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Kalb-i Selim
Bismillahirrahmanirrahim.
Tâbiûn neslinin büyük âlimle
rinden Şehr b. Havşeb, bir gün,
müminlerin annesi Ümmü
Seleme’ye merakla Sevgili Peygamberimizin (sas) en çok yaptığı duayı sorar. Ümmü Seleme
bu duanın ‘Ey kalpleri bir halde
bir hale çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit eyle!’ duası
olduğunu söyler.1 Evet, Sevgili
Peygamberimiz (sav) ısrarla bu
duayı yapmıştır. Zira kalp, yapısı itibariyle değişkendir, halden
hale, renkten renge bürünebilmektedir. Rasûl-i Ekrem (sav),
kalbin bu durumunu bir sözünde, çöldeki bir ağacın üzerinde
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İslâm düşüncesinde kalp, imanın, hakikatin, bilginin, hikmetin
ve ahlakın merkezindedir. Beden ülkemizin sultanı olan kalp,
gönül dünyamıza da yön veren
ilahi bir cevherdir. Nazargâh-ı
ilahidir. Hakk’ın aynasıdır. Şuur,
vicdan, idrak, duygu, akıl ve irade gücümüzün odak noktasıdır.
İman ve küfrün, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik
ve kötülüğün merkezidir. Haset,
gazap ve nefret gibi kötü duygular kalpte bulunduğu gibi iman,
Allah korkusu, hilm ve takva gibi
iyi ve güzel duygular da kalpte
bulunur. Allah’ı bilmek ve tanımak anlamına gelen marifet,
kalbin işidir.3 Allah’a karşı derin
kavrayış olan huşunun mahalli
kalptir. Tevazu kalpte başlar. İlahi güzellikler hep kalpte tecelli
eder. Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin (sas) kalbine indirilmiştir.4 Tabibu’l-kulûb, yani
gönüllerin doktoru olan Sevgili
Peygamberimiz (sas), kalbin bu
merkezi konumunu “…Dikkat
edin! Vücutta öyle bir et parçası
vardır ki o iyi, doğru ve düzgün
olursa bütün vücut iyi, doğru

ve düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin!
O, kalptir.”5 sözleriyle dile getirmiştir. Kalp, gönül dediğimiz
latif varlıktır. Kalp, kişinin hidayete erdiği yerdir. Kalp, mümin
için doğru bilgiyi yanlış olandan
ayırt etme yeridir. Kalp, kötülüklere karşı mücadelenin verildiği
yerdir. Kötülüğe karşı son direnç
noktasıdır.6
İnsan, hem akıl ve kalp nimetine sahiptir hem de şeytan, nefis
ve şehvet ile çetin bir imtihana
tâbidir. Kalp, Allah’ın nazargâhı
olduğu gibi aynı zamanda şeytanın insana vesvese ve şüphe vermek için fırsat kolladığı
yerdir. Allah, kalbi yüceltmeyi
amaçlarken, şeytan onu yıkmayı
hedefler. İnsan gece uykusunda
dahi şeytanın vesvesesiyle karşı karşıyadır.7 Şeytan namazda
bile kalbi rahat bırakmaz, ona
hiç aklında olmayan şeyleri hatırlatır ve zihnini meşgul etmeye
çalışır.8 Bu şekilde şeytan, kişi ile
kalbi arasına girmeye çalışarak
onu Allah yolundan alıkoymak
ister. İnsan bu girdaptan ancak,
iman, salih amel ve Allah’ı zikirle kurtulabilir. Kalpler ancak,
Allah’ı zikrederek itmi’nana ve
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huzura kavuşur; kurtuluşa ve
doyuma ulaşır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (sas), Rabbinden hep kalb-i selim niyazında
bulunmuş, “Benim kalbim de
perdelenir ve ben her gün yüz
defa istiğfar eder, Allah’tan bağışlanma dilerim” buyurmuştur.9

na kapılmak13 ve merhametsizlik gibi kötülükler, kalbi hastalıklı
bir hâle dönüştürür. “Merhamet
ancak kalbi katılaşmış inançsız
bedhahların kalbinden çekilip
alınmıştır”14 hadisi kalbin ihtiyaç
duyduğu merhamet duygusuna işaret etmektedir. Bencillik,
haset, kibir, cimrilik, hilekârlık,
kendini beğenmek, başkalarına tepeden bakmak, sû-i zanda
bulunmak, kin beslemek, insanların başına gelen musibetten zevk almak, dostlara darılıp
onları yüzüstü bırakmak, sözde
durmamak, dünyaya karşı gözü
doymamak, insan ile cennet
arasına duvarlar ören ve aynı
şekilde kalbe zarar veren kötülüklerdir.15

haberci, gözlerini kalp izinde
bekçi kılan kişi kurtuluşa ermiştir. Kalbini, ilâhî güzelliklerin dolup taştığı bir kap hâline getiren
kişi kurtuluşa ermiştir.”17 İnsanın
âhirette selâmete ermesi ancak
kalbin imarıyla, gönül terbiyesiyle mümkündür. Kalbin şirk,
küfür, nifak gibi hastalıklardan
salim olmasıyla mümkündür. O
gün ne suretlere bakılır, ne de
mallara. O gün ancak kalplere
ve amellere bakılır. 18 “O gün,
ne mal fayda verir ne de evlat.
Ancak Allah’a kalb-i selim ile
gelenler o günde fayda bulur.”19
O halde o gün için tertemiz bir
kalbe, arı-duru bir gönle sahip
olmak gerekir.

İman, ilim ve muhabbet pınarlarıyla beslenen kalp, ilâhî güzellikleri elde edecek şekilde
safiyet kazanırken, dünyaya çok
dalmak, tefekkürü terk etmek,
ölümü unutmak, çok gülmek,
çok konuşmak,12 tefrika girdabı-

Müminin kalbi, selim olan kalptir. Kalb-i selim, Allah’a teslim
olup selâmet bulmuş kalptir.
Hastalıksız kalptir. Kalb-i selim,
Sevgili Peygamberimizin (sas)
müminin kalbi olarak tanımladığı, ‘Allah’tan korkan, tertemiz
kalptir. Bu kalpte günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur.”16
“Kalbini yalnızca imana tahsis
eden, kalbini selim, dilini sadık,
nefsini doymuş, ahlâkını düzgün
kılan ve kulaklarını hak yolunda

9

İnançsızlık ve işlenen günahlar,
kalbin kararmasına neden olur.10
Bu durumda kalp, Rahmân’ın
ilim, hikmet ve iman nurundan yararlanamaz. Akıl, basiret
ve duygu yeteneğini kaybeder.
Paslanma, sapma, hastalanma,
katılık, perdelenme, körleşme,
mühürlenme, kilitlenme gibi
manevî hastalıklara maruz kalır. Kişi artık kalbi olduğu hâlde
onunla hakikati kavrayıp anlayamaz; gözü olduğu halde onunla
gerçeği göremez, kulağı olduğu
halde onunla hakkı işitemez.11

13 Tirmizî, Salât, 54.

Bitmek tükenmek bilmeyen
insani zaaflarımızın kuşatması
altında, ruhen ve bedenen tükenmenin eşiğine geldiğimizde,
kalbimize mukayyet olabilmek
için; insana, eşyaya, kâinata kalp
gözü ile bakabilmek için, gönül
dili ile konuşabilmek için daima
Sevgili Peygamberimizin (sas)
bize öğrettiği şu dua ile Allah’a
yalvarmak gerekir: “Ey kalpleri
bir halden diğer bir hale çeviren
Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit eyle!” 
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Müslim, Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar, 41.
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Vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında bu yıl yurt içinde
174 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 70 ülke ve 558 bölgede, Asya’dan
Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlar’a, Haiti’den Filipinler’e, Filistin ve Gazze’ye
kadar geniş bir coğrafyada dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet
şiarıyla kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştirdik.
Yardımsever vatandaşlarımızın emanetlerini dil, din ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Vakfımız, TİKA Türkiye Kalkınma Yardımları 2013 Raporu’na göre, 35,74 milyon Dolarla yurt dışına Türkiye’den en
çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olmanın mutluluğuna erdi.
Filipinler’de Hagupit tayfununun yaşandığı afet bölgesine ulaşarak tayfundan zarar gören insanların yardımına koştuk ve dualarını aldık.
Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelen ve eğitimleri kesintiye uğrayan Suriyeli kız çocuklarının okul hayatlarına destek vermeye
devam ederken, 300 ihtiyaç sahibi aileye Alışveriş Yardım Kartı ve 50 aileye
adak kurban eti dağıttık.
Ayrıca kış aylarının kendini hissettirdiği bu günlerde Suriyeli mültecilere de
bin battaniye ve 20 ton kömür yardımında bulunduk.
Vakfımız tarafından, birçok ülkede cami yapımına devam edilirken, özellikle Filistin’de yaşanan savaşlarda yıkılan camilerin onarılması ve yeniden
inşa edilmesi için Gazze’ye ekipler göndererek çalışmalara başladık.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan,
milletimizin iftihar vesilesi olarak gördüğümüz İslam Ansiklopedisi’nin
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmesinin mutluluğunu yaşarken, ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan
almanın sevincini yaşadık.
Özellikle son dönemde eğitim alanında atağa geçerek, öğrenci yurtlarının
kapasitesinin artırılması, yeni yurtların açılması, düzenlediğimiz sempozyum ve diğer programlarla eğitim hizmetlerinde amaçladığımız hedefe
yürüme gayretinde olduk.
1996 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezi'nin
(TDV KAGEM) yeniden yapılanma çalışmaları ile din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza çeşitli düzeylerde katkı sunmak üzere, besleyici,
kuşatıcı, geliştirici çalışmalarına şahit olduk.
2015 yılında da sizlerin desteği ile faaliyetlerimiz artarak devam edecek
ve bu faaliyetleri bültenimizin yeni sayısında sizlerle paylaşmaya devam
edeceğiz.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin bütün kurum ve sivil toplum kuruluşları ile yardımsever vatandaşların emanetlerini dil, din ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Filistin, Irak, Somali, Myanmar ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki yardıma muhtaç bütün insanlara ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Palakoğlu, TİKA Türkiye Kalkınma Yardımları 2013 Raporuna
göre, 35,74 milyon Dolarla yurt dışına Türkiye’den

en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

985 şubeyle 100’ü aşkın ülkede faaliyette
Diyanet İşleri Başkanlığının yurtiçi ve dışı hizmetlerinin süratli ve etkin yürütülmesi için her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Palakoğlu, toplumu
din konusunda aydınlatmaya yönelik irşat, hac ve
umre, müftülük, Kur’an Kursu, eğitim merkezleri ve
cami hizmetlerinin yanı sıra hayri ve sosyal projeleri
gerçekleştirdiklerini belirtti.
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12,75%

DİĞER
17,21%

CANSUYU DERNEĞİ
3,51%
TÜRK KIZILAYI
12,01%

DOST ELİ DERNEĞİ
4,34%
YUNUS EMRE VAKFI
4,42%
YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ
5,75%

4 | Eylül - Aralık 2014 • Sayı: 115

İHH
11,75%

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Türkiye Kalkınma Yardımları 2013
Raporu’na göre, savaş, deprem, kuraklık ve doğal
afetlerin yaşandığı coğrafyalara Türkiye’den en
çok yardım, 35,74 milyon $ ile
Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapıldı.

Palakoğlu, vakfın 985 şubesiyle Türkiye ve 100’ü aşkın ülkedeki faaliyetleriyle hizmette 40 yılına ulaştığını bildirdi.

Hayri ve sosyal hizmetler

2 bin 634 hisse kurbandan
150 bin hisse kurbana

Vakfın hayri ve sosyal çalışmalara yeni anlayış getirdiğini belirten Palakoğlu, dünyada yaşanan afetler
sonrası yardım kampanyaları düzenlediklerini vurguladı.

Palakoğlu, 1993’ten beri Diyanet’in Vakfımız ile
vekâlet yoluyla kurban kesim programı düzenlediğine işaret ederek, “1993’te 2 bin 634 hisseyle başlayan kurban programımızda bugüne kadar 558 bin
588 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdik. Geçen yıl 89 bin 27 kurban vekâletini yerine
getirdik. Bu yıl ise yaklaşık 150 bin hisse kurbanın
kesim ve dağıtımını yaptık” değerlendirmesinde
bulundu.

Palakoğlu, Filipinler’deki doğal afet nedeniyle başlatılan kampanyada 7 milyon dolar yardım toplandığını dile getirerek, “Vakfımızca Suriye için başlatılan kampanyadan elde edilen 6 milyon Dolar da
amacı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Afrika’nın en fakir ülkelerinden Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki şiddet olaylarında mağdur halka Çad
üzerinden insani yardım faaliyetlerine başladı” diye
konuştu.

Ramazanda da dünyanın farklı coğrafyalarına yardım ulaştırdıklarını ifade eden Palakoğlu, şöyle konuştu:

Her dönemde Gazzelilerin yanında olduk

“Bangladeş’ten Brezilya’ya, Çad’dan Filipinler’e,
Arnavutluk’tan Filistin’e kadar milletimiz adına 47
ülke 141 bölgede gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık. 232 bölgede ise iftar sofraları açtık. Ramazanda Suriye’de Türkmen köylerine tırlarla yardım taşıdık, Ramazan Bayramının birinci günü Iraklı
Türkmenlerle bayram yaptık.”
Eğitimin, vakfın ana hizmet konuları arasında yer
aldığına işaret eden Palakoğlu, vakfa bağlı eğitim
kurumları hakkında bilgi verdi. Palakoğlu, bugüne
kadar 220 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim
yardımı tahsis ederek, 44 milyon 347 bin 99 lira destekte bulunduklarını kaydetti.

Mescid-i Aksa Camisinin iç dekorasyonu için 1995’te
çini gönderilmesiyle başlayan yardımların öğrenci
bursları, gıda, iftar ve kurban programıyla sürdüğünü aktaran Palakoğlu, “Bugüne kadar Filistin’e 5,5
milyon dolar yardımda bulunduk. Her dönemde
Gazzelilerin yanında olduk. İlk etapta Gazze’de saldırılar sonucu yıkılan camilerden 9’unun yapımına
başlayacağız. İhale çalışmaları tamamlanma aşamasında bulunan camilerin temelleri yakında atılacak”
ifadelerini kullandı.
Vakfa ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanetlerini teslim eden hayırseverlere teşekkür eden
Palakoğlu, her yıl hizmetlerini artırarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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FİLİPİNLER’DE

YARALAR SARILDI

DİYANET VAKFI FİLİPİNLER’DE TAYFUNDAN
ETKİLENEN 300 AİLEYE GIDA YARDIMI YAPTI
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri Hagupit tayfununu
yaşayan Filipinler’in Birilan adasının Caibiran kasabasında
tayfundan etkilenen 300 aileye gıda yardımı yaptı.
Vakfımız Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzmanı Murat Uyar,
Filipinler’de Hagupit tayfununun
yaşandığı afet bölgesine Türkiye’den
yaklaşık 30 saatlik bir yolculuk sonrası ulaştıklarını söyledi.

malzemesi yardımında bulunacağız.

Murat Uyar, tayfunun Samar, Leyte
ve Birilan adalarında etkili olduğunu,
yaşanan yoğun yağışlar ve sel sebebiyle toprak kaymaları meydana geldiğini kaydetti.

teği de sağlayacağız.”

Uyar, 4 milyon civarında insanın tayfundan etkilendiği bölgede, 1 milyon insanın bölgeden tahliye edildiğini vurgulayarak “Türkiye Diyanet
Vakfı olarak, ekiplerimizle birlikte
Filipinler’e geldik. İlk olarak Birilan
Adası’nın Caibiran kasabasında tayfundan etkilenen 300 aileye acil gıda
yardımı yaptık. Tayfunun etkilediği
Bölgelerde insanların günlük hayatta ihtiyaç duyduğu malzemeleri tespit edip yardım dağıtımına devam
edeceğiz. Gıda ve hijyenik paketlerin dışında evleri tamamen tahrip
olan ihtiyaç sahibi ailelere de inşaat

Filipinler’e ilk etapta 200 bin dolar
maddi yardım yapacağız. İlerleyen
dönemlerde ise ihtiyaca göre yardımlarımızı artıracağız. Camilerin ve
kliniklerin onarımı için gereken des-

Belediye Başkanı Maderazo:
Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür
ederiz
Bilirian Adası Caibiran Belediye Baskani Eulalio Maderazo, Filipinliler’i
yalnız bırakmadığı için Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.
Maderazo, “Ülkemizde yaşanan Tayfundan çok sayıda insan etkilendi.
Tayfundan korunmak için insanları
tahliye ederek farklı yerlerdeki, camilerde ve okullarda barındırmak
zorunda kaldık. Burada insanların
acil olarak gıdaya, suya ve barınma
yerlerine ihtiyacı var. Diyanet Vakfına halkımızı yalnız bırakmadığı için
teşekkür ederim” diye konuştu. 

EKİPLERİMİZ
SAMAR
ADASINDA
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Hagupit tayfunundan etkilenen
Filipinler’in Samar Adası’nda yaraları sarmaya devam ediyor.
Ekipler, Filipinler’de birinci derece afet bölgesi Samar Adası’ndaki Borongan şehri Taft
bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Vakfımız Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzmanı Taşkın
Bumin Ayrancı, bölgede dünyadan 15 sivil toplum kuruluşu
olduğunu, Türkiye’den de vakıflarının afetzedelerin yaralarını
sardığını belirtti.
Bölgede acil ve insani yardım
çalışmalarını
sürdürdüklerini
vurgulayan Ayrancı, “Daha önce
300 aileye gıda ve hijyenik malzeme yardımında bulunduk.
Taft bölgesinde öğretmen ve
öğrencilerin desteğiyle 25 ton

pirinci afetzedelere ulaştırdık”
ifadelerini kullandı.
Yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu, Taft Belediyesinin
kendilerine tahsis ettiği okuldan
yaptıklarını kaydeden Ayrancı,
okulu, öncelikle eksikliklerini
giderip onardıklarını bildirdi.
Ayrancı, vakıf olarak 2 bin kişiye
kıyafet yardımında bulunacaklarını belirtti.
Taft Belediye Başkanı Marian Libanan ise Taft’taki yerleşim yerlerinin yüzde 45’inin tamamen
yıkıldığını, kalanların ise ağır hasar aldığını ifade etti.
Başlıca geçim kaynaklarının Hindistan cevizi, pirinç yetiştiriciliği

ve balıkçılık olduğunu anlatan
Libanan, tarım arazilerinin ise
Hagupit tayfunundan zarar gördüğünü bildirdi.
Öncelikle içme suyu, gıda maddesi ve geçici çadırlara ihtiyaç
duyduklarını belirten Libanan,
uzun dönemde ise sağlam evler
gerektiğini kaydetti.
Bulundukları Doğu Samar’ın, Filipinlerin en fakir ikinci bölgesi
olduğunu belirten Libanan, belediyelerinin ise kısıtlı imkanları
bulunduğuna işaret etti. Libanan, kendilerine yardımcı olan
bütün sivil toplum kuruluşları
ile Türkiye Diyanet Vakfına da
teşekkür etti. 

SOSYAL YARDIMLAR

MADEN KAZASI YETİMLERİNE EĞİTİM YARDIMI
Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına eğitim yardımı yapan Türkiye
Diyanet Vakfı, Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşanan kazanın ardından da çalışma başlattı.
Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına eğitim yardımı yapan Türkiye
Diyanet Vakfı, Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşanan kazanın
ardından da çalışma başlattı.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu, yaptığı açıklamada,

vakfın kurulduğu günden beri
eğitime büyük önem verdiğini,
eğitimle ilgili faaliyetlerinin de
her geçen yıl arttığını söyledi.
Vakıf olarak milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesi
ve daha iyi şartlarda eğitim almaları için çalıştıklarını vurgulayan
Palakoğlu, “Üniversite öğrencileri, rahat şekilde öğrenimlerini tamamlamaları için maddi kaynağa ihtiyaç duyuyor. Vakıf olarak
2013-2014 eğitim döneminde
15 bin 526 başarılı öğrenciye 7
milyon 21 bin 750 lira burs verdik. Bu yılda yaklaşık 17 bin 500
başarılı öğrenciye burs vermeyi
planlıyoruz. Her yıl burs verdiğimiz öğrenci sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.
Palakoğlu, vakfa bağışta bulunan
vatandaşların destekleriyle her
yıl binlerce öğrencinin yüzünün
güldüğünü dile getirdi.

220 bin öğrenciye
44 milyon burs
Bugüne kadar 220 bin başarılı
öğrenciye milletin destekleriyle
44 milyon 347 bin lira eğitim ve
burs yardımı yaptıklarına işaret
eden Palakoğlu, “Bu yıl da başarılı üniversite öğrencilerine burs ve
eğitim yardımı yapacağız” dedi.
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Vakfa bağış yapan vatandaşların
hassasiyetini de gözeterek ülkeye ve kurumlara faydalı olacağına inandıkları başarılı gençlere
bursların verilmesi konusunda
titiz şekilde çalışma yaptıklarını
anlatan Palakoğlu, üniversiteye
yeni kayıt yaptıranlar arasında
ilahiyatın yanı sıra hukuk, tıp, mimarlık ve mühendislik fakülteleri
öğrencilerine de burs tahsis edildiğini söyledi.

Soma ve Ermenek
yetimlerine burs verilecek
Vakıf olarak şehit ve gazi çocuğu,
engelli, yetim ve öksüz öğrencilere de 8 ay süreyle burs verileceğini vurgulayan Palakoğlu,
bu öğrencilerin ÖSYM yerleşme
puanı sırası ve kontenjana göre
belirleneceğini söyledi.
Palakoğlu, ayrıca Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden
işçilerin anaokul, ilk ve ortaokul
ile lise ve üniversitede okuyan
çocuklarına da burs ve eğitim
yardımı yapıldığını aktardı.
İsmail Palakoğlu, Ermenek’teki
madenci ailelerine eğitim yardımında bulunulması konusunda
da çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi. 

SURİYELİ SIĞINMACILARA
10 BİN BATTANİYE
Türkiye Diyanet Vakfı, yaklaşan kış ayları öncesi

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Suriyeli sığınmacılara
10 bin battaniye dağıttı.

Battaniyeler Vali İzzettin Küçük,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Celalettin Güvenç, Şanlıurfa
İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet
Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı
İhsan Açık, tarafından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na teslim edilirken, bir kısmı Süleyman Şah
Parkı’nda geçici kampta kalan
sığınmacılara dağıtıldı.
İhsan Açık, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı
aileler ve çocukları için, yardım
ve eğitim projesi ile ilgili tüm iş
ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Türkiye Diyanet Vakfının
da yetkilendirildiğini kaydetti.
Açık, bu kapsamda son günlerde
Urfa üzerinden Türkiye’ye giriş
yapan Suriyeli sığınmacılar için
yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, “Yaklaşan kış ayları
öncesi iklim şartlarının ağırlaşması nedeniyle 10 bin adet battaniyenin Türkiye Diyanet Vakfı
Urfa Şube Başkanlığı olarak dağıtımını yapacağız” dedi.

