremiyet ve 
Mekân” başlıklı bir çalıştay yapıldı.
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KAGEM’in 11 Haziran’da TDV Kocatepe 
Konferans Salonunda yıl sonu sertifika 

töreni ve sergi açılışı yapıldı. 

2012-2013 faaliyet dönemi süresince 
KAGEM’ de çeşitli alanlarda seminerlere 
katılan öğrenciler, törenle sertifikalarını 
ve teşekkür belgelerini aldılar. Programın 
sonunda öğrencilerin el emeği ile hazır-
ladıkları klasik İslam sanatları ve fotoğraf 
sergisi ziyarete açıldı.  

Törene Vakfımız üst düzey yönetici-
leri ile KAGEM’de ders veren hocalar, öğ-
renciler ve davetliler katıldı.

2012-2013 faaliyet yılı seminerlerine 
katılan yaklaşık 300 kadar öğrenciye ken-
di hocaları tarafından sertifikaları verildi. 

Sertifika töreninin ardından Hüsn-i 
Hat, Tezhib ve Minyatür öğrencileri ta-
rafından hazırlanan “Geleneksel İslâm 
Sanatları Sergisi” ile fotoğraf öğrencileri 
tarafından hazırlanan “Ankara Temalı Fo-
toğraf Sergisi”nin açılışı yapıldı.  

KAGEM’İN YIL SONU SERTİFİKA TÖRENİ
VE SERGİ AÇILIŞI



YARIŞMA

2013 yılı Kutlu Doğum Haf-
tası İslam araştırmaları yarışması 
bu yıl;  “Günümüzde İslam ülke-
lerinde, kardeş ve akraba toplu-
luklarında veya azınlıkta yaşadık-
ları bölgelerde Müslümanların 
karşılaştıkları dini problemler”, 
“Biyoloji, fizik ve kimya gibi te-
mel pozitif bilimler ve bu temel 
bilimleri kullanan Tıp gibi komp-

leks alanlardaki gelişmelerin 
İslam inançları ve uygulamaları 
açısından ortaya çıkardığı prob-
lemler” ve “Çocuklar için din bü-
yükleri” olmak üzere üç katego-
ride açılmıştı.

Yarışma neticesinde bu yıl 
birinciliğe layık eser bulunama-
mış olup, 3 ikinci, 5 üçüncü tes-
pit edilmiştir.

Yarışmada dereceye giren 

eserlerin sahiplerine ödülleri, 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vak-

fımız Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de 

iştirakiyle Konya Mevlana Kültür 

Merkezinde düzenlenen bir tö-

renle kendilerine taktim edildi.      

Türkiye Diyanet Vakfı, İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun (İLKSAY) 
İslâm ve Türk dünyasında dini, sosyal, ekonomik vb. konularda yapılmış ilmi 

bir araştırmaya ödül verme geleneği bu yıl da devam etti.

İSLAM ARAŞTIRMALARI 
YARIŞMASI SONUÇLANDI
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Yarışmacı Eser  Adı Derecesi 

Dr. Mehmet Bulğen Klasik Dönem Kelâm Atomculuğunun Günümüz 
Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi 2.’lik   

Ayşe Şimşek İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik 3.’lük

Yarışmacı Eser  Adı                                                        Derecesi

Melike Çakmak Zindandan Saraya Hz. Yusuf 2.’lik

Büşra Nur Güler Beşpâre-Beş Raşid Halife 2.’lik   

Mahmut Öztürk Yeryüzü Yıldızları 3.’lük  

Fatma Balcı Yürür Bizim Yunus 3.’lük  

Emine Mutlu Çocuklara Abdülkâdir Geylânî Hazretlerini 
Anlatmak 3.’lük  

Biyoloji, fizik ve kimya gibi temel pozitif bilimler ve bu temel bilimleri kullanan Tıp gibi 
kompleks alanlardaki gelişmelerin İslam inançları ve uygulamaları açısından ortaya 

çıkardığı problemler.

Çocuklar için din büyükleri.

  2. KATAGORİ

  3. KATAGORİ

Yarışmacı Eser  Ad Derecesi 

Hatice Şahin İslam Kültür Tarihinde ‹Kur’ân Hıfzı’ Geleneği ve 
Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 3.’lük  

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ESERLER

Günümüzde İslam ülkelerinde, kardeş ve akraba topluluklarında veya azınlıkta 
yaşadıkları bölgelerde Müslümanların karşılaştıkları dini problemler.

  1. KATAGORİ
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TEMEL ATMA

Kutlu Doğum Haftası kapsa-
mında Adıyaman’da bulunan Di-
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Do-
ğum Programının düzenlendiği 
Samsat ilçesinde, Peygamber 
Efendimizin Anadolu’da med-
fun olduğunun bilindiği iki sa-
habesinden biri olan Safvan Bin 
Muattal’in kabrinin yanı başına 
inşa edilecek cami ve külliyenin 
temelini attı.

Müştemilatında; cami, 
şehitlik, kuran kursu, misafir-
hane ve toplantı salonlarının 
yer alacağı kompleksin temel 
atma törenine Prof. Dr. Meh-
met Görmez’in yanı sıra Adı-
yaman Valisi Mahmut Demir-
taş, Ak Parti Grup Başkanvekili 
ve Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın, Ak Parti Milletvekili Mur-
taza Yetiş, Adıyaman Belediye 
Başkanı Necip Büyükaslan, Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli He-

yeti Başkan vekili Mazhar Bilgin 
ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Diyanet 
İşleri Başkanı Görmez, İslam’ın 
tevhid dini olduğunu kaydede-
rek, “Hem hadis hocası hem 
Diyanet İşleri Başkanı olarak 
önemli bir hususu burada siz-
lerle paylaşacağım. Biz öyle bir 
dinin mensuplarıyız ki, bu din 
tevhid dinidir. Tevhid dininde ka-
birler ve türbeler ibret ve ziyaret 
mekânlarıdır. İbadet mekânları 

SAFFAN BİN MUATTAL
TÜRBESİNİN TEMELİ ATILDI
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değildir. Bidat ve hurafelere asla 
yer vermeyelim. Türbe ve kabir-
lere çaput bağlamak ve oradan 
herhangi bir şey istemek bidat-
tir.

Birçok yerde bazı yanlış uy-
gulama ve anlayışları gördüğünü 
ifade eden Başkan Görmez, tür-
belerin ve kabirlerin ibret alına-
cak ziyaret mekânları olduğunu 
belirterek, “Ziyaretimizi yaparız 
ama dualarımızı Allah’a yaparız. 
Duamız Allah’adır. Beşerden is-
temeyiz. Bu tevhid dini İslam’a 
uygun olandır” diye konuştu.

Sahabelerin dünyaya ışık 
saçan, rahmet dağıtan insanlar 
olduğunu kaydeden Başkan Gör-
mez şöyle konuştu;

“20 yıl üniversitede Hadis 
dersi veren bir kardeşiniz olarak 
bana sorsanız, ‘Peygamberimizin 
en büyük mucizesi nedir? Ben bu 
soruya biraz farklı bir cevap veri-

rim. Miraç, şakk-ı kamer ve daha 
nice mucizeler Peygamberimize 
Allah’ın lütfu, ikramı ancak onun 
en büyük mucizesi, yeryüzünün 
en bereketsiz topraklarında, be-
devi bir toplumdan yeryüzüne 
ışık saçan, rahmet dağıtan me-
deni bir toplumu, ümmeti oluş-
turmasıdır.

