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Arifesinde bulunduğumuz bereket iklimi, bu sene de bizi iyiliğe
sevk etmeye, kardeşlerimizle buluşturmaya, yalnızlığımızı ortadan
kaldırmaya, değerlerimizi yeniden hatırlatmaya geliyor.
Maddenin hakim olduğu, zulmetin ufukları kapladığı günümüz
dünyasının Ramazan ayının rahmet iklimine bugün kızgın çöllerin suya
duyduğu hasretten daha çok ihtiyacı var.
Ramazan ayı, kaybettiğimiz şefkati, merhameti geri getirme,
dünyanın muhtelif yerlerinde yitirmek üzere olduğumuz insanlık
vicdanını harekete geçirmek için bize fırsatlar sunuyor. Unuttuğumuz
değerleri bizlere hatırlatan Ramazan ayı, bencillik zindanına hapsolan
gönüllerimizin iyiliklere açılmasına vesile oluyor, yalnız kalmış
yüreklerimizin kapısını çalıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak, bu Ramazan ayında da bugüne kadar
ortaya koyduğumuz hizmetlerle iktifa etmeyip, hayır ve ihsan
yürüyüşünde daha ileri hedeflere ulaşmak için daha büyük adımlarla
yolumuza devam ediyoruz.
Dini ve sosyal hayatımızda müstesna bir yere sahip olan, yardımlaşma,
paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan
ayında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla, ülkemizin yanı sıra
dünyanın farklı coğrafyalarında yardım faaliyetleri düzenleyeceğiz. Bu
Ramazan’da dünyanın 67 ülke ve 400 farklı bölgesinde muhtaçlara
gıda kolisi dağıtacak, kardeşlerimiz için iftar sofraları kuracağız. Türkiye
genelinde ise ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için her biri 25 TL
değerinde toplam 154.000 Alışveriş Yardım Kartı dağıtmayı ve iftar
programları düzenlenmeyi hedefliyoruz.
“İyilik Dergisi”nin bu sayısında Ramazan-ı Şerif’in farklı yönlerini ele
alan makaleler, ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet
Görmez ile Ramazan hususunda yaptığımız röportaj yer alıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştireceği
“Zekat, Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor. Vakit İyilik Vakti–Bu Ramazan ve
Her Zaman” başlıklı yardım kampanyasının detaylarını da yeni sayımızda
sunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak son üç ayda gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerden bazılarına ilişkin haberlere de bu sayımızda yer verdik.
Kuruluşundan bugüne kadar Vakfımıza emek veren, başka dünyaların
kalbini bizim kalbimizle, bizim kalbimizi de başka dünyalarla
buluşturan bu iyilik hareketine gönül ve omuz veren herkese, siz
kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.
Ramazan ayının hem milletimize hem de acılar içinde kıvranan İslam
coğrafyasına barış, huzur, adalet, özgürlük, şefkat ve merhamet
getirmesini Allah’tan niyaz ediyoruz.
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“Bizim medeniyetimiz
bir iyilik medeniyetidir”
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez, bütün
Müslümanların büyük bir özlemle
beklediği Ramazan ayı öncesi,
İyilik Dergisi’nin sorularını cevapladı.
Ramazan ayının mana ve ehemmiyeti,
diğer aylara göre hususiyeti, bu ayın
nasıl ihya edilmesi, çocuklara yönelik
neler yapılması gibi hususlarda bilgiler
veren Başkan Görmez, imsak vakitleri,
yardımlaşma ve Ramazan’da İslam
dünyasına yönelik yapılacaklara ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

“Ramazan, İslâm’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş
ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir rahmet ve bağışlanma ayıdır. Unutulmamalıdır
ki bizim medeniyetimiz bir iyilik medeniyetidir. Medeniyetimiz, her türlü iyiliği bir
sadaka sayan ve herkesin yapabileceği türden iyilikler olduğunu belirtmektedir.”
Sayın Başkanım, Ramazan-ı Şerif’in Müslümanlar
üzerindeki mana ve ehemmiyeti nedir?
Bismilllahirrahmanirrahim.
Bizi bu mübarek aya eriştiren Rabbimize sayısız
hamd-ü senalar olsun. Şükürler olsun ki bu aylara eriştik. Cenab-ı Rabbü’l-âlemîn her birimizi
bu ayın fazl-u kereminden, rahmet ve bereketinden feyz alanlardan eylesin!
Her şeyden önce Ramazanımızın hem aziz milletimize hem de acılar içinde kıvranan İslam
coğrafyasına barış, huzur, adalet, özgürlük,
şefkat ve merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Kaybetmek üzere olduğumuz
kardeşlik rüzgârını bize yeniden getirmesini
Allah’tan niyaz ediyorum.
Ramazan ayı, her bir Müslüman’ın derin bir iştiyakla kendisiyle yüzleştiği, hayata ve evrene
ilişkin tutum ve alışkanlıkların sorgulandığı bir
hesaplaşma ayıdır. Ramazan ayı, müminlerin
oruç ibadetiyle önce kendi nefislerini dünyevî
zevke ve iştaha karşı arındırarak toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın bilincine erdiği
aydır.
Muhterem Hocam, Ramazan ayını diğer aylardan
farklı kılan hususiyetler nelerdir? Ramazan ayını
bir Mümin nasıl değerlendirmelidir?
Ramazan, her yıl yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i
bizlere yeniden getirir. Yeni bir can, yeni bir ruh

üflemek için gelir. Bütün yeryüzünü bir mabede
dönüştürür. İradelerimizi eğiten bir mektep, bir
okul olur. Bu mektebin gayesi rahmettir, mağfirettir, arınmaktır, takvadır. İnsana, eğitilmiş ve
beşerî arzularının egemenliğinden kurtulmuş
hür bir irade kazandırmaktır.
Bu mektepte sahurun bereketi, mukabelenin
sevabı, iftarın sevinci, neşesi ve coşkusu, teravihin rahatı, teheccüdün güzelliği, ibadetin
manevî hazzı, imsak ve sabır, oruç ibadetinin
himayesi, gündüzün sıyamı gecenin kıyamı
vardır. Kendimizi camide ibadete vakfettiğimiz
itikâf; kadrimizi yücelten Kadir Gecesi vardır.
Nezaket, zarafet, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma vardır. Kötü alışkanlıklara son vermek,
iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açmak, ahlâkı güzelleştirmek vardır. Hakkı, hakikati, adaleti ve sevgiyi tesis etmek vardır.
Dünyanın neresinde olursa olsun insanlara
yardım eli uzatmak, çok uzaklarda da olsalar
birileri açken tok yatmamak, insanlığın huzur
ve mutluluğu, birlik ve dirliği için elimizdeki
nimetleri paylaşmak ve mesafeleri hiçe sayarak
gönül köprüleri kurmak vardır. Ramazan ayının
ardından inancı, ibadeti ve tarihi bir sevinç atmosferinde buluşturan bayram vardır.
Kısaca Ramazan taattir, hasenattır, kurbettir;
Cenab-ı Hakk’a yakın olmadır. Ramazan, bir
kültürdür, bir medeniyettir, bir dünya görüşüdür. Ramazan, İslâm’ın rahmetle yoğrulmuş
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adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir rahmet ve bağışlanma ayıdır.
Özellikle Ramazan ayının çocukların dünyasında
ayrı bir yeri vardır. İlk oruç, ilk teravih heyecanını
yaşar, genelde camilerle bu ayda tanışırlar.
Çocuklara yönelik Ramazan ayında neler
yapılmalıdır?
Çocuğun dünyasında orucun yeri bambaşkadır. Evvela Ramazanı bekler. Ailesindeki ve
çevresindeki konuşmalar ona kutlu bir misafirin geleceğini haber verir. Ramazan bütün
görkemi ile geldiğinde evde bir değişim başlar.
Çocuk bu değişime katılmaya çalışır. Sahura
kalkar. Büyükleri “uyu” dese de o, dinlemez sahurda uyanır. İftar vaktini sabırla bekler. Kulağı
ezan sesindedir. Çocukla oruç arasında bir iyilik ırmağı akar. Oruçla, teravihle, iftarla, sahurla
çocuk kutsal bir dünyaya girer ve o dünyanın
içinde yaşar.
Bazen anneler, çocuklarına kıyamaz ve sahura
uyandırmazlar. Ama bu neşeden onları mahrum etmemek, hatta gönüllü olarak, ikna ederek çocukları sahura kaldırmak lazımdır.
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Özellikle Ramazan’da çocuklar ilk günlerde
neşe içerisinde camiye gelirler. Tabii ki çocukluklarını orada da gösterirler. Bunun kadar
tabii bir şey olamaz. Belki koşturacaklar, belki
ses çıkaracaklardır. Bir konuşmamda şunu söylemiştim; “Camide cemaatle namaz kılarken
arka saflarda gülüşen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adı-na korkun.” Bundan dolayıdır
ki; hiçbir Mü’mün, hiçbir çocuğun gönlünde ve
muhayyilesinde, cami ile ilgili kötü anı oluşturabilecek bir söz ve davranış içerisinde olamaz.
Hatta diyorum ki; kendisine hâkim olamayıp,

çocuklara bu yanlışlığı yapacak olan kimse teravihe gelmesin daha iyi. Çünkü herhangi bir
çocuğun hafızasında ve muhayyilesinde din-i
mübin-i İslam’ın şiarı ile ilgili acı bir hatıra, kötü
bir iz, yaralı bir bilinç oluşturmak kebâir denilebilecek büyük bir günahtır.
Önceleri Ramazan ayında bazı sathi tartışmalar
çıkarılırdı. Çok şükür bunlar azaldı ama yine
de imsak vakitleriyle ilgili zaman zaman bazı
iddialar ortaya atılıyor. Halkımız bu hususta nasıl
davranmalı, nelere dikkat etmeli?
Üzülerek ifade etmek isterim ki; Ramazan ayı
geldiğinde İslam dünyasında ve ülkemizde giderek azalsa da her yıl bir tartışma yaşıyoruz.
Ramazanın ne zaman başlayacağı ne zaman
biteceği, Müslümanların birlikte bayram yapıp
yapamayacağı ile ilgili bir tartışmadır bu. Biz
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu tartışmaların anlamsız olduğuna inanıyoruz. Yaratıcımız
güneşin ve ayın bir hesap ile yaratıldığını ifade
etmiştir. İnsanoğlunun aya, ayak bastığı zamanlardan geçmekteyiz. Dünyanın etrafında
dolaşan onlarca yörüngeye yerleştirilen bir takım uzay araçları var. Hicri 3. Asırdan itibaren
astronomi ilmi Müslümanların çok önem verdiği ve bütün dünyaya iftiharla takdim edeceği bir ilim olmuştur. Böyle bir çağda böyle bir
tartışmanın varlığını kabul etmediğimizi ifade
etmek isterim. Ayrıca, İslam dünyasıyla işbirliği
içinde birlikte başlama ve bayram yapma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Her sene Ramazanın manevi iklimiyle, değerlerimizi nasıl yücelteceğimizle uğraşacağımıza
maalesef son yıllarda reyting kaygısı ile olsa
gerek medyada rast geldiğimiz ikinci tartışma
ise sahur vaktinin ne zaman başlayacağıdır. Bu
tartışmanın da doğru olmadığını düşünüyo-

rum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz tarih
boyunca İslam bilginlerinin çoğunun üzerinde
durduğu fıkıh ilmiyle astronomi biliminin kesiştiği noktaları dikkate alarak ve İslam dünyasının sevinç birliğiyle ibadet birliğini de dikkate
alarak temel prensipler üzerinden bu konuda
milletimize bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu konularda Din İşleri Yüksek Kurulumuz ile astronomlarımız ve ilgili kurumlarımız her sene çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
İslam dünyasındaki bölünmüşlük, özellikle
Ramazan, Kurban bayramları gibi özel günlerde
ortaya çıkıyor. Geçmiş yıllarda bunu yaşamıştık.
Bunun önüne geçmek için sizin öncülüğünüzde
bazı çalışmalar başlatılmıştı. Bu konuda hangi
aşamaya gelindi?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ortadoğu’da mezhep
ve meşrebe dayandırılmak istenen çatışmaların, İslam dünyasını tehdit eder boyuta ulaşması üzerine geçen sene Haziran ayı içinde 8 dilde
“İslam Dünyasına Sağduyu, Barış ve Kardeşlik
Çağrısı”’nda bulundu. Kur’an ve sünnetin, Müslüman’ın Müslüman’a canını ve kanını helal gören bir cihadı asla emretmediğini vurgulayan
bu çağrı, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.
Söz konusu çağrının İslam dünyasında büyük
yankı uyandırmasını müteakip, “Dünya İslam
Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi Toplantısı” başlığıyla yine geçen sene Ramazan ayı
içerisinde bir toplantı düzenlendi. 32 ülkeden
100’ü aşkın âlimin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen bahse konu toplantının sonunda,
bir Sonuç Bildirgesi yayınlanmış ve alınan karar doğrultusunda girişimlerde bulunmak ve
çalışmalar yapmak üzere Türkiye’den Katar’a,
Filistin’den Suudi Arabistan’a, İran’dan Irak’a,
Suriye’den Bosna-Hersek’e kadar 11 ülkeden
10 asil 3 yedek temsilci ile “Barış ve İtidal Dai-

mi Temas Grubu” olarak çalışmalarına başladı.
Temas Grubunun çalışma stratejisi ve usulü,
heyetin idari yapısı, çalışma planının belirlenmesi gibi konuları içeren bir iç tüzük hazırlanarak İstanbul’da bir çalışma ofisi (Ertuğrul
Tekke) oluşturuldu. Bu çalışmalarda alınan
kararlar ve iyi niyet mektubu, Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Sayın
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na takdim edilmiştir. Şu anda başta Suudi Arabistan yetkilileri ile
görüşmelerimiz son aşamasına gelmek üzere
ve en yakın zamanda oraya da giderek İslam
dünyasında akan kanı durdurma adına iyi niyet mektubumuzu sunacağız. Daha sonra İran,
Irak, Pakistan ve Endonezya olmak üzere, diğer
İslam ülkelerindeki ilgili kurumlarla temasa geçeceğiz.
Ramazan ayı, bütün iyiliklerin olduğu gibi
İslam kardeşliğinin de yeniden canlandığı bir
aydır. Ancak İslam coğrafyası maalesef bu yıl
da Ramazana kan ve gözyaşı içerisinde giriyor.
Müslümanların yaşadığı çoğu coğrafyada şiddet
ve savaş yaşanıyor. Yanı başımızdaki Suriye ve
Iraklı kardeşlerimizin durumu ortada, ümmetin
kanayan yarası Filistin’de sorunlar devam ediyor,
Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Somali’de, Orta
Afrika’da ve daha birçok yerde Müslümanlar
sıkıntı içerisinde. Bizler ümmet olarak Müslüman
kardeşlerimizin dertlerini dindirmek için
Ramazan vesilesiyle neler yapmalıyız?
7