Okul çağındaki çocuklara
eğitim verilecek
Açık, TDV’’nin eğitim projelerinden “Farkındayım Yanıbaşındayım” projesi kapsamında okul
çağındaki çocuklara eğitimler
verildiğini hatırlatarak proje
kapsamında öncelikle okul çağındaki Suriyeli sığınmacı çocuklara ve gençlere yönelik olarak
örgün eğitim çalışmalarına ağırlık verileceğini ifade etti.
Açık, “Bu eğitimlerde öncelikli
amacımız, çocuklarımızın örgün
eğitimlerini, bir gün ülkelerine
döndüklerinde kaldıkları yerden
devam edebilecekleri imkanları
oluşturarak bıraktıkları yerden
sürdürebilmektir. Projenin diğer aşamalarında sığınmacılara
yönelik yaygın eğitim, sosyal
çalışmalar ve insani yardımlar
organizeli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Projemiz şu an Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Ankara
illerinde uygulanıyor. Kamp dışında yaşayan ve geçici koruma
altında bulunan Suriyeli aileler
ve çocukları için eğitim projemiz
devam ediyor. 2013-2104 eği-

tim yılında 5 bin 5 öğrenci projemiz kapsamında eğitim aldı.
Bu projede Suriyeli 226 gönüllü öğretmen ve personel görev
aldı. Bu yıl 8 bin ile 9 bin arası bir
kayıt bekliyoruz. Gönüllü olarak
görev alacak Suriyeli öğretmen
ve personel sayısı da 450’yi bulacak.” dedi.

Ensar Muhacir kardeşliğini
esas alıyoruz
Yardımları yaparken Peygamber
Efendimiz zamanındaki Ensar
Muhacir kardeşliğini esas aldıklarını belirten Şanlıurfa İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı İhsan Açık,
“Ensar ve Muhacirin nasıl bir
birine kardeş olduklarını biliyoruz. O zaman nasıl evlerin kapısı
sonuna kadar açılmışsa ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimize
de gönül kapımızı sonuna kadar
açtık. Ülkemize sığınan genç
kardeşlerimizin ve çocuklarımızın ellerinden tutabilmek, onları
ilimle irfanla ve kültürle buluşturacak projelere imza atmak
istiyoruz” dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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SURİYELİ YETİM
KIZLARA EĞİTİM
DESTEĞİ
Türkiye Diyanet Vakfı,
ülkelerindeki iç karışıklıklar
nedeniyle Türkiye’ye gelen ve
eğitimleri kesintiye uğrayan
Suriyeli kız çocuklarının okul
hayatlarına destek veriyor.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu, yaptığı açıklamada,
Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı aileler ve
çocukları için çeşitli yardım ve
eğitim projeleri yürüttüklerini
söyledi.
Çocukların ve gençlerin eğitimöğretim mağduriyetlerini gidermek için çalıştıklarını belirten
Palakoğlu, bu doğrultuda Vakıf
kapsamında hizmet veren Kadın
ve Aile Gençlik Merkezinin (KAGEM) de kamp dışında yaşayan
Suriyeli sığınmacı ailelerin kız
çocukları için bir proje hazırladığını dile getirdi.
Palakoğlu, “Kamp Dışında Yaşayan ve Geçici Koruma Altına
Alınan Suriyeli Ailelerin Eğitim
Projesi”nin özellikle kız çocuklarının eğitimlerine destek ver-
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mek ve onları hayata hazırlayıcı
sistematik programları planlamak üzere oluşturulduğunu anlattı.
Kamp dışındaki Suriyeli sığınmacı ailelerin kız çocukları için yaygın eğitim vereceklerini vurgulayan Palakoğlu, “Projeyle özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının
zorunlu evlilikleri önlenecek,
kesintiye uğrayan eğitimlerine
yaygın eğitimle destek verilmesi sağlanacak. Kız çocuklarının
ve gençlerin yaygın eğitimi aracılığıyla yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.
Türkiye’de bulundukları süre
zarfında yaşamlarını mevcut koşullarla uyum içinde sürdürebilmeleri için manevi-sosyal destek sunulacak ve ülkelerine bu
kazanımlarla dönmelerine imkan verilecek” şeklinde konuştu.

Başkent, pilot il seçildi
Palakoğlu, projenin öncelikli
hedef kitlesinin kamp dışındaki Suriyeli kız çocukları olmakla
birlikte koşullar dikkate alınarak
kamp içinde yaşayanların da dahil edilebileceğini ifade etti.
“Yetim, öksüz veya hem öksüz
hem de yetim olmak, anne ve
babası hayatta olmakla birlikte maddi yetersizlik sebebiyle
eğitim imkanlarından mahrum
olmak, 10-25 yaş grubunda olmak, aranan şartlar arasında yer
alıyor” diyen Palakoğlu, pilot uygulama olarak öncelikle 150 kız
çocuğunun bu kriterlere göre
belirlendiğini kaydetti.
Palakoğlu, pilot il olarak
Ankara’nın belirlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Ankara’da yaygın din eğitimi uygulamalarını yatılı kız Kur’an kurslarında planlayarak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Aile İrşat ve Rehberlik Büroları
ve müftülükler işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı yatılı Kur’an kurslarında verilen ‘Yurtdışı Misafir Öğrenci
Öğretim Müfredatı’ temel alınarak, hedef
kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonları belirlendi. Eğitimciler, KAGEM ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla tespit edildi. Bu kapsamda
Ankara’da ikamet eden Suriyeli kız çocukların yatılı Kur’an kurslarına ve hafta sonu
evlerine dönüşleri için toplu ulaşımlarını
sağlandı. Verilecek yaygın eğitimlere ilave
olarak çocukların sosyal ve manevi gelişimlerine destek olmak üzere çeşitli kültürel ve
sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.”

8 bin Suriyeli çocuğa örgün eğitim
Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası başlattıkları yardım kampanyasında 13.5 milyon
lira bağış topladıklarını bildiren Palakoğlu,
“129 tır ve 62 kamyon insani yardım malzemesini Türkiye ve Suriye’deki kamplarda
yaşayan mültecilere ulaştırdık. ‘Farkındayım Yanı Başındayım’ eğitim projemizle
toplam 8 bin çocuğa örgün eğitim vermekteyiz” dedi. 

KAHRAMANMARAŞ’TA SURİYELİ
MÜLTECİLERE YARDIM
Türkiye Diyanet Vakfı
Kahramanmaraş Şubesi,
kentte yaşayan Suriyeli
mültecilere et, temizlik
malzemesi ve kıyafet
yardımı yaptı.
Vakıf tarafından kesimi yapılan 70 adet adak kurbanı, 500 kişiye pay edildi.
Kurban paylarını alan Suriyeli mülteciler, kendilerine
yardım yapan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinden Ali Şenel, kesimi yapılan adak kurbanların adreslere iletildiğini ifade ederek, “Suriyeliler
bizim misafirimiz. Elimizden geldiği kadarıyla onlara
yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Suriye’de çıkan savaş sonrası perişan olduklarını belirten Suriyeli Türkmen Nazlı Davut ise “Babam şehit oldu. Kocam beni ve çocuklarımı Türkiye sınırına
bırakarak savaşa döndü. Suriye’de perişandık, açtık.
Çok şükür ben ve çocuklarımın Türkiye’de karnı doyuyor” dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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300 AİLEYE
ALIŞVERİŞ YARDIM
KARTI VE KÖMÜR
YARDIMI
Türkiye Diyanet Vakfı 300 ihtiyaç sahibi aileye Alışveriş Yardım Kartı ve 50 aileye adak kurban eti dağıttı.
Vakıf ayrıca kış aylarının kendini
hissettirdiği bu günlerde Suriyeli
mültecilere de bin battaniye ve
20 ton kömür yardımında bulundu.
Vakfımız tarafından 12-18 Aralık
2014 tarihleri arasında Yoksullarla Dayanışma Haftası kapsamında ihtiyaç sahibi 300 aileye
100’er liralık alışveriş yardım
kartı dağıtıldı.
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Ankara’da ikamet eden 50 yoksul aileye de hafta süresince
adak kurban eti dağıtıldı.

Suriyeli ailelere kömür ve
battaniye yardımı
Ankara’nın farklı bölgelerinde
geçici ikamet eden ve sığınmacı olarak yaşayan Suriyeli aileler
de unutulmadı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde ikamet eden 50 aileye kömür 50
aileye de battaniye dağıtımı
yapıldı. Ayrıca Altındağ ilçesine

bağlı, Hacılar, Önder, Baraj, Yeşilöz, Solfasol mahallerinde yaşayan ailelere de battaniye, 100’er
TL’lik Alışveriş Yardım Kartı ve
kömür dağıtıldı. TDV KAGEM işbirilği ile gerçekleşen yardımlarda 20 ton kömür ve bin battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.
Diğer taraftan KAGEM tarafından da hafta süresince farkındalık oluşturmak için yoksulluk
konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. 

DİYANET İSLERİ
BASKANLIGI

TÜRKİYE
DİYANET VAKFI
DiyanetVakfi

DiyanetVakfi

TurkiyeDiyanetVakfi

www.diyanet.gov.tr

VEKÂLETLE KURBAN PROGRAMI
2014

kurbanlarımız
kardeşlik için

Kurbanla amaçlanan hususlardan biri de
toplumda kardeşlik, dayanışma ve sosyal adaletin
sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Özellikle açlık
ve yoksullukla mücadele eden, et satın alma
imkânından mahrum bulunan bölgelere ulaştırılacak
her türlü yardım önem arz etmektedir. Bu çerçevede
İslâm ülkelerinde ve ülkemizde kesilen kurbanların
vekâlet yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
için yapılan çalışmalar her geçen yıl artmaktadır.

Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadeti dinî hükümler doğrultusunda yerine getirmek
maksadıyla Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonları tertip edilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığımız da halkımızın kurban
ibadetini kolaylıkla yerine getirebilmesi amacıyla
Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Vekâlet Yoluyla
Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir.
40 yılı aşan tecrübesi, deneyimli kadrosu ve üstlendiği sorumluğun bilinciyle ülkemizde ve yedi
kıtada insanlığın hizmetinde olan Türkiye Diyanet
Vakfı Kurban Bağışlarınızı büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.
Yurt içinden ve yurt dışından hayırseverlerin yardımıyla hizmetlerini her yıl genişleterek sürdüren
Türkiye Diyanet Vakfı; 1993 yılından beri, Diyanet
İşleri Başkanlığımız ile Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemekte ve sunduğu hizmet anlayışıyla örneklik teşkil etmektedir.
Vekâlet alınan kurbanlar; yurt içinde Müftülüklerimiz, Vakfımız Şubeleri, yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşavirliklerimiz, Ataşeliklerimiz, Başbakanlık TİKA ve Dış İşleri Bakanlığımız tarafından
görevlilerimizle birlikte kesilmektedir.
Kesilen kurbanların etleri; yurt içi ve yurt dışında
vekâlet veren vatandaşlarımız adına muhtaçlara
ulaştırılmaktadır. Tamamen dinî, hayrî ve insanî
olan bu hizmetin her safhası tam bir sorumluluk
anlayışıyla yerine getirilmektedir.
Vakfımız her yıl olduğu gibi bu yıl da; Asya’dan
Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlar’a, Haiti’den
Filipinler’e, Filistin ve Gazze’ye kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. 

BAŞKANDAN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 69 ÜLKE 557 BÖLGEDE
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESTİ
Türkiye Diyanet Vakfı vekâlet
yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında yurt içinde
174 il ve ilçe merkezinde, yurt
dışında da 69 ülke ve 557 bölgede vekalet yoluyla kurban kesim
ve dağıtımını yaptı.
Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, kurban
ibadetinin sadece akrabaları,
komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün insanları birbirine yaklaştırdığını belirterek,
“Afrika’dan Asya’ya, Uzak doğudan Güney Amerika’ya, adını
bile duymadığımız ülkelerde hiç
görmediğimiz ve tanımadığımız
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kardeşlerimize bu bayram vesilesiyle yardım elimizi uzattık”
diye konuştu.

organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:

Bilgin, vakıf olarak kurban bayramına en güzel şekilde hazırlandıklarını belirterek, yurt içi
ve yurt dışında il ve ilçe müftüleri, din görevlileri ile bir araya
gelerek daha çok insana kurban
ulaştırmak için çalıştıklarını hatırlattı.

“Geçen yıl vekâleten kesilen
kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında
açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan
başta olmak üzere Balkanlar,
Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya
ve dünyada 55 ülkede, 165 bölgede 89 bin 362 hisse kurban
görevlilerimiz tarafından kesilerek etleri ihtiyaç sahibi insanlara
dağıtılmıştır. “dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı olarak
dini esaslara uygun, güven ve
emanete riayet şiarıyla her yıl
vekâlet yoluyla kurban kesim

69 ülke 557 bölge

Başbakan Davutoğlu,
Türkiye Diyanet Vakfına
2 kurban vekâleti verdi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Diyanet Vakfına yurt içi ve yurt dışında kesilmek
üzere 2 kurban vekâleti verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 4 kurban
hissesini Vakfımıza bağışladı.
Bu yıl da vatandaşların desteğiyle, Türkiye’nin mazlum coğrafyalarda Türkiye Diyanet Vakfının ümit ışığı
olduğunu vurgulayan Bilgin, “Vakıf olarak yurtdışında 69 ülke ve bu ülkelerin toplamda 557 bölgesinde
Türkiye’den görevlendirilen personelimiz ve gönüllülerimizle birlikte kurban kesim ve dağıtımı yapıyoruz.
Yurt içinde ise yaklaşık 174 il ve ilçe merkezinde kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür
ederim
Mazhar Bilgin, vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında emeği geçen herkese teşekkür
ettiğini belirterek, “Bu yıl 150 bin kurban kestik. Şu
an yurt dışı ve yurt içinde kesim yapılıp dağıtılıyor.
Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağışın yanısıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı
bankalara vekalet bedelini yatırarak ihtiyaç sahiplerine kurbanlarını ulaştırdılar. Yüzbinlerce insanın bayram yapmasını sağladılar. Rabbim Kurban ibadetlerini kabul etsin.” dedi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet verdiği kurban
Arnavutluk’ta yetim çocuklar için kesildi.
Kurbanlık koç, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerince, İşkodrada babasını 8 yıl önce
trafik kazasında kaybeden ve diyaliz tedavisi gören böbrek hastası Blerta Moriginin
(17) ailesine verildi. 3 çocuk annesi Lumniye Morigi, bayramda kendilerini hatırlayan
Başbakan Davutoğlu’na teşekkür ederken
gözyaşlarını tutamadı.
Davutoğlu’nun vekalet verdiği kurbandan
yetim çocuklardan Sabrina Busnati ve İslam dinine geçen Enes Lekndreaja da pay
verildi. 
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AFGANİSTAN

AZERBAYCAN
BULGARİSTAN

BURKİNA FASO
ETİYOPYA

Rİ

FİLDİŞİ SAHİLLE

BANGLADEŞ

K

BOSNA HERSE
CİBUTİ

ÇAD
FİLİPİNLER

ZE

FİLİSTİN/GAZ

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

|

21

BAŞKANDAN

HAİTİ

HİNDİSTAN
KAMBOÇYA

KAMERUN
KİLİS

KIRGIZİSTAN

HONDURAS

K

IRAK/KERKÜ
KAZAKİSTAN

KENYA
KIRIM

RI

KOMOR ADALA
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KOSOVA

KÜBA
MAKEDONYA

MALAVİ
MORİTANYA

MOZAMBİK

LÜBNAN

R

MADAGASKA
ARAKAN

MALİ
PAKİSTAN

NİJER
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ROMANYA

RUANDA
SOMALİ

SRİ LANKA
TANZANYA
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UGANDA

DAĞISTAN

SENEGAL
SUDAN

TACİKİSTAN
YEMEN

ZAMBİYA
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İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDÜLÜYLE TAÇLANDI
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat
Büyük Ödülleri’ni,
Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda düzenlenen
törenle verdi.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan İslam Ansiklopedisi’nin
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’ne uygun
görüldüğünü belirten Erdoğan,
“Uzun yılların çalışmasıyla 17
bin maddelik devasa bu ansiklopedi gerçekten milletimizin bir
iftihar vesilesi” dedi.
İslam Ansiklopedisi’nin sadece
Türkiye’nin değil İslam coğrafyasının da en kapsamlı eseri
olduğunu vurgulayan Erdoğan,

“İslam Ansiklopedisi’ni bir tarih
birikiminden ziyade istikbale yönelik bir medeniyet tasavvuru
olarak gördüğümü burada tekrar vurgulamak isterim. Bu eser
geçmişi ve geçmişin birikimini
bize sunmakla kalmıyor, bize geleceğin yolunu aydınlatıyor.”
Eserin yayımlanmasında emeği
geçenlere, katkı verenlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını da
tebrik etti.

Eserin dijital ortamda
yayınlanması önemli
Eserin dijital ortamda da yayımlanmasının önemli bulduğunu
ifade eden Erdoğan, “Alfabe
değişikliği yapmış bir ülkenin
akabinde bunun tedbirlerini de
alması ve mevcut birikimini Latin Alfabesi’ne aktarıp basma
konusunda özel bir gayret göstermesi gerekirdi. Matbu kitaplarda yapamadığımız bu gerekliliği şimdi sanal ortamda adeta
bir seferberlik bilinci içinde yapmamız gerektiğini düşünüyor ve
ilgili bütün kurumları bu alanda
olağanüstü gayret göstermeye
davet ediyorum” dedi.

Dünyanın takip edeceği
başucu eser olacaktır
İslam Ansiklopedisi’nin birçok
dilde yayımlanacağını, bunu
dünyanın özenle takip edeceği ve bir başucu eser olacağına
yönelik de inancını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam Ansiklopedisi’nin içerisinde
öyle zannediyorum ki ‘hervele’
kelimesi de yerini almıştır. Ben

inanıyorum ki artık bu millet
‘hervele’ yapıyor. Bu çok önemli. Bunu yakalamak durumundayız. Bunu yakaladığımız anda
inanıyorum ki özgüveni bu milletin daha da artacaktır, daha da
farklı bakacaktır dünyaya. Dünya da Türkiye’ye farklı bakacaktır” dedi
Erdoğan, ödül almaya hak kazananları bir kez daha tebrik ederek sözlerini tamamlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve 29 Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Kafi Dönmez ise İslam
Ansiklopedi’sinin İslam dünyası
için önemli bir eser olduğunu
söyledi.
Dönmez, “Bu eserin önemli bir
yönü ise İslam dünyasında bir
benzerinin olmaması. Böyle
kapsamlı bir eseri İslam dünyasında başaran olmadı. Batılıların
hazırladığı İslam Ansiklopedisi
31 yıl gibi sürede 5 cilt ve 6 bin
maddeden oluşuyor. İslam ansiklopedisi ise 25 yılda tamamı
telifli olmak üzere 17 bin mad-

deden oluşuyor. Bu eserin arkasındaki ilmi birikim ve emek
takdire şayan.” dedi. Dönmez,
ansiklopediye emeği geçen herkese teşekkür etti.
29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez,
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
Törene TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, TDV Genel Müdürü
İsmail Palakoğlu ve çok sayıda
davetli katıldı.

Bize ve Dünyaya Kaynak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin
(İSAM) en önemli ürünü olan İslam Ansiklopedisi, 25 yıl boyunca yaklaşık 2 bin yazar ve güçlü
bir redaksiyon heyetince titiz
bir ilmi çalışmayla ortaya konan
44 ciltlik önemli bir kaynak eser
olma özelliğini taşıyor.
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İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Türkiye Diyanet Vakfının
1975’te kurulmasının ardından İslam Ansiklopedisi çalışmalarının başladığını, 1983’te
İstanbul’da TDV İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğünün
kurulduğunu ve 5 yıllık hazırlık
dönemi sonrasında 1988’de ansiklopedinin ilk cildinin yayımlandığını söyledi.

amacıyla yüksek lisans ve doktora düzeyinde burslar verilmeye
başlandığını belirten Küçük, “Bu
girişimi daha verimli ve sistemli
hale getirmek için 1988’de İSAM
kuruldu. İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü binasında faaliyetine başlayan İSAM, artık aynı
zamanda İslam Ansiklopedisi’ni
hazırlama görevini de üstlenmiş
oldu” dedi.

Bu önemli eserin hazırlık çalışmaları yürütülürken, İslam ilimleri ve ilahiyat alanında nitelikli
araştırmacı ve ilim adamları
yetişmesine katkıda bulunmak

Prof. Dr. Rasim Küçük, İSAM bünyesinde yetişen ve bir kısmı da
yurt dışında lisans üstü öğrenim
gören 70’e yakın ilim adamının
bugün Türkiye’nin önde gelen

üniversiteleri ve kamu kurumlarında görev yaptıklarını dile getirdi. Küçük, İslam Ansiklopedisi
çalışmalarına kaynak temini için
kurulan İSAM Kütüphanesi’nin
de ülkedeki ilmi araştırma kalitesinin yükselmesine önemli
katkılarda bulunduğunu ve alanında saygın bir yer edindiğini
anlattı.

Telif niteliği taşıyor
Eserin, dünyada Müslümanlarca hazırlanan, tamamen telif
niteliği taşıyan ilk ansiklopedi
olduğunu vurgulayan Küçük, ansiklopedinin İslami ilimlerin yanı
sıra İslam ülkeleri ve Müslüman
toplulukların tarihi, coğrafyası,
kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsadığını kaydetti.
Küçük, 44 ciltlik bu dev eserin
500 temel kaynaktan taranarak
tespit edilen 16 bin 855 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Amaç İslam dinini en
doğru şekilde anlatmak
Ansiklopedinin hazırlanmasındaki temel amacın, İslam dini,
kültürü ve medeniyetini en
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doğru şekilde anlatmak olduğuna işaret eden Küçük, şöyle
konuştu: “Ansiklopedi, bu alanda kamuoyunun doğru bilgi
edinme ihtiyacını karşılamayı
hedefleyen, aynı zamanda dini
ve sosyal bilimlerde araştırma
yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı
bir kaynak olma özelliği taşıyor.
Eser, Türkiye’de ilahiyat ve İslam
ilimleri alanındaki bilimsel seviyenin yükselmesiyle ilahiyat ve
sosyal bilimler alanlarında ortak
çalışma kültürünün gelişmesine
katkıda bulunmuştur.”
Küçük, ansiklopedide titizlikle
uygulanmaya çalışılan temel ilkenin, bütün maddelerin alanında uzman kişilere yazdırılması,
güvenilir kaynaklara dayanması
ve doğru bilgiler ihtiva etmesi
olduğunu aktardı.

Edebiyattan sanata
zengin içerik
Ansiklopedinin edebiyattan sanata zengin bir içeriğe sahip
olduğuna dikkati çeken Küçük,
şöyle devam etti: “İslami ilimler
ile İslam kültür ve medeniyetine
dair A’dan Z’ye belli başlı bütün
terimler ansiklopedide yer alıyor. İslam dünyasında din, ilim,
siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetlerin yanı sıra ilim ve kültür
hayatımıza değer katmış eserler
de ansiklopedide mevcut. Öte
yandan İslam mezhepleri, tarikatlar, akımlar ve ekollerin yanı

sıra Fas’tan Endonezya’ya kadar
bütün İslam ülkeleri ve önemli
şehirler hakkında maddeler yer
alıyor. Amerika’dan Rusya’ya,
İngiltere’den Avustralya’ya kadar dünyanın farklı ülke ve coğrafyalarında İslamiyet ve Müslüman topluluklar hakkında
okuyucu bilgilendiriliyor. Ayrıca
geçmiş İslam devletleri ve yöneticilerine, önemli tarihi olaylara, dini ve sosyal hayatta etkili
akımlara, tarihi, ilmi ve kültürel
müesseselere, önemli yerleşim
merkezlerine, diğer dinlere ve
Müslüman olmadığı halde İslam
dini, kültürü ve medeniyetiyle ilgisi bulunan şahsiyetlere de yer
verildi. Sadece metin açısından
değil, görsel açıdan da zengin
bir muhtevaya sahip ansiklopedide kullanılan resim, minyatür,
harita, çizim gibi görüntü sayısı
15 bin civarındadır.”