Onun en büyük mucizesi, 
ona sahabe olmak faziletine er-
dikten sonra o insanların dünya-
ya ışık saçan rahmet mesajı dağı-
tan elçiler olmalarıdır. Allah Re-
sulünün ilk halkasına baktığımız 
zaman Selman-ı Farisi, Ammar, 

Yasir, Sümeyye Ebu Zer El-Gıfari 
ve daha nice sahabelere baktığı-
mız zaman ve onların İslam’dan 
önceki halleri ve İslamla şe-
reflendikten sonraki hallerini 
gözlemlediğimizde her birinin 
toplumda hor ve hakir görülen, 
değeri olmayan insanlarken, ona 
sahabe olduktan sonra her biri-
nin dünyanın efendisi olduğunu 
görürüz.

Her biri başlı başına bir 
okul, mektep oldu. Hz. Ömer 
Efendimizin rahle-i tedrisinden 
geçtikten sonra bir adalet üni-
versitesine dönüştü. Hz. Osman, 
iffet ve hayâ mektebine, med-
resesine dönüştü. Hz. Ali, İmam 
Ali, Resul-i Ekrem’in rahle-i ted-
risinden sonra bütün bir ilmin 
kapısı oldu. Ve Hz. Ebubekir 
onun sıdkın, sadakatin, cömert-
liğin üniversitesi oldu. Her bir 
sahabenin özelliklerini inceledi-
ğinizde her birisinin farklı bir yö-
nüyle dünyaya örnek olduğunu, 
ışık tuttuğunu, insanlığı aydınla-
tan meşaleye dönüştüğünü gö-
rürüz. Gerek hanım gerek erkek 
sahabelerden her biri insanlığa 
örnek olmuştur. 
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BAŞKANDAN

Afrika ülkelerinden Çad’a 
sığınan Sudan’lı mülteciler için 

Vakfımız tarafından insani 
yardım malzemesi gönderdi.

VAKFIMIZDAN

İ N S A N İ
YA R D IM

CAD’A



A frika’da bulunan Çad 
son yıllarda yaşanan 

mülteci yığılmasıyla başa çık-
manın yollarını arıyor. 2003 
yılında Sudan’ın batısındaki 
Darfur’da başlayan iç çatış-
malar neticesinde 300 bin 
Darfurlu Çad’ın doğusundaki 
Vafi-Fira, Veday ve Sila böl-
gelerindeki kamplara göçme-
siyle başlayan mülteci akınları 
artarak sürüyor. Çad, son iki 
ayda gelen ve sayıları toplam 
75 bini geçen mültecilerin 
içinde Sudan’daki madende 
çalışan 16.000 kişilik kendi 
vatandaşlarını ayırdı ve onları 
kendi köyleri ve kasabaların-
daki akrabalarının yanlarına 
veya kurulan müstakil kampa 
yerleştirdi

Sudan’da yaşanan savaş 
neticesinde Çad’a sığınan 
mültecilerin sayısının gün 
geçtikçe artması ve sıkıntı-

ların had safhaya ulaşması 
sonucunda, Çad hükümeti ta-
rafından dünyaya yardım çağ-
rısında bulunulmuştu. Bu çağ-
rıya sessiz kalmayan Vakfımız 
da insani yardım malzemele-
rini temin ederek T.C. Çad Bü-
yükelçiliğimiz koordinesinde 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya 
başlamıştı.

Üst üste gelen göç dalga-
larıyla zor durumda kalan Çad 
dünya kamuoyuna yardım 

çağrısında bulundu. Bu yar-
dım çağrısına sessiz kalmayan 
ülkemizden ilk yardım malze-
meleri sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla bölgeye ulaştırıldı.

Çad’a sığınan mültecile-
rin bulunduğu bölgelere inti-
kal eden ekibimiz, Yetimhane, 
Kur’an kursu ve sığınmacıların 
oluşturduğu çadır kentlerde 
insani yardım malzemelerinin 
yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve ba-
şörtüsü dağıttı. 



BAŞKANDAN ARAKAN
Uzakdoğu ülkesi Myanmar`ın (Burma) 

Arakan bölgesindeki Müslümanlar 
büyük bir insanlık ayıbı, vahşet ve 

işkenceyle karşı karşıya. 

Korku ve gözyaşları içinde 
yurtlarından olan, eşlerin-

den, çocuklarından ayrı düşen, 
camileri, evleri yakılan ve işken-
celere maruz kalan, tüm dün-
yanın sessiz kaldığı Arakan`lı 
Müslüman kardeşlerimize Tür-
kiye Diyanet Vakfı 2012 Haziran 
ayından bu yana yanında olma-
ya devam ediyor. Tarihi süreçte 
birçok defalar katliama maruz 
kalan Arakan halkının çilesi he-
nüz bitmiş değil. Geçen senenin 
Haziran`ında Budistlerin Müslü-
manlara saldırmalarıyla dünya 
ve ülkemiz kamuoyunda genişçe 
yer bulan Arakan`daki Müslü-
manların çilesi sadece bu iki yılla 
sınırlı olmayıp 17 yy. dan günü-
müze devam ediyor. Tarihinde 
birçok defalar saldırılara, dini, 
siyasi, etnik ayrımcılıklara maruz 
kalan Arakan halkının mağdu-
riyeti düne kıyasla bu gün daha 
artmıştır. İnsan haklarının ihlal 
edildiği ve sosyal haklarının dahi 
ellerinden alındığı Arakan`da 
bölge halkı yine çaresiz ve sa-
hipsiz. İslam’ın Arakan ulaşma-

sı ise Arap taciler vasıtasıyla 8 
yy. da olmuştur. 15 yy. da Kral 
Narameikla’nın İslamı seçme-
siyle Arakan İslami Krallığı kurul-
muştur. Eski bir İslam geleneğine 
sahip olan Arakan 1942 yılından 
bu yana düzenli bir şekilde, eko-
nomik, etnik, kültürel, dini ve 
insani zulme maruz kalmıştır. 
Sürgünler, etknik temizlikler, ev-
lenme hakları dahi el konulmuş, 
adeta Arakan Müslümanlarının 
çoğalması her fırsatta engellen-
miştir. 

Arakan halkının yaşadığı 
insani drama duyarsız kalma-
yan Türkiye Diyanet Vakfı ilk 
olarak Bangladeş`teki Arakan`lı 
mültecilere ulaşarak yardım 
çalışmalarına başladı. İnsani 
krizin yüksek seviyede olduğu 
Bangladeş sınırında binlerce 
insan halen Bangladeş`e geç-
meye çalışıyor. Canlarını tehli-
keye atan Arakan`lıların bazıları 
Banladeş`e geçmeyi başarıyor. 
Ancak çileleri maalesef bitmiyor. 



Arakan’a Yönelik Faaliyetlerimiz Devam Ediyor

Günlük İhtiyaçların 
Karşılanması

D iyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı`nın 

ortaklaşa yürüttüğü organizas-
yon çerçevesinde Arakan`lı mül-
tecilere ulaşılarak, günlük hayat 
içinde ihtiyaç duyulan gıda mad-
deleri mağdur olan mültecilere 
dağıtımlar devam ediyor. Proje 
kapsamında yoksul ve maddi 
imkanı olmayan ailelere her ay 
düzenli bir şekilde 60$ karşılığı 

gıda yardımı ve diğer günlük ihti-
yaçları kaşılanarak katkı sağlan-
maktadır. Şüphesiz, sadece gıda 
mültecilerin tek ihtiyacı değil, 
temizlik ve mutfak eşyaları gibi 
eşyalarda kardeşlerimizin ihti-
yaçları arasında. 