Bu acıları dindirme adına başladığımız girişimlerimize devam etmekteyiz. Bu yıl da toplumumuzda farkındalık oluşturmak, ihtiyaç sahibi
insanları görüp gözetmek için Ramazan temasını “Vakit İyilik Vakti Bu Ramazan ve Her zaman” sloganıyla “İyilik” olarak belirledik. Kişinin
kendisine, ailesine, akrabalarına, komşularına,
uzak ve yakın Müslüman kardeşlerine, mültecilere, sokak çocuklarına, yetimlere, yaşlılara,
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bütün insanlara kısacası insana, eşyaya ve tabiata iyilik yapmayı teşvik eden iyilik çeşitleri ile
tüm insanlığa özellikle de kardeşlerimizin dertlerine Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber derman
olmaya çalışacağız. Unutulmamalıdır ki bizim
medeniyetimiz bir iyilik medeniyetidir. Medeniyetimiz, her türlü iyiliği bir sadaka sayan ve
herkesin yapabileceği türden iyilikler olduğunu belirtmektedir. İyiliğin kişinin kendisine,
Rabbine, dinine, ailesine, akrabalarına, yoksul
ve kimsesizlere, yurtsuzlara, bütün insanlara ve
mahlûkata yapılacağı gerçeğinden hareketle,
insanlık için iyilik vakti denilerek, dünyaya iyiliği
dokunabilecek herkes iyiliğe teşvik edilecektir.
Ramazan ayında artarak devam eden sadakalar
ile yardımlaşma duygusu ön plana çıkıyor. Ayrıca
toplumumuzda genelde Ramazan ayı içerisinde
verilen fitre ve zekâtlar da önem arzediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı işbirliğiyle her yıl yardım kampanyaları
düzenliyorsunuz. Bu yıl nasıl bir yardım
kampanyası planlanıyor. Buna ilişkin bilgi
verebilir misiniz?
Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanında yardımlaşma ve dayanışmayı da içinde barındırmaktadır. Malımızı temizleyen zekât; varoluş sadakamız fıtır; fakirlere, yetimlere, kimsesizlere,
dullara, düşkünlere yardımı içerir.
8

Toplumun sosyal yaralarını Ramazanın şifalı elleriyle sarmak, zenginin, yoksulun hâlini anlaması vardır. Nimetlerin kadrini bilmek ve Allah’a
karşı şükür görevini hatırlamak vardır. Tabiî ki
müminlerin zekât ve fitrelerini sorumlulukları
doğrultusunda yerine getirme gayretleri önemlidir. Bununla birlikte yardımlaşma ve dayanışma, infakı da kapsamaktadır. İnfakla ilgili duyarlılığımızı bu ay vesilesiyle hatırlamalı ve infakta
da yarış yapmalıyız. Ancak İslâm, yardımlaşma

ve dayanışmanın rastgele yapılmasını değil, ahlâkî bir temele dayalı ifa edilmesini esas alır. Yardım edenin yardım edilene karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Yardım eden kişinin, yardım ettiği
kişinin onurunu koruma mükellefiyeti vardır. Kişilerin itibarının zedelenmesine imkân tanıyan
yardım organizasyonlarının İslâm’ın insan haysiyetinin korunması prensibine uygun olmadığı
bilinmelidir. Hiçbir sosyal yardım, insan kişiliğinin zedelenmesine asla kapı aralamamalıdır.
İslâm ahlâkı bunu gerektirir.
Onuruyla, izzetiyle yoksunluğunu belli etmeden yaşayan nice insanlar vardır. Bu insanları
bulmak ve onların onurunu zedelemeden geleceklerinin inşası için çaba göstermek gerekmektedir. Bu anlamıyla yardımlaşma ve dayanışmanın yeni dilinin bulunması önemli bir
sosyal sorumluluktur.
Yardımda esas olan, muhtaç olanın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ramazan dolayısıyla son
yıllarda her tarafta görünür olan gıda paketleri
kişilerin ihtiyaçlarından ziyade belli başlı maddeleri ihtiva etmektedir. Bu paketlerin toplumsal yaraları ne kadar sardığı tartışmalıdır. Bireyin
onuruna yakışanı kendi ihtiyaçlarını kendisinin
almasıdır. Yardım edenlerin bu hassasiyeti göz
önünde bulundurarak toplumsal dayanışmaya
katkı vermelerinin insan onuruna daha yakışır
olacağı bilinmelidir.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet
Vakfımız, ülke çapındaki tüm şubeleri ve yurt
dışındaki bağlantılı kurum ve kuruluşları ile
insanlığın iyiliğine çabalayacaktır. İyiliği yeryüzünde egemen kılmak için gayret gösterecektir.
Her yıl Ramazan ayında, milletimizin emanet ettiği zekât, fitre ve sadakaları yurt içinde ve yurt
dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Suriye’den Filistin’e, Bosna-Hersek’ten Filipinler’e,

Irak’tan Afrika Ülkeleri’ne kadar Ramazanın sevincini farklı coğrafyalarda açılan iftar sofraları
ile milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte
yaşamaktayız. Mesela; geçen sene yurt dışında
47 ülkenin 230’u aşkın bölgesinde kurulan iftar
sofralarıyla paylaştık. Bu yıl Ramazan ayında
ise dünyanın 67 ülke ve 400 farklı bölgesinde
muhtaçlara gıda kolisi dağıtacak, kardeşlerimiz
için iftar sofraları kuracağız. Türkiye genelinde
ise ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için her
biri 25 TL değerinde toplam 154.000 Alışveriş
Yardım Kartı dağıtmayı ve iftar programları düzenlenmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türkiye Diyanet
Vakfımızın Uluslararası İlahiyat fakültelerinde,
Uluslararası İmam Hatip Liselerinde okuyan
öğrencilere ve eğitime de vermiş olduğu destek ile kardeşlik ahlak ve hukukunun gereğini
yerine getirmeye çalışmaktadır.

istek ve arzuların esaretinden kendini kurtarmanın çabasıdır. İnsan bu mektepte Allah’ın
çağrısına cevap vermeye hazır olabilmek için
kendine hakim olmayı öğrenir. Hayvani içgüdülerle bağları koparma imkânı veren bu kendini kontrol, bizzat kendimize karşı bir vazife ve
sorumluluktur.
Ramazan, her sene bizi kendimizle buluşturmaya, yalnızlığımızı ortadan kaldırmaya, yeniden
değerlerimizi hatırlatmaya gelmektedir. Ancak
Ramazanın karşı karşıya olduğu bir tehlike de
vardır. Ramazan bizi değiştirmeye geldiği halde biz Ramazanı değiştirmeye kalkışabiliyoruz.
Kendimizi Ramazanın şefkatli ellerine teslim etmeli, ramazanı değiştirmemeli, Ramazanın bizi
değiştirmesine izin vermeliyiz.

Aynı şekilde dünyanın farklı coğrafyalarında
açlık, doğal afet, savaş, şiddettin yaşandığı bölgelerdeki milyonlarca insana dil, din, ırk, renk,
cinsiyet, ayırımı gözetmeksizin yardım elini
uzatmaya çalışmaktadır.

Ramazan bir kültürdür, bir medeniyettir, bir
dünya görüşüdür. Ramazan, İslam’ın rahmetle
yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren bir
rahmet ve bağışlanma ayı olduğu unutulmamalıdır.

Muhterem Hocam, Ramazan ayı vesilesiyle
topluma mesajınız nedir?

Sayın Başkanım, bize vakit ayırdığınız için çok
teşekkür ediyoruz.

Hz. Peygamber bir hadisinde, “Her kim
Ramazanı inanarak ve sadece Allah rızası için
oruçlu geçirirse geçmiş bütün günahları affolur” buyurarak; eğer iman ve ihlasla tatbik edilmişse Ramazan mektebinin sonunda mağfiret
olduğunu müjdelemiştir.

Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ramazan-ı
Şerifiniz mübarek olsun.
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Ramazanda iradeler eğitilir. İslâm’daki birçok
ibadetlerde olduğu gibi Ramazan da tutulan
oruçlar, hürriyetin üçüncü çeşidi olan irade
hürriyetini temin etmeye yöneliktir. Çünkü
irade hürriyeti manevi vasıflarla kaimdir. Vahiy
ve Kur’an ayı olan Ramazan boyunca tutulan
oruçlar, insan iradesini, heva ve heveslerin,
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“Türkiye Diyanet Vakfı,
Ramazan ayında dünyanın
67 ülke ve 400 farklı
bölgesinde muhtaçlara
gıda kolisi dağıtacak,
kardeşlerimiz için
iftar sofraları kuracak.
Türkiye genelinde il ve
ilçe şubelerimizce iftar
programları düzenlenecek.
Vakfımız, yurt içinde
ihtiyaç sahipleri ve
sığınmacı aileler için
her biri 25 TL değerinde
toplam 154.000 Alışveriş
Yardım Kartı dağıtmayı
hedefliyor.”

Türkiye Diyanet Vakfı, 40 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri ve üstlendiği
sorumluluğun bilinciyle ülkemizde ve yedi kıtada, milletimizin emanet ettiği fitre, zekat ve
bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt
dışında faaliyetlerimizi genişleterek sürdürürken, bu Ramazan ayında “Zekat, Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor. Vakit İyilik Vakti–Bu Ramazan
ve Her Zaman” diyoruz.
Bugüne kadar düzenlediği Ramazan programlarında milletimizin fakir ve muhtaçlara ulaşan
yardım eli olan, Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda açtığı iftar sofralarında milyonlarca
Müslüman kardeşimizle birlikte yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan faaliyetlerini bu yıl
da artan bir ivmeyle devam ettiriyor.
Vakfımız, geçen yıl Ramazan ayında düzenlediği “Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın” kampanyası
çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında geniş
kapsamlı Ramazan faaliyetleri gerçekleştirdi.
Toplam bedeli 1 milyon TL 25 TL değerinde
42 bin adet yardım kartı hazırlandı, şubelerimiz
vasıtasıyla yurt genelinde belirlenen 10.600
ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. 2014 yılı Ramazan ayında; yurt içinde 4 milyon 83 bin TL, yurt
dışında ise 2 milyon 771 bin TL yardımı ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
Geçen yıl ülkemizde ve yurt dışında 47 ülkenin
232 bölgesinde kurduğumuz iftar sofraları ve
dağıttığımız gıda kolileriyle toplam 6 milyon
855 TL tutarında yardım yaptık.