Ansiklopedi internette
kullanıma açıldı
Küçük, 1988’de yayımlanmaya
başlayan ansiklopedinin 1’inci cildinin 12, 2’ncisinin 9, 3’üncünün
7 ayda tamamlandığını belirterek,
eserin belli bir istikrar kazandıktan
sonra her 6 ayda bir cilt olarak yayımlandığını söyledi.
İlk ciltlerin yaklaşık 100 bin basıldığını dile getiren Küçük, “Gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında pek çok
kütüphane koleksiyonunda yerini
alan ve yıllardır farklı alanlarda çalışan birçok ilim adamına kaynaklık
eden ansiklopedi Aralık 2013’te
44 cilt olarak tamamlanmıştır. 25
Ocak 2014’te ‘www.isam.org.tr’
ve ‘www.islamansiklopedisi.info’
adreslerinden internet ortamında
kullanıma açılmıştır. Bugüne kadar
internette yaklaşık 675 bin kişi, 4
milyon civarında arama yapmış ve
247 bin kez cilt indirme linkine tıklamıştır” ifadelerini kullandı. 
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VAKFIMIZDAN AŞURE İKRAMI
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığının “Aşure Günü ve Kerbela Şehitlerini Anma”
etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki Cami ve Hacı Bayram Caminde aşure ikram etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, etkinlik kapsamında Ahmet Hamdi
Akseki Camii Fuaye Salonunda
Muharrem iftarı verdi.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Diyanet
İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez’in de katıldığı
iftar yemeğinin ardından Ahmet
Hamdi Akseki Camiinde Aşure
günü için özel bir mevlit prog-
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ramı düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başlayan programda
konuşan Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, İslam ümmetinin Aşure
gününde hem Allah’ın nimetlerine mazhar olduğunu hem de
elim bir acı yaşadığını kaydetti.
Kerbela’yı
anlamanın
Hz.
Hüseyin’i anlamaktan ve Hüseyince yaşamaktan geçtiğini

kaydeden Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Yılmaz şöyle konuştu;
“Aşure günü Allah’ın ikramlarını sunduğu çok önemli bir gündür…”
Bugün Aşure günü. Bugün pek
çok Peygamberin büyük mazhariyetlere ulaştıkları çok değerli ve anlamlı bir gündür. Hz.
Adem’in cennette yasak meyveyi yedikten sonra Havva annemizle ayrı dünyaya indirilişinden
sonra tövbe ederek tövbelerinin kabul edilişi on Muharrem Aşure gününe rastlar. Hz.
Nuh’un gemisinin Cudi dağında
karaya oturması ve inananların
kurtulması, tufandan kurtuluş
yine on Muharram’e rastlar.
Hz. İbrahim’in oğlu İsmail ile
müjdelenmesi, Hz. Musa’nın
Firavun’un elinden kurtulması, Hz. Yakup’un, Hz. Yusuf’un
hasretiyle kaybettiği gözlerini
Hz. Yusuf’un gömleğiyle tekrar

kazanması, Hz. Davut’un tövbesinin kabulü, Hz. Eyüp’ün uzun
ve amansız dertten sonra şifaya
kavuşması, Hz. Yunus’un balığın
karnından çıkıp tövbeyle karaya dönmesi, Hz. İsa’nın semaya
çıkışı yine on Muharrem Aşure
gününe rastlar.
“Aşure günü aynı zamanda müminlerin yüreklerini dağlayan,
gönüllerini inciten bir gündür…”
Bu mübarek Aşure günü gelin
görün ki, ilahi bir imtihan olarak 10 Ekim 680 yılına tesadüf
eden 10 Muharrem Aşure günü
müminlerin yüreklerini dağlayan, gönüllerini inciten acı bir
olayla sarsıldı. Peygamberin
‘Reyhanım’ dediği ehlibeytin ilkleri arasında saydığı Hz. Hüseyin
Efendimizin adaleti, hakkı ikame
etmek için canını ortaya koyarak
çıktığı mücadele yolunda şehitlik şerbetini içtiği, kendisinin ve
etrafındaki ehlibeytten 70 kişinin şehit edildiği bir gündür.
“Bugün bize düşen, İmam
Hüseyin’in hak, hakikat adına
açtığı bayrağın altında durmak
ve insanlığa doğruyu anlatmaktır…”

İmam Hüseyin asla bir saltanat
davasıyla, bir makam sevdasıyla
ortaya çıkmadı. O yapılan zulümleri durdurmak, hak ve hakikati hakim kılmak için ortaya
çıktı ve bu hak davada şahadet
şerbetini içerek şahadetin en
değerlisine mazhar oldu. Aradan 1300 küsur sene geçtikten sonra bugün artık herkesin
Sünni’siyle, Şii’siyle, Alevi’siyle
herkes İmam Hüseyin’i bir kahraman, seyit, Peygamber torunu
olarak kabul ediyor. Herkesin bu
olayı, Kerbela vakasını çok iyi
okuması ondan ders çıkarması
gerekiyor. Oradaki öfkeleri bugün alevlendirerek, yeni ihtilafları ortaya çıkararak değil, İmam
Hüseyin’in hak, hakikat adına
açtığı bayrağın altında durmak
ve insanlığa doğruyu anlatmak
inanan herkesin görevidir.
“Kerbela’yı anlamak Hüseyince yaşamak, hak adına, hakikat
adına yola çıkmak demektir…”
Kerbela’yı anlamak Hüseyince
yaşamaktan geçer. Hak adına,
hakikat adına yola çıkmak demektir. Makam ve saltanat için

değil, hak için bu fedakârlığı yapabilmek demektir. Onun açtığı
bu çığırdan hepimizin alacağı
dersler vardır. Ülkemizde Sünni’siyle, Alevi’siyle herkes Hz.
Hüseyin, Hz. Ali, ehlibeyt sevgisinde birleşmiştir. Hz. Hüseyin’in
kahramanlığına şiirler yazmış ve
okutmuştur ecdadımız. Bugün
bizim birlik, dirlik, kardeşlik günümüz olsun. Hüseyin sevdasıyla, Peygamber muhabbetiyle
hepimiz bu sevda üzerinde buluşalım.
Muharremiyelerin söylendiği,
duaların edildiği, Kuran’ı Kerim tilavetlerinin ve Mevlitlerin
okunduğu programın ardından
katılanlara Vakfımız tarafından
aşure ikram edildi. 

VAKFIMIZ EZAN SESİNİ
DÜNYADA YANKILATIYOR

ii

Arnavutluk Tiran Merkez Cam

Vakfımızın, halen ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Rusya,
Belarus, Haiti, Somali ve KKTC’de
cami inşaatları devam ederken
İngiltere, Macaristan, Kosova,
Kazakistan, Filipinler, Kırım ve Arnavutluk gibi ülkelerde de projelendirme ve yer tahsisi işlemleri
bir süreç olarak sürüyor.
Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, camilerin İslam
dininde önemli bir yeri olduğunu
belirterek, “Camiler, dinimizce
ibadet etme mekânları olarak
gösterilmiş olup aynı zamanda
birlik ve beraberliğimizin ser-

gilendiği önemli bir dayanışma
platformudur’’ dedi.
İslam dininin cami ve mescit inşasına büyük önem verdiğini kaydeden Uğraş, “Allah’ın evi kabul
edilen camiler, İslâm’ın en güzel mimari eserleri arasındadır.
Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz
mescitler, Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk
etmeyin.’’ Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.), yeryüzünde Allah’a en sevimli yerlerin camiler olduğunu
bildirmiştir. Yine Peygamberimiz
(s.a.v), “Kim Allah rızası için bir

Belerus Minsk Camii

mescit yaptırırsa, Allah da bunun
karşılığında ona cennette bir köşk
ihsan eder” Cami ve mescitler,
aynı zamanda insanlara helal ve
haramın, güzel ahlakın, doğruluk
ve dürüstlüğün öğretildiği, sevgi,
saygı ve kardeşlik ruhunun işlendiği nadide mekânlardır. Camiler,
dini ve milli şuurun insanlarımıza
verildiği ilim ve irfan yuvalarıdır.
Camiler, vatandaşlarımızı, dini
konularda aydınlatan birer kandil
gibidir” diye konuştu.

Diyanet Vakfı ezan sesini
her mahalleye ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfının 40 yıldır
Türkiye’de önemli dini hizmetlere öncülük ettiğini vurgulayan
Yasin Uğraş, yurt içi ve yurt dışında binlerce cami kubbesi inşa
ettiğini kaydetti.
Vatandaşların cami ve mescit yapımındaki yardımlarının ezan sesinin Türkiye ve dünyada duyulmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Uğraş, Vakfımızın
bugüne kadar yurt içindeki il ve
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Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu 1975 yılında Kocatepe Camii tuğlalarına attığı ilk harcın ardından
bugüne kadar ülkemizde 3.421, 25 ülkede de yaklaşık 50 caminin yapımına öncülük etti.

ii

Filipinler Mabini Camii

ilçeler ile köyleri camilerle süslediğini vurguladı.
Uğraş, “Yurt içinde şimdiye kadar
Vakfımız Genel Merkezi ve şubelerimiz marifetiyle 3.421 caminin
yapımını gerçekleştirdik. Yurt dışında ise sadece Genel Merkez
olarak 25 ülkede yaklaşık 50 cami
inşaatının yapımını üstlendik. Şu
anda yurt dışında bunlara ek olarak 12 ülkede 18 caminin yapımı
ve projelendirilmesine ayrıca devam edilmektedir” diye konuştu.

ABD, İngiltere ve
Rusya’ya cami
Vakfımızın, halen ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Rusya,
Belarus, Haiti, Somali ve KKTC’de
cami inşaatlarına devam ettiğini
kaydeden Uğraş, “İngiltere, Macaristan, Kosova, Kazakistan, Filipinler, Kırım ve Arnavutluk’ ta
yapılmasına karar verilen cami
inşaatları için proje ve yer tahsisi
işlemleri sürmektedir’’ dedi.
Uğraş, Amerika’da geniş bir külliye yaptıklarının altını çizerek,
şunları kaydetti: “Camisiyle kon-

Gazze Moslem Camii

ferans salonlarıyla seminer salonlarıyla eğitim-öğretim odalarıyla beraber 100 milyona yakın
bir masrafla bu camimiz tamamlanacak. İngiltere’de Cambrige
Üniversitesi’ne yakın bir cami
inşaatımız var. Onun inşaatı yeni
başlıyor. O da çok özgün bir mimari olacak. Yurt dışında büyük
çapta 9 tane cami inşaatımız var”
dedi.

Osmanlı ve Selçuklu
mimarisi ön plana çıkıyor

Mali Bamako Eyüp Sultan Cam

tiklerini vurgulayan Uğraş, ‘’Proje
kapsamında camii, abdesthane,
müftülük ve müşavirlik binası olmak üzere 4 ayrı bina yapılıyor.
Projenin tamamı 25 milyon dolara mal olması beklenmektedir.
Toplam 35 dönüm arazi üzerinde
inşa edilen cami ve külliye dini
eğitimler için önemli bir eksikliği
de giderecek‘’ diye konuştu.

camilereyardim.com’dan
takip edilebilir

Cami yapımında Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin ön plana çıktığını, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin de rahat ibadet edebilmesi için cami projelerde pozitif
ayrımcılık yaptıklarını kaydeden
Uğraş, yurt dışında yapılan camilerin benzer özellik taşıdığını,
arazi durumuna göre de şekillendiğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfının dünya
genelinde yaptığı camiler ile camilerin son durumu hakkında
görsel fotoğrafların www.camilereyardim.com adresinde yer aldığını vurgulayan Uğraş, internet
üzerinden, www.diyanetvakfi.org.
tr sitesi ile vatandaşların www.
camilereyardim.com adresinden
istediği camiye de online bağış yapabildiğini söyledi.

Sadece Kırgızistan Bişkek Camii
ve Külliyesi’nde kapalı alanda 6
bin, açık alanlar da dahil edildiğinde 16 bin kişinin ibadet edebileceği, ilim irfan öğrenebileceği
adeta manevi bir kampüs inşa et-

Camilerin zamanında tamamlanabilmesi için vatandaşların yardımlarına ihtiyaç duyulduğunu
kaydeden Uğraş, camilerin yapımı için bir tuğla bağışının dahi büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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DANİMARKA’DA İLK KUBBELİ VE MİNARELİ CAMİNİN TEMELİNİ ATTIK
Danimarka’nın Arhus
kentinde Vakfımız
tarafından ülkedeki ilk
kubbeli ve minareli caminin
temeli törenle atıldı.
Arhus’un Brabrand semtinde
1.500 kişinin namaz kılabileceği
ve 1200 metrekarelik alana Danimarka Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından yaptırılacak Brabrand Camisinin temeli atıldı.
Kubbeli ve minareli olarak tasarlanan cami, bu ülkede İslam mimarisiyle inşa edilmiş ve kubbeli
minareli ilk cami olacak.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, törende
yaptığı konuşmada, bu şehirde
böyle bir ibadethanenin yapılacak olmasını “büyük bir başarı”
olarak gördüğünü belirterek,
katkısı olanları tebrik etti. Bu caminin diğer Müslümanları da bir
araya getirecek bir mekan olacağını ifade eden Dönmez, “Bu
mekan, Müslüman ve Türk kül-
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türünün tanıtılacağı bir mekan
olacaktır, hayırlı olsun” dedi.
Danimarka Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı ve Din İşleri Müşaviri
Ahmet Onay ise kadınların da
ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde bir cami inşa edeceklerini söyledi. Onay, caminin
Müslümanlar ve çevrelerindeki
Hristiyanlar için huzur ve güven
merkezi olması dileğinde bulundu.
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
İkinci Başkanı Mazhar Bilgin de
vekalet yoluyla kurban kesim
organizasyonu kapsamında din
görevlileriyle bir araya gelmek
için Danimarka’ya geldiklerini
belirterek cami temel atımına
katılmanın da nasip olduğunu
söyledi.
Bilgin, rızıkları için vatanlarını
bırakıp Avrupa’ya yerleşen gurbetçilerin, doğu kültürünün insanları olarak batılılarla birlikte
yaşadığını ve birlikte yaşama
kültürünü başarıyla sergilediklerini ifade etti. Camilerin, sev-

gi, saygı, eşitlik, sosyal adalet,
yardımlaşma ve dertleşmenin
mekanları olduğunu vurgulayan
Bilgin, “Camide işçiniz patronunuzla birlikte mahşer gününde
Allah’ın huzurunda gibi oturacaksınız. Her hafta camide vaaz
verilecek, eğitim yuvası olacak
inşallah. Temelini atacağımız bu
caminin cemaati bol olsun” ifadelerini kullandı.
Brabrand’daki Gellerup Kilisesinin Papazı Niels Hviid ise “İbadet yapılan bu mekanda beraberliğinizi görmek güzel bir duygu. İlk defa kubbeli ve minareli
bir caminizin yapılacak olması
beni sevindirdi. Gellerup Kilisesi olarak şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra da Brabrand
Camisi konusunda işbirliğimizi
sürdüreceğiz. Burada bahsettiğimiz barış, dayanışma ve güven sözleri, en önemli şeylerdir”
diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cuma
namazı kılan katılımcılar, daha
sonra cami inşaat alanına geçerek temele harç attı. 

VAKFIMIZDAN POZİTİF AYRIMCILIK
Türkiye Diyanet Vakfı yeni cami mimarisinde kadın ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıyor.
Vakfımız yeni cami mimarisinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki
Cami ve Adana’daki Ramazanoğlu Camilerinde emzirme odaları,
çocuklar için oyun alanları, özürlü
ve yaşlılar için asansör, kütüphane, şadırvan ile tiyatro ve konferans salonları gibi birçok ayrıntıya
yer verdi.
Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, Vakıf olarak
Türkiye’de 3.421 ve 25 ülkede
de yaklaşık 50 caminin yapımına
öncülük ettiklerini söyledi. Uğraş,
halen ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Rusya, Belarus, Haiti, Somali ve KKTC’de cami inşaatlarının devam ettiğini, İngiltere,
Macaristan, Kosova, Kazakistan,
Filipinler, Kırım ve Arnavutluk gibi
ülkelerde de projelendirme ve
yer tahsisi işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

daha rahat ve huzur içinde ibadet
yapmaları için cami mimarisinde
her şeyi düşünüyoruz. Engelli,
yaşlı ve hamile bayanlar için asansörler, kadınlar için ayrı şadırvanlar ve lavabolar, çocuk emzirme
odaları ve çocuk oyun alanlarına
da yer veriyoruz. Engelliler için
tuvalet ve engelli rampaları projelerimizde yer alıyor. Camilerde
yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikler için de alanlar oluşturuyoruz. Kur’an Kursu, kütüphane,
sergi ve konferans salonları ile
de camilerimizi sosyal ve kültürel
açıdan bir merkez haline getiriyoruz” diye konuştu.

Kocatepe Camii yeni
mimariye göre ele alınıyor
Kocatepe Caminin kadınlar, engelli ve yaşlıların daha rahat iba-

Kadınların ve engellilerin camilerde ibadet ederken sıkıntı yaşadıklarını, yeni cami mimarisinde
bu kesime pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten
Uğraş, ’’Engelli, yaşlı ve kadınların

“Engelli, yaşlı ve kadınların daha
rahat ve huzur içinde ibadet
yapmaları için cami mimarisinde
her şeyi düşünüyoruz”

det yapması, ulaşım sorunlarının ortadan kalkması, Başkentin
sembolleri arasında yer alması
ve inanç turizmi için Türkiye’ye
gelenlerin de uğrak yeri olması
sebebiyle yeniden ela alınıp tadilat yapılacağını bildiren Uğraş,
şunları söyledi:
“Kocatepe Camii tadilat projesi
Vakfımız tarafından hazırlandıktan sonra, tadilatı yapacak olan
Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Proje kapsamında engellilerin camiye ulaşımını
rahatlatmak amacıyla 3 asansör
ve 1 merdivene de engelli asansörü yapılacak. Camide sosyal ve
kültürel aktiviteleri geliştirmeye
yönelik kafeterya ve kitap satış
mekânları oluşturacağız. Caminin
avlusuna çıkan rampa genişletilerek, engelli araçları, cenaze, ambulans ve itfaiye araçlarının
camiye rahat ulaşımı sağlanacak. Isı ve su yalıtımları da yeniden
ele alınacak.” 

BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİNİN
BAŞKANDAN
İLK HARCI ATILIYOR
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, yaptığı açıklamada, vakıf olarak
Türkiye'de 3 bin 421, 25 ülkede de yaklaşık 50
caminin yapımına öncülük ettiklerini söyledi.
ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Rusya, Belarus, Haiti, Somali ve KKTC'de cami inşaatlarının sürdüğünü belirten Palakoğlu, İngiltere, Macaristan, Kosova, Kazakistan, Filipinler, Kırım ve
Arnavutluk gibi ülkelerde de hazırlıkların devam
ettiğini bildirdi.

En büyük hayalleri geniş camide
ibadet edebilmek
İsmail Palakoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki tek cami Ethem Bey'de çok az insanın
ibadet edebildiğini, bayramlarda halkın caddelerde oluşturulan alanlarda namaz kıldığını, yağmurlu günlerde ise sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Yüzde 70'i Müslüman Arnavutluk halkının en
büyük hayalinin geniş camide ibadet edebilmek
olduğunu anlatan Palakoğlu, "Tiran'da 1994 yılında Namazgah olarak bilinen yere cami inşası
için Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanlığınca
çalışmalar yapılmış. Bugüne kadar farklı tarihlerde temel atılsa da arsa ve bürokratik işlemler ile
mahkeme süreçleri nedeniyle caminin yapımına
başlanamamış" diye konuştu.

Bütün izinler alındı, ilk harcı atacağız
Arnavutluk Müslümanlarının 100 yıllık özleminin yakın zamanda sona ereceğini dile getiren
Palakoğlu, "Caminin yapımı için ruhsat ve izin işlemleri tamamlandı. Projesi hazır. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Arnavutluk
İslam Topluluğu Başkanlığıyla protokol imzaladı.
Bütün izinler alındı, ilk harcı atacağız" dedi.
Palakoğlu, caminin 4 minareli olacağını, 10 dönümlük araziye inşa edileceğini ve 2-3 yılda tamamlamayı planladıklarını bildirdi.
Camide, aynı anda 4 bin 500 kişinin ibadet edebileceğini vurgulayan Palakoğlu, cami alanında,
332 kişilik konferans salonu, 10 derslikli Kur'an
kursu, sergi salonu, kütüphane, restoran ve yemekhane, 2 katlı Balkan müzesi, engelli ve yaşlı
asansörü, bebek bakım odası, çalışma odaları ve
500 araçlık otoparkıyla büyük bir kültür merkezi
inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Arnavutluk'un
başkenti Tiran'da, 20 yıl önce yeri
hazırlanan ancak bürokratik işlemler
nedeniyle yapımına başlanamayan
Balkanların en büyük camisinin harcını
yakın zamanda atacak.

VAKFIMIZ
BAŞKANDAN
FİLİSTİN’DE
SAVAŞLARDA
YIKILAN
CAMİLERİ
YENİDEN
YAPACAK

Vakfımız tarafından,
birçok ülkede cami

yapımının yanı sıra
özellikle yaşanan

savaşlarda yıkılan

camiler yeniden inşa

ediliyor, hasar gören

camiler de onarılıyor.

Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet
Vakfının yurt dışında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra cami inşaatlarının
da olduğunu belirterek, bazı ülkelerde İslami anlamda kültür
merkezi olarak kabul edilen yerlerin onarımını, restorasyonunu
da yaptıklarını söyledi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
büyük bir cami inşaatı olduğunu anlatan Bilgin, “Ankara
Kocatepe’nin bir örneğini oraya
yapıyoruz. Kaba inşaatı bitti, ince
işlerine başladık. Kazakistan’ın
Türkistan ilinde Ahmet Yesevi
Hazretlerinin türbesinin hemen
yakınında yine oranın mimarisine uygun bir cami inşaatımız
var. Onun da kaba inşaatı bitti.
Caminin içerisi 3 bin kişi alacak,
avlusuyla 5 bin kişi alacak. Onun
da ince işlerini hemen başlatıyoruz” diye konuştu.

Bilgin, Amerika’da geniş bir külliye yaptıklarının altını çizerek,
şunları kaydetti: “Camisiyle
konferans salonlarıyla seminer salonlarıyla eğitim-öğretim
odalarıyla beraber 100 milyona
yakın bir masrafla tamamlanacak. Hedefimiz inşaatı iki, üç yıl
içerisinde bitirmek. İngiltere’de
Cambrige Üniversitesi’ne yakın
bir cami inşaatımız var. Onun inşaatı yeni başlıyor. O da çok özgün bir mimari olacak. Şu anda
Kıbrıs’ta Hala Hatun Camii inşaatımız var. Buna benzer birçok
yerlerde cami yapımına devam
ediyoruz. Yurt dışında büyük
çapta 9 tane cami inşaatımız
var.”
Bilgin, yurt dışında büyük camilerin yanı sıra irili ufaklı birçok
daha cami inşaatı olduğunun altını çizerek, “Özellikle Filistin’de
yıkılan camiler var. Bizim projelendirdiğimiz Filistin’e mahsus

9 tane cami projemiz var. Önümüzdeki günlerde imkan bulursak o camilerin temelini atacağız. Somali’de cami inşaatımız
var” diye konuştu.
Somali’de özellikle Osmanlı tarafından yapılan bir mescidi de
onardıklarını ifade eden Bilgin,
“Somali merkez Mogadişu’da
büyük bir cami inşaatımız bitmişti. Savaşta çok büyük hasar
görmüştü. Oranın onarımını da
yaptık” dedi.