Eğitime Katkı

H ayatlarını bir şekilde devam 
ettirmeye çalışan ailelerin 

en temel sıkıtlarından birisi de 
gençlerin ve çocuklarının eğitim 
alamamaları. Orta öğretim, lise 

ve üniversite seviyesinde olup 
ancak şartlar gereği ve maddi 
imkansızlıklardan ötürü öğrenim 
göremeyen öğrencileri sayısı ise 
her geçen artıyor. Başta Bang-
ladeş olmak üzere, Malezya, 
Endonezya, Tayland gibi Asya 
ülkelerinde yaşamakta olan 
Arakan’lılar üzerine Vakfımız ta-
rafından bir çalışma başlatıldı. 
Söz konusu çalışma kapsamın-
da farklı coğrafyalarda öğrenim 
gören öğrencilere Vakfımız burs 
vermektedir. Bahsi geçen ülkele-
rin yetkili makamlarıyla mutaba-
kata varılarak öğrencilerin, okul 
harçları, barınmaları ve aylık te-
mel ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Bununla beraber, orta öğre-
tim seviyesinde öğrenim gören 
ancak sağlıklı bir ortam da eği-
tim alamayan öğrencilerin okul-
ları da yine Vakfımız tarafından 
inşa edilmektedir. Cox Bazar’da 
ibtidai şartlarda öğrenim gören 
öğrencilerin okulları 2013 yılı 
içinde inşa edilecektir.  
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AÇILIŞ

Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz ve Vakfımız Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Tutkun’un katıldığı bir törenle 
açılışı gerçekleştirilen İmam-Ha-
tip Lisesi ve yetimhanede 110’u 
yetim 120 öğrenci eğitim görü-
yor.

Törende bir konuşma ya-
pan Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ eğitim ve öğretimin 
önemine dikkat çekerek, yeraltı 

zenginlikleri ve petrolü çok olan 
toplumların zengin olmadıkla-
rını belirterek, ‘’Asıl zengin top-
lumlar bilgiyi yönetebilen, bilgiyi 
kullanabilen toplumlardır’’ diye 
konuştu.

Türkiye’nin Somali’ye bir-
çok alanda yardım ettiğini hatır-
latan Bozdağ, bu ülkenin ihtiyacı 
olan bilgiyi de Türkiye’nin sağla-
yacağını ifade etti.

Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz da Somalili kadınların 

toplumsal yaşama katılımından 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, kadınlara daha fazla eği-
tim almaları çağrısında bulundu.

Bekir Bozdağ ile Cevdet Yıl-
maz, konuşmaların ardından 
İmam-Hatip Lisesinin sınıfları-
nı gezdi. Bakanlar, öğrencilerin 
Arapça okuduğu ‘’Taleal Bedru 
Aleyna’’ adlı ilahiye eşlik etti.

Açılışı yapılan ve halen 120 
öğrencinin eğitim gördüğü 240’ı 
yatılı 400 öğrenci kapasiteli oku-
lumuzun müştemilatında;

10 derslik, 13 yatakhane, 
yemekhane, mescit, İdari büro-
lar, kütüphane, kafeterya, Revir, 
bilgisayar ve fen laboratuvarları, 
oyun sahası ve 8 öğretmen loj-
manı yer almaktadır. 

Vakfımız tarafından 
Somali’nin Mogadişu 
şehrinde inşa edilen 

İmam-Hatip Lisesi ve 
Yetimhanenin inşaatı 

tamamlanarak resmi açılışı 
gerçekleştirildi.

SOMALİ’DE OKUL VE YETİMHANE AÇTIK
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ZİYARETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitime tabi 
tutulmak üzere ülkemize getirilen Gabonlu din gö-
revlilerinden oluşan heyet Vakfımızı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de iştirak 
ettiği toplantıya, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyeleri, 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları da katıl-
dı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez toplantıda konuk he-
yeti ülkemizde görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek “Evinize, 
Vakfımıza hoş geldiniz. Bizler sizlerle 
birlikte olmakla kardeşliğin tadına 
vardık. Sizler toplumunuzun alimle-
risiniz, sizleri kardeşliğimizi pekiştir-
mek için ülkemize davet ettik.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 
özellikle 2005 yılından sonra Afrika 
ülkelerine yöneldiğini belirten Prof. 
Dr. Mehmet Görmez “Bizler hepimiz 
kardeşiz, bizim kardeşliğimiz fıtrat 

kardeşliğidir. İçinizde yeni Müslüman olanlar var 
ama bizler ‘kalubela’dan beri kardeşiz. Türkiye sizin 
ikinci değil birinci ülkenizdir, bunu böyle kabul edin. 
İnşallah her biriniz Türkiye ile Gabon arasında birer 
köprü olursunuz.” dedi.

Konuk heyet de yaptığı konuşmada; Türkiye’de 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile geti-
rerek, “Bizler İslam coğrafyasının bir parçası olarak 
Osmanlıyı duyduk, bugün bu güzel ülkenizi gördük 

ve burada bulunduk ve güzel duy-
gular yaşadık. Gördük ki Türk halkı 
yalnızca konuşan değil, dini ve inan-
dığını hayatına tatbik eden bir halk. 
Bizler İslam’ın güzelliklerini ülkeniz-
de gördük. Ülkeniz güçlü ve aksiyo-
ner bir yapıya sahip. Bizler hepimiz 
kardeşiz, birbirimize sahip çıkmalı ve 
birbirimizi sevmeliyiz. Çünkü insan-
lığı sevmek, kardeşliğin tadına var-
mak bizim temel görevimiz.” dedi. 

GABON HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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Diyanet İşleri Başkanlığının davetlisi olarak 
Türkiye’de bulunan Irak Alimler Konseyi Başkanı 
Şeyh Mahmud Abdülaziz el-Ani başkanlığındaki 
heyet Vakfımızı ziyaret ederek görüş alış verişinde 
bulundu.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen top-
lantıya Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar 
Bilgin, Vakfımız Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şe-
rafettin Gölcük, Genel Müdürümüz İsmail Palakoğlu 
ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun katıldı.

Vakfımızın kuruluş amacı ve faaliyetlerini an-
latan Mazhar Bilgin, heyeti ülkemizde görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cenab-ı 
Allah’tan Irak ve Suriye başta olmak üzere bütün 
Müslümanlar için huzur diliyorum. Biz inanıyoruz 
ki Hz. Muhammed (SAV)’in Kur’an’dan anladığı ve 
yaşadığı hayatın temsilcisi Ehli Sünnet inancıdır. 
Bu sebeple tüm dünya Müslümanları arasında Ehli 
sünnet inancının yayılmasına ihtiyaç var. Maalesef 
bugüne kadar Ehli Sünnet inancına mensup kardeş-
lerimiz arasında bir birlik sağlayamadık. Müslüman-
lar arasında samimi duygularla bir duygu ve düşün-

ce birliği, bir kardeşlik temin edersek Allah bizden 
yardımını esirgemeyecektir. Bu iş de büyük ölçüde 
din alimlerine düşüyor.” dedi.

Çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunmak 
üzere ülkemize geldiklerini belirten Irak Alimler 
Konseyi Başkanı Şeyh Mahmud Abdülaziz el-Ani de 
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek “Cömertliği ile tanınan Türkiye Cumhuri-
yetine ve bizleri burada ağırlayan sizlere sonsuz te-
şekkürlerimizi iletiyoruz. Hepimiz kardeşiz ve bizleri 
birbirine bağlayan İslam’dır. Bizler Ehli Sünnet ce-
maatini bir araya getirmek ve bir fikir birliği oluştur-
mak için uğraşıyoruz. Bu hususta Türkiye’den ve siz-
lerden destek bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilim, kültür ve diğer alanlardaki gücünü görmek 
bizleri hem sevindiriyor, hem ümitlendiriyor. Diğer 
ülkelere yaptığınız yardım ve destekler gibi bizler de 
yardım ve destek talebinde bulunuyoruz.” dedi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar 
Bilgin de imkanlar ölçüsünde her türlü desteğin 
sağlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını 
söyledi. 