Bu Ramazanda 67 ülke ve 400
bölgede iyiliğin sesi olacağız
Türkiye Diyanet Vakfı olarak “Zekat, Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor. Vakit İyilik Vakti – Bu
Ramazan ve Her Zaman” konseptiyle organize
ettiğimiz bu yılki Ramazan yardım kampanyası
çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında fakir
ve yardıma muhtaçlara yardımlar yapacağız,
alışveriş yardım kartı ve gıda yardım paketleri
dağıtacak, iftar sofraları kuracağız.
Bu yılki Ramazan programı kapsamında,
Türkiye geneli ile dünyanın 67 ülke ve 400 farklı
bölgesinde yardım dağıtımı ve iftar programları düzenleyeceğiz.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile 92 partner kurum işbirliğinde
gerçekleştireceğimiz Ramazan yardım programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında 45.002 gıda kolisi dağıtılacak, kurulacak
iftar sofralarında 132.943 kişiye iftar verilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı bu Ramazan’da 26 Vakıf
çalışanı ve 9 gönüllüden oluşan ekibiyle yurt
dışında yaklaşık 2 milyon dolarlık yardım faaliyeti gerçekleştirecek.
Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de
Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı
aileler için Alışveriş Yardım Kartı dağıtılacak. Bu
yıl Ramazan ayında yurt içinde her biri 25 TL
değerinde toplam 154.000 kart ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştırılacak. Ramazan
ayında yurt içinde üç etapta dağıtılması planlanan yaklaşık 3.850.000 TL tutarındaki alışveriş kartlarının dağıtımı, Vakıf Genel Merkezi
ile 76 il şubesi ve 427 ilçe şubesi olmak üzere
toplam 503 şubede yapılacak. Yine şubelerimiz
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RAMAZAN
vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak
yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında bir
araya gelinecek.
Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında
yurt içine ve yurt dışına toplam 9.350.000 TL
tutarında yardım yapmış olacak.
Vakfımız tarafından yurt dışında gıda yardımı
ve iftar programı düzenlenecek ülke ve bölgeler şunlar:
“Abhazya, Afganistan, Arjantin, Arnavutluk,
Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso,
Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ,
Endonezya, Estonya, Etiyopya, Fildişi Sahilleri,
Filipinler, Filistin Gazze, Gana, Gürcistan, Haiti,
Hindistan, Honduras, Irak, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan,
Kosova, Küba, Litvanya, Lübnan, Macaristan,
Madagaskar, Makedonya, Malezya, Mali, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer,
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Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu,
Senegal, Sırbistan, Somali, Sri Lanka, Sudan,
Suriye, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo,
Trinidad Tobago, Uganda, Yemen, Zimbabve,
Dominik Cumhuriyeti.”
Bu Ramazan ve her Ramazan, şehrimizdeki,
ülkemizdeki ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutmak, yalnız olmadıklarını
hissettirmek için emanetiniz olan zekat, fitre ve
bağışlarınızı bekliyoruz.

İftar sofralarında kardeşlerimizle
buluşuyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve
geleneksel hale gelen iftar sofralarında bütün
Ramazan ayı boyunca yüzbinlerce Müslüman
iftar ediyor. Kurduğumuz iftar sofralarında toplumun her kesimiyle Ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz.

Kocatepe Camii Külliyesinde kurulan iftar sofrası artık geleneksel hale gelirken, yurt içinde ve
yurt dışında iftar sofraları açmayı sürdürüyoruz.
Bu yıl 67 ülkenin yanı sıra Türkiye’de şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurarak toplumun farklı kesimleri ile iftar sofralarında bir araya geleceğiz.
Kocatepe Camii Külliyesinde geçen yıl hayırseverlerimizin de katkılarıyla iftar sofrası kurduk.
Her gün 3-4 çeşit yemeğin ikram edildiği iftar
sofrasına günlük yaklaşık 2500 kişi iştirak etti.
Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Ramazan ayının vazgeçilmez unsuru
Kitap ve Kültür Fuarları
Türkiye Diyanet Vakfı, dini yayınlarda okuyucu,
yazar ve yayıncıyı buluşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her yıl Ramazan ayında İstanbul ve
Ankara’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı düzenliyor.

Ramazan ayının vazgeçilmez bir unsuru olan
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir gelenek
haline dönüştürülen kitap ve kültür fuarının bu
yıl 34’üncüsü gerçekleştirilecek.
Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği fuarlar,
İstanbul Beyazıt Meydanı ile Ankara Kocatepe
Camii avlusunda yapılıyor.
Geçen yıl 33’üncüsü düzenlenen fuar kapsamında, İstanbul Kitap ve Kültür Fuarı
27 Haziran-23 Temmuz 2014 tarihleri arasında
açık kaldı, 173 stantta 180 yayınevi iştirak etti.
04-23 Temmuz 2014 tarihleri arasında Ankara
Kocatepe Camii Avlusunda açılan fuara da 53
stantta 80 yayınevi katıldı.
İstanbul Beyazıt Meydanı’ndaki fuar bu yıl
17 Haziran’da, Ankara Kocatepe Camii avlusundaki fuar ise 24 Haziran 2015 tarihinde kapılarını kitapseverlere açacak. Kitap fuarlarımız
13 Temmuz 2015 tarihinde sona erecek.
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MAKALE

ARINMA ve YENİLENME AYI
RAMAZAN
Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
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Ramazan Kur’an’ın nâzil olmaya başladığı aydır.
Kur’an ve gufran iklimidir. Nitekim: “(O sayılı günler),
insanlar için bir hidâyet rehberi, doğru yolun ve hak
ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak
Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır”1 âyeti
bunu ne güzel anlatmaktadır.

bin, organlara uygun niyetlerle dolu olması gerekir.
Bir bakıma takvâ, şu fırtınalı dünyâda Allah’ın herhangi bir emrine toz kondurmamak için titremek
demektir. Bir başka ifadeyle dikenli bir yolda ayaklarımıza diken batmaması için sakınarak yürümek,
basacağımız yeri kontrol etmektir.

Ramazan, içinde İslâm’ın beş temel esasından orucun tutulduğu ibadet-yoğun bir zaman dilimidir.
Ramazan’ın bu denli önemli olmasını sağlayan da
Kur’an ve oruç ayı oluşudur. Oruç, Allah Teâlâ’nın:
“Benim içindir, ecrini ancak Ben veririm”2 buyurarak
yücelttiği bir ibâdettir.

Bu yüzden ramazan ve oruç sadece yeme içmeyi
terk etmekten ibaret fiziki bir eylem değildir. Ramazan hayatımızın her ânını yoğuran ve takvâya erdiren bir zaman dilimidir. Ramazan ayının, hayatın her
anına yansıyan hasletlerin kazanıldığı bir ay, insan
iradesini eğiten, nefsi frenleyen, düşünceyi ibadet
merkezli güncelleyen bir iklim olabilmesi için gözü
haram, şüpheli ve anlamsız şeylere bakmaktan korumak; kulağı haram, günah ve bâtıl şeyleri dinlemekten sakınmak lazımdır. Dili kendini ilgilendirmeyen
boş, anlamsız, dedikodu ve iftira gibi şeylerden uzak
tutmak; kalbi Allah sevgisi ve takvâyla doldurup yasak düşünce ve boş temennilerden arındırmak; eli
haram, şüpheli ve çirkin işlere uzanmaktan men etmek; ayağı emredilmeyen ve istenmeyen bir gaye
uğrunda yürütmemek gerekmektedir.

Ramazandaki mâneviyat eğitimi, nefsin direncini kırarak irâdeyi güçlendirir, şahsiyet ve kimliğin daha
diri bir biçimde kulluğa yönelmesini sağlar, insanı
nefs rüzgârı önünde savrulan çer-çöp gibi olmaktan
kurtarır ve takvâya erdirir. Nitekim ramazan orucunun farziyetini bildiren âyette buna şöyle işaret edilmektedir: “Ey inananlar, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de ramazan orucu farz kılındı. Umulur ki bu
sayede takvâya erişirsiniz.”3
Takvâ, dış organlarımızı Allah’ın istediği yerlerde
kullanmamaktan, istemediği yerde kullanmaktan
sakınarak kalbimizin ihlâs ve iyi niyetle dolmasıdır.
Kalbin iştirak etmediği amel, makbul sayılmaz. Kal1 el-Bakara, 2/185.
2 Buhârî, Savm, 2.
3 el-Bakara, 2/183.

Ramazan iklimi gönül îmârına en güzel vesiledir. Kırılan kalbleri tamire, bozulan araları düzeltmeye en
uygun zemin ve zamandır. Nitekim Allah Teâlâ buyurur: “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakı-

nın ki size merhamet edilsin.”4 Bu yüzden ramazan
iklimini bir vesile görüp bunu hayatın her alanına
yansıtmak ve hikmeti tâlim etmek gerekmektedir.
Ramazan iklimindeki bir aylık mâneviyat atmosferi
insanı yıl içerisindeki diğer on bir aya hazırlamaktadır. Ramazan dışındaki on bir aya hazırlanmak
orucu oruç gibi tutmaya; namazın insanı inşâ etmesine; yardımlaşmanın gönüller arası yakınlaşmaya ve temizlenmeye vesile olduğuna inanmaya; Kur’an’ı raflardan, süslü kaplarının içinden
çıkarmaya, onu okumaya, ona bakmaya ve onun
bize bakmasını ve bizi arındırıp inşâ etmesini sağlamaya bağlıdır.
Allah’a giden yolda takvâ hazırlığı için ramazan ikliminin hayatımızda ayrı bir anlam ve önemi vardır.
Ramazan boyunca âdetâ baharı yaprak ve çiçeklerle karşılayan, yazın meyve veren ağaçlar gibi ibadet
ve ahlâkî erdemler kazanan Müslüman, ramazan
sonrası bu güzelliklerini insanlığa sunmaya devam
etmelidir. Ramazan ayı dışındaki aylar bir bakıma
ramazan hasadının devşirildiği ve paylaşıldığı zamanlardır. Bütün müminler ramazanda kazandıkları
diğergâmlık ve ferâgat gibi güzel hasletleri ramazan
sonrası hayat vitrinlerinin bir parçası olarak korumaya; iç dinamiklerinin bir ateşleyicisi olarak geliştirmeye devam etmelidirler. İbadet, ahlak ve hüsn-i
muâşeret mevsimlik olgular değildir ki mevsim çıkınca değiştirilsin ve yeni libaslara tebdîl edilsin.
Ramazan ayı boyunca bir yandan oruç, namaz ve
Kur’an tilâveti gibi doğrudan Allah’a kulluğa vesîle
ameller ile öte yandan zekât, sadaka ve infâk gibi
Allah’ın yaratıklarına merhamet tezâhürü sayılan
davranışları meleke hâline getirme çabası içerisindeyiz. Bu çaba bir arınmadır. Çünkü zekât, insanın
maddî ve mânevî boyutunda arınma sağlar. Malın
temizlenmesi maddî, kalbin ve nefsin arınması da
işin mânevî cihetidir. Nitekim Kur’an’da: “Onların
mallarından zekât al! Bununla onları temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin.”5 buyrulmaktadır.
4 el-Hucurât, 49/10.
5 et-Tevbe, 9/104.

Duyguların inceldiği, gönül perdelerinin aralandığı,
kalblerin mânevî, rûhânî ve uhrevî olana yöneldiği
ramazan iklîminden çıkarken bizleri bekleyen en
büyük tehlike yeniden dünyâya dalmak, dünyâ nîmetlerinin peşinde savrularak kulluktan ve Allah’ın
zikrinden uzaklaşmaktır. Dünyâ nîmetlerine dalarak Allah’ın zikrinden uzaklaşmak sonuçta Allah’ı
unutmak demektir ki Allah böylelerine kendilerini
de unutturur. Nitekim Kur’an’da buyrulur: “Allah’ı
unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini
unutturdukları gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”6
Mahyâları süsleyen “hoş geldin ya şehr-i ramazan”
mesajı hepimize bir şuur yüklemelidir. “Hoş geldin…” diyerek karşıladığımız ramazanı, yüreğimizde
yansıması olan bir zaman olarak idrak etmeli, onu
uğurlarken gönül dünyamıza kazandırdığı bereketleri hayatımıza yansıtmalı ve yeniden bize yön vermesini hasretle beklemeliyiz.
Ramazanda kazanılan hasletler ile bu makamda
yaşamanın hayatın her ânına yansıtılması, ramazan
ikliminin asıl amacıdır. Rabbımızdan duâ ve niyâzımız oruç ve Kur’an ayı olan Ramazan ikliminin gönül îmârına vesîle olması ve hayatımızın her ânını
Ramazan makamına çevirerek kuşatmasıdır.
6 el-Haşr, 59/19.
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MAKALE

RAMAZAN VE KARDEŞLİK
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
TDV İLKSAY Kurulu Başkanı