Türkiye dünya
Müslümanlarının tek
umudu haline gelmiştir
Bilgin, Haiti’de okul inşaatı yaptıklarına değinerek, “Öğrenciler
orada eğitim görüyor. Orada da
cami inşaatlarımız olacak. Dünya coğrafyası üzerinde mazlum,
mağdur, mülteci durumunda
olan insanlarımıza maddi ve

manevi her türlü yardımı, desteği götürüyoruz. Diyanet İşleri
Başkanlığı’mız ile beraber yapıyoruz. Bu hayri hizmetleri yaparken, tabii ki cami hizmetlerini İslam ülkelerinde yapıyoruz”
şeklinde konuştu.
Nerede bir deprem olmuşsa
nerede bir sel felaketi olmuşsa
Türkiye adına ilk Türkiye Diyanet Vakfının, TİKA’nın, AFAD’ın
girdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti: “Bugün artık
Türkiye’miz çok şükür dünya
Müslümanlarının tek umudu
haline gelmiştir. Bu çerçevede
Haiti’de olsun, Filipinler’de olsun
biz bu hayri hizmetleri yaparken
hiçbir şekilde din, dil, ırk, renk
farkı yapmıyoruz. Özellikle bu felaket bölgelerine, yardım ulaştırırken herkesi eşit tutuyoruz. Hz.
Adem’den gelen kardeşliğimizin
neticesi olarak bu yardım desteğini veriyoruz onlara.” 

BAŞKANDAN

MOSKOVA MERKEZ CAMİ’NİN DEKORASYONUNU YAPIYORUZ
Rusya’nın başkenti Moskova’da
Rusya Dini İdaresi tarafından
inşa ettirilen Merkez Caminin
hüsn-i hat ve kalem işi nakışlarla iç dekorasyonu Türkiye Diyanet Vakfınca yapılacak. Vakfımız caminin minber, mihrap,
çini ve avizelerin yanı sıra Müslümanların rahat ibadet etmesi
için halısını da karşılayacak.
Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, yaptığı açıklamada, vakıf olarak Türkiye’de 3
bin 421 ve 25 ülkede de yaklaşık 50 caminin yapımına öncülük ettiklerini söyledi.
Uğraş, Rusya Dini İdaresi tarafından Moskova’da inşa ettirilen Merkez Caminin ince işçilikleri ve iç dekorasyonunun da
vakıf tarafından gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Hüsn-i
hatlar ve kalem işi nakışlar, ince
işçilikleri ve iç dekorasyonu
vakfımız tarafından yapılacak.
Ayrıca caminin minber, mihrap,

çini ve avizelerin yanı sıra halısını da karşılayacağız” dedi.

Özel tasarımlı çini
çalışmaları uygulayacağız
Mihrabı, Marmara mermerinden özel tasarımlı, çevresi
kuşak yazılı, nakış ve hatları
oymalı kabartma tekniğinde
yapacaklarını anlatan Uğraş,
şöyle konuştu:
“Mihrap Türkiye’de yapılıp, orada monte edilecek. Camide alt
kotlarda nakışlı pano ve yazı kuşaklarında taş çini diye adlandırılan (klasik İznik hamurlu ) özel
tasarımlı çini çalışmaları uygulayacağız. Cami içi askılı aydınlatmada cami estetiğine uygun
klasik avizelere yer vereceğiz.
Cami tabanında ve mahfil katlarında kullanılacak özel tasarımlı
20 milimetre kalınlığında 6 bin
metrekare halı sereceğiz. Cami
giriş kapılarını da caminin manevi atmosferini ve güzelliğini
yansıtacak tarzda yapacağız.” 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, camilerin herkes için
önemli olduğunu belirterek,
“Çocukluktan itibaren buluşmamız gereken bir yapıdan bahsediyoruz. O birlikteliğin, kardeşliğin ortak bir değerin içerisinde
yer almanın tohumları, küçük
yaşta atılıyor” dedi.
Bu yıl “Cami ve Gençlik” teması
işlenecek olan “Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” açılışı, Kocatepe Camisinin avlusunda gerçekleştirildi.
Programda Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Aile Gençlik Merkezi (TDV

KAGEM) tarafından Kocatepe
Camiinde düzenlenen ve 13-17
Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Kocatepe Gençlik Fuarının
açılışı yapıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Diyanet İşleri
Başkanlığı Tasavvuf Müziği Korosu tarafından konser verildi ve
kaside okundu.
Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada,
gençlerin olmaması halinde bu
programın eksik bir çalışma olacağına değinerek, “Mabetlerin
gençlerle güzelleşmesi herkesin arzusu. Mescitlere gelirken

ziynetlerini takınız. Camilerimizin sahibi olan Rabbimize en
iyi, temiz şekilde gelelim çünkü
unutmayalım ki bize bahşedilmiş
özelliklerin başında gelen aklı
kullanarak elimizden gelenin en
iyisini yapmalıyız” diye konuştu.
Bakan Kılıç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v)
hayatının çok iyi öğrenilmesi
gerektiğine dikkati çekerek, Hz.
Muhammed’in, hayatının, Rabbinin emirlerini yerine getirmek
için gösterdiği çabanın, tövbesinin, ailesine ve ümmetine gösterdiği sevginin öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. 

İlettiklerinize, modern
tabirle retweet ettiklerinize
dikkat edin
Kitle iletişim araçları olan sosyal
medya ve internet sayesinde
daha fazla insana ve bilgiye ulaşılacağını belirten Kılıç, şunları
kaydetti:
“Kitle iletişim araçları ve sosyal
medya ancak bir araçtır. Bu aracı
iyilik için de kullanabilirsiniz, hayır için de, fitne ve şer için de...
Gönderdiğiniz mesaj karşısında, karşılık bulan gönül var. Siz
o mesajı, makineye göndermiyorsunuz, o sizin için bir vasıta
oluyor. Onun için, ilettiklerinize,
modern tabirle retweet ettiklerinize dikkat edin. Birilerinin yüreğini, gönlünü yaralayabilirsiniz,
birilerini yanlış yerlere sevk edebilirsiniz.”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Görmez,
“Diyanet İşleri Başkanı olarak
bütün gençlere çağrıda bulunuyorum. Camiye gelin ve birlikte
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dünya kelamı konuşalım. Yeter
ki kelamımız güzel olsun, yeter
ki kelamımız hoş olsun, yeter ki
kelamımız anlamlı ve faydalı olsun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
açılışta yaptığı konuşmada,
2011’de “Cami ve Çocuk Buluşması”, 2012’de “Cami ve Engelliler” ve 2013’te ise “Cami ve
Kadın” temasıyla gerçekleştirilen “Camiler ve Din Görevlileri
Haftası”nda, bu yıl ise “Cami ve
Gençlik” temasının işleneceğini
dile getirdi.
Görmez, bu kapsamda, “Geç Kalma Genç Gel”, “Cami Gençlerle
Daha Güzel”, “Gençler Mihrap
Sizi Özledi”, “Gençler Kubbeler
Sizi Özledi” ve “Gençler Sizsiz
Cami Çok Issız” gibi başlıklarla
cami ve gençlik arasında yeniden
bir köprü kurmaya çalışacaklarını
aktardı.
Mehmet Görmez, “Asıl amacımız, niceliksel olarak sadece
cami cemaatini çoğaltmak, sadece gençleri fiziksel olarak camiye davet etmek değildir. Biz bu

hafta vesilesiyle yine üç büyük
hizmet kusurumuzu gidermeye
çalışacağız” ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
şöyle devam etti:
“Bunlardan birincisi camilerimizi
gençliğin anlam arayışına cevap
verebilen bir mekan olarak yeniden tasarlamaya çalışacağız.
Öncelikle camilerimizi size hazır
hale getirmek için bir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Bu
hafta ile asıl amacımız, camileri,
gençlerin daha rahat ulaşımını,
camilere gelmesini sağlayacak
şekilde yeniden gözden geçirmek. İkinci amacımız camide
görev yapan arkadaşlarımızı,
cami görevlilerimizi, din gönüllülerimizi gençlerle doğru ilişki
kurabilecek yeni bir dil inşa etmelerine yardımcı olmak. Bunu
da çok önemsiyoruz ve bunu da
hizmet kusurumuz olarak değerlendiriyoruz. Biz Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak aslında genç bir
kadroya sahibiz. Ama üzülerek
belirteyim, kullandığımız dil genç
değil. Gençler bugün farklı bir dil

kullanıyorlar. İstiyoruz ki mihrapta, minberde, kürsüde görev yapan arkadaşlarımız da gençlerin
gönül dünyasına hitap edebilecek yeni bir dil inşa edebilsinler.
İkinci amacımız da budur.”

Yeni bir iletişim dilini
camide inşa etmeyi
hedefliyoruz
Gençlik döneminin sorgulama
çağı olduğunu belirten Görmez,
“Gençlik dönemi aynı zamanda soruların ve sorgulamaların
yaşandığı dönemdir. Fakat biz
camide ne sorulara cevap veriyoruz ne de sorgulamalara muhatap oluyoruz. Onun için yeni
bir dil, yeni bir diyalog, yeni bir
iletişim dilini camide inşa etmek
bu hafta ile hedeflediğimiz ikinci
önemli gayedir” değerlendirmesinde bulundu.
Üçüncü olarak da cami cemaatinin, gençlerle doğru iletişim kurabilecek bir bilgi ve donanıma
sahip olmalarını amaçladıklarını
dile getiren Görmez, “Her şeyden önce bugün camilerimizin
daha çok orta yaş üzeri büyüklerimize hitap eden bir mekan
haline gelmesi üzüntü vericidir.
Onların kendisini caminin sahibi gibi görmesi, gelen gençleri

ve kadınları misafir gibi görmesi
doğru değil. Bu durumu değiştirmemiz lazım” diye konuştu.
Her şeyden önce camilerin
Allah’ın evleri olduğunu vurgulayan Görmez, buraların hep beraber maziyi ve istikbali birleştiren,
gençleri ve yaşlıları aynı safta
buluşturan bir mekan olarak yeniden düşünülmesi gerektiğini
dile getirdi.
Mehmet Görmez, şunları kaydetti:
“Cami cemaatimizin gençlerle
ilgili sık sık kullandıkları bir yanlış cümleyi buradan düzeltmek
istiyorum. Camiye gelen gençler
birbirlerine dönüp bir iki kelam
etmeye başladığı zaman hemen
bir büyüklerinden şöyle bir ikaz
alırlar. ‘Evlat camide dünya kelamı konuşulmaz’. Diyanet İşleri
Başkanı olarak bütün gençlere
çağrıda bulunuyorum. Camiye
gelin ve birlikte dünya kelamı
konuşalım. Yeter ki kelamımız
güzel olsun, yeter ki kelamımız
hoş olsun, yeter ki kelamımız anlamlı ve faydalı olsun. Onun için
cami sadece ahiret kelamının konuşulduğu yer değil. Peygamber
efendimiz camiyi aynı zamanda
dünya kelamının da konuşuldu-

ğu mekan haline getirmiş. Hoş,
güzel, doğru ve anlamlı olmak
kaydıyla her türlü kelamın konuşulduğu bir mekandır camiler.”

Camilerimiz hayatın
kıyısında kaldı
Ömür ve hayat içerisinde şüphesiz en önemli dönemin gençlik dönemi olduğunu ifade eden
Görmez, “Gençlik dönemi önemli olduğu kadar zor bir dönemdir.
Bunalımlar, çatışmalar, yanılgılar,
çelişkiler, kararsızlıklar, buhranlar, tutkular, idealizm, hız ve haz,
hayaller, sürekli arayış, değişim,
benlik, kişilik, kimlik bütün bunlar aynı zamanda gençliği ifade
eden kelimeler ve kavramlar”
ifadesini kullandı.
Görmez, “Kadim zamanlardan
bu yana gençlerin bunların üstesinden gelmesini sağlayacak 3
büyük müessese vardı. Birisi ev,
aile, birisi okul, medrese, üniversite, birisi de cami, mabet. Ancak üzülerek belirtmek isterim
ki modern zamanlarda bu her 3
müessese de gücünü kaybetmeye başladı” dedi.
Sanal ortamların ve kitle iletişim araçlarının ailenin, popüler
kültürün ise okul ve üniversitenin önüne geçmeye başladığını
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belirten Görmez, “Camilerimiz
de hayatın kıyısında kaldı, kenarında kaldı, gençlerin anlam arayışına cevap verecek konumdan
birazcık uzaklaştı” değerlendirmesinde bulundu.
Bütün bunlardan dolayı bugün
başlattıkları kampanya ile camiyi yeniden gençliğin gündemine, hayatın merkezine ve şehrin
kalbine taşımayı amaçladıklarını
kaydeden Görmez, gençlere, bu
çabalara öncülük etmeleri ve camilerin yeni konseptini birlikte
oluşturma çağrısında bulundu.
Mehmet Görmez, “Amacımız,
büyüklerin gölgesinde metazori bir ibadet değildir. Amacımız,
gönüllü ve iradi bir ibadet hayatı.
Peygamberimizin ifadesiyle neşeyi ve huzuru Rabbine ibadette
bulan bir gençlik olmasıdır” diye
konuştu.

Gençler için en büyük
tehlike anlam kaybıdır
Görmez, “Gençler için en büyük
tehlike anlam kaybıdır. Gençler
için en büyük tehlike anlamsızlık
girdabıdır. Gençler için en büyük
tehlike hayatın anlamını, var oluşun gayesini kaybetmesidir. Oysa
caminin varlık sebebi hayatın
anlamını, var oluşun gayesini kazandırmaktır. Modern dünyanın,
gençliği hiçliğe itmesi çağdaş
dünyanın en büyük sorunudur”
değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Görmez, cami ve gençlik ilişkisiyle ilgili olarak şunları

46 | Eylül - Aralık 2014 • Sayı: 115

kaydetti:
“Gençlik telaş ve tedirginlik demektir. Cami gençlere huzur ve
dinginlik vadeder. Gençlik kendini beğenme, varlığıyla gurur duyma dönemidir. Cami ona alnını
secdeye koyarak, tevazu öğrenme imkanı sunar. Gençlik nefsani isteklerin coştuğu dönemdir.
Cami ona süfli iştahlardan, ulvi
gayelere yükselme fırsatı verir.
Gençlik kararsızlık ve gelgitler
dönemidir. Cami ona ilim, irfan
yolunda rehberlik ederek istikrar sağlar. Gençlik bedenine
düşkünlük zamanıdır. Oysa cami
onun ruhunu da keşfetmesini
sağlar. Gençlik tüketim hırsının
ve maddiyat düşkünlüğünün arttığı dönemdir. Cami ona maneviyatı, varlığıyla hayır üretmenin
tadını yaşatır. Gençlik çalkantı ve
fırtına dönemidir. Cami ona açılan ilahi bir kucak, bir sığınaktır.
Gençlik dağınıklık ve taşkınlık
demektir. Cami onu sağlıklı bir
mecraya sokar, ona aynı zamanda merhamet odaklı bir hedef ve
ülkü sunar. Gençlik, akran ihtiyacının ve arkadaş tesirinin zirvede
olduğu dönemdir. Cami ona iyi
arkadaşlıklar, sıcak ve samimi

etkileşimler kurar. Gençlik hayatın kalbidir. Cami de şehirlerin
kalbidir. Gençlik kendini tanıma
dönemidir. Cami kendini bulma
mekanıdır. Gençlik sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yıllardır.
Cami sosyal bütünleşmenin, kardeşliğin yaşandığı mekanlardır.
Gençlik özgürlük zamanıdır. Cami
yaratıcımıza kul olmakla yaşanan
gerçek özgürlüğün tadına vardırır, erdirir. Gençlik hayatta gaye
edinme dönemidir. Cami hedef
veren, aynı gaye etrafında bizleri
toplayan mekanımızdır. Gençlik
grup, topluluk, birlikte coşku demektir. Cami hep birlikte miraca
yükselmenin eşiğidir.”
Görmez, daha sonra “Camiler ve
Din Görevlileri Haftası” nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın telgrafının da okunduğu program, dua okunmasıyla sona erdi. Mehmet Görmez,
programın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarınca yapılan eserlerin bulunduğu sergiyi
açtı.
Diğer taraftan TDV Kadın Aile
Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)
tarafından Kocatepe Camiindeki
fuar alanında düzenlenen ve 1317 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Kocatepe Gençlik
Fuarında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da
birer stant açarak vatandaşları
başkanlık ve Vakfın hizmetleri
konusunda bilgilendirdi. 

KOCATEPE GENÇLİK FUARI KAPANIŞ PROGRAMI
RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM’in gençlerin cami konsepti içinde birbirleriyle tanışmaları, kendilerini ifade
edebilecekleri bir platformda çeşitli etkinliklere katılmaları amacıyla üniversitelerin öğrenci kulüpleri, gençlere
yönelik hizmet sunan vakıf ve dernekler 13-17 Ekim tarihleri arasında beş gün boyunca interaktif bir şekilde
konferanslar, panel ve forumlarla devam eden Kocatepe Gençlik Fuarı final gününde de ilgi büyüktü.
Mehmet Tahir İkiler yönetimindeki Ankara Belediyesi Başkent
Tiyatrosu oyuncularının sergilediği Türk Tiyatro ve Meddah
gösterisi ile başlayan programda
keyifli anlar yaşandı.
Tiyatro gösteriminin ardından,
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı
Mazhar Bilgin, TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve TDV

KAGEM Müdürü Hicret Toprak’ın
da katılımıyla Kocatepe Gençlik
Fuarı kapanış törenine geçildi.
Sunumunu Aykut Şimşek’in üstlendiği programda Türkiye’de
öğrenim gören Bangladeş’li öğrencinin Kur’an tilavetinin ardından TDV KAGEM Müdürü Hicret
Toprak fuarın kapanış konuşmasını yaptı.

KAGEM olarak gençliğe
yönelik çalışmalarımızı
hızlandırdık.
Özellikle geçen yıl SETA işbirliğinde gerçekleştirilen “Gençlik
Forumu” ile KAGEM’in gençlere
yönelik faaliyetlerini hızlandırdığını ifade eden Toprak, “SETA
Vakfı ile birlikte geçtiğimiz yıl dü-
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zenlediğimiz Gençlik Forumunda gençliğin sorunlarını masaya
yatırdık. İki gün boyunca çok yoğun bir şekilde Türkiye’nin dört
bir tarafından gelen arkadaşlarımızla gençlerin din ve değer
algısını, siyasetle ve medyayla
ilişkisini, istihdam sorunlarını
konuştuk ve her oturumda onlara söz hakkı vererek kendilerini
dinleme imkanı bulduk” dedi.

Bize nasihat etmeyin,
fırsat verin
Toprak, Gençlik Forumuna damgasını vuran düşünceden hareketle Kocatepe Gençlik Fuarını
düzenlemeye karar verdiklerini
söyledi: “Gençlerin forumda
söylediği şey şuydu: ‘Lütfen bize
akıl vermeyin, yukarıdan nasihatlerde bulunmayın. Bize im-

kan tanıyın, fırsat verin ve yapabileceklerimizi görün’ diyorlardı. Biz de bu fikirden yola çıkarak doğrudan gençlerin merkezinde yer aldığı sivil oluşumlara
öncelik verdik. Ayrıca gençlere
yönelik hizmet üreten vakıfları
da davet ettik ve hamd olsun
bu güzel platformda buluştuk.
Burada Türkiye’de ilk olarak bir
hafta boyunca 27 dernek, vakıf
ve üniversite kulüpleri örnek bir
birlikteliği hayata geçirdiler.”

Farklılıklarımız
zenginliğimizdir
Toprak, fuar vesilesiyle farklılıklarımızdaki zenginliğin birbirimize çok şey kattığını dile getirerek “Sadece kendi oluşumlarımıza odaklandığımızda, içimize

kapandığımızda ortaya bir şey
çıkaramayabiliriz. Fakat birbirimize baktığımızda birbirimizden
çok şey öğrenebiliriz. Kocatepe
Gençlik Fuarı, hepimize bu fırsatı sunmuştur.” dedi.

Camiler aynı zamanda
meşveret mekanlarıdır
Camilerin ibadet etmenin yanında Müslümanların dünya
meselelerini konuşup, karara
vardıkları yer olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Toprak,
“Camiler aynı zamanda istişare,
meşveret mekanlarıdır, ilim ve
irfan ocaklarıdır. Biz bu hafta
vesilesiyle hep birlikte camilerin
bugün için pek geçerli olmayan
bu asli fonksiyonunu ihya etmeye çalıştık. İnşallah yılın her
günü bunu devam ettirebilmek
için gayret göstereceğiz.” şeklinde konuştu.
13 Ekim - 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kocatepe
Gençlik Fuarında; 13 Ekim Pazartesi akşamı Necdet Subaşı
moderatörlüğünde Nuri Pakdil
ve Rasim Özdenören söyleşisi,
14 Ekim Salı akşamı Mehmet
Lütfi Arslan yönetiminde forum,
15 Ekim Çarşamba akşamı İsmail Kılıçarslan, Tarık Tufan ve
Selahattin Yusuf’la Bir Medeniyet Tasavvuru söyleşisi, 16 Ekim
akşamı 8 farklı ülkeden gelen
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TDV Öğrencilerinin Mustafa Kemal Sağlam moderatörlüğünde
“Gönül Coğrafyamızda Camiler
ve Hayat” konulu panel sahne
aldı. Ayrıca canlı ve çok renkli
etkinliklerin yer aldığı stantların
çok özel ziyaretçileri vardı. Arif
Ay, Mehmet Lütfi Arslan, Şaban
Abak gibi sevilen yazar ve şairlerin yanında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de
gençlerle bir süre sohbet etti.
Kitap okumanın önemine dikkat
çeken Flash Mob, bilgi yarışması, kaligrafi çalışması ile ebru ve
kum sanatı gösterileri fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi
gördü.

Kocatepe Gençlik Fuarına,
ADAM (Ankara Düşünce ve
Araştırma Merkezi), Akmedrese
Eğitim Kültür Derneği, Anadolu
İlahiyat Akademisi, Asma Köprü
Uluslararası Öğrenci Derneği,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Kulüp Mefkûre ve
Kulüp Seyyah, Bilkent Üniversitesi Hukuk Kulübü, Çınaraltı
İlim ve Kültür Derneği, EYAD
(Erdemli Yöneticiler Akademisi,
Genç Dergisi) Genç Gönüllüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü, Genç Barış İnisiyatifi Derneği, Genç İHH, Genç
Yeryüzü Doktorları, İki Cihan
Derneği, Kardeşlik Köprüsü,
Katre Derneği, Kubbe Derneği,
Medeniyet Tasavvuru Gençliği,

MTTB (Milli Türk Talebe Birliği),
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Mescid Topluluğu ve Türkçe
Topluluğu, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Sosyal Düşünce Akademisi,
Vefa Dergisi, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinden Afak Kulübü,
Kelebek Etkisi Topluluğu ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu katıldı.
Kapanış töreni, Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, TDV Genel
Müdürü İsmail Palakoğlu ve KAGEM Müdürü Hicret Toprak’ın
katılımcılara plaket takdiminin
ardından Mazhar Bilgin’in yaptığı duayla sona erdi. 
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KOCATEPE GENÇLİK
FUARINDA GENÇLERLE
BULUŞMA

NURİ PAKDİL
Pakdil, “ Bugün camiler maalesef
işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. Bunu değiştirmek
zordur. Bu durum hocaların yetişme tarzlarına bağlıdır. Çünkü hocalarımızın büyük bir kısmı sanata
edebiyata çok yabancı kalmışlardır. Edebiyatla iştigal edilmeden
insanların anlaşılması, insanlara
bir söz iletmek mümkün değildir”
dedi.