IRAK ALİMLER KONSEYİ BAŞKANI VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ

ZİYARETLER
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Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kanıbek İsakov, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdızha-
par Akkulov ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avaz-
bek Asanov Vakfımızı ziyaretti etti.

Fikir alışverişinde bulunmak üzere Vakfımız Genel 
Merkezinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vak-
fımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Müdür 
Yardımcımız Mustafa Tutkun ile Dış İlişkiler Müdürü 
Abdullah Aydos katıldılar.

İsmail Palakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının 
Kırgızistan’a yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri anlata-
rak, Vakfın 20 yıl önce Kırgızistan’ın Osh şehrinde bir 
ilahiyat fakültesi açtığını ve bu eğitim faaliyetinin 20 
yıldır aralıksız devam ettiğini söyledi. İlahiyat fakültesi-
ne kaydını yaptıran öğrencilerin ilk yıllarında Türkiye’ye 
gelerek  eğitim aldıklarını ve daha sonra Kırgızistan’da 
eğitimlerine devam ettiklerini belirterek “Bugüne ka-
dar bu fakültemizden yüzlerce öğrenci mezun oldu, 
bunun yanısıra doktora seviyesinde halen 37 ülkemiz-
de eğitim görmektedir. Eğitim faaliyetlerinin yanısıra 
diğer alanlarda da hizmet götürme gayretindeyiz. Ya-
kın bir samanda İmam Serahsi Türbesinin restorasyo-
nunu tamamladık. Manas Üniversitesinin bahçesinde 
yapılan camiye katkı sağlıyoruz. Yine Ramazan ve Kur-
ban bayramlarında, bayram sevincini paylaşmak adına 

çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. İnşallah bu faaliyetlerimiz 
bundan böyle de artarak devam edecektir.” dedi.

Prof. Dr. Kanıbek İsakov da Türkiye’de bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitin çok 
önemli olduğunu bu alanda Türkiye Diyanet Vakfının 
kendilerine 20 yıldır önemli destek sağladığını söyledi.

Çocuklarının Türkiye’de eğitim alarak doktora-
larını yapmalarını hayal olarak gördüklerini belirten 
İsakov “Çocuklarımızın Türkiye’de okuyarak master ve 
doktora yapmaları bizim için büyük bir hayaldi. Allah’a 
şükürler olsun bu hayalimiz gerçekleşti. Türkiye büyük 
bir devlet. Bizler Rusya’dan ayrıldıktan sonra bizlere ilk 
selam veren Türkiye Diyanet Vakfı oldu. Sizin açtığınız 
fakülteden mezun olan çocuklar bugün önemli yerler-
de çalışıyorlar. Biz Kırgızistan’ın geleceği olan çocuk-
larımızı sizlere emanet ettik, sizlere emanet ederken 
Kırgızistan’ın geleceğini sizlere emanet ettik. İnşallah 
bu çocuklar Kırgızistan’ın geleceğini şekillendirecektir. 
Bu konuda büyük destek verdiniz. Sizleri çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Kanıbek İsakov önümüzdeki günlerde 
Kırgızistan’da İmam Hatip Lisesi açacakları müjdesini 
de vererek bu alanda da Türkiye Diyanet Vakfı ile işbir-
liği içinde olmak istediklerini ve desteklerini bekledik-
lerini sözlerine ekledi. 

KIRGIZİSTAN OSH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN VAKFIMIZA ZİYARET
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Mali Din İşleri ve 
İnanç Bakanı Yacouba 
Tbaore ve beraberindeki 
Heyet Vakfımızı Ziyaret 
etti. Vakfımız Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Maz-
har Bilgin, konuk heyet-
le Vakfımız hizmetleri 
hakkında görüştü.

Türkiye Diyanet Vakfının Afrika’ya hizmeti 2005 
yılından itibaren götürmeye başladığını ancak bu ge-
cikmeden dolayı hizmetlerin hızlı bir şekilde yerine 
getirilmesi gerektiğini belirten Mazhar Bilgin, dini 
hizmetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ger-
çekleştirildiğini, Türkiye Diyanet Vakfının da Diyanet 
İşleri Başkanlığına destek verdiğini belirtti.

Mazhar Bilgin konuşmasının sonunda, Türkiye 
Diyanet Vakfının kardeş şehir projesi kapsamında 
bir çok ülkenin şehirleri ile ülkemizdeki şehirlerin 
kardeş olduğunu ve kapsamda önemli projelerin 
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Mali Din İşleri ve İnanç Bakanı Yacouba Tba-
ore ise yaptığı konuşmada Türkiye Diyanet Vakfın 
faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek “Türkiye 
Mali’ye önemli ölçüde destek veriyor. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı özellikle Rama-
zan ve Kurban bayramlarında bizleri sevindiriyor. Bu 
yardımlar Türk halkının cömertliğinin bir gösterge-
sidir. Bundan böyle temenni ve umutlarımızın ger-
çekleşmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile daha sıkı 
çalışma içerisine gireceğiz. Bakanlığımız ile Türkiye 
Diyanet Vakfı arasındaki ilişkinin derinleşmesini te-
menni ediyorum.” dedi. 

ZİYARETLER

MALİ HEYETİ VAKFIMIZDA
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Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren 
Somalili heyet Vakfımızı ziyaret ederek, Türkiye Di-
yanet Vakfına Somali’de gerçekleştirildiği hizmetle-
rinden dolayı teşekkür etti.

Somali Action Alliance Direktörü Hashi Shafi, 
Sosyo Ekonomik Konular Direktörü Ahmedei Che-
ikgurei, Kuzey Amerika İmamlar Konseyi Direktörü 
Abdirrahman SH. Omar Ahmet, Minnesota İslam 
Toplumu Direktörü Abdiselam Alawi Adam, Africa 
İnsani Yardım Örgütü Direktörü Ali Haji Abdinur ve 
DEİK Türk Amerikan İş Komitesi Üyesi Mustafa Faruk 
Cıngıllı’dan oluşan heyetle Vakfımız Genel Müdürü 
İsmail Palakoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Tutkun görüştü.

Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tut-
kun, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacı ve ger-
çekleştirdiği hizmetleri dile getirerek, Vakfımızın 
Somali’de yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Türkiye Di-
yanet Vakfının Somali’de bir imam hatip lisesi açtığı-
nı, sosyal yardım faaliyetlerinde bulunduğu belirten 
Tutkun, camilerin tamir ve restorasyonunun yapıldı-
ğını, Somali’den Türkiye’de okutmak üzere öğrenci 
getirildiğini sözlerine ekledi.

Misafir Heyet de yaptığı konuşmada, Soma-
li için yapılan bu güzel faaliyetlerden dolayı Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etmek ve gelecek 
için birlikte neler yapılabileceğini görüşmek üzere 
Türkiye’ye geldiklerini belirterek “Bizler Somali halkı 
olarak sizlerin iyi niyet ve kardeşliğinizi gördük, biz-
ler kardeşliğimizi daha geliştirmek istiyoruz. Bizler 
Somali için hayal dahi edemeyeceğimiz bir ilgi gör-
dük Türkiye’den. Bu doğrultuda gelecek günlerin 
daha da iyi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Heyet Amerika’da yılın bir gününü Türkiye-So-
mali günü ilan ettiklerini de belirtti. 