“Ramazan ayı, mü’minlerin kardeş olduklarını sadece
söylem olarak değil, eylemlerle de ispatlama fırsatı verir.”
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adı açıkça
anılan biricik aydır Ramazan. Bu sadece Kutsal
Kitabımızın bu ayda inmesi sebebiyle değil,
aynı zamanda inananlar için yılın en bereketli
zaman dilimini teşkil ettiği içindir de.
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Söz konusu ayın “mübarek bir ay” olmasında ise
farz olan oruç, vacip olan sadaka-i fıtır, sünnet
olan teravih namazları, mukabele ve itikaf, bin
aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, iftar sevinci ve sahur bereketi vb. çeşitli salih ameller
vardır. Sayılan bu amellerin Müslüman bireyi bir
ay boyunca nasıl terbiye ettiği ve olgunlaştırdığı izahtan varestedir. Dikkat edilirse, bu ibadetlerin kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirmesi
kadar, Müslümanların birbirleri arasındaki bağları sağlamlaştırması gibi önemli başka bir işle-

vi de vardır. Böylece Ramazan ayı boyunca bir
Müslüman, bir taraftan Rabbi ile diğer taraftan
da inanan kardeşleri ile olması gereken bağını
kuvvetlendirmeye gayret eder. Aynı duygu ve
düşünce içerisindeki tüm bireylerin çabaları ise
bir Ramazan Medeniyetini ve bir Ramazan kardeşliğini beraberinde getirmiş olur.
Evet bu mübarek ay, güzel bireylerden müteşekkil tertemiz bir toplum oluşturabilmeleri
için inananlara bir aylık yoğunlaştırılmış bir
program sunar. Bu programın en önemli maddesi, hiç şüphesiz Kur’an çalışmalarıdır. Yüce Kitabın indirildiği ay olması hasebiyle inananlar,
sevgili Peygamberimizin sünnetine de uyarak
bir ay boyunca “mukabele” diye anılan Kur’an-ı
Kerim ile karşılaşma şeklindeki ilmi faaliyeti yürütürler. Burada mümin, metninden veya mealinden okuyarak, Kur’an’ı anlamaya çalışacak,
kutsal öğretiler karşısında inancını, bilincini
tazeleyecek, bilgisini artıracak, kendi duruşunu, tutumunu yeniden gözden geçirecektir.
Bu tıpkı bir esnafın yıllık gelir-gider hesaplarını
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her vergi yılının sonunda vergi memurlarıyla
yüzleşmeden önce gözden geçirmesine benzer. İşte “mukabele” sünneti, müminin, kitabıyla
yüzleşmesi, bir anlamda onu tekrar içselleştirmesi demektir. Kur’an’ın idealize ettiği “ümmet
bilincini”, “kardeşlik öğretisini” ve “iyilik ve takvada yardımlaşma” tavsiyesini bizzat hayata
geçirmektir.

tariz veya taarruzda bulunacak olursa, oruç
kalkanıyla kendisini koruyacak, oruçlu olduğu
bilinciyle hareket edecek, sükunetini, vakarını
bozmayacak, cahillere uymayacaktır. Bu bilinç
ona, imsak vaktinden iftara kadar, ibadet halinde olduğunu, ibadeti ifsad edecek her türlü
masiyetten, kötülüklerden uzak kalması gerektiğini öğretmiştir.

Bu programın getirdiği ikinci önemli madde ise
oruçtur. Teslimiyyet binasının dayandığı beş sütunundan birisi olan oruç, Yüce Allah’ın yasakladığı haramları ve Rasulünün sakındırdığı her
türlü davranış bozukluklarını terk etmenin yanı
sıra belli saatler dahilinde sırf ibadet kastıyla
yeme-içme ve cinsel ilişki gibi bazı helallerin
de terk edilmesi demektir. Fıkıh kitaplarımızda
yapılan oruç tarifinde, genellikle “yeme-içme
ve cinsel ilişkiden uzaklaşma” ifadeleri yer alırsa
da konu ile ilgili ayetlerde ve hadislerde, vurgu
daima ahlâkî yönedir. İlgili ayetlerde yer alan
(2/183-4) “leallakum tettekûn” ifadesi, arınmayı-korunmayı, takvaya ulaşmayı, sorumluluk
bilincine erişmeyi; “litukebbirullâh” ile “ve leallekum teşkurûn” ifadeleri de sınırlı saatlerde
el çekilen nimetlerin kadrini anladıktan sonra
onları bahşeden Allah’a karşı tazim ve şükür
görevini, “leallehum yerşudûn” ifadesi ise tüm
bu ibadetlerin sonucunda rüşt yani doğruluk
yoluna erişme gayretlerini hatırlatılmaktadır.
Elbette bu, ancak dürüst iş, helal kazanç, hukuka riayet ve güzel davranışlarla gerçekleşebilir.

Hz. Peygamber’in gayet net bir şekilde ifade
ettiği gibi, yalanı, yalancı şahitliği ve yalanla iş
yapmayı bırakmayan kişinin yeme-içmeyi terk
etmesine Allah’ın hiç ihtiyacı yoktur. Başka bir
hadise göre de, (gıybet ederek) insanların etini
yiyip duran kişi oruç tutmamıştır. Hz. Ömer’in
dediği gibi, oruç, sadece yemeyi-içmeyi terk etmek değildir, aslında o yalanı, boş ve batıl olan
şeyleri, yalan yere yemini terk etmektir. İmam
Gazali de, sadece yemeyi-içmeyi terki, avamın
orucu; buna ilaveten gözü, kulağı ve diğer
azaları günahlardan korumayı, havasın orucu;
tüm bunlara riayet ettikten sonra kalbini düşük emellerden, masivadan arındırarak bütün
varlığıyla Allah’a bağlanmayı da ehassu’l-havas
orucu diye tanımlamaktadır.

Rasul-i Ekrem ise bu görevleri yaparken dikkat edilecek hususların altını çizmektedir. Ona
göre de “Oruç bir kalkandır”. Ancak bu kalkan
öncelikle kişinin kendisinden sadır olabilecek
olumsuz davranışlara karşı kullanılacağı için,
oruçlu kötü söz söylemeyecek, kaba davranmayacaktır. Şayet başkası kendisine sataşacak,

Aslında oruç, “Komşusu aç iken, tok gezen
bizden değildir” şeklindeki nebevî öğretinin
Müslümanlar tarafından yaşayarak anlaşılmasını sağlar. Belirli saatlerde aç ve susuz kalan
mü’min, yokluk ve yoksulluk çeken kardeşlerinin nasıl meşakkatli bir hayat yaşadıklarını tecrübe eder. Neticede oruçlu, birkaç saatliğine de
olsa, Afrika’da, Myanmar’da ve başka yerlerde
çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerinin halleriyle hallenir. Ardından sadece
“Allah, kimseyi açlık ve susuzlukla terbiye etmesin!” vb. dualarla yetinmez ve gerek çevresindeki, gerekse gönül coğrafyasındaki kardeşlerini
elinden gelen maddî desteği vermeye gayret

eder. Zekatını, sadakasını, sofrasını açar böylesi
kardeşlerine. Ve böylece Ramazan ayı, mü’minlerin kardeş olduklarını sadece söylem olarak
değil, eylemlerle de ispatlama fırsatı verir.
Bu programın önemli maddelerinden olan teravih namazları, Ramazan gecelerinin kıyamını,
ihyasını; sahurlara kalkış en bereketli zaman
diliminde diri oluşu ifade eder. Birlikte yapılan
iftarlar, cemaatle kılınan namazlar, kardeşliği
ve kaynaşmayı; verilen sadakalar, zekatlar ve
yardımlar ise inananlar arasındaki dayanışmayı
ve paylaşmayı temsil eder. Kur’an’ın onayladığı “itikaf” yani Ramazan’ın son on günlerinde,
herhangi bir mescidde tefekkür-tezekkür ve
muhasebe gayreti, ruhbanlığın yasaklandığı İslam dininde, bu yönde mesafe kat etmek isteyenlere de önemli bir imkan sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı
olan Kadir gecesini idrak edebilme ve yoğunlaştırılmış
bu programı en başarılı
bir şekilde tamamlayarak
gerçek Bayram sevincini
elde etme her katılımcının vazgeçilmez
arzusudur.

Ne acıdır ki, gerek memleketimizde ve gerekse İslam aleminin çeşitli bölgelerinde adeta bu
rahmet ayına inat mü’min kardeşler arsında
birtakım talihsiz gelişmeler, krizler ve iç savaşlar yaşanmaktadır. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Ramazan-ı şerif, maddi ve manevi
olarak bunalan, ümitlerini, morallerini yitirmek
üzere olan çaresizlerin, açların, muhtaçların sığınağı, tek teselli kaynağı olmuştur. Ramazan
ayının bereketi, dini, taabbudi, ilmi, ahlaki, mali
ve ictimai birçok vechesiyle başta bunlar olmak
üzere bütün Müslümanları bir kez daha kucaklamıştır. Bir kez daha, “Ancak, mü’minlerin kardeş oldukları” gerçeğini ve bir aylık yoğun bir
eğitimden sonra bu kardeşliğin hakkını eda etmemiz gerektiğini bize öğretmiştir.
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YARDIM

Yardım
çağrılarımız
karşılıksız
kalmıyor

Türkiye Diyanet Vakfı,
dünyanın farklı
coğrafyalarındaki ihtiyaç
sahiplerinin ve deprem,
sel, kuraklık gibi doğal
afetlerden zarar görenlerin
yardımına koşuyor.
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YARDIM
Türkiye Diyanet Vakfı, Balkanlar’dan
Filistin’e, Kafkasya’dan Afrika’ya,
Türk cumhuriyetlerinden Latin
Amerika’ya ve Uzak Doğu ülkelerine
kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç
sahiplerinin yardımına koşarken,
yardım çağrılarımız milletimizden
her zaman karşılık buldu.

Türkiye’nin dünyadaki “iyilik sesi” haline geldiğini ifade eden Palakoğlu, son 4 yılda yaşanan
deprem, sel, kuraklık gibi doğal afetler için düzenlenen kampanyalar kapsamında, camilerde
toplanan yardımlar, SMS ve bankalar aracılığıyla yapılan bağışlarla 292 milyon liralık yardımı
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 25 Nisan’da
7,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Nepal’e
insani yardım ekibi gönderdiklerini, ilk etapta
battaniye, çadır ve temel gıda maddelerinden
oluşan yardımların deprem mağdurlarına ulaştırıldığını söyledi.

ka’ya, Türk cumhuriyetlerinden Latin Ame-

Palakoğlu, doğal afetler sonrası vatandaşların dil, din,
ırk ayrımı yapmadan iyilik
refleksi gösterdiğini, mağdur ve mazlumların yardımına koştuğunu aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfının son yıllarda düzen-

Vakfın, yurt içinde 997 şubesi
ve 102 ülkedeki
faaliyetleriyle

77,1 milyon TL bağış topladık. Somali halkına

Balkanlar’dan Filistin’e, Kafkasya’dan Afririka’ya ve Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş
bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerinin yardımına
koştuklarını vurgulayan Palakoğlu, “Yardım
çağrılarımız her zaman milletimizden karşılık
buldu” dedi.

lediği insani yardım kampanyaları hakkında
bilgi veren Palakoğlu, şöyle konuştu:
“Vakıf olarak Somali’de yaşanan kuraklık sonrası yardım kampanyası başlattık. Somali için
insani ve eğitim yardımı olarak ulaştırdık. Suriye’de 2011 yılında başlayan siyasi kriz ve iç
savaşın mağdur ettiği Suriyeli kardeşlerimize
ensar olduk. Başlattığımız yardım kampanyasında 13,5 milyon TL bağış topladık. Bu bağışı
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Suriyeli kardeşlerimize ulaştırdık. Irak halkını
yalnız bırakmadık. 2014 yılında Ramadi, Felluce, Selahaddin, Tazehurmatu ile Beşir köyünden Kerkük’e iltica eden Türkmen ailelere
gıda, giysi ve insani yardım malzemesi ulaştırdık. İşgal altındaki Filistin’in her dönemde
yanında olduk. 2008’den bugüne kadar Filistin’e 34,8 milyon TL değerinde ayni, nakdi ve
insani yardım yaptık. Ayrıca saldırılarda zarar

gören 9 caminin yeniden yapılması için çalışma başlattık. Proje çalışmaları devam eden
bu camiler için 18 milyon TL ödenek ayırdık.”