Din görevlilerimiz
bol bol okumalı

Dr. Necdet Subaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, kendine has duruş ve söylemleriyle uzun yıllar düşünce ve
edebiyat dünyasında ilgiyle takip
edilen Nuri Pakdil ve “Gül Yetiştiren Adam” kitabıyla özdeşleşen
Rasim Özdenören Ankaralılara
unutulmaz bir gece yaşattı.
Gençlik yıllarında üstad Pakdil’in
ve Rasim ağabeyin yazılarını okuyarak fikir dünyasını şekillendirdiğini dile getiren Subaşı bu gece
de birlikte olmaktan duyduğu
mutluluğu ifade ederek söyleşiyi
başlattı.
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Osmanlı döneminde
camiler okul görevi
görmüştür
Cami ve Gençlik teması üzerinde
duran Pakdil, Osmanlı dönemindeki cami mimarisi konularında
katılımcıları bilgilendirdi. Pakdil,
“Camilerin yanında medreseler,
külliyeler olurdu. Öğrencilerden
yatılı kalan da olurdu” dedi.

Sanat ve edebiyata
yabancı kalmamalıyız
Din görevlilerinin sanata ve edebiyata yabancı kaldığını anlatan

Din görevlilerinin sürekli okuması gerektiğini vurgulayan Pakdil,
“İmamların sürekli okumaları gerekiyor. Her evde birçok dolabımız var. Fakat kütüphane, kitaplık
yok. Bir kitaplık kurmak lazım. Evlerde kitaplık kurulmadan imam
da müezzin de bir şey yapamaz”
dedi.
Türkiye’ye gelen yabancılaşmanın
sanat ve edebiyatla ithal edildiğini kaydeden Pakdil, “Bizi bu hale
getiren yabancılaşma yine edebiyatla yurtdışına atılacaktır. Tek
çare okumak, kitap almak, evde
bir kitaplık oluşturmaktır. Mümkün olursa bir hafta, ayda bir tiyatroya, operaya gitmek lazım”

Kültür, düşünce ve edebiyat dünyasının duayen
isimleri Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören, Vakfımız
Kadın Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından
düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarında edebiyat
severlerle bir araya geldi.

RASİM ÖZDENÖREN
İlk Öğretmenim annemdir
Pakdil, konuşmasında anneliğin
önemine dikkat çekerek, “Bir gencin yetişmesinde ailelerin hele de
annelerin çok büyük rolü vardır.
Benim de ilk öğretmenim annemdir. Annemin öğrettiği Arapça
cümleler hala hatırımdadır” diye
konuştu

Peygamberimizin,
göçten sonra ilk eylemi
cami inşa etmektir
Yazar Rasim Özdenören ise Peygamber Efendimizin Mekke’den
Medine’ye göç etmede ilk eyleminin cami inşa etmek olduğunu
belirterek “Camiye gitmek Müslümanın günlük misyonu, günlük
eyleminin bir parçası haline geliyor. Bunun hikmetlerinden biri,
İnsanların birbirinin halinden haberdar olması. Onun dışında bir
arada bulunmanın sağladığı güç,
sinerji. Yani bir kişinin tek başına
kaldıramayacağı bir ağırlığı 10 kişi
bir araya geldiğinde rahatlıkla kaldırabilir. Maalesef vakit namazlarında camiye geldiğimizde çoğu

zaman boş olduğunu görüyoruz.
Öncelikle kendi Müslümanca kimliğimizi bilmek gerekiyor. Cami bilincimizi bilmek gerekiyor. Tekrar
ihya etmemiz gerekiyor” dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen
söyleşinin soru-cevap bölümünde ise çok renkli anlar yaşandı.
Gençler merak ettikleri soruları
ustalara yönelterek karşılıklı diyalog etme fırsatı yakaladılar.

Özdenören ayrıca, camiyle ilgili
hatıralarını, dönemin zorluklarına rağmen “Edebiyat Dergisi”ni
çıkarma faaliyetlerindeki azmi,
ilk defa kendi deyimiyle Nuri ağabeyiyle nasıl tanıştığını ve “Yedi
Güzel Adam”ın başka hangi güzel
çalışmalarının olduğunu dinleyicilerle paylaştı.

Vakfımız KAGEM ev sahipliğindeki programda kapanış konuşmasını yapan KAGEM Müdürü Hicret
Toprak, katılımlarından ötürü gecenin onur konuklarına ve dinleyicilere şükranlarını belirtti ve
sözü Pakdil’in “Biz namaz devletinin üyeleri olunca, sınır taşlarını birer birer eritiriz” cümlesiyle
noktaladı. 
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TDV KAGEM
81 İLDE 4 MİLYON FİDAN DİKECEK
İbadet sevgisi ile tabiat
sevgisi karşı karşıya
gelecek sevgiler değildir

sevgisi ile tabiat sevgisi karşı
karşıya gelecek sevgiler değildir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, Üsküdar’da Validebağ
Korusunun bitişiğindeki arsaya yapılması planlanan cami ile
ilgili yaşanan tartışmalara değinerek, “800 metrekare üzerinde bir cami inşa edilecek. Bir
tarafta mescit inşa etmek üzere
insanlar görüyorsunuz, bir taraftan da ağaç sevgisi, ‘ağaçlar
kesilmesin’ diye gösteri yapan
insanlar görüyoruz. Her şeyden
önce bu bize yakışmıyor. İbadet

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) işbirliği yaparak oluşturacağı ‘KAGEM Orman Projesi’nin
açılış törenine Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez’in
yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman,
TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Çubuk Kaymakamı Cemal
Şahin, Belediye Başkanı Tuncay
Acehan, kamu kurum kuruluşla-
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rının temsilcileri ile vatandaşlar
katıldı.
Görmez, burada yaptığı konuşmada, camilerin ağaçlandırılmasına ve mezarlıkların yeşil alanlara dönüşmesi için başlatılan
çalışmalara destek olan Orman
ve Su İşleri Bakanlığına teşekkür
ederek, bütün diyanet camiasına orman bakanlığı ile başlatılan
çalışmaya destek olma davetini
bildirdi.
Proje konusunda KAGEM’in bütün üyelerine de teşekkür eden
Görmez, “Tabiata karşı daha

şefkatli olan kadın kalbini de
harekete geçirerek, bunu başarabileceklerini gösterecekler inşallah” dedi.
Bu tür etkinliklerle amaçlarının
sadece ağaç sayısını artırmak
olmadığını vurgulayan Görmez,
öncelikle amaçlarının insanla
tabiat ilişkisini yeniden gözden
geçirilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.
İnsanın sadece gönül dünyasını Kerbela’ya dönüştürmediğini aynı zamanda tabiatı da
Kerbela’ya dönüştürdüğünü ifade eden Görmez, şöyle konuştu:
“Öncelikli amacımız insanın
tabiatla olan ilişkisini yeniden
gözden geçirmesini sağlamaktır. Tabiat insanların günahlarını
taşıyamaz hale gelmeye başladı.
Bizim yapıp ettiklerimizden dolayı tabiat bizi taşıyamaz hale
gelmeye başladı. Biz sadece
gönül dünyamızı Kerbela’ya dönüştürmedik. Biz içerisinde yaşadığımız tabiatı da Kerbela’ya
dönüştürdük. Biz tabiatı o kadar
hoyratça kullandık ki, sadece
Allah’ın bize verdiği nimetleri
yok etmekle kalmadık, bizden
yüz yıllarca sonra dünyaya gelecek nesillerin nimetlerini de
tüketmeye başladık. Onun için
insanoğlu tabiatla ilişkisini yeniden gözden geçirmek durumundadır.”

Tabiatın dengesi bozuldu
Görmez, insanların her şeye
müdahale eder hale geldiğini ve
tabiatın mutlak sahibi gibi kendini görmeye başladığını vurguladı. İnsanın büyük bir tüketim
hırsına girdiğini aktaran Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnsanoğlu kainatı ve tabiatı o
kadar hoyratça kullandı ki, tabiatın dengesi bozuldu. Tabiatın
Müslümanlığı da alt üst oldu.
Yüce Peygamber Müslümanı bal
arısına benzetti. Bal arısı hep
güzel şeyleri yer. Ama biz arının
Müslümanlığına da müdahale
ettik, arının önüne şeker koyduk
ve onun sahte bal üretmesini
sağladık. Bu sadece bir örnektir.
Biz süte de müdahale ettik ve
sahte süt üretmeye başladık.
Dolayısı ile kainatın dengesini biz böyle bozduk. Ama İslam Peygamberi devam ediyor.
Müslüman bal arısı gibidir. Hep

güzel şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, her yere konar ama
hiçbir yeri ne kırar ne de döker.
Her insan züccaciye dükkanına giren fil gibi tabiata girdi ve
tabiata müdahale etti. Allah ile
ilişkilerimiz bozulunca, tabiatla
ilişkilerimizde bozuldu. İnsan
büyük bir tüketim hırsına girdi.
Büyük bir güç tutkusuna kapıldı ve yeryüzünün mutlak sahibi
gibi hareket etti. Tabiatı Allah’ın
ona verdiği bir emanet olarak
görmeyip, tabiatın sahibi gibi
hareket etmeye kalkıştı.”
Kur’an-ı Kerim’in tabiatı Müslüman olarak tasfir ettiğine dikkati çeken Görmez, insanoğlunun
tabiatla ilişkiye geçmesini sağlamayı sadece çevre gönüllülerine
bırakmamak gerektiğini ve bu
konuda diyanet camiasının öncü
olması gerektiğini kaydetti.
Cuma namazına 20 milyon insanın camiye geldiğini hatırlatan
Görmez, “Tabiat Allah’a teslim
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olmuş Müslümandır. Tabiat,
ağaçlarıyla, ormanlarıyla, nehirleriyle, dağlarıyla, taşlarıyla
Allah’ı tesbih ve secde eder”diye
konuştu.
Görmez, insanoğlunun tabiatla
ilişkiye geçmesini sağlamanın
sadece çevre gönüllülerine bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, diyanet mensuplarının ve
camilerde görev yapan din görevlilerinin de bu konuda öncü
olması gerektiğini bildirdi.
Görmez, “Bu konuda hem kendileri örnek olmalı rehber olmalı
hem de cuma günleri 20 milyon
insanımız camilere geliyor onlara tabiatla ilişkilerin artırılması
noktasına çokça durmalıyız. Onlara canlılara, hayvanlara karşı
şefkatli ve merhametli olmayı çok daha fazla anlatmalıyız.
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Yüce dinimizin bütün kainata,
can taşıyan bütün varlıklara karşı nasıl şefkat ve merhametle
dolu olmamız gerektiğini, ortaya koyduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu insanlığa karşı
anlatmada hala yetersiz olduğumuzu da açıkça ifade etmek
istiyorum” değerlendirmesinde
bulundu.

İbadet sevgisi ile tabiat
sevgisi karşı karşıya
gelecek sevgiler değildir

edilecek. Bir tarafta mescit inşa
etmek üzere insanlar görüyorsunuz, bir taraftan da ağaç sevgisi,
‘ağaçlar kesilmesin’ diye gösteri
yapan insanlar görüyoruz. Her
şeyden önce bu bize yakışmıyor.
İbadet sevgisi ile tabiat sevgisi karşı karşıya gelecek sevgiler
değildir. Biz gönül dünyamızın
derinliklerinde halen sakladığımız öfkeleri, başka şekillerde
ifade etmeliyiz. O öfkeleri, tabiat sevgisiyle ibadet sevgisi,
tabiat sevgisiyle mabet sevgisi
üzerinden ifade etmemeliyiz.
Bu bize asla yakışmıyor. İslam
Peygamberi buyuruyor ki, ‘Yeryüzü bize mescit kılındı. Yeryüzünde gördüğünüz bütün ağaçlar, çiçekler tabiat ve yeryüzü bir
mabet’ dolayısı ile ibadet sevgisi
ile mabet sevgisini karşı karşıya
getirerek birbirimizi üzmek, birbirimize bu sevgiler üzerinden
öfkemizi göstermeye kalkışmak
bize yakışmıyor. Bunun da biran
önce bitmesini sona ermesini
diliyorum.”

Üsküdar’da Validebağ Koru
sunun bitişiğindeki arsaya yapılması planlanan cami inşaatındaki olaylara da değinen Görmez,
şunları söyledi:

Bakan Yardımcısı Akman ise Bakanlık olarak 2003–2013 yılları
arasında 4 milyon hektar alanda
çalışma yapıldığını ve toplam 3
milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

“Birkaç gündür üzülerek İstan
bul’un bir bölgesinde bir tartışmaya şahit oluyoruz. 800 metrekare üzerinde bir cami inşa

Akman, son 12 yılda orman
varlığının 900 bin hektar artırıldığını, fidan üretiminin ise 6
katına çıktığını, 2008 - 2012 yıl-

ları arasında ilan edilen ağaçlandırma seferberliği ile neredeyse
Belçika’nın yüzölçümü kadar
alanın ağaçlandırıldığını ve adeta bu konuda bir rekor kırıldığını
bildirdi.
Bütün bu çalışmaların, halkın
desteğiyle hayata geçirildiğini
anlatan Akman, “TDV ve KAGEM
ile yapılan protokol neticesinde 5 yıl boyunca bin 100 hektar
alanda dikilecek 4 milyon 50 bin
fidanın, Timur’un fillerinin saklanabildiği kadar sık ormanlarının olduğu rivayetinin olduğu
bölgeden başlatılıyor olmasının
da bu projenin hedefi açısından
çok anlamlı bulduğumu özellikle
söylemek istiyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Mehmet Görmez,
Orman ve Su İşleri Bakan
Yardımcısı Nurettin Akman ile

birlikte katılımcılar programın
sonunda Çubuk ilçesi Aşağı
Çavundur Mahallesi Çubuk
Çayı üzerinde bulunan alanda
fidan dikti. 

BAŞKANDAN
KAGEM

KONFERANS

İLAHİ HAKİKATİN BİLGİSİ VE BİLGİ AHLAKI
Diyanet İşleri Başkanı ve

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Görmez,

TDV Kadın Aile ve Gençlik

Merkezi (KAGEM) yeni dönem

açılışında “İlahi Hakikatin

Bilgisi ve Bilgi Ahlakı” konulu
konferans verdi.
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luğunu, gerçekliğini ve değerini
bilme anlamlarını da taşıdığını
kaydetti.

Başkan Görmez, konuşmasında,
ilim, hikmet ve marifet kavramlarının farklı disiplinler arasında
parsellenmek yerine her zaman
müşterek ele alınmasının önemini anlattı.

İslam’da ilmin zıttı
cehalet değildir

İlahi bilginin hakikatine varabilmek için hem hikmet yıldızına,
hem ilim ayına, hem de marifet
güneşine ihtiyaç olduğunu ifade eden Görmez, ilmin sadece
haber ve malumat olmadığını,
aynı zamanda bir şeyin doğru-

Francis Bacon’un “bilgi güçtür”
sözünü anımsatan Başkan Görmez, “Bu söz üzerinde çokça
konuşmak ve tartışmak lazım.
Çünkü bu çağın bilgi anlayışını
tarif ediyor. Elbette bilgi insanı
güçlü kılar. Gerçekten cehalet

kadar insanı zayıflatan bir şey
yoktur. İslam’da ilmin zıttı cehalet değildir. Öyle olsaydı her
alim, her bilgi sahibi mümin ve
hakikate sahip olurdu. Öyle değil. İlmin zıttı cehalet değildir”
değerlendirmesinde bulundu.

Atom bombasını bir zihin
neden icat eder?
Bilginin güç olduğuna ve o güce
atfedilen mananın önemine değinen Başkan Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “O güce
atfedilen mana önemlidir. Eğer
o güce atfedilen mana insanoğlunun yeryüzünde tutkularını
tatmin eden bir hegemonya,
yeryüzüne hükmetmeyi öğreten
bir araç, bir vesile olarak bilgiyi
tarif ediyorsa İslam açısından
baktığımızda bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
Üzülerek belirteyim bugün modern zamanlarda bilgiye atfedilen değer budur. ‘Bilgi güçtür’
dediğiniz zaman böyle bir bilgi
anlayışında otokratik bir siyaset
anlayışı çıkar. Otokratik bir idare
anlayışı ortaya çıkar. Eğer bilgi
böyle atfedilir, sadece bizi güce
kavuşturan ve yeryüzüne hükmeden varlık kılan bir araç görüldüğü zaman değerlerden de
arınmış olur. Oradan bir ahlak
çıkmaz, oradan faydacı bir ahlak
çıkar. Böyle bir bilgiden makyavelist bir siyaset çıkar, otokratik
bir idare çıkar. Halbuki bilgi eğer

bizi hakikate götürmüyorsa,
ahlaka ve sorumluluğa dönüştürmüyorsa o takdirde bilgiden
kastedilen gayeye ulaşmamış
oluruz. Bu da son derece önemlidir ve üzerinde durmak lazım.”
“Bugün neden bilgi, bir ahlaka
ve sorumluluğa dönüşmüyor”
diye soran Başkan Görmez,
“Hatta yeryüzünde en büyük
kötülükler bilgiyi araç olarak
kullanarak yapılıyor. Atom bombasını bir zihin neden icat eder?
İnsanlık barışa ulaşsın diye mi
icat eder? Zihin neden böyle çalışır? Bilgiyi güç olarak gördüğü
için. O güce sahip olmayı yeryüzünde gaye olarak kabul ettiği

için” şeklindeki görüşlerini dile
getirdi.

Hakikat sahip olacağımız
bir şey değildir
Bilgi ve hakikat arasındaki ilişkide üzerinde durulması gereken
bir husus daha bulunduğuna
dikkati çekerek, “Bilgi bizi sadece hakikatin yoluna götürür, hakikatin yolunda yürütür. Bizi hakikate sahip kılmaz” diyen Başkan Görmez, şunları kaydetti:
“Bugün yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de herkes ‘hakikat
benim avucumda’ olsun istiyor.
Herkes hakikatin sahibi olmak
istiyor. Hakikat, sahip olacağı-
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mız bir şey değil. Hakikat yolunda olmamız gereken bir şeydir.
Biz ne kadar çaba gösterirsek
gösterelim biz hakikatin sahibi
olamayız. Bugün İslam coğrafyasında küçücük bir mezhep
çatışmasından, etnik çalışmalara kadar en küçük bir itilaftan
neden insanlar birbirinin kanını
döküyor? Neden insanlar birbirini öldürüyor? Çünkü herkes
kendisini hakikatin sahibi görüyor. Herkes kendisini hakikatin
sahibi gördüğünde yeryüzünde
barışı egemen kılmak mümkün olmaz. Ama herkes kendini
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hakikatin yolunda bir talip, bir
yolcu olarak görürse ki Allah’ın
muradı da budur, bizden hakikatin yolunda olmamız istenmiştir.
Hele hele en büyük tehlikelerden bir tanesi Hakk ve hakikatin
şahıslarla, ideolojilerle özdeşleştirilmesidir. İdeolojik çatışmalar niye çıkar? Çünkü şahıslar
ve fikirler hakikatle özdeşleştirilir ve herkes şöyle kabul eder
‘hakikat bende öyleyse bana gelin’ demeye başlar. Hâlbuki biz
hakikati şahıslar üzerine bina ettiğimizde o hakikati kaybederiz.
Hakikatin yolundan çıkarız.”

Baki hakikatler,
fani şahsiyetler üzerine
bina edilmez
Hakikatin yolundan çıkmanın
dalalet olduğunu ifade eden
Başkan Görmez, bugün böyle
bir dalaletle karşı karşıya olunduğunu bildirdi.
Başkan Görmez, “Müslüman olduğumuz halde böyle bir dalaletle karşı karşıyayız. Herkes hakikati kendisinde kabul ediyor.
Baki hakikatler, fani şahsiyetler
üzerine bina edilmez. Baki ha-

kikatler fani ideolojiler üzerine
bina edilmez. Bugün içinde yaşadığımız kavganın sebeplerinden bir tanesi de aynı zamanda
herkes kendisini hakikatin sahibi görerek, hakikate davet adına
kendisine davet ediyor. Hatta
İslam dünyasında öyle yapılar
oluştu ki insanlar yahut insanlardan müteşekkil yapılar, insanlara şöyle diyebiliyorlar: ‘Biz
sizin ahiretinizi garantiye alalım, siz dünyada iradenizi bize
teslim edin’. Yok böyle bir şey.
Bu, İslam’ın ortadan kaldırmak
için mücadele verdiği bir konudur. Hiç kimse kimsenin ahiretini garantiye alamaz. Ahireti
karşısında hiç kimse dünyasını
bir başkasına emanet edemez.
Ama böyle bir tehlikeyle karşı
karşıyayız. Yaşadığımız en büyük
sorunlardan bir tanesidir” diye
konuştu.

Toprak daha sonra KAGEM’in
yeni dönemdeki çalışma programı hakkında bilgilendirdi. Yeni
dönemde resmi ve sivil örgütlerle işbirliği ve koordinasyon
içinde sosyal projelere ağırlık
verileceğini belirten Toprak,
“KAGEM ve şubeleri, yürüttüğü
projelerle, çalıştığı alanlarda işbirliği ve koordinasyonu her zaman önceleyerek sürekli ve kalıcı hizmetler üretmeye devam
edecektir.” dedi.

İslam Medeniyeti
Vakıfların Eseridir
İslam medeniyetinin, camileri, imaretleri, medreseleri, kütüphaneleri,
kervansarayları,
aş evleri, darü’ş-şifalarıyla doğumdan ölüme kadar hayatın
tüm safhalarında bütün gücüyle
toplumu elinde tutan vakıfla-

rın eseri olduğunun altını çizen
Toprak: “Bugünün gönüllü teşekkülleri, bu derin tarihsel misyonu, modern toplumun ihtiyaç
ve sorunlarına entegre ederek
ihya etmeye çalışmalıdır.” diyerek KAGEM’in çalışmalarına
katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.
Etkinliğe,
Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanı Mustafa İsen,
Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü İsmail Palakoğlu, akademisyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV mensuplarıyla
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Konferansın ardından TDV Konferans Salonu fuaye alanında
Ressam Betül Burnaz’ın “Kabe”
temalı sergisi açıldı. 