SOMALİ HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Konya’da din 
eğitimi gören Küba’lı gençlerle bir araya geldi. Diya-
net İşleri Başkanı Görmez’i makamında ziyaret eden 
7 kişilik öğrenci grubu umre ziyareti sonrası Başkan 
Görmez’le izlenimlerini paylaştı.

Oldukça sıcak geçen sohbette Başkan Görmez 
umre kavramının imar kelimesiyle aynı anlamı ta-
şıdığını ifade ederek, “Umre, insanın kalbini tamir 

etmesi anlamını taşır. Çünkü umre, insanın kalbi-
ni hem inşa eder hem de imar eder” dedi. Başkan 
Görmez, umre ve hac yolculuğunun insanın kalbine 
yaptığı yolculuktan başlayan, ahirete, İslam tarihine, 
Müslüman kardeşlere ve Kabe’nin sahibi olan Allah’a 
yapılan kutsal bir yolculuk olduğunu kaydetti.

Kabe’nin muhteşem bir tarihi olduğunu söyle-
yen Başkan Görmez, Hz. İbrahim’in Urfa’da başlayan 
tebliğ görevine Tarsus, Lazkiye, Kahire ve Filistin gibi 

medeniyet merkezle-
rinden sonra Kabe’yi 
inşa ederek Mekke’de 
devam ettiğini belir-
terek, Küba’lı öğrenci 
grubuna umre ziyare-
tinin ardından Urfa’ya 
gitmelerinin anlamlı 
olacağını söyledi.

Küba’lı öğrenci 
grubu, Konya’da Eylül 
ayına kadar sürecek 
eğitimlerinin ardından 
Küba’ya dönecekler. 

ZİYARETLER

KÜBALI GENÇLER EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
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Diyanet İşleri Başkanlığının davetlisi olarak ül-
kemize gelen Müslüman Filipinliler Ulusal Konseyi 
Başkanı Hon. Mehal Sadain, ve beraberindeki heyet 
Vakfımızı ziyaret ederek Vakfımıza Genel Müdürü İs-
mail Palakoğlu ile bir süre görüştü.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu konuk 
heyeti ülkemizde ve Vakfımızda görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Diyanet 
Vakfının kuruluş amacı ile yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Vakfımızın eğitim 
alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belir-
ten Palakoğlu “Vakfımızca soydaş ve dindaşlarımızın 
bulunduğu çok geniş bir coğrafyadan, İlahiyat Fakül-
teleri ve İmam-Hatip Liselerinde okutulmak, lisan-
süstü ve doktora eğitimi yaptırmak üzere Türkiye’ye 
konuk öğrenciler getirmektedir. Bu sayı şu an itiba-
riyle 2500 civarındadır. Filifinler’den de 10 öğrenci 
getirerek Kayseri Mustafa Germirli İmam Hatip Li-
sesinde eğitim görüyor. Bu öğrenciler buralardan 
mezun olduktan sonra ülkelerine dönerek İslam’ı en 
güzel şekliyle inşallah anlatacaklardır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile birlikte 92 ülkede hizmet yürüttüğünü belir-

ten İsmail Palakoğlu, bu ülkelere eğitim başta olmak 
üzere, kurban organizasyonu, sosyal faaliyetler ve 
dini alanda yapılan hizmetleri anlattı.

Müslüman Filipinler Ulusal konseyi Başkanı Hon 
Mehal Sadain de cömert ve sıcak bir karşılamadan 
dolayı Vakfımıza teşekkür ederek, Filipinlerde yaşa-
yan Müslüman alimler ile halklarını bilgilendirmek 
amacıyla Türkiye’ye geldiklerini belirtti.

Filipinlerin nüfusunun 100 milyon olduğunu, 
bunun 12 milyonunu Müslümanların oluşturduğunu 
belirten Sadain, eğitim hususuna önem verdiklerini 
ve bu konuda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını 
söyledi.

Türkiye’deki vakıf anlayışının mükemmel oldu-
ğunu ve Türk halkının vakıfları destekleme husu-
sunun örnek teşkil ettiğini belirterek kendilerinin 
de Filipinlerde kaybolan güven duygusunu kazana-
rak aynı sistemi kurmak için çalıştıklarını belirten 
Hon. Mehal Sadain, “İslam Filipinlerde her geçen 
gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip. Sizlerden 
Filipinler’e cami, kültür merkezi ve eğitim merkezi 
yapmanızı talep ediyoruz.” dedi. 

MÜSLÜMAN FİLİPİNLİLER ULUSAL KONSEYİ BAŞKANI VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirdiği hiz-
metlerin kamuoyuyla paylaşılması düşüncesiyle dü-
zenlenen bilgilendirme toplantılarına Keçiören’de 
devam edildi.

Keçiören Müftülüğünde görevli din görevlile-
rine yönelik olarak düzenlenen toplantıya Vakfımız 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Ankara İl Müftüsü 
M.Hakkı Özer, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan, din gö-
revlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldılar.

Açılışta bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakıf kurulmadan 
önce müftülüklerin zor şartlarda hizmet üretmeye 
çalıştığını, ancak Vakfın kuruluşu ile birlikte güzel 
mekanlara kavuşulduğunu belirterek, Türkiye Diya-
net Vakfının özellikle son iki yılda gerçekleştirdiği ye-
niden yapılanma sürecini anlattı.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da su-
num eşliğinde Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak, 
Vakfın daha güçlü hale gelmesi ve daha büyük hiz-
metler yerine getirmesi  için bütün din görevlilerinin 
desteğinin şart olduğunu söyledi.

İl Müftüsü M.Hakkı Özer yaptığı konuşmada 
Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığının 
etle tırnak gibi olduğunu dile getirerek Türkiye Diya-
net Vakfına gereken desteğin verilmesi için her kesin 
elinden geleni yapmasını istedi.

Keçiören Müftüsü İhsan İlhan da yaptığı ko-
nuşmada milletimizin büyük bir vakıf medeniyetine 
sahip olduğunu vurgulayarak bu vakıflardan bir ta-
nesinin de Türkiye  Diyanet Vakfı olduğunu belirte-
rek gereken desteğin verilmesi için ellerinden geleni 
vereceğini söyledi. 
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Vakfımız tarafından gerçekleştirilen dini, milli, kül-
türel, sosyal hizmetlerin tanıtılması amacıyla düzenle-
nen toplantılar devam ediyor. Bu toplantıların bir yenisi 
20 Nisan 2013 Cumartesi günü Diyanet Emeklileri Der-
neğinde düzenlendi.

Dernek Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Dernek Başkanı Arif Soytürk, dernek üyeleri ile Vakfımız 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin ve Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu katıldı.