“Mazlumların yardımına koştuk”
Palakoğlu, 2011-2014 yıllarında açlık ve şiddet
olaylarında mağdur olan Çad, Etiyopya, Kenya,
Eritre, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika
Cumhuriyeti’ne 69,3 milyon TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını anlatarak,
“Zor durumdaki Mali halkı için 19,5 milyon TL
bağış topladık. Mali halkının ihtiyaç duyduğu
yardımları oluşturduk. Kardeş Boşnak halkının
daima yardımına koştuk. 2014 yılında aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinden etkilenen binlerce insan için 14,5 milyon TL tutarında yardımı bölgeye ulaştırdık. ‘Şimdi Arakan’a
Yardım Zamanı’ kampanyasında toplanan
12,5 milyon TL tutarında insani yardım malzemesini, Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı mültecilere ulaştırdık” ifadesini kullandı.
2013’te Filipinleri vuran, 10 binden fazla kişinin
ölümüne ve kaybolmasına yol açan Haiyan tay-

fununun yaralarını sarmak için “Şimdi Filipinlere Yardım Zamanı” kampanyası başlattıklarını
anımsatan Palakoğlu, “14,7 milyon TL tutarında
acil ihtiyaç malzemesi, gıda ve barınma yardımı yaptık. 2014 yılında da Hagupit tayfunu
sonrasında 454 bin TL yardımı Vakıf ekipleri
tarafından bölgeye ulaştırdık. 2014’de Afganistan’da meydana gelen sel felaketi sonrasında
1,1 milyon TL tutarında insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Afganistan’a 2010-2014 yıllarında 4,5 milyon TL insani
yardım yaptık” diye konuştu.
İsmail Palakoğlu, 2010 yılında meydana gelen
ve 20 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinin ardından “Pakistan Zekat Dağıtımı Projesi”
kapsamında topladıkları 8 milyon liralık yardımı “Aile Gıda Paketi” ve “Aile Mutfak Seti” şeklinde Pakistan halkına ulaştırdıklarını anlatarak,
“2010 yılında meydana gelen deprem sonrası
1,5 milyon kişinin çadır kamplarda yaşamaya
başladığı Haiti’ye de 7,3 milyon TL tutarında
yardım topladık. Toplanan bağışlarla bölge halkına insani yardım malzemesi ulaştırdık” dedi.
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İYİLİK TEMALI
İYİLİK TEMELLİ ÇALIŞMAK
İsmail PALAKOĞLU
TDV Genel Müdürü

“Ülkelerin sınırları var ama iyiliğin sınırı yoktur.”
Yaşadığımız dünyada kötülüğün her geçen
gün farklı yüzler ve yöntemlerle ortaya çıktığı,
insanları paylaşma, yardımlaşma duygularından uzaklaştırdığı, bireyselliğe, benmerkezciliğe götürdüğü bilinen bir gerçektir.
Maddeye yönelmiş modern dünyanın bütün
noksanlıkları karşısında İslam’ı ve vahyi esas
alan bizler; ”insan insanın umududur” diyerek
rabbani ve nebevi bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz.
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Yüce Yaradan, kitabımız Kur’an-ı Kerim’de; “Ey
iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakının.
Herkes yarın için ne gibi bir iyilik yapıp, bunu
önden gönderdiğine baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Zira Allah’ın sizin yaptıklarınızdan haberi vardır” (Haşr Suresi, 18) hitabıyla inanan kullarını uyarıyor. İşte bu ve benzeri
ayetlerle ilk muhatap olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) “Yarım hurma dahi
olsa yardımda bulunun” tavsiyesi de ayet-i kerimenin bizatihi yaşanması için bir çağrıdır.
Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışmayı kendisine misyon edinen Türkiye Diyanet
Vakfı, iyilik yapmaya bütün milletimizi özendiri-

yor; yaptığı faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerinin eli,
ayağı, gözü, kulağı oluyor. Vakfımızın, bütün
çalışmalarının temel dinamiği de iyilik merkezli
olmasından kaynaklanıyor.
Vakfımızın “Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın
hizmetinde olmak” vizyonu da aynı zamanda
vahyin bize yüklediği misyonun parçasıdır. Yeryüzünün imar ve inşasıyla sorumlu olan insan
bunu nasıl yapacağını da yine beslendiği ilahi
kaynaktan öğrenmektedir.
İyilik vahyin dilinde adeta ilmik ilmik işlenmekte, farklı kelimelerle insanı iyilik elçisi haline
getirmektedir; Hasene, amel-i salih, el-birr,
hayr… Vahiy, baştan sona adeta bir iyilik kitabı,
Hz. Peygamber de bir iyilik elçisidir.
İslam’ın perspektifinde iyilik o kadar geniş bir
alan ve anlamdır ki, tebessümle zekat aynı filmin farklı kareleridir.
Vakfımız da toplumda yaygın ve alışılageldiği
gibi iyiliği sadece maddi, sosyal ve hayri bir yardım olarak gören anlayışları aşan; eğitim, eğitime destek, kültür hizmetleri ve dini hizmetleri
de kapsayan kuşatıcı bir yapıya bürünmüştür.

Çalışmalarımızın bazıları iyilik temalı, bazıları
iyilik temellidir. Hayata geçirdiğimiz projelere
bakıldığında; Suriyeli mülteci çocuklara örgün
eğitim verirken, ülkemiz çocuklarından 100
hafız projesiyle özgün bir çalışma sergiliyor.
Ülkemizdeki bir şehri yurt dışındaki bir şehirle
kardeş kılarken ümmet olmayı; yetim çocuklara
koruyucu ailelik sistemiyle sahip çıkarken, Afrika’ya bir damla hayat amaçlı su kuyuları açıyor,
açtırıyor.
İyilik, şahsi ve vicdani kalırsa sadece bir kişiyi;
coğrafi ve siyasi sınırlarla sınırlı olursa bir ülkeyi
iyileştirir, geliştirir. Ama iyilik anlayışı bireysellikten ve bölgesellikten kurtulursa genelde bütün insanlığa, özel de ümmete faydalı olur.
Vakfımızın sınırları, elimizdeki imkanların sınırlılığıdır. Hayırseverlerimizin destekleriyle
ülkemizde 997 şubede ve 102 ülkede faaliyet
gösteriyoruz. Vakfımız bugün evrensel ve uluslararası bir iyilik hareketine dönüşmüştür.
Bu çalışmalar, elimizdeki maddi ve insani kaynaklarla gerçekleşmektedir. Dünyevi olan her
şey sınırlıdır. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Kiminiz Vakfımıza maddi destek sağlayabilir, kiminiz gönüllü olarak yanımızda yer alabilirsiniz.
Türkiye Diyanet Vakfı, “iyiliğin sınırları yok”
anlayışı ile her geçen gün hareket alanını genişletmektedir. Amacımız ihtiyaç sahibi insanları düşünmek, düştüğü yerden kaldırmak,
umutsuzluk girdabında olan kimsesizlere ışık
olmaktır.
Gelin iyiliği birlikte yaşatalım.
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CAMİLERE YARDIM

Camii inşaatları
desteklerinizle yükseliyor
Türkiye Diyanet Vakfı olarak İslâmın asli hüviyetiyle anlaşılmasını ve dünya Müslümanlarının
birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını amaçlıyoruz.
Bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığımıza
yurt içinde ve yurt dışında, irşad, hac ve umre,
müftülük, Kur’an kursu, eğitim merkezleri ve
cami hizmetlerinin süratli ve etkin bir şekilde
yürütülmesi için imkanlar ölçüsünde her türlü
desteği sağlıyoruz.

Camii, Filipinler Tacloban Camii, Kırım Seyit Settar Camii’nin yer tahsis işlemi ve projelendirme
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca İsrail saldırılarında yıkılan camilerimizi yeniden inşa etmek
için Filistin’deki Bukhari Camii, Moslem Camii,
Bilal Camii, Morabiteen Camii, Sultan Abedhamid Camii Alzoheer Camii, Tawheed Camii,
Hassan Bana Cami ve Bader Camii’için 18 milyon TL yardım gönderdik. Yurtdışındaki camilerin yapım, onarım ve restorasyon çalışmaları da
devam ediyor.

Ümmetin her bir ferdi ile kalplerimizi ve gönüllerimizi buluşturacağımız birlik mekânları inşa
ediyoruz. 1975 yılında Kocatepe Camii’nin temeline attığımız ilk harcın ardından bugüne kadar ülkemizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün
üzerinde cami ve eğitim binası yapılmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 17.04.2015 tarihinde Yurt Dışı Cami İnşaatları için düzenlediğimiz
yardım kampanyası kapsamında hayırseverler
tarafından Türkiye ve yurtdışından 8 milyon 60
bin 630 TL bağış yapıldı.

9 ülkede cami inşaatlarımız, 7 ülkede de 16
caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri devam etmektedir. KKTC Hala Sultan Camii,
Kırgızistan-Bişkek Camii, Filipinler Dswd Camii,
Filipinler Mabını Camii, Moskova Merkez Cami,
Haıtı- Buhara El İman Camii, İngiltere-Cambrıdge Camii’nin yapımı sürüyor. Kazakistan Hoca
Ahmet Yesevi Ünversitesi Camii, Belarus Minsk

Yurt içinde ve yurt dışında yapımını üstlendiğimiz camilerin inşaatları sizlerin bağışlarıyla
yükseliyor. Yurt dışında ve yurt içinde cami inşaatlarımız sürerken, son iki ayda Kazakistan’ın
Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Camii ile
Kırıkkale Merkez Nur Camii ibadete açıldı, Arnavutluk Tiran Merkez Camii ve Cibuti 2. Abdul
Hamid Camii’nin ise temeli atıldı.

Yurt dışı cami inşaatları için 17 Nisan 2015 tarihinde
düzenlediğimiz yardım kampanyası kapsamında Türkiye ve
yurt dışından 8 milyon 60 bin 630 TL bağış yapıldı.
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Türkistan Hoca Ahmet Yesevi
Camii ibadete açıldı

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan
Hoca Ahmet Yesevi Camii ve Külliyesi, dualarla ibadete açıldı.

Türkistan şehrinde büyük mutasavvıf Hoca Ahmet

tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi

Yesevi’nin türbesinin bulunduğu alana yaptırılan

Camii’ne geçen Erdoğan ve Nazarbayev, 3 bin

cami ve külliyenin açılışı, Cumhurbaşkanı

kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet

açılışını yaptı.

Başkanı Nursultan Nazarbayev, Diyanet İşleri
28

Başkanı Mehmet Görmez ve Türkiye Diyanet

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla camiyi

Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin

ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve

tarafından yapıldı.

Nazarbayev, Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde ilk
Cuma namazını kıldı. Cami ve külliye hakkında

Kazakistan’daki resmi ziyareti çerçevesinde

yetkililerden

Türkistan

Erdoğan, açılışa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

şehrine

geçen

Cumhurbaşkanı

bilgi

alan

Cumhurbaşkanı

Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev ile Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni

Hoca

ziyaret etti. Ziyaretin ardından, türbenin

Cumhurbaşkanı

bulunduğu

ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt

alana

Türkiye

Diyanet

Vakfı

Ahmet

Yesevi

Camii’nin

Erdoğan’ın

açılışına,
Kazakistan

Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker, Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile
Kazakistan Diyanet İşleri Başkanı Yercan Hacı
Mayamirov, Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı
Mazhar Bilgin, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi
Öner Burhan Tüzel, TDV Genel Müdür Yardımcısı
Yasin Uğraş, Türkiye’den gelen işadamları, iki
ülke yetkilileri ve din görevlileri katıldı.

eyle” sözleriyle başladığı duada şunları kaydetti:
“Resuli Ekrem’in Seyhun ve Ceyhun’un
ötesini işaret ettikten sonra, bu topraklara
gelerek burada hayatlarını yitiren sahabelere,
onlara tabi olanlara, büyüklerimize rahmet
gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah’ım.
Allah’ım atalarımız İslam’ın rahmet yüklü
mesajı üzerine Maveraünnehir Medeniyeti’ni
inşa ettiler. Onların çocuklarına bu medeniyeti

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hoca
Ahmet Yesevi Camii açılışında kılınan ilk Cuma
namazın sonra dua etti. Başkan Görmez,
“Allah’ım bu topraklarda İslam’ı tebliğ eden
ve daha sonra Anadolu’ya, Rumeli’ye kadar
erenler gönderen bu büyük insanların ruhlarına
rahmetler gönderiyoruz, kendilerini haberdar
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payidar etmeyi nasip eyle Allah’ım. Bu
topraklarda, en büyük hadis alimleri Buhari,
Müslim, Ebu Davud, Darimi, Tirmizi gibi büyük
muhaddisler yetişti. Bugün onların nesillerini,
Resuli

Ekrem’in

sünnetinden,

ahlakından

ayırma Allah’ım. Bu topraklarda İbn-i Sinalar,
Uluğbeyler, felsefe ve astronomi tahsil ettiler.
Onların çocuklarını da yeniden ilimden,
hikmetten ve marifetten ayırma Allah’ım.
30

Bu topraklarda Farabî, ‘Erdemliler Şehri’ni
kaleme alarak, şehirlerin erdem ve faziletle nasıl
inşa edileceğini göstermiştir. Biz Müslümanlara,
bütün şehirlerimizi ahlak ve fazilet üzerine
mamur kılmayı, nasip eyle Allah’ım. Ebediyete
kadar bu topraklarda, Müslüman nesilleri sana
kul olmaktan, Muhammed Mustafa’ya ümmet
olmanın izzetinden hiçbir zaman mahrum
eyleme Allah’ım.”

Cami Türk-Kazak dostluğunu
yansıtıyor
İki ülke dostluğunun yansıtıldığı cami, klasik
Kazak ve Orta Asya mimari görünümüne sahip
olmakla birlikte, yapımında modern malzemeler
kullanıldı.
Bütün finansmanı Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından karşılanan cami ve külliyesi, TürkKazak kardeşliğini yansıtan bir dekorasyon
konseptiyle inşa edildi. Sadelik ana fikrini baz
alan proje, geleneksel sanatları içinde barındıran
detay zenginliğine sahip.
Orta Asya’daki cami ve kubbe mimarisine
sadık kalınarak, Taç Mahal’den, Afganistan’dan,
İran’dan, Semerkand, Buhara ve Selçuklu mimari
özellikleri yansıtan bir mimari ile yapılan caminin
beton, demir ve kum hariç bütün malzemeleri
Türkiye’den getirildi. Uzmanlık gerektiren bütün
işçilikler de Türkiye’den karşılandı.