KAGEM Müdürü Hicret Toprak
da, KAGEM’in yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi vererek en
kısa zamanda Türkiye genelinde
KAGEM şubelerinin açılacağı
müjdesini verdi. Toprak, KAGEM
şubelerinin öncelikle üniversitelerdeki bilgi birikiminin toplumla buluşturulması konusunda bir
köprü vazifesi göreceğini ve kısa
sürede bulundukları illerde ilim,
düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatına katkı sunan önemli merkezler haline geleceğine
inandığını ifade etti.
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KAGEM
BAŞKANDAN

GÖNÜLLÜLÜK KALP İLE DÜŞÜNMEKTİR

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından
Ankara’da “Gönüllülük Oryantasyon ve Eğitimi programı” düzenlendi.
Programda konuşan Vakfımız
Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
Mazhar Bilgin, gönüllü olmanın
karşılık beklemeden çalışmak
ve kalp ile düşünmek olduğunu
söyledi.
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Bilgin, “Gönüllülük hep doğruyu
söylemektir. Ön yargılardan kurtulmak ve sorumluluk almaktır. Sonu da huzur ve güvendir,
mutluluktur” dedi.

lemeden dünyaya yansıtmaktır.
Gönüllülük bir parça merhamet
alıp dağlar, deryalar aşarak karanlıkta çaresiz bekleyenlere bir
ışık olmaktır” diye konuştu.

Bilgin, gönülle yapılan her işin
kalbi huzuru da beraberinde getirdiğini vurgulayarak “ Gönüllülük bazen sarılıp ağlamaktır.
Bazen de gözyaşlarını içine akıtmaktır. Gönüllülük güven vermektir. Gönüllülük Peygamber
mesleğidir, sahabi olmaktır. İnsanlığın kurtuluşu için Mekke’de
doğan güneşi, hiçbir karşılık bek-

Gönüllülük
Biz Olmak Demektir
“Gönüllülük gidip Somali’ye
okul açmaktır” diyen Bilgin,
“Filipin’de afete maruz kalan
hiç tanımadığımız bilmediğimiz o insanlara milletimizin
merhametinden bir parça ulaştırmaktır. Gönüllülük insanlar

arasında, seni beni bırakıp biz
olmaktır. Sabahın şafak vaktinde el açarken Ya Rabbi ‘bütün
insanlar’ diye dua etmektir. Gönüllü olmak kişinin hiçbir maddi
karşılık ve çıkar beklentisi olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini
artırmak, toplum yararına işlerde, içinden gelerek çalışmaktır”
diye konuştu.

Kurban organizasyonunda
108 gönüllü görev aldı
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, programda yaptığı
konuşmada, 2014 yılı Kurban
programında 108 gönüllünün
görev aldığını vurgulayarak ,“Tarafımıza ulaşan talepler bilgi
havuzunda toplanarak, gönüllü
adayımızın katkı sağlayabileceği
alanlarla, faaliyet yapılacak alanlar eşleştirilir. Bu bilgiler ışığında,
organizasyon döneminde ihtiyaç
duyulması halinde, gönüllülerimiz düzenlenen faaliyetlere davet edilir” dedi.

Palakoğlu, TDV KAGEM’in din,
düşünce, kültür, sanat ve edebiyat alanında konferans, panel,
çalıştay ve ilmi toplantılar düzenlediğini belirterek kucaklayıcı bir
anlayışla her gün çalışma alanlarını arttırdığına dikkat çekti.
Manevi günlerde çeşitli etkinliklere imza attıklarını vurgulayan
Palakoğlu, “Başkanlığımız ile birlikte 1989 yılından bu yana yurt
içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle Peygamber Efendimizin doğum gününü kutlamaktayız. 1986 yılından bu yana Camiler Haftasında çeşitli etkinlikler
düzenlemekteyiz. Her yıl muharrem ayında çeşitli etkinlikler
düzenlemekte ve aşure dağıtımı
yapmaktayız” diye konuştu.
KAGEM Müdürü Hicret Toprak
ise sivil toplum kuruluşlarının
bütün dünyada, gönüllülük anlayışından beslenerek çalışmalarını çeşitlendirdiğini ve zenginleştirdiğini söyledi.

Toprak, “İnsan, sadece kendini
düşünmek yerine, başkalarının
mutluluğu için de çalıştığında,
gerçek mutluluğun tadına erişmiş olacaktır” dedi.
Toprak, “Ne mutlu bize ki biz bu
değerlere bütünüyle sahibiz ve
gücümüzü de bu değerlerden
alıyoruz. Kadın Aile ve Gençlik
Merkezi olarak, Türkiye Diyanet
Vakfımızın çatısı altında, toplumsal sorunlarımıza duyarlı, sivil toplum ruhunu kavramış gönüllü üyelerimizle birlikte, yeni
ufuklar, yeni projeler üzerinde
çalışıyoruz” diye konuştu.
Etkinlikte Kişisel Gelişim Uzmanı
Dr. Alâ Elcircevi, gönüllülere yönelik “İyi ki Varsın” başlıklı motivasyon semineri verdi.
Programın son bölümünde ise
gönüllüler yuvarlak masa etrafında grup çalışmalarıyla KAGEM ve çalışma alanlarına ilişkin düşünce ve önerilerini dile
getirdiler. 
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EĞİTİM
BAŞKANDAN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Afrika’da
hem İngilizce hem de Fransızca
eğitim veren iki yeni okul daha
açacaklarını bildirdi.
Palakoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde vakıf tarafından düzenlenen “Uluslararası
Öğrenci Sempozyumu”nun açılış
töreninde yaptığı konuşmada,
Türkiye Diyanet Vakfının hizmette
40’ıncı yılına ulaştığını söyledi.
Hizmetlerinin artarak sürdüğünü
dile getiren Palakoğlu, Türkiye’de
985 şubeyle yeryüzünde iyiliğin
egemen olması için çalıştıklarını
anlattı.
Türkiye’nin yanı sıra 100’ü aşkın
ülkede hizmet verdiklerini ifade
eden Palakoğlu, “Vakfımız, yurt-
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dışına en çok yardım yapan kuruluş. Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye
Kalkınma Yardımları 2013 Raporuna göre, savaş, deprem, kuraklık ve doğal afetlerin yaşandığı
coğrafyalara Türkiye’den en çok
yardım, 81 milyon lira ile Vakfımız
tarafından yapılıyor” dedi.
Vakfın, resmi kurumlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliğini
önemsediğini vurgulayan Palakoğlu, eğitim konusunun ana faaliyetleri arasında yer aldığını aktardı.
Palakoğlu, şöyle konuştu:
“40 yıllık tecrübesiyle eğitime yeni
bir anlayış getiren Türkiye Diyanet
Vakfı, köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle
dertlenen, öz güveni yüksek birey-

ler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
10 ilde 12 yükseköğrenim öğrenci
yurdumuz var. Bu yurtlarımızın öğrenci kapasitesi 4 bin 500’dür. Bin
216’sı Uluslararası Anadolu İmam
Hatip Liselerinde, bin 328’i ilahiyat lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde olmak üzere dünyanın
101 ülkesinden 2 bin 544 öğrenci, ülkemizde eğitim görmektedir.
Bugüne kadar 686’sı Uluslararası
Anadolu İmam Hatip Liselerinden, 780’i İlahiyat Fakültelerinden olmak üzere bin 466 öğrenci
mezun olmuştur. Avrupa, Amerika
ve Avustralya’da yaşayan gurbetçi ailelerin din eğitimi alanındaki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
2006 yılında başlayan program
kapsamında bugüne kadar bin 70
öğrencinin, İlahiyat Fakültelerinde eğitim görmelerini sağladık.

Yurtdışında 10 ülkede 16 eğitim
kurumumuzda 2 bin 954 öğrenci
eğitim görmektedir. Bugüne kadar 4 bin 289 öğrencimiz mezun
olmuştur.”

miyle ilgili bilgiler paylaştı. Bu bilgi
ve birikimler, başta vakfımız olmak
üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından önemli bir bilgi kaynağı
olarak değerlendirilecektir.”

Palakoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarından 2 bin 371 kişiye Kur’an-ı
Kerim öğrettiklerini, bin 683 kişiye
hizmet içi eğitim ve 97 kişiye de
dini yüksek ihtisas eğitimi verdiklerini bildirerek, bu öğrencilerin
bütün masraflarının vakıf tarafından karşılandığını belirtti.

Tutkun, İslam dünyasında din eğitimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Vakfın yurtdışında eğitim hizmetlerinin arttığına dikkati çeken Palakoğlu, “Afrika’da hem İngilizce
hem de Fransızca eğitim veren iki
yeni okul daha açacağız. Vakıf olarak, ümmetin derdiyle dertlenmiş
gençler yetişmesini istiyoruz. Okullarımızdaki çocuklarımızın iyi bir insan, iyi bir Müslüman ve alanında
uzman olmuş gençler olarak yetişmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.
Seminerin 2. gününde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, bu yıl ilkini
düzenledikleri sempozyuma emeği geçenlere teşekkür etti.

Farklı ülkelerde, sistem ve yetersiz
insan kaynağından dolayı sorunlar
olabildiğini dile getiren Tutkun,
“Evrensel bir din anlayışına sahip
bir din eğitimine ihtiyaç var. Yerel
kalmış, sadece yerelin sorunlarını
çözen bir din anlayışıyla dünyaya
hitap edemeyiz. Türkiye Diyanet
Vakfı olarak evrensel bir din anlayışının yerleşmesi ve bunun dünyada yaygınlaşmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sağlam ise sempozyumun çok
önemli bir çalışma olduğunu belirterek, dünya coğrafyasını kapsayan bir genişlikte din eğitimi ve

öğretimi konusunda bilgiler veren
katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Gelecek yıl sempozyumun Kon
ya’da yapılması kararlaştırılarak
oturum sonlandırıldı.
Törene, AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, Bursa Müftüsü
Mehmet Emin Ay, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yaşar Aydınlı ile 64 ülkeden yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. 

Organizasyonun, öğrencilere ve
İslam dünyasına yönelik iki temel
hedefi olduğunu vurgulayan Tutkun, şöyle konuştu:
“Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle birikimlerini yansıtmasını
istiyoruz. Kendini ifade edebilme
yeteneğini kazanmasının yanı sıra
kendi ülkeleriyle ilgili yapacakları
değerlendirme ve analizleriyle de
ülkelerine ne tür faydalarının dokunacağını düşünmelerini istiyoruz. Burada sunum yapan arkadaşlar, ülkelerindeki mevcut din eğiti-
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ,
VAKFIMIZ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez, Vakfımız tarafından 56
ülkeden getirilen 370 öğrencinin eğitim gördüğü Fatih Sultan
Mehmet Uluslararası Anadolu
İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Görmez, öğrencilere burada
yaptığı konuşmada, Peygamber
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Efendimizin ilim için evini, ailesini ve ülkesini bırakarak göç
edenlerden övgüyle bahsettiğini söyledi. Görmez, “Öyle bir
yoldasınız ki Peygamberimizin
ifadesiyle melekler size kanatlarını geriyor. İlim öğrenmek için
ailenizi, memleketinizi bırakarak
geldiniz. Hepinizi kutluyorum”
dedi.

İslam dünyasının kalbi İstan
bul’da Türkiye’den 120, 55 ülkeden 250 öğrenciyi bir arada
görmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet
Görmez, Müslümanların zor bir
süreçten geçtiğini, şu an insanlığın en muhtaç olduğu konunun,
insanlara örnek olacak İslam
alimlerinin yetişmesi olduğunu
söyledi.

Görmez, “Sizler burada yetişerek gittiğiniz ülkelerde topluma
ışık tutacaksınız. Sadece kendi
şehrinize, ülkenize değil, ışığınız
İstanbul’a da yansıyacak” dedi.

Allah'ım bana zaman
içinde zaman ver

Gazali’nin hayatına bakın öyle
dolu bir hayat ki sadece yazdığı
kitabı hayatına taksim ederseniz
günde 20-30 sayfa yapıyor. Hayatı boyunca 510 eser yazmış”
dedi.

Birinci Latin Amerika Müslüman
Dini Liderler Zirvesi’ne katılan
bir temsilcinin göz yaşlarıyla anlattığı bir hatırasını öğrencilerle
paylaşan Görmez, “Latin Amerikalı Müslüman bir temsilcimiz
“Zirveye katılmak için İstanbul’a
geldim. Ülkemde benden başka
cuma namazı kıldıracak kimse
kalmadı” diyerek İspanyolca
eğitim verecek imam hatip lisesi
açılmasını istedi” dedi.

İmam Gazali Hazretleri’nin ömrünün 11 yılını da inzivaya çekilerek geçirdiğini hatırlatan
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Bu
kadar kısa bir hayata bu kadar
işi nasıl sığdırdın” diye soranlara Gazali’nin “Ben Allah’a dua
ederken, ‘Allah’ım bana zaman
içinde zaman ver.” diye dua ettiğini anlattı. Görmez, imam hatip lisesi öğrencilerinden birer
Gazali olmalarını istedi.

Mümin insanın büyük düşünmesi gerektiğini vurgulayan
Görmez, “İmam Gazali 51 yıl yaşadı. Babası çocukken vefat ettiği için ilme de geç başladı. İmam

İlmin rütbelerin en yücesi olduğunu vurgulayan Görmez, “Rütbesi olan alimlere her ülkede
ihtiyaç var. Zamanınızı çok iyi
değerlendirin. İlim tek başına

yetmez, ilimle beraber, salih
amel lazım. Salih amel, İnsanın
fıtratına, ümmetin maslahatına
ve Allah’ın rızasına uygun ise salih ameldir.” dedi. Bir Müminde
olması gereken 5 özelliği sayan
Görmez, “Sadık iman, sahih
ilim, salih amel, samimi niyet ve
selim kalptir” dedi.
Okul Müdürü Mustafa Üçüncü
ise okulda 55 ülkeden 250 yabancı öğrenci Türkiye’den de
120 öğrenci olduğunu kaydetti.
Üçüncü, bu öğrenciler arasında
yaklaşık 30 öğrencinin hafızlık
eğitimi de aldığını söyledi.
Bu yıl 111 yabancı öğrenciyi mezun vereceklerini vurgulayan
Üçüncü, öğrencileri üniversite
sınavlarına da hazırladıklarını
ifade etti. 

EĞİTİM

BURSA İL EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZ HİZMETE GİRDİ

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğünün açılışı yapıldı.
Açılışa Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, Bursa İl
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Emin Ay, Vakfımız Eğitim Kültür
Müdürü Mikail Çolak, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Genel
Müdürü Muhammet Gümüşsoy, iş
adamları ve öğretim üyeleri katıldı.
Açılış duasını yapan Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Türkiye Diyanet Vakfının gayretleriyle
yetişecek öğrencilerin vatanına
milletine hayırlı insan olmasını diledi.

5 ilde eğitim
koordinatörlüğü
Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun, Konya, Kayseri, İstanbul ve Ankara’dan sonra
Bursa’da da İl Eğitim Koordinatörlüğü açtıklarını belirterek vakıf
olarak öğrencilere daha iyi hizmet
vermek istediklerini söyledi. 2012
yılından beri Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğünün 46 farklı ülkeden 333

yabancı öğrenciye hizmet verdiğini
söyleyen Tutkun, “Yeni açtığımız
koordinatörlüklerimizde öğrencilerimizin dinleneceği, toplantı yapacağı, kitap okuyacakları bölümler
yer alıyor. Misafir öğrencilerimize yönelik takviye dersler, ilmihal
dersleri, seminer, konferans ve
sosyal faaliyetler gibi birçok konuda aktiviteler düzenlenecek, ayrıca
öğrencilerimizin ders durumlarını
yakından takip etme imkânı bulacağız” diye konuştu.

Konuk öğrenci sayımız
artıyor
Yurtdışından konuk öğrencilere
Türkiye’de eğitim imkânı sunduklarını vurgulayan Tutkun, konuk
öğrencilerin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
da illerde eğitim koordinatörlükleri
açtıklarını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile yurt dışındaki öğrencilere
Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip
Liseleri ve İlahiyat Fakültesi Programı ile eğitim imkanı sunduklarını

vurgulayan Tutkun, “Halen İstanbul, Kayseri ve Konya’daki imam
hatip liselerinde 1045 misafir öğrencimiz eğitim görmektedir. Ayrıca 1028 Lisans olmak üzere, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde
toplamda 2.073 öğrenci ülkemizde
eğitim görmektedir. Ülkemize getirilen konuk öğrencilerden bu güne
kadar ise 562”si İmam Hatip Lisesi,
712 İlahiyat Fakültesi olmak üzere
toplamda 1.274 öğrenci okullarımızdan mezun olmuştur” dedi.

Yurt dışında
14 eğitim kurumu
Tutkun, yurt dışında 9’u lise seviyesinde, 5’i de ilahiyat fakültesi seviyesinde olmak üzere 14 okulun tüm
ihtiyaçlarını Vakfımızın karşıladığını
belirterek, “Azerbaycan, Kırgızistan,
Kazakistan, Romanya, Bulgaristan,
Somali, Haiti, Pakistan, Malezya
ve Bangladeş’te imam hatip lisesi
ve İlahiyat Fakültesi düzeyinde eğitim veriyoruz. Yurtdışındaki eğitim
kurumlarımızdan bu güne kadar
3.972 öğrenci mezun oldu. Halen
kurumlarımızda 2.550 öğrenci eğitim görmektedir” dedi. 

KONUK ÖĞRENCİLERİMİZİN
BAYRAM COŞKUSU
Vakfımız, Uluslararası İlahiyat Fakültesi ve İmam
Hatip Lisesi Programları kapsamında Türkiye’de eğitim
gören öğrencilerine bayram coşkusunu yaşattı.
Vakfımızın yurt dışındaki okullarında kurban bayramı atmosferi
doya doya yaşandı.
Vakfımız Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Mikail Çolak, Kurban
Bayramının Vakıf olarak bereketli
geçtiğini belirterek vekâletle kurban organizasyonu kapsamında
70 ülkede yardıma muhtaç insanlara ulaşıldığını kaydetti.
Vakfın yurtdışındaki okullarında
ve yurt dışından misafir ettiği öğrencileriyle de bayram programları düzenlediğini vurgulayan Çolak, “Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz, yurt dışındaki öğrencilere
Türkiye’de eğitim imkânı sunan
Uluslararası İmam Hatip Liseleri
Programı öğrencileri ile İlahiyat
Fakültesi öğrencilerinin bayramda yanlarında olduk. İstanbul,
Kayseri ve Konya’daki imam hatip
liselerinde öğrenim gören 1.045
öğrenci bayram coşkusunu dolu
dolu yaşadı. Ailelerinden binlerce
kilometre uzaklıktaki, vakfımıza
emanet olan bu gençler için farklı
şehirlerde koordinasyon merkezlerinde bayramlaşma gerçekleş-

tirildi. Ankara, İstanbul, Konya,
Samsun, Kayseri ve Bursa’da TDV
koordinasyon merkezlerinde bayramlaşma programları yaptık.
İstanbul da, TDV Koordinasyon
merkezinde gerçekleşen bayramlaşmaya, Uluslararası Fatih Sultan
Mehmet Anadolu İmam Hatip
lisesinde,70 farklı ülkeden gelen
öğrenciler ve Uluslararası İlahiyat
öğrencilerimiz katıldı. Ankara’da
ki bayramlaşma programı Hacı
Bayram Camiinde kılınan bayram namazının ardından yapılan
ikramla başladı. Öğrencilerimize
bayramlaşma programı sonrası
gezi programı düzenledik. Ayrıca
Kırgızistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Pakistan, Romanya, Somali, Haiti’deki Türkiye
Diyanet Vakfı okullarındaki bayramlaşma programları coşkuyla
gerçekleştirildi” dedi.
Çolak, TDV Uluslararası İlahiyat ve
İmam Hatip Liseleri Programları

ile yurt dışındaki Müslüman toplulukların İslami eğitim ihtiyacına
katkı sağlamak istediklerini belirterek “Bu programla, ülkelerine
faydalı olacak, İslam dinini her
yönüyle bilen ve yaşayan, örnek,
yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz. Program sayesinde misafir
ettiğimiz öğrencilerimizin yaşadığı ülkelerle de kültürel köprüler
kurmayı amaçlıyoruz. Din eğitimine erişim imkânından mahrum
Müslüman kardeşlerimize, bu
imkânı vakıf olarak sunuyoruz.”
dedi.
Çolak, şöyle devam etti: “Ülkemizde eğitim görmek için gelen
bu güne kadar 562 İmam Hatip Lisesi, 712 İlahiyat Fakültesi olmak
üzere toplamda yurt dışından gelen bin 274 öğrencimizi mezun ettik. Bu öğrencilerimiz, ülkeleriyle
ülkemiz arasında dostluk köprülerini kurmaya başladı. Program
kapsamında Türkiye’de eğitim
hakkını kazanan öğrencilerin her
türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılıyoruz. Öğrencilere eğitimleri süresince burs veriyoruz.
Bu öğrencilerimiz ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından parasız yatılı statüsüne alındı” dedi. 
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EĞİTİM

VAKFIMIZ, KAPILARINI
TÜRKÇE’NİN KARA
SEVDALILARINA AÇTI
Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye sevdalısı olarak adlandırılan ve aralarında Uganda, Somali ve
Kenya’nın bulunduğu 70 ülkeden binlerce öğrenciye hem Türkçeyi hem de İslam dinini öğretiyor.
Yeni eğitim-öğretim döneminde, Türkiye’de okumak için 70
ülkeden 2 bin 88 öğrenci Vakfımıza başvuruda bulundu. Mülakatlardan geçen 365 öğrenci,
Türkiye’de eğitim hakkı kazandı.
Eğitim süresince burs verilen ve
her türlü maddi, manevi ihtiyaçları karşılanacak olan öğrenciler,
Milli Eğitim Bakanlığınca parasız
yatılı statüsüne alındı.
Bu kapsamda, daha önce mülakatlardan geçen bin 45 öğrenci, Kayseri’de Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesi,
İstanbul’da Uluslararası Fatih
Sultan Mehmet Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve Konya’da Uluslararası Mevlana Anadolu İmam
Hatip Lisesinde eğitimlerini sürdürüyor.
Öğrenciler, devletin eğitim
imkânlarından yararlanırken,
vakfımızın
danışmanlığında,
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün de
desteğiyle ilahiyat fakülteleri ve
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öğrenim görmek istedikleri diğer fakülteleri kazanmak için de
önemli bir fırsat yakalıyor. Vakfımız, bugüne kadar 562 imam
hatip lisesi ve 712 ilahiyat fakültesi olmak üzere yurt dışından
gelen bin 274 öğrenciyi mezun
etti.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, yaptığı açıklamada, vakıf olarak yurt içinde
ve yurt dışında özellikle eğitim
ve kültür alanında önemli hizmetlerinin olduğunu söyledi.
Yurt dışından Türkiye’ye getirip,
imam hatip ve ilahiyat seviyesinde eğitim verdikleri 2 bin 600
dolayında öğrencinin olduğunu belirten Bilgin, yurt dışında
9 lise seviyesinde, 5 de ilahiyat
fakültesi seviyesindeki okulların tüm ihtiyaçlarını vakıf olarak
karşıladıklarını kaydetti.
Bilgin, buralarda da yaklaşık 2
bin 500 öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek, “Tabii bu yurt
dışında okuttuğumuz öğren-

cilerimiz, Türkiye’den gönderdiğimiz öğretmenlerden ders
alıyorlar. Türkiye’ye getirdiğimiz
öğrencilerimiz de hem Anadolu kültürünü alıyorlar hem
Türkiye’de 14 asırlık Ehli-Sünnet
İslami tecrübesini alıyorlar ve
sonra ülkelerine dönüyorlar”
diye konuştu.
Ülkelerine dönen öğrencilerin
iki ülke arasında gönül köprüsü
kurduğunu, sevgi bağı oluşturduğunu vurgulayan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkçe sevdalısı, Türkiye gönüllüsü dediğimiz öğrencilerimize,
Türkçe’nin kara sevdalılarına
kapımızı açtık, onlar geliyorlar. Türkiye’de bir yıl TÖMER’de
Türkçe öğreniyorlar. Sonra bizim lise ve ilahiyat fakültesi
seviyesindeki okullarımızda da
yine İslam dinini ana kaynaklarından öğreniyorlar. Bu da hem
Türkçe’nin hem de Anadolu
Müslümanlığı kültürünün kendi ülkelerine gitmelerine vesile
oluyorlar.” 

VAKFIMIZDAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince İstanbul, Konya, Kayseri Uluslararası
İmam Hatip liselerimizde Türkçe
öğretmeni olarak görev yapan
toplam 22 öğretmen Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından bütün
masrafları karşılanarak Gazi
Üniversitesi TÖMER’de “Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi” kursuna alındılar.
Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışından getirdiği konuk öğrencilerin
eğitim kalitesini arttırmak ve
özellikle Türkçe öğretimde verimliliği artırmaya yönelik belli

zamanlarda çeşitli kurslar düzenlemektedir.
Kursa katılan kursiyerlerimizle
Vakfımız Genel Merkezinde bir
toplantı düzenlenerek durum değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için neler yapılacağı tartışılarak, öğretmenlerin görüşleri
alındı.
Düzenlenen toplantıya Vakfımız
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Eğitim ve Kültür Hizmetleri
Müdürü Mikail Çolak, TÖMER
Müdür Yardımcısı Doç. Dr Ne-

zir Temur, Milli Eğitim Bakanlığı
Uluslararası Eğitim Daire Başkanı Osman Demirgül ile Milli
Eğitim Bakanlığı Uzmanı Ahmet
Gündüz katıldı. 

BAŞKANDAN
EĞİTİM
HER İLDE

ÖĞRENCİ EVLERİ
AÇIYORUZ

Türkiye Diyanet Vakfı, yükseköğrenim
öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak
için 19 ilde 58 öğrenci evi açtı.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun,
vakıf olarak 10 ilde 12 yükseköğrenim öğrenci yurduyla hizmet
verdiklerini belirterek, arsası alınan, projesi hazırlanan ve yapımı
devam eden yurtlarla, yurt sayısının 20'ye çıkacağını söyledi.
Türkiye'de üniversitede okuyan
öğrenci sayısının 5 milyonu aştığını söyleyen Tutkun, üniversite
öğrencileriyle ailelerinden konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yoğun talep aldıklarını
dile getirdi.
Üniversite öğrencilerinin konaklama sorununu çözmek için farklı
projeler geliştirdiklerini vurgulayan Tutkun, her ilde öğrenci evleri açılması yönünde çalışmaların
devam ettiğini kaydetti.

Evlerde şu an
472 öğrenci kalıyor
Tutkun, "Öğrencilerimizin huzur
içinde kalabilmeleri için din görevlilerimiz gözetiminde öğrenci
evleri açıyoruz. İstanbul, Antalya
ve İzmir’in yanı sıra 19 ilde 58
öğrenci evi açtık. 472 öğrenci kalıyor. Güvenilir, sağlıklı, modern
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evlerle öğrencinin başarı çıtasını
yükseltmek istiyoruz" şeklinde
konuştu.
Projeyi, son yıllarda yurtların
yetersiz kalması ve öğrencilerin
mağduriyet yaşamasından dolayı
geliştirdiklerine işaret eden Tutkun, öğrenci evlerinin sorumluluğunu illerdeki TDV şubelerinin
yürüteceğini kaydetti.

Gönüllü din görevlileri
çalışacak
Vakfın her ilde bir yurt projesiyle
yurt yapımını teşvik ettiğine dikkati çeken Tutkun, şöyle devam
etti:
"Öğrenci evlerini buna alternatif
olarak değil, tamamlayıcı bir unsur olarak görmekteyiz. İlde yurt
açılması durumunda öğrenciler
açılan yurda yönlendirilebilecek.
Evlerimizi il ve ilçelerde gönüllü
din görevlilerinin bulunduğu yerlerde açıyoruz. Her ev için gönüllü din görevlilerinden sorumlu
bir kişi görevlendiriyoruz. Bayan
evleri için bayan, erkekler için de
erkek görevlilerimiz olacak. Evlerde öğrencilerimizin maddi manevi gelişimlerine destek vereceğiz.

Öğrenci evleri vakıf şubemizce
kiralanacak. Kira kontratı şube
adına yapılacak, kirası da şubemiz
tarafından ödenecek. Evlerin iç
donanımı yine şubelerimizce yapılacak."
Tutkun, evlere alınacak öğrencilerin vakıf başkanı, şube yönetim
kurulundan bir üye ve şube yöneticisi tarafından oluşturulan komisyonca seçileceğini anlattı.
Evlerde, bütün giderlerinin vakıf
tarafından karşılanmayacağını,
öğrencilerin de yükümlülükleri bulunacağını belirten Tutkun,
şöyle konuştu:
"Vakıf şubesi adına kayıtlı evin
elektrik, su, doğalgaz, internet
fatura giderleri öğrencilerce karşılanacak. Faturaların ödenmesi
işi evden sorumlu din görevlisi tarafından takip edilecek. Öğrenci
evlerinde mutfak masrafları kalan
öğrenciler tarafından karşılanacak. Bağışçılar ve şube imkanlarıyla evlere gıda ve ayni yardımlar
da yapılabilecek. Evlerde barınan
öğrencilerin ders, sosyal faaliyet,
kurs, manevi gelişim konularındaki talepleri de karşılanacak.

VAKFIMIZ
ÜNİVERSİTE YURT
KAPASİTESİNİ 3 KAT
ARTIRDI
Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Bilgin: “Son yıllarda
yurt hizmeti atağımız var. Yurt
içindeki üniversite öğrencilerine
yönelik, öğrenci yurdu hizmeti veriyoruz. Bu konuda geçen
yıl bin 500 kişilik kapasitemizi,
2014-2015 eğitim-öğretim yılı
için 4 bin 500’e çıkardık” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı üniversite
öğrencilerinin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla bin
500 olan yurt kapasitesini 10
binlere çıkarmayı hedefliyor.
Vakfımızın Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımızın 1975 yılından bu yana hizmet
verdiğini anımsatarak, Diyanet
İşleri Başkanlığı ile Türkiye’de ve
yurt dışında önemli hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Sosyal, hayri, dini ve kültürel
hizmetlerin yanı sıra cami yapımı, barınma gibi alanlarda da
hizmet verdiklerini ifade eden
Bilgin, üniversite öğrencilerinin
yurt sıkıntısı yaşamaması için
vakıf olarak, bu konuda da çalışmalarının olduğunu vurguladı.
Özellikle son yıllarda yurtların
kapasitesini artırdıklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti: “Son
yıllarda yurt hizmeti atağımız
var. Yurt içindeki üniversite öğrencilerine yönelik, öğrenci yurdu hizmetlerimiz var. Bu konuda
geçen yıl bin 500 kişilik kapasitemizi, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için 4 bin 500’e çıkardık.
İnşallah önümüzdeki üç yıl içerisinde 20 ilimizde bunu yaygınlaştıracağız. Birkaç yıl içerisinde
bu sayı 10 binlere kavuşacak. 10

bine kavuşan bu sayıdaki insanlarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize yurt hizmeti vereceğiz.”
Eğitim ve kültüre
bizim de katkımız olacak
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin yer sıkıntısının azalacağını
vurgulayan Bilgin, Türkiye’deki
üniversitelerin sayısının çoğaldığını, 5,5 milyona yakın üniversite öğrencisinin olduğunu ifade
etti.
“Yanılmıyorsam 184 üniversitemiz oldu. Üniversite öğrenci
sayımız da arttı. Onların ihtiyaçlarının başında barınma geliyor”
diyen Bilgin, üniversite öğrencilerine daha fazla yurt hizmeti
vermek için kapasiteyi artıracaklarının altını çizdi.
Bilgin, “Devletimiz karşılıyor büyük bir çoğunluğuyla ama Türkiye Diyanet Vakfı olarak eğitim
ve kültüre hizmet anlamında
bizim de bu konuda bir katkımız
olacak. Biz de bu alana giriyoruz. Aslında bu bizim için gecikmiş bir alan, telafi edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu. 
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BAŞKANDAN
EĞİTİM
VAKFIMIZDAN BULGARİSTAN’DAKİ OKULLARIMIZA ZİYARET
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin,
Vakfın Bulgaristan’daki
okullarından Rusçuk,
Şumnu, Mestanlı İlahiyat
Lisesi ve Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü’nü
ziyaret etti.
Bulgaristan Din Hizmetleri Müşaviri Ulvi Ata ve Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü Dekan Yardımcısı Dursun Ali Türkmen ile okulları ziyaret eden Bilgin, öğrenci ve
öğretmenlerle bir araya geldi.

72 | Eylül - Aralık 2014 • Sayı: 115

İlahiyat Lisesi öğrencilerinden
mutlaka üniversite okumalarını isteyen Bilgin, “okullarımız Bulgaristan için önemli bir
eğitim yuvası ve bilgi kaynağı.
Bulgaristan’da ki Müslümanların, inşaatçıya ya da temizlikçiye
ihtiyaçları yok. Burada kendini
dini alanda yetiştirmiş, eğitimli
ilim adamlarına, doktorlara, hukukçulara ihtiyaç var. Buralarda
eğitim görerek Bulgaristan’a ve
burada yaşayan Müslümanlara
hizmet götüreceksiniz. Ümmetin derdiyle dertleneceksiniz.
Okullarda başarılı olmanız halinde vakfımızın da sizlere eğitim
konusunda maddi ve manevi
yönden destekleri sürecektir”
diye konuştu.

Bilgin, lise öğrencilerinden üniversite tercihlerini yaparken
Sofya Yüksek İslam Enstitüsünü
tercih etmelerini istedi.
Bulgaristan’daki okullarda görev
yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Bilgin, öğretmenlerden, birer kâşif gibi öğrencileri tespit edip, üniversite
konusunda sağlıklı yönlendirme
yapmalarını istedi.
Öğrencilere manevi birer rehber
olmaları konusunda belletmenlere büyük iş düştüğünü vurgulayan Bilgin, manevi eğitimin
her öğrenci için büyük önem
arz ettiğini söyledi. Programda
Vakfımız Eğitim Uzmanı Önder
Koğak da öğrencilere kariyer
planlaması konusunda seminer
verdi. 

KONFERANS
İDEAL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri ile Yurtlar İşletmesinin organize
ettiği ve tüm TDV yurtlarını kapsayan konferanslar dizisi yapıldı.
Vakfımız yurtlarının bulunduğu illerde verilecek konferansın ilki TDV Konferans Salonunda gerçekleşti. Yazar Münir Arıkan tarafından “Medeniyetimizin İdeal
Üniversite Öğrencisi Nasıl Olmalıdır?” adıyla verilen
konferansta ideal üniversite öğrencisi portresi çizildi.

Herkes sevdiği işi yapmalı
Münir Arıkan, gençlerin hedefine ulaşabilmesi için
“İyi bir Niçin’i” olması gerektiğini söyledi.

Arıkan, gençlerden ufuk sahibi olmalarını isterken
yeni bir dünya kuracak vizyona sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Programa Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
Mazhar Bilgin, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, TDV Yurtlar İşletmesi Müdürü Yıldırım Alkış,
Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Mikail Çolak ve
Ankara’daki TDV yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı. 

İş hayatında herkesin sevdiği işi yapması önerisinde
bulunan Arıkan, “İnsan sevdiği işi yapamazsa medeniyet kurulmaz. Mimar Sinan önündeki bir kâğıta
çizgi çizmeden, bir şehrin geleceğini değiştirmenin
heyecanını yaşıyordu” dedi.

Yağmur duasına şemsiye ile gitmeliyiz
“Hazır, Hızır, Huzur, nerede bozulursa orayı terk edebilirsiniz” diyen Arıkan, “Denemeliyiz ki deneyim
kazanmalıyız. Bizler Yağmur duasına şemsiyeyle gitmeliyiz. Yapacağımız işe inanmalıyız” diye konuştu.
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ZİYARETLER

AFGANİSTAN HEYETİ
Afganistan’ın çeşitli bölgelerinden din alimi ve akademisyenlerden oluşan heyet Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret etti.
Heyeti Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar
Bilgin, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş ve birim amirleri
karşıladı.
Mazhar Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, Vakfımızın destekleriyle Afganistan’dan 34’ü Uluslararası
İmam Hatip Lisesi, 41’i lisans, 4’ü yüksek lisans ve
12’si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 90 Afgan öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü söyledi. Bilgin, bu öğrencilerin pek yakında mezun olup
ülkelerine geri dönerek Afganistan halkına faydalı
olacaklarını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfının Afganistan’ın her zaman
yanında olduğunu vurgulayan Bilgin, “Vakfımızın
gerek afet durumlarında gerekse Ramazan ayı ve
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Kurban Bayramı dönemleri başta olmak üzere her
zaman Afgan halkının yanında oldu. Bugüne kadar
çok sayıda yardımda bulunduk ve bu yardımlarımız
da imkanlar ölçüsünce devam edecek” dedi.
Türkiye’deki sahih İslam anlayışından etkilendik
Afganistan Heyeti Başkanı Ahmad Rashid Watanpahl ise Türkiye’de bulundukları birkaç gün içinde
karşılaştıkları misafirperverlikten dolayı memnun
olduklarını kaydetti.
Watanpahl, “Türkiye’de beraber yaşama kültüründen ve Türk halkının sahih İslam anlayışından çok
etkilendik. Türkiye’de bulunduğumuz süre içerisinde pek çok kurum ve kuruluşla buluşup fikir alış
verişinde bulunduk. Türkiye Diyanet Vakfının Afgan
halkı için yaptığı eğitim ve kültürel ve hayri alanda
yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. “ dedi. 

ETİYOPYA HEYETİ
Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Sheikh
Khiyar Mohammed Aman ve beraberindeki heyet
Vakfımızı ziyaret etti.
Heyete Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire
Başkanı Erdal Atalay ile Etiyopya’ya bu sene atanan
Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar da eşlik etti.
Heyeti Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş karşıladı. Yapılan toplantıda Yasin Uğraş Vakfımız hakkında bilgi vererek, özellikle eğitim alanında
gerçekleştirilen hizmetleri anlattı. Vakfımızın yurt
dışında açtığı okullardan bahseden Uğraş, ülkemizde okutulmak üzere binlerce öğrencinin getirildiğini
söyledi.
Etiyopya’dan gelip Vakfımız bursuyla eğitimlerini
sürdüren 9 öğrenci hakkında da bilgi veren Uğraş,
bu sayının artırılması gerektiğini vurguladı.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra Vakfımızın Etiyopya’da
kurban organizasyonu düzenlediğini de dile getiren
Uğraş, Ramazan ayında da gıda yardımı gerçekleştirildiğini ve iftar sofraları kurulduğunu sözlerine
ekledi.
Konsey Başkanı Aman, Türkiye Diyanet Vakfının yurt
dışındaki hizmetlerini takip ettiklerini ve özellikle
Afrika’da yapılan hizmetlerinden haberdar olduklarını ve bu hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfının yapısı ve çalışma biçiminin
İslam dünyasında örneklik teşkil ettiğini vurgulayan
Mohammed Aman bu yapının İslam Dünyasının her
bölgesinde ve Etiyopya’da da kurulmasının büyük
hayırlara vesile olacağını belirtti.
Özellikle eğitim alanında Etiyopya Müslümanlarının
Türkiye’den ve Vakfımızdan çok büyük beklentilerinin olduğunu ifade eden Aman, bu alanda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 
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MALEZYA HEYETİ
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğrenci
İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Datuk
Mizan Hitam, öğrenci konseyi üyesi 7 kişilik öğrenci
grubu ile Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret etti.

Vakfının hizmetlerinden etkilendiğini kaydeden Mizan,
“Türkiye Diyanet Vakfının önemli bir projesi olarak tamamlanan İslam Ansiklopedisini çok beğendim, İngilizce tercümesini dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Ziyarette heyeti Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş
kabul etti. Vakfın hizmetleri konusunda bilgi veren
Uğraş, halen Malezya Uluslararası İslam Üniversite
ile bir protokollerinin bulunduğunu ve bu protokol
gereği üniversitede TDV bursu alarak okuyan Arakan ve Filipinli öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de bulunma nedenlerinin kurumsal tanışmalar ile üniversitelerinden mezun olan kişilerle iletişimi güçlendirmek olduğunu kaydeden Mizan, Türkiye
Diyanet Vakfı ile yaptıkları eğitim işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti. 

Uğraş, eğitim alanındaki işbirliğinin artmasından
memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Rektör yardımcısı Mizan ise ilk defa geldiği
Türkiye’den çok etkilendiğini, tarihi ve kültürel bir
zengin mirasa sahip olan Türkiye’nin eğitim alanında da önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
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KIRGIZİSTAN HEYETİ
Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkan
Vekili Bodoş Mamırova Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret
etti.
Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş’ın
kabul ettiği heyette Milletvekilleri Elmıra Imanalıeva,
Gulasal Sadyrbaeva ve Roza Aknazarova da yer aldı.
Heyete, Türkiye Diyanet Vakfı konusunda bilgiler veren Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, Vakfın eğitim, hayri hizmetler gibi birçok alanda hizmet veren
bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.
Vakfın Kırgızistan’a yaptığı faaliyetler konusunda da
bilgiler veren Uğraş, “Ülkemizde 44’i İmam Hatip
Lisesi’nde, 40’ı İlahiyat Fakültesi’nde olmak üzere toplam 84 öğrenci, OŞ Üniversitesi’nde 224 öğrenci, OŞ
İmam Hatip Lisesi’nde 80 öğrenci olmak üzere toplam
da 304 Kırgız öğrenciye vakfımız bursuyla Kırgızistan’da
eğitim görmektedir” dedi.

Uğraş, “Ayrıca Kırgızistan’da 1995-2012 yılları arasında
7 bin 111 hisse kurban kesilmiştir. 2013’de ise 700 hisse kurban 2014 yılında da 750 hisse kurban kesilmiştir.
1994-2009 yılları arasında 41 bin 560 Dolar araç-gereç
malzemesi yardımı yapılmıştır” diye konuştu.
1994 yılından bugüne kadar 284 Kırgızlı öğrencinin
137 bin 894 Dolar değerinde eğitim masraflarının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını vurgulayan
Uğraş, “Kırgızistan’da ayrıca soydaşlarımıza dağıtılmak
üzere muhtelif kitap yayınları için 439 bin Dolar yardım
yaptık. 2013 ve 2014 yılları için Kırgızistan’da görev yapan mahalli din görevlilerine 150 bin Dolar yardımın
yanı sıra Bişkek Camii ve Külliyesi inşaatı ödemelerinde kullanılmak üzere toplam 6 milyon 818 bin Dolar
yardım yaptık. 2014 yılı Ramazan ayı faaliyetleri için 15
bin Dolar, Manas Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer
alan İlahiyat Fakültesi için yaptırılan Cami için 150 bin
dolar, Oş İmam-Hatip Lisesi tadilatı için de 12 bin Dolar
yardım yaptık” ifadesinin kullandı. 
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YENİ ATANAN İLÇE MÜFTÜLERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ataması yeni yapılan 40 ilçe müftüsüne
Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda gerçekleşen
programda Palakoğlu, ilçe müftülerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
İsmail Palakoğlu, vakıf olarak
Türkiye geneli 985 şube ile
hizmet verdiklerini belirterek
hizmetlerinin daha nitelikli yürütebilmesi için Türkiye’de ve
dünyada değişen ve gelişen
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şartlara göre yeniden yapılandıklarını söyledi.
Palakoğlu, bu kapsamda vakıf
senedini güncellediklerini belirterek, “Stratejik plan ve bütçe
esaslı çalışmaya başladık. Vakıf
Teşkilat Mimarisi ve Organizasyon Şemasını düzenledik. Tüm
dünya Müslümanlarını kucaklayıcı bir bakış açısı getirdik. Olağanüstü hallerde tüm insanlığın

yardımına koşacak bir perspektif geliştirdik. Kurumlar ve sivil
toplum kuruluşları ile iş birliği
sağladık. Vakıf faaliyetlerinde gönüllülerden destek alma
imkânı sağladık. Vakfın fiziki ve
teknolojik altyapısını yeniledik.
Genel merkez, tüm şubeler,
bağlı kuruluşlar, işletme ve iştirakleri ile yeniden yapılandık”
dedi.

Ülkemizde 3 bin 421
caminin yapımına
öncülük ettik
Diyanet İşleri Başkanlığının yurt
içinde ve yurt dışında İrşad, hac
ve umre, müftülük, Kur’an kursu, eğitim merkezleri ve cami
hizmetlerinin süratli ve etkin
bir şekilde yürütülmesi için
imkânlar ölçüsünde her türlü
destekği sağladıklarını hatırlatan Palakoğlu, vakıf olarak hayri
ve sosyal hizmetlerin yanı sıra
eğitime de büyük önem verdiklerini söyledi. Palakoğlu, ayrıca
1975 yılında Kocatepe Camii
tuğlalarına attığı ilk harcın ardından bugüne kadar ülkemizde
3 bin 421, 25 ülkede ise 50 caminin yapımına öncülük ettiklerini kaydetti.

Yurt dışından getirdiğimiz
öğrencileri ülkemizde
misafir ediyoruz
İsmail Palakoğlu, eğitim konusunun vakfın ana faaliyetleri
arasında yer aldığını belirterek
“40 yıllık tecrübesiyle eğitime
yeni bir anlayış getiren Vakfımız; köklü medeniyet mirasımızı
idrak etmiş, ümmetin derdiyle
dertlenen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu güne kadar 220 binin
üzerinde öğrenciye burs tahsis
ederek toplamda 44 milyon 347
bin 99 TL yardım yaptık. 2014 yılında 17 bin 500 öğrenciye burs
ve eğitim yardımı yapacağız. 10
ilde 12 adet yükseköğrenim öğ-

renci yurdumuz vardır. Toplam
kapasitesi 4 bin 500’dür. Yurtlarımızın olmadığı illerde müftülüklerimiz nezaretinde öğrenci evleri açmaktayız. İştirakimiz olan
KOMAŞ A.Ş. Tarafından 1994
yılında eğitim öğretim hayatına
başlayan Bornova Kolejimizde;
ilk, orta ve lise seviyesinde halen bin 293 öğrenci eğitim görmektedir. 2010 yılında açılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde toplam 875 öğrenci
eğitim görmektedir. Bin 216’sı
Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde, bin 328’i İlahiyat
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde olmak üzere dünyanın 101 ülkesinden toplam 2
bin 544 öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir. Bugüne kadar 686’sı Uluslararası Anadolu
İmam Hatip liselerinden, 780’i
ilahiyat fakültelerinden olmak
üzere bin 466 öğrenci mezun
olmuştur. Avrupa, Amerika ve
Avustralya’da yaşayan gurbetçi
ailelerin din eğitimi alanındaki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında başlayan program kapsamında bu güne kadar
bin 70 öğrencinin ilahiyat fakültelerinde eğitim görmelerini
sağladık. Yurt dışında 10 ülkede
16 eğitim kurumumuzda 2 bin
954 öğrenci eğitim görmektedir. Bu güne kadar 4 bin 289
öğrencimiz mezun olmuştur.
Yine dünyanın farklı coğrafyalarından 2 bin 371 kişiye Kur’ân-ı
kerim öğrettik, bin 683 kişiye

hizmet içi eğitim ve 97 kişiye de
Dini Yüksek İhtisas Eğitimi verdik. Bu öğrencilerimizin bütün
masrafları vakfımızca karşılanmıştır.” dedi.