Açış konuşmasını yapan Diyanet Emeklileri Derneği 
Başkanı Arif Soytürk, bir Diyanet mensubu olarak Türki-
ye Diyanet Vakfını yıllardır tanıdıklarını, ama son yıllar-
da gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha yakından bilinmesi 
için böyle bir toplantıyı düzenlediklerini dile getirerek, 
Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığını des-
teklemek üzere 1975 yılında kurulduğunu, din görevlile-
rinin destekleriyle büyüyerek büyük bir kuruluş haline 
geldiğini söyledi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin 
de yaptığı selamlama konuşmasında, Türkiye Diyanet 
Vakfına yıllarca destek veren dernek üyelerine teşekkür 
ederek, din görevlileri ve halkamızın destekleriyle büyü-

yen Türkiye Diyanet Vakfının büyük bir kuruluş haline 
geldiğini, bugün yurt genelinde 969 şubesinin bulundu-
ğu ve toplumun tüm kesimini kucaklayıcı hizmetler ger-
çekleştirdiğini söyledi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da  sunu-
munda Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dı-
şında gerçekleştirdiği eğitim, kültür, sosyal ve dini alan-
da gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

Özellikle son iki yılda gerçekleştirilen yeniden yapı-
lanma çalışmaları hakkında bilgi veren İsmail Palakoğlu, 
tüm dünyanın büyük bir hızla değişim ve dönüşüm sü-
reci yaşadığını dile getirerek, tüm kurumlar gibi Türkiye 
Diyanet Vakfının da ayakta kalması ve geleceğe daha 
güvenli adımlarla yürüyebilmesi için değişim ve dönü-
şüm sürecine ayak uydurması gerektiğini dile getirdi. Bu 
çerçevede önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirten 
Palakoğlu, “Yeniden yapılanmadaki hedefimiz, Vakfın 
idari yapısını günümüz yönetim anlayışına göre yeniden 
düzenlemek, kaynakları daha verimli bir şekilde kullan-
mak, personel verimliliğini artırmak, Vakfın gelir kaynak-
larını artırmak, Genel Merkez, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Şubeler arasında koordinasyonu artırmaktır.” dedi. 

DİYANET EMEKLİLERİ DERNEĞİNDE TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Vakfımızın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdi-
ği hizmetlerin din görevlilerimiz vasıtasıyla kamuo-
yuna aktarılması amacıyla düzenlenen bilgilendirme 
toplantısının bir yenisi Kırıkkale’de gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi Meclis salonunda gerçek-
leştirilen tanıtım toplantısına Kırıkkale Valisi Ali Po-
lat, Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Vakfımız Müte-
velli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız Genel 
Müdürü İsmail Palakoğlu, Kırıkkale İl Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Gerek, 
şube yönetim kurulu üyeleri, hayırseverler, din gö-
revlileri ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Gerek Diyanet 
İşleri Başkanlığını desteklemek üzere kurulan Tür-
kiye Diyanet Vakfının, bugün dünyanın her coğraf-
yasında hizmet ürettiğini belirterek “Bir çok ülkeye 
gittim, hemen hemen gittiğim her ülkede Türkiye 
Diyanet Vakfının bir eseri ile karşılaştım ve bundan 
büyük gurur duydum.” dedi.

Dünyanın her köşesine hizmet götüren Türkiye 
Diyanet Vakfının Kırıkkale’de de önemli yatırımlarda 
bulunduğunu dile getiren Bekir Gerek Türkiye Diya-
net Vakfına teşekkür etti.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar 
Bilgin de yaptığı konuşmada Vakıf medeniyetinden 
bahsederek, vakıf geleneğinin Peygamber Efendimiz 
döneminden başlayarak bugüne kadar geldiğini ve 
Müslüman Türkler vasıtasıyla bir vakıf medeniyetinin 
kurulduğunu söyledi.

Allah katında malın en hayırlısının Allah yolunda 
harcanan olduğunu belirten Mazhar Bilgin “Müslü-
manlar Allah’a yaklaşmak, O’nun rızasını kazanmak, 
dünya nimetlerini ebedileştirmek için vakfa büyük 
önem vermişler ve vakıf medeniyetini yaşatmışlar-
dır. Nerede bir Türk İslam medeniyeti varsa orada bir 
vakıf eserini görürsünüz. Bizler vakfa büyük önem 
vermiş bir milletiz. Cumhuriyet döneminde de bir 
çok vakıf kurularak vakıf ruhu yaşatılmaya devam 
etmiştir. Bu vakıflardan bir tanesi de Türkiye Diyanet 
Vakfıdır ve örnek bir vakıftır. Bugüne kadar büyük 
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ve önemli hizmetler icra etmiştir. Bundan sonra da 
ülkemize ve dünyanın her bölgesine hizmet götür-
meye devam edecektir.” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, hayatı 
anlamlı kılan değerlerin bulunduğunu dile getirerek 
bu değerlerden bir tanesinin de vakıflar olduğunu 
söyledi. Kırıkkale Belediyesi olarak millet ve devlet 
adına hizmet sunan her çabayı desteklerini belirten 
Veli Korkmaz bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfına 
da bu anlamda destek verdiklerini ve birçok proje-
de birlikte çalıştıklarını söyleyerek “Türkiye Diyanet 
Vakfının yaptığı her iş değerlidir. Biz de Belediye ola-
rak bu değerli işlere destek vermeye devam edece-
ğiz.” dedi.

Kırıkkale Valisi Ali Polat da yaptığı konuşmada 
Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirdiği hizmetlerle 
bir çok vakfa örnek olduğunu dile getirerek, Vakfın 
kamuoyu tarafından yeterince tanınmadığını bu se-
beple düzenlenen bu tür toplantıların önemli oldu-
ğunu söyledi.

Vakıfların geleneksel bir yapı halinde devam et-
tiğini ve Türkiye Diyanet Vakfının da bu vakıflardan 
biri olduğunu belirten Vali Ali Polat, 
hizmetlerinden dolayı Türkiye Diya-
net Vakfına teşekkür etti.

Programda Kırıkkale şube-
miz tarafından Vakfımızı maddi ve 
manevi katkıda bulunan Kırıkkale 
Belediye Başkanı Veli Korkmaz ile 
hayırsever vatandaşlarımızdan Hacı 
Abdullah İpekçi ile Kezban Sipahi’ye 
şükran plaketi verildi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu da sunum eşliğinde Tür-
kiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve 
yurt dışında gerçekleştirdiği hizmet-
leri anlatarak, vekaletle kurban or-
ganizasyonu üzerinde durdu.

Türkiye Diyanet Vakfının ger-
çekleştirdiği vekaletle kurban or-

ganizasyonunun çok sağlıklı ve örnek teşkil edecek 
bir yapıda olduğunu vurgulayan İsmail Palakoğlu, bu 
hususta bütün din görevlilerinin destek vermesi ge-
rektiğini dile getirdi.

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

Türkiye Diyanet Vakfının hizmetlerini anlatan 
İsmail Palakoğlu, Vakfın gelecekte daha büyük hiz-
metler gerçekleştirmesi için din görevlilerinin des-
tek vermesi gerektiğini söyledi.

Tanıtım toplantısı için Kırıkkale de bulunan he-
yetimiz, Kırıkkale Valisi Ali Polat ile Belediye Başkanı 
Veli Korkmaz’ı makamında ziyaret ederek Vakfımız 
hizmetleri hakkında bilgi verdi