Orta Asya ve Selçuklu mimarisinden izler
taşıyan, bölgedeki tarihi yapılarla da uyum
içinde olan cami ve külliyede, kütüphane, aşevi,
çok amaçlı salonlar, yemekhane, kafeterya,
imam-müezzin odaları, sınıflar, morg, gasilhane
gibi birçok hizmet alanı bulunuyor.
Cami ve müştemilatının oturum alanı 2.200
metrekare olan cami, çevre düzenlemesiyle
birlikte 20.000 metrekare alana sahip.
Kapalı alanlarda yaklaşık 3.000 kişinin aynı anda
ibadet edebileceği Hoca Ahmet Yesevi Camii,
yaklaşık 12 milyon dolara mal oldu. Milletimizin
kardeş Kazakistan halkına vefa göstergesi ve

ümmet kardeşliğinin bir nişanesi olarak inşa
edilen caminin bütün maliyeti, Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından karşılandı.
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Kırıkkale’nin sembol
camisi ibadete açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından Kırıkkale’de yaptırılan Merkez Nur Camii,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı
törenle ibadete açıldı.

Kırıkkale’nin merkezinde yapılan 10 bin
kişilik caminin açılışı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.
Şehrin Kalbi olarak ifade edilen
Kırıkkale Merkez Nur Camii’nin açılış
töreni, Kur’anı-ı Kerim tilavetiyle
başladı.
Açılış töreninde konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu
caminin İslam’ı ölümsüzleştiren
mescitlerden bir tanesi olduğunu,
Osmanlı ve Selçuklu’nun mimari
anlayışını Kırıkkale’de sembol hale
getirdiğini söyledi.
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rek bir günde açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Atalay, ‘’Medeniyetimizin
simgeleri camilerdir. Kimlik, cami ile başlar’’
dedi.

Erdoğan Cuma namazını Nur
Camii’nde kıldı

Bu eserlerle geçmişten bugüne gelindiği gibi,
geleceğe de yürüneceğini ifade eden Erdoğan,
“Bunlar, bizim manevi gücümüz, bunlar bizim
birliğimizin, iriliğimizin, diriliğimizin, kardeşliğimizin, hep birlikte Türkiye oluşumuzun simgeleri, sembolleri. Hamdolsun, demek ki azmettik mi her şey oluyor” dedi.
Açılışı yapılan cami ile meydanın çok daha farklı
bir şekilde nurlanacağının altını çizen Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Burada kalpler bütünleşecek. Burada ayrılık
olmaz. Burada tek millet olur. Bu tek milletin
içerisinde Türkü vardır, Kürdü vardır, Lazı vardır,
Çerkezi vardır, Gürcüsü vardır, Romanı vardır,
Boşnağı vardır. Bütün bunlarla tek millet. İki,
tek bayrak. Şehidimizin kanı, bağımsızlığımızın ifadesi ve yine şehidimizin sembolü yıldızla. Çünkü ‘Bayrakları bayrak yapan, üstündeki
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Biz, ne dedik? ‘Tek vatan.’ dedik. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Onun
için Rabiamız var bizim. Bununla geleceğe hep
birlikte inşallah yürüyeceğiz. Allah, birliğimizi,
beraberliğimizi daim kılsın.”
Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay da konuşmasında, açılışı yapılan caminin büyük bir eser
olduğunu vurguladı. Caminin böylesine müba-

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, dua
etti. Kırıkkale Merkez Nur Camii, dualar ve tekbirlerle ibatede açıldı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte Cuma namazını Merkez Nur
Camiinde kıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan caminin açılış törenine, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyet 2. Başkanı Mazhar Bilgin,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kırıkkale
Milletvekili Beşir Atalay, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal, İzmir Milletvekili Binali
Yıldırım, Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Kırıkkale Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentin manevi ve kültürel merkezi
oldu
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin,
açılışı yapılan caminin Kırıkkale’nin manevi hayatına önemli katkılar sunacağını ifade ederek,
caminin yapımında emeği geçen hayırsever
Kırıkkale halkına, İl Müftüsü ve TDV Kırıkkale
Şube Başkanı Bekir Gerek’e ve emeği geçen
herkese teşekkür etti.

Caminin yapımında geleneksel Osmanlı mimarisinden yararlanıldığını vurgulayan Bilgin,
Mimar Sinan çizgilerinden esinlenilerek modern teknolojilerle donatıldığını kaydetti.
Bilgin, “Nur Cami ve Külliyesinin dış cepheleri
10 santimetre kalınlığında Yozgat Şefaatli Anadolu Beyaz taşı ile yapılmıştır. Örülen taşlar Osmanlı usulü taraklanmıştır. Caminin iç cephesi
de aynı taş ve sistemle 6 santimetre örülmüştür. Taşın yapım ve örüm işleri Türkiye’nin en iyi
taş ustaları tarafından yapılmıştır” dedi.
Kentin kültürel alandaki bütün faaliyetlerinin
yapılacağı bir külliye şeklinde tasarlanan cami,
şimdiden Kırıkkale’nin manevi ve kültürel faaliyetlerin merkezi oldu.

Yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip camide, kapalı alanda 4 bin kişi, açık alanda da 6
bin kişi olmak üzere toplamda 10 bin kişi ibadet
edebiliyor.
Cami külliyesinde 450 kişilik konferans salonu,
fuaye alanı, 2 adet çok amaçlı seminer salonu,
gençler için kütüphane ve okuma salonu, cami
cemaati için kütüphane ve çay ocağı, Türk İslam
el sanatları eğitim merkezi, Türk İslam musiki
eğitim merkezi, Diyanet yayınları tanıtım ve satış yeri, müftülük hizmet binası, kız Kur’an kursu,
din görevlilerine yönelik kütüphane ve okuma
salonu, Kur’an kursu öğreticilerine yönelik kütüphane ve okuma salonu, hadis, fıkıh, tefsir gibi
çeşitli derslerin yapılacağı çok amaçlı derslikler,
aile irşat ve rehberlik bürosu, TDV şubesi, otopark, cenaze hizmetleri yeri gibi sosyal alanlar
bulunuyor.
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2014’te yurt içine
250 milyon TL
yardım yaptık
Türkiye’nin son yıllarda artan
etkinliği doğrultusunda faaliyetlerini
büyüterek uluslararası sivil toplum
kuruluşu haline gelen Türkiye Diyanet
Vakfı, 2014 yılında yurt içinde toplam
250 milyon 548 bin TL tutarında
yardım faaliyeti gerçekleştirdi.
TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Vakfın geçen yıl yurt içinde eğitim, kültür, dini hizmetlere destek, sosyal ve hayri yardımlar alanlarında
yaptığı çalışmaları değerlendirdi.
Yeryüzünde iyiliğin egemen olması misyonu,
ülkemizde ve yedi kıta insanlığın hizmetinde
bir Vakıf olma vizyonuyla Vakfın faaliyetlerini
yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğünü belirten Palakoğlu, “Hayırseverlerin bağışlarını
muhtaçlara, mazlum ve mağdurlara ulaştırırken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye’nin
merhamet elini uzatırken, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmıyoruz” dedi.
Yurt dışı faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’de gerçekleştirdikleri eğitim, kültür, sosyal ve hayri
yardım projelerinin de Vakfın faaliyetlerinde
önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Palakoğlu,
Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2014 yılında yurt
içinde 250 milyon 548 bin TL’lik yardım yaptıklarını bildirdi.

“Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık”
TDV’nin kuruluş gayesi doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklediğini ifade eden Palakoğlu, cami, Kur’an kursu,
müftülük hizmet binaları ile din eğitimi verilen
binaların inşaat ve onarımları için 2014 yılında
138 milyon 995 bin TL yardımda bulunduklarını kaydetti.

nen, özgüveni yüksek, alanında uzman, iyi bir
insan ve iyi bir Müslüman neslin yetişmesi için
eğitime öncelik vermektedir. Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine, imam hatip lisesinden
üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar
eğitimin her kademesinde gençlerimize sağlam bir din eğitimi vermek için çalışmaktadır”
diye konuştu.
Vakfın kültür hayatına kazandırdığı İslam An-

Ramazan ve Kurban bayramlarının yanı sıra
yurt içinde yıl boyunca yardım çalışmalarını
sürdürdüklerinin altını çizen Palakoğlu, sosyal
ve hayrî faaliyetler ile diğer giderler kapsamında geçen yıl Türkiye’de 37 milyon 56 bin TL
tutarında yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini
ifade etti.

siklopedisi ve Hadislerle İslam gibi eserlerle bu

Palakoğlu, “Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların tespiti ve bu vatandaşlara dağıtılacak aynî
ve nakdî yardımlar ile Ramazan ayında yapılan
Alışveriş Yardım Kartı ve Gıda Yardım Paketlerinin dağıtımı, iftar sofraları, Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı, adak kurban kesimleri,
deprem, sel gibi afetler ile tüm hayrî faaliyetlerde hayırseverlerin bağışları yıl boyunca ihtiyaç
sahibine ulaştırılmıştır” diye konuştu.

tarmak suretiyle milletimizin bekasına yardımcı

alanda da önemli hizmetleri olduğunu vurgulayan Palakoğlu, dini yayınlar ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda 30 milyon 923 bin TL
tutarında yardım faaliyetinde bulunduklarını
kaydetti.
Palakoğlu, “Kültürümüzü gelecek nesillere akolmak için ilmi ve kalıcı eserler üreterek, kültür
hizmetlerini sürdürüyoruz. İlim kültür sanat ve
yayın kurulumuz İLKSAY ile inanç ve değerlerimize uygun, yayınlar hazırlayarak kültür yayınları yelpazesine anlamlı katkıda bulunuyoruz.
İslam Araştırmaları Merkezi İSAM da kültür hayatımıza çok değerli katkılar sunuyor” dedi.

Eğitim ve kültür alanına büyük destek
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Gelecek nesillerin yetiştirilmesi için eğitime öncelik verdiklerini vurgulayan Palakoğlu, 2014
yılında burs, eğitim desteği, imam hatip liselerinin desteklenmesi gibi alanlarda da 43 milyon
574 bin TL yardımda bulunduklarını kaydetti.
Palakoğlu, “Vakfımız, kadim medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertle-
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“Hazreti Peygamber ve Birlikte
Yaşama Ahlakı”
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğum yıldönümünde, bütün insanlığı aydınlatan ilahi mesajını toplumun tüm kesimlerine anlatmak için
Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 1989 yılında başlatılan Kutlu Doğum Haftası, bu yıl da
büyük bir coşku ve heyecanla idrak edildi.
“Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
temasıyla düzenlenen bu yılki Kutlu Doğum
Haftası, 12 Nisan 2015 tarihinde Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından düzenlenen özel programla başladı. İstanbul Kongre Merkezinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılış töreni yapılan hafta boyunca, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Salavat-ı Şerifler
ile başlayan açılış programında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’ın salat ve
selamı, efendimiz, rehberimiz, canlar canı
Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) ve ehlibeytinin
üzerine olsun. Allah’ın selamı, Ashab-ı Kiram’ın

ve 14 asırdır insanlığı aydınlatan tüm alimlerin, evliyaların, gönül insanlarının üzerine olsun. Doğumunun sene-i devriyesinde, Kutlu
Doğum’u bir kez daha idrak ettiğimiz için Rabbime hamd-ü senalar ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed’in
şefaatine bugün her zamankinden çok daha
fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Cümlemizin,
mahşer günü şefaat lütfuna sahip yegane kişi
olacak Peygamberimizin Livaül hamd sancağı
altında toplananlar içinde olmasını, temenni
ediyorum. Dünyada gelmiş geçmiş tüm ümmetlerin en hayırlısı olan İslam ümmetinin
mensupları olarak Peygamberimizin şefaatiyle
hesap gününden mahcup olmadan çıkmamızı
Rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.
Bu yıl “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
mesajıyla yapılan Kutlu Doğum’un, alemi İslam
ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını
dileyen Erdoğan, “Bir kez daha Hazreti Nebi’yi
tüm kalbimizle, tüm ruhumuzla anmamıza
vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, sayın
Başkana ve ekibine huzurlarınızda teşekkür
ediyorum” ifadesini kullandı.
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ve tüm insanlar olarak birlikte yaşama imtihanına tabiyiz. Bu imtihanı başarmanın, birlikte
yaşamanın ahlakını güçlendirmenin yolu da
Peygamberimizin örnek hayatından ve bizlere
tavsiyelerinden geçiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her yıl Kutlu
Doğum Haftalarında bireysel ve sosyal hayat
açısından önem arz eden temaları ülke gündemine taşımaya, özelde toplumu, genelde ise
tüm insanlığı Hz. Peygamberin çağlar üstü örnekliğiyle, rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