Ramazan ayında
1 milyon insana ulaştık
Vakfın, Kurban ve Ramazan
bayramlarında dünyadaki bütün Müslümanlar’a bayram yaşatmak için seferber olduğunu
anlatan Palakoğlu, “2014 yılı
Ramazan ayında uygulanan “Hiç
Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Ramazan ve Her Zaman Zekât ve
Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor”
kampanyası çerçevesinde yurt
içinde ve yurt dışında Ramazan
faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu
yıl Ramazan ayında; yurt içinde
4 milyon 083 bin 803 TL, yurt
dışında 2 milyon 771 bin 117 TL
yardımda bulunduk. 47 ülkenin
232 bölgesinde iftar sofraları
kurduk, gıda kolilerini ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık. Toplam 6
milyon 854 bin 920 TL’lik yardım
ile 1 milyon kişiye ulaştık” dedi.

Kardeşlerimizle
686 bin 920 hisse
kurbanı paylaştık
Palakoğlu; “1993 yılından bu
yana, Diyanet İşleri Başkanlığımızla Vekâletle Kurban Kesim
Programı
düzenlemekteyiz.
2014 yılında yurt içinde 174
merkezde, yurt dışında 69 ülkenin 557 bölgesinde 135 bin 394
hisse kurbanın kesim ve dağıtı-
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mını gerçekleştirdik. 1993 yılında 2 bin 634 hisse ile başlayan
Kurban programında, bugüne
kadar toplam 686 bin 920 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını
yaptık” ifadesini kullandı.
İsmail Palakoğlu, 2010-2014 yıllarında açlık, doğal afet ve savaş
mağdurlarına 280.6 Milyon TL
yardımda bulunduklarını vurguladı.

12 bin kitabı okuyucuyla
buluşturduk
İslâm Araştırmaları Merkezi’nde
(İSAM) nitelikli araştırmacı ve
ilim adamları yetiştirdiklerini
vurgulayan Palakoğlu, “İslami
alanda araştırmalar yaptık. Dini
ve kültürel muhtevalı yayınları
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toplumumuza kazandırdık. 25
yıllık bir emekle 44 ciltlik kaynak bir eser olarak hazırlanan
ve dijital ortama aktarılan İslam
Ansiklopedisi, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Ödülü’ne layık görüldü. Vakfımız tarafından hazırlanan ve
telif hakkı Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilen Hadislerle
İslâm eseri ilim ve kültür dünyamıza kazandırılmıştır. 2014 yılında 33.’sü organize edilen Kitap
ve Kültür Fuarını 1983 yılından
bu yana her yıl Ramazan ayında
düzenliyoruz. Ülke genelindeki
24 yayınevimizde vakfımıza ait
600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eserle birlikte; ortalama
150 yayıncının 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla buluşturmaktayız” dedi.

Kadın ve gençlere de vakıf olarak hizmet verdiklerini anlatan
Palakoğlu, “Kadın Aile Gençlik
Merkezimizde (KAGEM) genel
ve özel gruplara din, düşünce,
kültür, sanat ve edebiyat alanında konferans, panel, çalıştay
ve ilmi toplantılar düzenliyoruz.
KAGEM’in 2014-2015 eğitimöğretim döneminde 2 bin 500
kursiyeri var” dedi.
Manevi günlerde çeşitli etkinliklere imza attıklarını vurgulayan Palakoğlu, “Başkanlığımız ile birlikte
1989 yılından bu yana yurt içinde
ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle
Peygamber Efendimizin doğum
gününü kutlamaktayız. Camiler
Haftasında ve muharrem ayında
çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz” diye konuştu. 

LATİN AMERİKA ZİRVESİNDE VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANLATILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Latin Amerika Müslüman Dini
liderler Zirvesi’nde Vakfımıza faaliyetleri de anlatıldı.
Zirveye; Brezilya, Venezuella,
Arjantin, Şili, Meksika, Surinam,
Uruguay, Paraguay, Nikaragua,
Panama, Kolombiya, Bolivya,
Dominik Cumhuriyeti, Guyana,
Ekvador, Jamaika ve Haiti gibi
Latin Amerika coğrafyasındaki
40 ülkeden 76 İslam merkezi
başkanı, dini lider ve temsilcileri, yurt içinden de çok sayıda diplomat, bürokrat ve Latin
Amerika uzmanı katıldı.

“Geleneğimiz ve geleceğin inşası” temasıyla 5 oturumun gerçekleştirildiği toplantıda “Latin
Amerika ülkelerinde İslam ve
Müslümanlar, din hizmetleri,
din eğitimi, dini yayın, sorunlar,
çözüm önerileri, işbirliği imkanları, Diyanet İşleri Başkanlığının
Müslümanlara
yapabileceği
katkılar gibi konuları ele alındı. Zirvede ayrıca Diyanet İşleri
Başkanlığının Yurtdışı Din Hizmetleri vizyonuyla Türkiye Diya-

net Vakfının yurt dışına yönelik
hizmet ve faaliyetleri ayrı bir
oturumla katılımcılara anlatıldı.

Dünyadaki bütün
mazlumların yanındayız
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun,
Kerkük’ten Gazze’ye kadar dünyadaki bütün mazlumların yanında olduklarını söyledi.
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Tutkun, ‘I. Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nde,
“Latin Amerika Ülkelerinde İslam ve Müslümanlar; Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın Müslümanlara Yapabileceği Katkılar; İşbirliği İmkanları” adlı oturumda,
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünün yurt dışına yönelik
hizmet ve faaliyetleri hakkında
katılımcılara bilgiler verdi.
Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfının, 985 şubesi ile Türkiye’de ve
100’ü aşkın ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerle hizmette 40 yılına ulaştığını söyledi.
Mustafa Tutkun, Vakıf olarak Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi
ve yurt dışı hizmetlerinin süratli
ve etkin bir şekilde yürütülmesi
için imkânlar ölçüsünde her türlü desteği sağladıklarını belirterek, “Toplumu din konusunda
aydınlatmaya yönelik irşat hizmetleri, Hac ve Umre hizmetleri, müftülük, Kur’ân kursu,
eğitim merkezleri, cami hizmetlerinin yanı sıra hayri ve sosyal
projeleri de gerçekleştiriyoruz”
dedi.
Kerkük’ten Gazze’ye kadar dünyadaki bütün mazlumların yanında olduklarını vurgulayan
Tutkun, vatandaşların emanetlerini en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
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2 bin 634 hisse kurbandan,
150 bin hisse kurbana
1993 yılından beri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye Diyanet
Vakfı ile vekâlet yoluyla Kurban
kesim organizasyonu düzenlediğini vurgulayan Tutkun, “1993
yılında 2 bin 634 hisse ile başlayan Kurban organizasyonumuzda bugüne kadar toplam
558 bin 588 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı gerçekleştirdik.
2013 yılında 89 bin 27 kurban
vekâletini yerine getirdik. Bu yıl
ise yaklaşık 150 bin hisse kurban
kesim ve dağıtımı yaptık” dedi.
Tutkun, şöyle konuştu: “Vakfımız tarafından kesilen kurbanlar, hiçbir kurum, kuruluş ve
şahsa devredilmemekte, müftülüklerimiz, büyükelçiliklerimiz,
TİKA, müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz ve koordinatörlüklerimiz ile irtibata geçilerek görevlilerimizin nezaretinde kestiril-

mekte ve dağıtılmaktadır. Vakfımıza vekâlet verilen Kurbanlar
dini esaslara uygun bir şekilde
kesilerek, görevlilerimizin nezaretinde yurt dışında öncelikle
açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan
Orta Asya’ya, Balkanlar’dan
Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan
coğrafyalardaki kardeşlerimize
dağıtılırken yurt içinde de; fakirlere, Kur’an Kurslarına, öğrenci
yurtlarına, engellilere dağıtılmaktadır” diye konuştu.
Ramazan ayında da vakıf olarak
yardım ulaştırdıklarını söyleyen Tutkun, “Ramazan ayında
uygulanan “Hiç Kimse Kimsesiz
Kalmasın Bu Ramazan ve Her
Zaman Zekat ve Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor” kampanyası
çerçevesinde yurt içinde ve yurt
dışında Ramazan faaliyetleri
gerçekleştirmiştir Genel Merkezimiz tarafından bu yıl Ramazan

ayında; Yurt içinde 1 milyon 594
bin 682 TL, Yurt dışında 2 milyon 771 bin 117 TL ve toplamda
4 milyon 365 bin 799 TL’lik gıda
ve giyim yardımında bulunduk.”

Eğitim ana faaliyetlerimiz
arasında
Eğitim konularının da vakfın
ana hizmet konuları arasında
yer aldığını belirten Tutkun, “
2010 yılında Vakfımız tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi açılmıştır. Toplamda 875
öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca yurtdışından eğitim
için Türkiye’ye gelen bin 216’sı
İmam Hatip Liselerinde, bin
328’i Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora düzeyinde olmak üzere toplamda 2 bin 544 öğrenci
ülkemizde eğitim görmektedir.
Ülkemize getirilen konuk öğrencilerden şu ana kadar bin 466
öğrenci mezun edilmiştir. Vakfımızca “Farkındayım Yanı Başındayım” sloganıyla başlatılan Eğitim Projesi kapsamında toplam
10 binin üzerindeki kişiye örgün
eğitim verilmektedir” dedi.
Tutkun, bu güne kadar 220 binin
üzerinde öğrenciye burs tahsis
ederek toplamda 44 milyon 347
bin 99 TL yardım yaptıklarını
kaydetti.

Hayri ve sosyal hizmetler
Vakfın hayri ve sosyal çalışmalarda yeni bir anlayış getirdiğini
söyleyen Tutkun, “Vakfımızın
gerek yurt içinde gerekse yurt

dışında gerçekleştirdiği hayri ve
sosyal çalışmalara yeni bir anlayış getirilerek hizmette verimlilik artırılmıştır. ” dedi.
Son yıllarda Latin Amerika ülkelerine de vakfın hizmetlerini
ulaştırıldığını vurgulayan Tutkun, “Hizmet içi Eğitim kursuna alınmak üzere Küba’dan 6
kursiyer getirilmiş ve Konya’da
eğitime alınmıştır. 2011 yılında
Haiti’yle başlayıp 2013’te Ramazan ve Kurban faaliyetleri ile hız
kazanan yardımlarımız, Haiti’de
400’e yakın öğrencisi olan okul
ve inşaatı devam eden cami
hizmetleri olarak devam etmektedir. Haiti’ye Diyanet İşleri
Başkanlığına bağlı Nilüfer Eğitim
Merkezinde 10 erkek, 4 bayana
bir ay süreyle hizmet içi eğitim
verildi. Bolu Eğitim Merkezi’nde
15 din görevlisine hizmet içi
eğitim verildi. Ankara Üniversitesinde öğrenim gören Haiti
uyruklu 3 öğrenciye 3 ay aylık
200’er TL yardım yapıldı. İlahiyat
tahsili için 5 öğrenci getirilerek
tüm masrafları karşılandı” dedi.

Uluslararası yardım
kampanyaları
Diyanet Vakfının dünyada yaşanan afetler sonrası yardım
kampanyaları düzenlediğini vurgulayan Tutkun, “Filipinler’de
meydana gelen doğal afet neticesinde “Şimdi Filipinler'e Yardım Zamanı” kampanyası başlatılarak bu çerçevede 7 Milyon

Dolar yardım toplandı ve bölgede kullanılmaya başlandı. Vakfımız tarafından Suriye için başlatılan yardım kampanyasında 6
Milyon Dolar toplandı ve amacı
doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Afrika’nın en
fakir ülkelerinden biri olan Orta
Afrika Cumhuriyetinde yaşanan
şiddet olaylarında mağdur olan
halka Çad üzerinden insani yardım faaliyetlerine başladı. Türkiye Diyanet Vakfının 1995 yılında
Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa
Camiinin iç dekorasyonu için
çini gönderilmesi ile başlayan
yardımlarımız, öğrenci bursları,
gıda yardımları, iftar yemekleri, camilerin tamir ve bakımı ve
kurban organizasyonu ile 2014
yılına kadar devam edegelmiştir. Bu güne kadar Filistin’e 5,5
Milyon Dolar yardımda bulunulmuştur.” dedi. 
LATİN AMERİKA
MÜSLÜMAN
DİNİ LİDERLER
ZİRVESİ

geleneğimiz ve
geleceğimizininşası

I.LATİN AMERİKA MÜSLÜMAN DİNİ LİDERLER ZİRVESİ
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Konya

ŞUBELER VE KAGEM YENİDEN YAPILANIYOR
Türkiye genelinde TDV Şubeleri ile Kadın Aile Gençlik Merkezinin (KAGEM)
yeniden yapılanma süreci başladı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar
Bilgin, Türkiye genelinde Türkiye
Diyanet Vakfı Şubeleri ile Kadın
Aile Gençlik Merkezinin (KAGEM) yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.
Bilgin, Konya’da Meram Belediyesi Konevi Konferans Salonunda şubelerin yeniden yapılanma
süreci bilgilendirme toplantısın-
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da yaptığı konuşmada Türkiye
Diyanet Vakfının her geçen gün
sorumluluk alanlarının genişlediğini ve hizmetlerinin de arttığını belirtti.
Vakfın Türkiye geneli yeniden
yapılanma süreciyle halkla iç içe
olacağını vurgulayan Bilgin, KAGEM şubeleriyle de bayanlara
yönelik hizmetlerin artacağını
kaydetti.

Yurt dışına en çok yardım
yapan kuruluşuz
Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışına en çok yardım yapan kuruluş olduğunu vurgulayan Bilgin,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye
Kalkınma Yardımları 2013 Raporuna göre, savaş, deprem,
kuraklık ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalara Türkiye’den

en çok yardımın 35,74 milyon
dolarla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapıldığını kaydetti.

yapılandık. Şu an da Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye geneli
985 şubeye ulaştık” dedi.

Yurt dışından getirdiğimiz
öğrencilere ülkemizde
eğitim veriyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının İslam coğrafyasının medarı iftiharı konumuna geldiğini belirterek dini
ve hayri hizmetlerde 7 kıtada insanlığın hizmetinde olduklarını,
vakfın tek gayesinin iyilik etmek
olduğunu kaydetti.

Ülkemizde 3 bin 421
caminin yapımına
öncülük ettik

İsmail Palakoğlu, eğitim konusunun vakfın ana faaliyetleri
arasında yer aldığını belirterek
“40 yıllık tecrübesiyle eğitime
yeni bir anlayış getiren vakfımız; köklü medeniyet mirasımızı
idrak etmiş, ümmetin derdiyle
dertlenen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu güne kadar 220 binin
üzerinde öğrenciye burs tahsis
ederek toplamda 44 milyon 347
bin 99 TL yardım yaptık. 2014 yılında 17 bin 500 öğrenciye burs
ve eğitim yardımı yapacağız.
10 ilde 12 adet yükseköğrenim
öğrenci yurdumuz var. Bu yurtlarımızın toplam öğrenci kapasitesi 4 bin 500’dür. Yurtlarımızın
olmadığı illerde müftülüklerimiz nezaretinde öğrenci evleri açmaktayız. İştirakimiz olan
KOMAŞ A.Ş. Tarafından 1994

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ise vakıf
olarak Türkiye geneli 985 şubeye ulaştıklarını söyledi.
Palakoğlu, vakıf hizmetlerinin
daha nitelikli yürütebilmesi için
Türkiye’de ve dünyada değişen
ve gelişen şartlara göre yeniden
yapılandıklarını söyledi.
Palakoğlu, bu kapsamda vakıf
senedini güncellediklerini belirterek, “Stratejik plan ve bütçe
esaslı çalışmaya başladık. Vakıf
teşkilat mimarisi ve organizasyon şemasını düzenledik. Tüm
dünya Müslümanlarını kucaklayıcı bir bakış açısı getirdik. Olağanüstü hallerde tüm insanlığın
yardımına koşacak bir perspektif
geliştirdik. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sağladık. Vakıf faaliyetlerinde gönüllülerden destek alma imkânı sağladık. Vakfın fiziki ve teknolojik altyapısını yeniledik. Genel merkez,
tüm şubeler, bağlı kuruluşlar,
işletme ve iştirakleri ile yeniden

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt
içinde ve yurt dışında İrşad, hac
ve umre, müftülük, Kur’an kursu, eğitim merkezleri ve cami
hizmetlerinin süratli ve etkin
bir şekilde yürütülmesi için
imkânlar ölçüsünde her türlü
destek sağladıklarını hatırlatan
Palakoğlu, vakıf olarak hayri ve
sosyal hizmetlerin yanı sıra eğitime de büyük önem verdiklerini söyledi.
Palakoğlu, ayrıca 1975 yılında
Kocatepe Camii tuğlalarına attığı ilk harcın ardından bugüne
kadar ülkemizde 3 bin 421, 25
ülkede ise 50 caminin yapımına
öncülük ettiklerini kaydetti.
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Adana

yılında eğitim öğretim hayatına
başlayan Bornova Kolejimizde;
ilk, orta ve lise seviyesinde halen bin 293 öğrenci eğitim görmektedir. 2010 yılında açılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde toplam 875 öğrenci
eğitim görmektedir. Bin 216’sı
Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde, bin 328’i İlahiyat
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde olmak üzere dünyanın 101 ülkesinden toplam 2
bin 544 öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir. Bugüne kadar 686’sı Uluslararası Anadolu
İmam Hatip liselerinden, 780’i
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ilahiyat fakültelerinden olmak
üzere bin 466 öğrenci mezun
olmuştur. Avrupa, Amerika ve
Avustralya’da yaşayan gurbetçi
ailelerin din eğitimi alanındaki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında başlayan program kapsamında bu güne kadar
bin 70 öğrencinin ilahiyat fakültelerinde eğitim görmelerini
sağladık. Yurt dışında 10 ülkede
16 eğitim kurumumuzda 2 bin
954 öğrenci eğitim görmektedir. Bu güne kadar 4 bin 289
öğrencimiz mezun olmuştur.
Yine dünyanın farklı coğrafyalarından 2 bin 371 kişiye Kur’ân-ı
kerim öğrettik, bin 683 kişiye

hizmet içi eğitim ve 97 kişiye de
Dini Yüksek İhtisas Eğitimi verdik. Bu öğrencilerimizin bütün
masrafları vakfımızca karşılanmıştır.” dedi.

Ramazan ayında
1 milyon insana ulaştık
Vakfın, Kurban ve Ramazan
bayramlarında dünyadaki bütün Müslümanlar’a bayram yaşatmak için seferber olduğunu
anlatan Palakoğlu, “2014 yılı
Ramazan ayında uygulanan “Hiç
Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Ramazan ve Her Zaman Zekât ve
Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor”
kampanyası çerçevesinde yurt

içinde ve yurt dışında Ramazan
faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu
yıl Ramazan ayında; yurt içinde
4 milyon 083 bin 803 TL, yurt
dışında 2 milyon 771 bin 117 TL
yardımda bulunduk. 47 ülkenin
232 bölgesinde iftar sofraları
kurduk, gıda kolilerini ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık. Toplam 6
milyon 854 bin 920 TL’lik yardım
ile 1 milyon kişiye ulaştık” dedi.

Kardeşlerimizle
686 bin 920 hisse
kurbanı paylaştık
1993 yılından beri Diyanet İşleri
Başkanlığı ile vekâletle kurban
kesim programı düzenlediklerini vurgulayan Palakoğlu, “2014
yılında yurt içinde 174 merkezde, yurt dışında 69 ülkenin 557
bölgesinde 135 bin 394 hisse
kurbanın kesim ve dağıtımını
gerçekleştirdik. 1993 yılında 2
bin 634 hisse ile başlayan Kur-

Diyarbakır

Samsun
ban programında, bugüne kadar
toplam 686 bin 920 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını yaptık”
ifadesini kullandı.
İsmail Palakoğlu, 2010-2014 yıllarında açlık, doğal afet ve savaş
mağdurlarına 280.6 Milyon TL yardımda bulunduklarını vurguladı.

12 bin kitabı
okuyucuyla buluşturduk
İslâm Araştırmaları Merkezi’nde
(İSAM) nitelikli araştırmacı ve
ilim adamları yetiştirdiklerini
vurgulayan Palakoğlu, “İslami
alanda araştırmalar yaptık. Dini
ve kültürel muhtevalı yayınları
toplumumuza kazandırdık. 25
yıllık bir emekle 44 ciltlik kaynak bir eser olarak hazırlanan
ve dijital ortama aktarılan İslam
Ansiklopedisi, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Ödülü’ne layık görüldü. Vakfımız tarafından hazırlanan ve
telif hakkı Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilen Hadislerle
İslâm eseri ilim ve kültür dünyamıza kazandırılmıştır. 2014 yılında 33.’sü organize edilen Kitap
ve Kültür Fuarını 1983 yılından
bu yana her yıl Ramazan ayında
düzenliyoruz. Ülke genelindeki
24 yayınevimizde vakfımıza ait
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600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eserle birlikte; ortalama
150 yayıncının 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla buluşturmaktayız” dedi.
Kadın ve gençlere de vakıf olarak hizmet verdiklerini anlatan
Palakoğlu, “Kadın Aile Gençlik
Merkezimizde (KAGEM) genel
ve özel gruplara din, düşünce,
kültür, sanat ve edebiyat alanında konferans, panel, çalıştay
ve ilmi toplantılar düzenliyoruz.
KAGEM’in 2014-2015 eğitimöğretim döneminde 2 bin 500
kursiyeri var” dedi.
Manevi günlerde çeşitli etkinliklere imza attıklarını vurgulayan
Palakoğlu, “Başkanlığımız ile

Van
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birlikte 1989 yılından bu yana
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli
etkinliklerle Peygamber Efendimizin doğum gününü kutlamaktayız. Camiler Haftasında ve muharrem ayında çeşitli etkinlikler
düzenliyoruz” diye konuştu.
İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar
ise sivil toplum kuruluşlarının
toplumun olmazsa olmazları
arasında olduğunu belirterek
“Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu medeniyete uygun
hizmetler veriyor. Yurt içi ve yurt
dışında çok güzel projelere imza
atıyor. Engin, donanımlı, güzel
ve bereketli çalışmalar yapıyor.
Cennet vatanımızın her köşesine, İslam coğrafyasının her kö-

şesine vakfımız aracılığıyla ulaşıyoruz. Allah’a hamd olsun” dedi.
Programda Türkiye Diyanet Vakfı
Şubeler Koordinatörü Yavuz Kocamış ve KAGEM Müdürü Hicret
Toprak da sunum yaptı.
Etkinliğe Konya İl Müftüsü ve
Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar’ın yanı
sıra Afyon, Aksaray, Antalya,
Burdur, Isparta, Karaman, Kütahya, Nevşehir Şube Başkanları
ile şube görevlileri katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri
ve KAGEM yeniden yapılanma
süreci bilgilendirme toplantıları
Konya’nın yanı sıra Adana, Samsun, İzmir, Diyarbakır ve Van’da
da yapıldı. 