 Heyetimiz ayrıca mülkiyeti Vakfımıza ait yatılı 
Hacı Abdullah Kız Kur’an kursunu da ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.  
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Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı tarafından Afyon Sandıklı’da gerçekleşti-
rilen seminerde Vakfımız faaliyetleri anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığında görevli müfettiş ve müfettiş yardım-
cılarının katılımı ile gerçekleşen 23. müfettişler 
seminerinde Vakfımız faaliyetlerini bir sunum eşli-
ğinde anlatan Vakfımız Genel Müdürü İsmail Pala-
koğlu, Türkiye Diyanet Vakfının değişen ve gelişen 
dünyamızda yeniden yapılanma çalışmalarına hız 
verdiğini, yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetlerin 
tamamında alt yapı çalışmalarının sistemli bir şekil-
de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Özellikle yapılan faaliyetlerin kamuoyuna ak-
tarılması noktasında eksikliklerin olduğunu dile ge-
tiren İsmail Palakoğlu, “Bunun giderilmesi, yapılan 
faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması, Vakfımıza 
destek ve gönül verenlerin bilgilendirilmesi yönün-
de çalışmalara hız verdik. Son dört-beş ay içerisinde 
on binin üzerinde din görevlisine ulaşarak, devlet 

ve millet menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdi-
ğimiz faaliyetleri anlatmaya başladık. Türkiye Diya-
net Vakfı hem yurt içinde, hem de yurt dışında eği-
tim, kültür, sosyal ve dini alanda önemli faaliyetler 
gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerin tamamı halkımızın 
ve din görevlilerimizin verdiği destekle gerçekleşi-
yor. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür 
ederiz. Bundan sonra da dua ve desteklerinizi bek-
liyoruz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfına yapılan bağışların her 
kuruşunun amacına uygun olarak yerine ulaştırıldı-
ğını belirten İsmail Palakoğlu “Başlattığımız yardım 
kampanyalarına vatandaşlarımız yoğun ilgi göste-
riyor. Vakfımıza yapılan bağışların her kuruşu hem 
Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Vakfımız gö-
revlileri tarafından bizzat yerine ulaştırılarak ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılıyor. Çünkü bu büyük sorumlu-
luk gerektiren bir görev ve bizler bu sorumluluğun 
farkında olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz.” 
dedi. 
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Ankara Müftülüğü tarafından organize edilen Sincan, Eti-
mesgut ve Yenimahalle ilçe müftülüğünde görev yapan din gö-
revlilerini kapsayan bilgilendirme toplantısı Yenimahalle Nazım 
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin’in de 
iştirak ettiği toplantıya, Ankara İl Müftüsü Mustafa Hakkı Özer, 
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Yenimahalle İlçe Müf-
tüsü Eyüp Demir ve din görevlileri katıldı.

Yenimahalle İlçe Müftüsü Eyüp Demir’in selamlama konuş-
masından sonra söz alan Ankara İl Müftüsü Mustafa Hakkı Özer, 
Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılından itibaren Türkiye’nin her 
yerinde hayırlı hizmetlere rehberlik ettiğini belirterek, “böyle bir 
Vakfın kurulmuş olmasından dolayı dua etmeliyiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının henüz kurulmadığı dönemlerde il 
ve ilçe müftülüklerinin namüsait mekânlarda ve şartlarda hizmet 
yürüttüğüne dikkat çeken Özer, Vakfın kurulması ile birlikte güzel 
hizmet mekânlarına ve imkânlara kavuşulduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının bugün büyük bir kuruluş haline 
geldiğini ifade eden Hakkı Sözer “Bu vakfın büyüyüp bu hale 
gelmesinde sizlerin önemli katkıları var. Bu Vakfa hepimiz sahip 
çıkmalıyız, bu bizim hem dini, hem resmi görevimizdir.” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin de dünyanın bir değişim 
ve gelişim süreci içerisinde bulunduğunu, Vakıf’ta da buna pa-
ralel olarak son iki yıl içerisinde ciddi değişmeler ve gelişmeler 
olduğunu söyledi.

Vakıfta yeni bir yönetim anlayışının benimsendiğini belir-
ten Mazhar Bilgin Vakıf yöneticilerini tanıtarak Türkiye Diyanet 
Vakfının bundan böyle daha hayırlı ve hızlı bir şekilde hizmetleri-
ne devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında gerçek-
leştirdiği hizmetleri bir sunum eşliğinde anlatan Vakfımız Genel 
Müdürü İsmail Palakoğlu da, Türkiye Diyanet Vakfının yeniden 
yapılandığını, bu alanda ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini belir-
terek amacımız “Vakfın idari yapısını günümüz yönetim anlayışı-
na göre yeniden düzenlemek, kaynakları daha verimli bir şekilde 
kullanmak, personel verimliliğini artırmak, vakfın gelir kaynakla-
rını artırmak, Genel Merkez ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 
koordinasyonu artırmak, Genel Merkez ve şubeler arasında ko-
ordinasyonu artırmaktır.” dedi.

İsmail Palakoğlu daha sonra, Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği eğitim, kültür, sosyal, dini, 
hayri ve sağlık alanındaki hizmetlerini özet olarak anlattı. 
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Vakfımızın gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtıl-
ması amacıyla Çorum ilimizde din görevlilerine yö-
nelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 
din görevlilerine yönelik yapılan bilgilendirme top-
lantısına Çorum Valisi Sabri Başköy, Vakfımız Müte-
velli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız Genel 
Müdürü İsmail Palakoğlu, Çorum İl Müftüsü ve Vak-
fımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aşık, 
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 
ilçe müftüleri, il müftü yardımcıları, din görevlileri ve 
Kur’an kursu öğreticileri iştirak etti.

Açış konuşmasını yapan Müftü Mehmet Aşık, 
Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında 
önemli hizmetler ifa ettiğini belirterek, bu faaliyet-
lerin din görevlileri tarafından da daha detaylı bir 
şekilde bilinmesi için böyle bir toplantıya ihtiyaç du-
yulduğunu ifade etti. 
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Çorum Valisi Sabri Başköy de yaptığı konuşma-
da, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurulduğu yıldan beri 
ülkemiz ve insanlığın hizmetinde olduğuna dikkat 
çekerek «Dünya hızla değişiyor dolaysıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı da bu değişime ayak uydurmaktadır. 
Bu kapsamda başlatmış oldukları yeniden yapılanma 
çalışmaları inanıyorum ki meyvelerini verecektir. Son 
yıllarda Türkiye Diyanet Vakfı, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışında yapmış olduğu başarılı insani yardımlar-
la, adını sadece ülkemizde değil uluslararası arenada 
da duyurmaya başlamıştır. Bu vesileyle kendilerini 
başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor ve devamını 
diliyorum.» dedi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bil-
gin de Türkiye Diyanet Vakfının bütün din görevlilerin 
ortak bir kurumu olduğunu belirterek, din görevlile-
rinin Türkiye Diyanet Vakfına sahip çıkmasını istedi.

Türkiye Diyanet Vakfı kurulmadan önce din hiz-
metlerinin uygun olmayan mekanlarda ve maddi 
sıkıntılar içerisinde yürütüldüğünü belirten Mazhar 
Bilgin, 1975 yılından sonra Türkiye Diyanet Vakfının 
kurulmasıyla birlikte müftülüklerin güzel hizmet me-
kanlarına kavuştuğunu ve hizmette kalitenin arttığını 
söyledi.

Bugün Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın her 
köşesinde hizmet ürettiğini belirten Mazhar Bilgin 
“Türkiye Diyanet Vakfına yapılan yardımların her ku-
ruşu amacına uygun bir şekilde ve büyük bir hassa-
siyetle vakfedilen yerlere harcanmaktadır. Bu Vakıf 
sizlerin destekleriyle büyüdü ve gelişti. Bundan böy-

le de sizlerin yine destekleriyle hizmetlerini artırarak 
devam ettirecektir.” dedi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu bir saat 
süren tanıtım sunumuna, Türkiye Diyanet Vakfının 
gelişen ve değişen dünyada kendisini yenilediğini, 
hizmette verimliliği artırmak amacıyla yeniden yapı-
lanma çalışmalarına hız verildiğini belirterek başladı.

Vakfımızın kuruluş amacı, yurt içinde ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği eğitim, sosyal, kültürel, dini, 
ilmi ve hayri hizmetleri anlatan İsmail Palakoğlu, Tür-
kiye Diyanet Vakfının bugün yedi kıtada insanlığın 
hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfının bugün geldiği noktada 
halkımızın güvenine layık bir kurum olduğunu ifade 
eden İsmail Palakoğlu, “Hem yurt içinde, hem de 
yurt dışında Vakfımızdan önemli beklentiler var, bu 
beklentileri yerine getirmek için hepimize büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı bu 
noktaya sizlerin önemli destek ve gayretleri ile geldi, 
bundan sonra da sizlerin destekleriyle dünyanın her 
yerinde önemli hizmetleri yerine getirecektir.” dedi.