“Hz. Peygamberimiz için ne söylesek
eksik kalır”
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Erdoğan, “Alemlerin Rabbinin övdüğü Hazreti
Muhammed Mustafa için biz ne söylesek eksik
kalır, ne söylesek yetersiz kalır. Bize düşen onun
şanına yakışır bir ümmet olmak için çalışmaktır. Kutlu Doğum etkinliklerini bu bakımdan,
bizi sünnete daha da yaklaştırmanın, daha da
bütünleştirmenin vesilesi olarak görüyorum ve
ümmetine tavsiye ettiği sadelikte ve samimiyette yapılan Kutlu Doğum etkinliklerinin rahmet ve bereket kaynağı olacağına inanıyorum”
diye konuştu.
Erdoğan, bu yıl ki Kutlu Doğum etkinliklerinin teması olan “Hazreti Peygamber ve Birlikte
Yaşama Ahlakı”nın kaynağının da burada bulunduğuna işaret ederek, “Evet Müslümanlar

Bu yılki Kutlu Doğum Haftasının temasının
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
olarak belirlendiğine işaret eden Diyanet İşleri
Başkanı Görmez, “Bugün, bir gölgelik hükmünde olan dünya hayatımızda, imtihanlarla geçecek kısacık ömrümüz süresince hep yolumuzu
aydınlatacak olan Kerim Kitab’ın “sirac-ı münir”
diye adlandırdığı ışık saçan kandilin yanmaya
başlayışını yeniden hissedeceğimiz bir haftanın başlangıcıdır. İçimizin karanlık dehlizlerinde kaybolurken, yüreğimizde yanarak, zihnimizi aydınlatarak bizi merhamet yüklü sokaklara
çıkaran bir hidayet rehberinin doğuşunu idrak
edeceğimiz bir Kutlu Doğumun başlangıcıdır”
diye konuştu.
Bu senenin temasını belirlerken bütün insanlığın ortak yurdu ve evi olan dünyanın herkesçe
bilinen küresel ölçekte yaşadığı büyük acıların
ve büyük sıkıntıların göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Görmez, şöyle devam etti:

Eğer bugün, kutlu doğum haftasında,
Resûl-i Ekrem’in veladet ikliminde kalbimin dili
olsaydı; eğer bugün nefesim yetip de sesimi
tüm yeryüzüne duyurabilseydim bütün kardeşlerime şöyle seslenmek isterdim: Ey insanlar! Hepimiz yeryüzünde büyük insanlık ailesinin birer ferdi değil miyiz? Hepimiz Hz. Âdem
ve Hz. Havva’nın kızları ve oğulları değil miyiz?
Hepimiz bir Allah’ın kulları değil miyiz? O halde
nedir birbirimizden alıp veremediğimiz? Birlikte huzur ve güven içinde yaşayabilmek için
ihtiyacımız olan erdem ve faziletler fıtratımıza
nakşedilmiş iken bunları fiiliyata geçirmek, söylem ve eylemlerimize yansıtabilmek ve ikincisi
olmayan bu dünyayı daha güzel, yaşanabilir bir
dünya yapabilmek bu kadar zor mu gerçekten?
Bu bilinçle gelin hep birlikte ve gücümüz yettiğince kötülükleri bertaraf edebilmek, her
türlü ayırımcılığın önüne geçebilmek ve beraberce huzur içinde yaşayabilmek için saygı,
hoşgörü, merhamet ve adalet başta olmak
üzere tüm ahlaki erdemleri hayatımıza hakim
kılalım. Gündemi barış ve sevgi olan selim

akıl ve kalp sahiplerinden olmaya çabalayalım. Gelin Yaradanımızı darıltmayalım. Gelin
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ANKARA / Kutlu Doğum ve Çocuk Programı
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ALMANYA

Peygamberimizi gücendirmeyelim. Gelin Meleklerimizi, hoşnut olmayacakları hususları
yazma zorunda bırakmayalım. Gelin hem dünyamıza hem birbirimize sahip çıkalım ve iyiliği
yeryüzüne yayalım. Ve unutmayalım ki dünya
bize, biz birbirimize emanetiz. Daha güzel bir
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İSTANBUL

HATAY

dünya için sevgi, saygı ve merhamet diyor, selam ve hürmetlerimi sunuyorum.
İstanbul’da gerçekleşen Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programına Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in

ANKARA

KONYA

yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka-

tafa Destici, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul

nı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İs-

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal

tanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve çok

Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mus-

sayıda davetli katıldı.
Program, gül takdimiyle sona erdi.
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RAMAZAN VE CAMI
Haydar BEKİROĞLU
Diyanet İşleri Başkanlığı - Daire Başkanı

“Minareleriyle, mahyalarıyla ve göklere rahmet yıldızları gibi saçılan
ezanlarıyla sadece belirli zamanlarda insanlara ev sahipliği yapan İslâm
mescitlerinin, sair zamanlarda ise garip, mahzun ve kalabalıklar arasında
sıkışıp kalan hallerinin ıslah edilmesi, Ramazan ayında zihinlerimizi en
fazla meşgul eden konulardan biri olmalıdır. Cami mü’minlerin kalbidir.
Onu canlı tutmadan başımızı dik tutamayız.”
Yan yana söylendiğinde birbiriyle ahenkli yakınlıklar oluşturan sözcükler vardır. Bahçe ve
gül, aşk ve bülbül, hüzün ve gözyaşı, neş’e ve
tebessüm gibi. İnce bir hilalin mavi gökyüzünde belirmesiyle bize merhaba diyen ve sonra da yine aynı hilalin elveda bakışıyla on bir
ay boyunca hasretiyle bizi baş başa bırakan
Ramazan ayı denince, aklımıza oruç gelir, iftar
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gelir, sahur gelir, infak gelir ve elbette tüm bunları cem eden, vakitlerimizi minarelerinden duyulan ezanlara göre ayarladığımız camiler gelir.
Ramazan ve camiden bahsedildiğinde, çocukluk yıllarımıza anlamlı bir yolculuk yapar zihinlerimiz. Teravih namazı kılmak için camiye ilk
gidişimiz, serçe yüreklerimizin yaşadığı heyecan ve semayı andıran kubbenin altında kendini bulan haylazlıklarımız. Yaşlı amcaların biz
muzipçe şakalaşıp kıs kıs gülerken kaşlarının
altından yüzümüzü okşayan sert bakışları, vaazın cemaat tarafından duyulmaması endişesiyle “cemaat çocuklarımıza sahip çıkalım” sözleri,
çırpınışları. Herkesin alnını secdeye koyduğu

anda, birbirine garip hareketler yaparak anın
fırsatını değerlendiren çocukların keyfi ve elbette okunan mevlitler ve cami çıkışında falanca merhumun hayrına dağıtılan gül lokumlarının minik damaklarda bıraktığı tatlı izler.
İstiklal Şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, camideki çocuğun tatlı izlerini şu hatırayla anlatır;
Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: “Bu gece,
Sizinle camie gitsek çocuklar erkence,
Giderseniz gelin amma namazda uslu durun,
Meramınız yaramazlıksa işte ev, oturun!”
Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi.
Namaza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi,
Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzâde,
Ne âşıkâne koşardım hasırlar üstünde!
Konunun tebessüm ettiren tarafı bizi maziye
taşırken, çocukların ibadet bahçesinin çiçekleri olarak kabul edildikleri, gençlerin hikmet ve
irfan arayışına adres olan, kadınların uygun fiziki koşullarda abdest alıp ibadet yapabildikleri,
engellilerin güçlük çekmeden ulaşabildikleri,
etrafında ilmî yapılar, sosyal ve kültürel amaçlı
alanlar bulunan, İslam’ın nezahet, nezafet, zarafet ve letafet anlayışını yansıtan, Kur’an’ı ve
ezanı kulaklarımızdan kalbimize ileten nazenin
sedaların duyulduğu, kürsüsü, minberi, mihrabı ve mahfilleri aşk ve vecdle yoğrulmuş hayır
hizmetkarlarına emanet, mimarisi İslâm medeniyetinin ve İslam şehirlerinin kalbi olma vasfıyla uyumlu, hülasa özgün nitelikleriyle Mescid-i
Nebevî gibi, fonksiyonel mescitlere olan özlemimiz ve hasretimiz de Ramazan ayının neş’esi

içinde zihinlerimizi meşgul etmelidir. Çünkü
Ramazan; Müslüman gönüllerin bir araya
geldikleri ve aynı kıblede niyetlerini birleştirdikleri, Hz. Peygamber’in “kulun Allah’a en yakın
hali”1 şeklinde tavsif ettiği secde anının yücelişini derinden yaşadıkları camilerle yeniden buluşma imkanı sunar bizlere.
Kur’an-ı Kerîm mü’min olmakla cami arasında
derin bir bağ kurarak onu hayatımızın merkezi bir unsuru haline getirir: “Allah’ın mescitlerini Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namaz
kılan, zekat veren ve sadece Allah’tan korkanlar
imar ederler.”2
Hz. Peygamber İslam Medeniyetinin ilk şehri
olan Medine’yi mescit merkezli bir şehir olarak
kurmuş, tarih boyunca da İslam şehirleri mescitlerin etrafında şekillenmiştir. Hz. Peygamberin
inşa ettiği mescit, sadece fiziki anlamda şehrin
merkezini oluşturmamış, dini, sosyal ve kültürel fonksiyonlarıyla da bulunduğu şehrin kalbi
olmuştur. Modern çağın şehirleri madden keşmekeş içinde ve manen de harab ise bunda
şehrin beton kalabalıkları arasında sıkıştırıp
garip bıraktığımız camilerin çaresizliği de etkili
olmuştur. Kalbini yitiren şehirler yönünü de huzurunu da kaybetmiştir.
Camilerin duvarlarını, sütunlarını, kubbesini ve
sair fiziki kısımlarını inşa ve imar için büyük gayretler gösteren ve maddi imkanlarını seferber
eden mü’minler, camileri insan ve toplum hayatına şekil veren birer hikmet ve irfan merkezi
haline getirmek için de aynı gayreti sergileme1 Müslim, Salat, 147, 148.
2 Tevbe, 8/18.
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lidir. Sezai Karakoç’un ifadesiyle; “Cami, yalnız
duvarlardan ve kubbeden ibaret değildir. İçinde topladığı mü’minler de caminin ayrılmaz bir
parçasıdır. Cami, halkın hayatına kök salmış ulu
bir çınardır. Cami köktür. Halk, Müslüman halk,
caminin gövdesidir.”3
Cami öncelikle mü’minler için bir mabettir.
Müslümanların, hep birlikte “sadece sana
kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz”4 diyerek Hak Teâla’nın huzurunda el bağladıkları
mekandır. Mü’minlerin mescitlerinde namazların ardından dualar, tesbihat ve zikirler yapılır. Günün beş vaktinde sokaklardan camilere
akan mü’min gönüller burada arınır, yenilenir.
İslâm’ın camisi, mü’minler için bir kültür
ve medeniyet merkezidir. Müslümanlar,
Kur’an’ın ve onun ilkelerine örneklik teşkil eden
Hz. Peygamber’in inşa etmek istediği medeniyeti camide öğrenirler.
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İslâm’ın camisi, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla insanların içinde bulunmaktan huzur ve
neş’e duydukları mabettir. Hz. Peygamber’in
mescidinde Habeşistan’dan gelen bir heyetin oyunlar oynadıklarını, Mü’minlerin annesi
Hz. Aişe’nin Peygamber Efendimizle birlikte
bu oyunları izlediğini, Hz. Ömer’in camide oynanmasını engellemek istemesi üzerine Kutlu
Peygamberimiz’in, “Ey Erfüde oğulları, emniyet
içinde olun (oynayın)” diyerek oyunun durdurulmasına izin vermediğini5 hadis kaynaklarında okuduğumuzda, modern dönem mescitlerinin çocukları, gençliği, sevinci ve neş’eyi
içinden uzaklaştırarak soğuk batı mabetlerinin süslü ve fakat nefessiz yapılarına benzemeye başladığını düşünmemek elde değildir.
3 Sezai Karakoç, “Cami ve Halk”, Günlük Yazılar II (Sütun), İstanbul 1980. s. 521.
4 Fatiha, 1/4.
5 Buhârî, Salat, 69, İdeyn, 22, Nikah, 115, Ehâdîsü’l-Enbiyâ, 15; Müslim,
Salatü’l-İdeyn, 21, 22

İslâm’ın camisi medresedir, üniversitedir.
Üniversite kelimesinin karşılığı olan
sözcüğü, cami kelimesiyle aynı kökten gelir.
Tarih boyunca da İslâm’ın mescitleri birer ilim
merkezi olmuştur. Hz. Peygamber’in tesis ettiği
Mescid-i Nebevî’nin bir bölümü eğitim-öğretim alanıdır. “Suffa” olarak bilinen bu bölümde
asr-ı saadet anlayışını dünyaya yayacak nesiller tedrisat görmüş, bu yönüyle Suffa, İslam’ın
ilk medresesi veya ilk üniversitesi olarak kabul
edilmiştir. Suffa’da Kutlu Nebî dersler verdiği
gibi, Ubade b. Samit, Mus’ab b. Umeyr, Ebban b.
Said b. As ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh isimli sahabilerin de öğreticilik yaptıkları bilinmektedir.6

اجلامعة

Asr-ı saadetten sonra da ilim ile cami hep iç
içe olmuş, ilmi faaliyetler kimi zaman camilerde kurulan küçük çaplı ders halkalarında, kimi
zaman müştemilat kapsamındaki medrese ve
kurslarda, kimi zaman da aynı külliye içerisindeki farklı binalarda yürütülmüştür. Üstelik bu
cami ve çevresindeki medreselerde icra edilen
eğitim faaliyetleri sadece dini ilimlerle sınırlı
kalmamış, camiler kendi dönemleri içerisindeki
tüm ilimlere açık olmuş, bu yönüyle “cami” ismi
aynı zamanda tüm ilimleri de bünyesinde barındıran bir ilim ve irfan yuvası olarak tahakkuk
etmiştir.7
Bir köşesinde Kur’an, diğer köşesinde Hadis, revaklarının altında Fıkıh, bahçesinde edebiyat,
odalarında astronomi, tıp, matematik, bir bölümünde ilim ehlinin münazara, müzakere ve
münakaşaları, diğer bölümünde marifet ehlinin
tesbihleri, zikirleri, salavatı ve nasihatleri, hülasa her köşesinde farklı amaçlarla derlenen ilim
ve irfan halkaları. İşte bu mescitler, alimlerin,
mutasavvıfların, düşünürlerin yetiştiği camilerdir. Zemahşeri’yi “cârullah” unvanına erdiren
6 Yusuf Ziya Kazancı, “Asr-ı Saadet Döneminde Cami ve İfa Ettiği Hizmetler”
Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, İlmi Toplantı, s. 231.
7 Bkz. Kazancı, agm, s. 232.