Çorum’a yapılan bilgilendirme toplantısı kapsa-
mında, Çorum Valisi Sabri Başköy ile Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü’yü makamında ziyaret eden 
heyetimiz, Vakfımızın faaliyetlerini burada da dile ge-
tirerek, Vakfımıza verdikleri destekten dolayı kendi-
lerine teşekkür etti. 
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Vakfımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetle-
rin kamuoyuna aktarılması amacıyla düzenlenen ta-
nıtım toplantılarına Afyonkarahisar’da devam edildi.

Afyonkarahisar ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an 
kursu öğreticileri ve din görevlilerine yönelik düzen-
lenen toplantıya Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başka-
nı Mazhar Bilgin, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ah-
met Ertürk Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 
ile Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü 
Ömer Kara iştirak etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın 
açış konuşmasını Afyonkarahisar Müftü Vekili İsmail 
Yıldırım yaptı. Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde 
ve yurt dışında çok önemli hizmetler yürüttüğünü 
anlatan Yıldırım, Vakfın daha yakından tanınması ve 

kamuoyuna aktarılması amacıyla böyle bir toplantı 
düzenlediklerini söyledi.

Din görevlilerinden Vakfa sahip çıkmaları te-
mennisinde bulunan Yıldırım, Vakfın desteği ile bir 
çok hizmet gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar 
Bilgin de yaptığı konuşmada, Regaip Kandilinin bü-
tün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde 
bulunarak, dini mübini İslam’a hizmet etmenin bü-
yük bir şeref olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığını desteklemek amacıyla kuruldu-
ğunu belirten Mazhar Bilgin, Vakfın bugün 7 kıtada 
tüm insanlığı kucaklayıcı hizmetler gerçekleştirdiğini 
söyledi. 
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Türkiye Diyanet Vakfına yapılan bütün yardım-
ların kuruşu kuruşuna amacına uygun bir şekilde 
harcandığına vurgu yapan Bilgin “Toplanan yardım-
lar bizzat görevlilerimiz tarafından ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılmaktadır.  Hiçbir yardım amacı dışında 
kullanılmamaktadır. Yarın mahşer gününde bunun 
hesabının verileceği düşüncesiyle gerekli hassasiye-
ti gösteriyoruz. Bu konuda her kes müsterih olsun. 
Çünkü bu ağır bir sorumluluk ve büyük bir vebaldir, 
hiç kimse böyle bir vebale girmek istemez. Bizler 
Türkiye Diyanet Vakfı olarak yapılan yardım ve ba-
ğışların her kuruşunu amacına uygun bir şekilde sa-
fediyoruz.” dedi.

Vakfımıza Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da 
sunum eşliğinde yaptığı tanıtımda, Vakfımızın yurt 
içine ve yurt dışına yönelik faaliyetleri hakkında bil-
gi verdi. Vekaletle kurban organizasyonu üzerinde 
duran Palakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının ülkemiz 
başta olmak üzere, Afrika, Orta Asya ve Balkanlarda 
kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdiğini belir-
terek “Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik 
gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde ve 
Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği içerisinde Vekâlet Yo-
luyla Kurban Kesim Organizasyonu düzenlenmekte-
dir. Vakfımızca vekâlet alınan kurbanlar, yurtiçinde 
Müftülüklerimiz, Vakfımız Şubeleri, yurtdışında ise 
Din Hizmetleri Müşavirliklerimiz, Ataşeliklerimiz, 
Başbakanlık TİKA ve Dış İşleri Bakanlığımız tarafın-
dan görevlilerimizle birlikte kesilmektedir. Kesilen 
kurbanların etleri, yurtiçi ve yurtdışında vekâlet ve-
ren vatandaşlarımız adına muhtaçlara ulaştırılmak-
tadır. Tamamen dinî, hayri ve insani olan bu hizme-
tin her safhası tam bir sorumluluk anlayışıyla yerine 
getirilmektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışına yönelik ger-
çekleştirdiği hizmetleri de anlatan İsmail Palakoğlu 
“Dünya’daki tüm Müslüman ve soydaş ülke ve top-
lulukların milletimizden var ola gelen beklentileri ve 
umutları bugün daha da artmıştır. Elbette ki bu bek-
lenti ve umutlara duyarsız kalamayız. Bu kardeşleri-
mizin taleplerini dikkate almak, dertlerine derman 

olmak, yaralarını sarmak, dini, eğitsel, sosyal ve 
kültürel gelişmelerine destek olmak tarihten gelen 
sorumluluğumuzdur. Vakfımız bu sorumluluğun bi-
linciyle hizmetlerini sürdürmektedir.” dedi.

Toplantıdan sonra Afyonkarahisar Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu’nu ziyaret eden heyetimiz Vakfımızın 
faaliyetlerini burada da anlattı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu Türkiye Diyanet Vakfının 
biyük bir açığı kapattığını belirterek “Türkiye’de ve 
hatta dünyada büyük bir açığı kapatıyorsunuz. Tür-
kiye İslamiyeti yaşayarak istikrarı yakalamış bir ülke 
olarak örnek durumdadır. Hem şimdi, hem de geç-
mişten gelen sorumluluklarımız var. Geçmişte dün-
yaya hükmeden devletken bir zaman egemenliğimiz 
altında olan birçok millet şu anda Türkiye’den çok 
şey umut ediyorlar. Halen daha Türkiye bizi kurtara-
caktır diye bekleyen ülkeler var.” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban’ı da ziyaret eden heyetimiz burada Vakfımız 
faaliyetleri hakkında bilgi vererek bilgi alışverişinde 
bulundu.

Vakfımız Genel Merkezinden Afyonkarahisar’a 
giden ekibimizde yer alan İnşaat ve Emlak Müdürü 
Mehmet Yıldırım, Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi 
İşletmemiz Müdürü Selim Gençtürk, Yayın Matba-
acılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer Kara’da 
yayınevi açılması, kız öğrenci yurdunun tamirat ve 
tadilatı ile müftülük hizmet binasının yeniden inşa 
edilmesi hususunda incelemelerde bulundular. 
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Şubelerimizin daha aktif ve rantabl olarak ça-
lışması, Genel Merkezle olağan diyaloğunun güç-
lendirilmesi, Vakıf mallarının daha verimli bir şekil-
de kullanılması ve bu doğrultuda yapılan mevzuat 
değişikliklerin daha dikkatli bir şekilde uygulanması 
amacıyla şube temsilcilerimize yönelik olarak 6-7 
Haziran tarihlerinde iki gün süreyle Vakfımız Genel 
Merkezinde bir seminer düzenlenmiştir.

Seminere Vakfımız üst düzey yetkileri, birim 
amirleri ile iştiraklerin müdürleri ve şubelerde görev 

yapan temsilciler katıldı. Birim, İş-
tirak ve İşletme Müdürleri kendi 
hizmet alanlarıyla ile ilgili sunum 
yaptılar. Şube temsilcileri ise kendi 
bölgelerinde karşılaştıkları sorun-
ları dile getirdiler.  Merkez-Şube 
ilişkilerinde karşılıklı bilgilenmeyi 
ve sorunları gidermeyi amaçlayan 
seminerin yılda en az bir kere  ya-
pılması kararlaştırıldı. 
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