Mescid-i Haram, İbn Hacib’e ufuk veren Ezher-i
Şerif, mağribin ilim ve irfan kaynağı Kayravan
Mescidi, Avrupa’ya İslâm medeniyetinin heybetini ulaştıran Kurtuba Camii, İslam öğrenim
geleneğinin zirve kurumlarından Sahn-ı Semân
medreselerine kalbini açan Fatih Camii…
İslâm’ın camileri kütüphanedir, okuma evidir. İlk emri “oku” olan bir dinin camilerinde
birkaç Mushaf-ı şerifin, üç beş ilmihal eserinin
ve ihtiyaç fazlası olduğu için bağışlanan kitap
ve mecmuanın bir köşedeki dolabın raflarında
garip bir şekilde beklediğini görmek hazindir.
Oysa bu aziz medeniyetin kütüphaneleri camilerle anılır. Camiler, Ramazan aylarında ve
çeşitli zamanlarda mukabele okunan mekanlar
oldukları gibi, insanların gelip kitap ve dergiler
okuyabilecekleri, gerektiğinde ödünç alabildikleri ve kitaplar üzerine söyleşilerin yapılabildiği
mekanlar haline getirilmeye muhtaçtır.
Cami, yardımlaşma ve paylaşma mekanıdır.
Hz. Peygamber, fakir ve muhtaç durumdaki
kimselere dağıtılmak üzere çeşitli vesilelerle
kendisine intikal eden para, mal ve erzakı mescidin yanındaki kapalı bir mekanda muhafaza
eder, Bilal-i Habeşinin muhafızlığını yaptığı bu
mekanda biriken mal ve paralar ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Bu yönüyle cami, tam anlamıyla
bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkeziydi.8 Günümüzde Zekat, sadaka ve fitre gibi
mali yönü bulunan ibadetlerin organizasyonları camilerde yapılmalı, her cami görevlisi aynı
zamanda muhitinde bulunan fakirin, garibin
ve muhtacın sıkıntısının giderilmesine öncülük
etmeli, sosyal anlamda da “imam” olmalıdır.
Cami adalet ve hakkaniyetin mekanıdır. İnsanların normal yaşantılarında sahip oldukları
tüm ünvanları, imkanları, statüleri ırkları ve
renkleri ortadan kaldırarak eşit şekilde ve yan
8 Bkz. Kazancı, agm, s. 238.

yana dizilerek Allah’ın huzurunda hep birlikte
secdeye vardıkları cami, İslam’ın hak ve adalet
anlayışının topluma yansıtıldığı bir mekandır.
Hz. Peygamber, insanlara hak ve adaleti burada
anlatmış, anlaşmazlıkları ve kırgınlıkları burada
çözmüş, hak ve adaletin ihlal edilmemesi için
gerekli kararları burada vermiştir. Bu yönüyle
cami, yaşanan hayatın içinde, sorunlardan kaçmayan ve olaylara seyirci kalmayan yapısıyla,
sosyal olayların gelişiminde öncü bir rol üstlenmiş ve toplumu ayrıştıran hak ve adalet sorunlarının önlenmesinde önemli bir fonksiyon icra
etmiştir.
Ramazan ayında; Hz. Peygamber’in bir sünneti
olarak mü’min gönüllerin itikafa durarak arındıkları, teravihin coşkusuyla huzur buldukları, okudukları mukabelelerle gıdalandıkları,
müftülerin, vaizlerin, hatiplerin nasihatleriyle
dinlerini güzelleştirdikleri İslâm mescitlerinin,
minareleriyle, mahyalarıyla ve göklere rahmet
yıldızları gibi saçılan ezanlarıyla sadece belirli
zamanlarda insanlara ev sahipliği yapan, sair
zamanlarda ise garip, mahzun ve kalabalıklar
arasında sıkışıp kalan hallerinin ıslah edilmesi,
Ramazan ayında zihinlerimizi en fazla meşgul
eden konulardan biri olmalıdır. Cami mü’minlerin kalbidir. Onu canlı tutmadan başımızı dik
tutamayız.
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CAMİLERE YARDIM

Balkanların en büyük camisinin
yapımına başlandı
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da yaptırılacak Namazgah Camii’nin temeli,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
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Başkent Tiran’da Namazgah bölgesine inşa
edilecek caminin temel atma töreni, 13 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar
Nişani, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet 2. Başkanı Mazhar Bilgin’in katılımıyla yapıldı.

“Camimizin şimdiden hayırlı olmasını, burada yapılacak ibadetlerin Allah katında makbul olmasını diliyorum” diyen Erdoğan, bu caminin Tiran’a
kazandırılmasını sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, temel atma töreni gerçekleştirilen Tiran
Namazgah Camii’nin, süratle tamamlanarak
hizmete girmesini temenni ettiğini söyledi.

“Sadece kapalı alanında 5 bin kişinin aynı anda
namaz kılmasına imkan sağlayan bu cami,
halklarımız arasındaki kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Ayrıca, caminin hemen yanında
inşa edilecek Bir Arada Yaşama Müzesi’nin de

Tiran Namazgah Camii’nin, ülkemizdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla, yardımlarıyla inşa edileceğini belirten Ertoğan, şöyle konuştu:

Arnavutluk’un zengin toplumsal yapısının aynası olacağına inanıyorum. Temelini attığımız
cami, inşallah, daha güçlü, daha yakın, daha
verimli işbirliğimizin vesilesi olacaktır. Bu güzel
hizmetin ifasında emeği geçen herkesten Allah
razı olsun.”

“Bu caminin minarelerinden ezan sesini
hiçbir zaman eksik etme Allahım”

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani de
Tiran’da böyle bir caminin temellerini atmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bulunduğumuz yer çok değerlidir. Tiran şehrinin kurulduğu 400 yıl önce tam da burada Müslümanlar
ibadetlerini yapmışlardı. Enver Hoca zamanında komünistler bunu engelleyene kadar. Tüm
dini yapılara yapılan saldırılar sürerken bile tüm
dinler burada ibadetlerini yapabildiler” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, temel atma töreninde yaptığı duada, “Allahım aynı tarihin,
aynı inancın, aynı medeniyetin çocukları olarak
bugün burada Kabetullah’ın şubesi güzel bir
mabedin inşasında Türkiye ve Arnavutluk halklarını birleştirdiğin için sana hamd ediyoruz.
Allahım dört asır burada, Namazgah’ta secde
edip sana gelen bütün büyüklerimize rahmet
gönderiyoruz. Ruhlarını haberdar eyle” dedi.

Nişani, temel atma töreninin, iki ülke Diyanet İşleri Başkanlıkları arasındaki 25 yıllık iyi ilişkilerin ve
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının
Arnavutluk’taki Müslümanlara verdiği desteğin
göstergesi olduğunu vurguladı.

“Allahım, asırlarca bu Namazgah’ta secdede
gözyaşı dökerek, ‘Rabbim bizi ve gelecek zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle, dualarımızı
kabul eyle’ diye yalvararak gözyaşı döken büyüklerimizin bugün duasının gerçekleştiğini

Konuşmaların ardından Diyanet işleri Başkanı
Mehmet Görmez ve Arnavutluk İslam Birliği
Başkanı İskender Bruçay dua etti.
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Balkanların en büyük camisi olacak
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da tek olan Ethem
Bey Camii’nde çok az kişi ibadet edebilirken,
halk bayramlarda caddelerdeki alanlarda namaz
kılıyor, yağmurlu günlerde ise sıkıntı yaşıyor.
Tiran’da 1994’te Namazgah denilen yere cami
inşası için Arnavutluk İslam Topluluğu Başkangörüyoruz. Sana sonsuz hamdu senalar olsun
Allahım” diyen Görmez, yaptırdığı duada şunları kaydetti:
“Allahım bugün temelini attığımız bu mabedi
dost ve kardeş Arnavutluk Cumhuriyetinin bağımsızlık ve özgürlük simgesi olarak daim eyle.
Minarelerinden ezan sesini hiçbir zaman eksik
etme Allahım. İçinde sana rukua eğilen, senin
için secdeye varan, ellerini açıp sana dua eden
müminlersiz bırakma Allahım.
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lığınca çalışmalar yapılmış ancak bugüne kadar
değişik tarihlerde temel atılsa da arsa ve bürokratik işlemler ile mahkeme süreçleri nedeniyle
caminin yapımına başlanamamıştı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılacak
ve Arnavutluk Müslümanlarının 100 yıllık cami
hasretinin sona erdirecek olan cami, 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.
Balkanların en büyük camisinde açık alanla bir-

Allahım başta Arnavutluk olmak üzere Balkanlarda ortak tarihin ortak medeniyetin çocukları
olarak yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize sen Müslüman kimliklerine bağlı olarak huzur ve barış içerisinde bir hayat sürmeyi onlara
nasip eyle.

likte aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

Allahım bu topraklarda tarih boyunca farklı
inançları farklı kültürleri birlikte yaşatmış bir ecdadın torunları olarak birlikte yaşama ahlakını,
hukukunu bu topraklarda kardeşlerimizin tekrar bütün dünyaya göstermesini onlara nasip
eyle. Her türlü savaştan felaketten afetten sen
muhafaza eyle Allahım.”

yük bir kültür merkezi yer alacak.

Yapılan duaların ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani,
butona basarak Tiran Namazgah Camii’nin temelini attı.

Cami alanında, 332 kişilik konferans salonu, 10
derslikli Kur’an kursu, sergi salonu, kütüphane,
lokanta ve yemekhane, 2 katlı Balkan Müzesi,
engelli ve yaşlı asansörü, bebek bakım odası,
çalışma odaları ve 500 araçlık otoparkıyla bü-

CAMİLERE YARDIM

Cibuti’ye
Sultan II. Abdülhamid Han Camii
Türkiye Diyanet Vakfı Çankaya Şubesi ve Çankaya Müftülüğünün Cibuti’de
yapacağı Sultan II. Abdülhamid Han Camii’nin temeli atıldı.
Başkent Cibuti’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da bulunduğu Salines Ouest Semti’nde
inşa edilecek caminin temel atma törenine
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh,
Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed ve
Cibuti kabinesinden 2 bakan, Türkiye’nin Cibuti
Büyükelçisi Hasan Yavuz, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş ile çok sayıda davetli
katıldı.
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Törende Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh’e cami
ile ilgili bilgi veren Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz, Sultan 2. Abdulhamid Han
Camii’nin, Osmanlı mimarisi ile yapılacağını ve
ezanın İstanbul kıraatı ile okunacağını söyledi.
Törende Cumhurbaşkanı Guelleh’in isteği üzerine Ankara Maltepe Camii İmamı Mustafa
Demir, ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem
Keleş tarafından okunan duanın ardından sembolik olarak yapılan duvara Cumhurbaşkanı
İsmail Ömer Guelleh, Cibuti Vakıf Din ve Kültür
Bakanı Aden Hasan Aden ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş tarafından briket konuldu.
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh,
Türkiye’nin bölgeye ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek, “Türkiye sadece Cibuti ile

değil tüm Afrika ile iyi ilişkilere sahip. Cibuti,
Türkiye ilişkileri çok iyi bir noktadadır” dedi.
TDV Çankaya Şube Başkanı Hamdi Gevher, iki
minareli olacak caminin, Osmanlı Devleti’nden
sonra Afrika’ya bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olma özelliğini taşıdığını söyledi.
Gevher, Siyah Kalem ve Kazova Konsorsiyumu
ile inşa edilecek caminin iki yıl içerisinde tamamlanarak ibadete açılmasını planladıklarını
kaydetti.
53
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Yurt dışı yardımlarımızda
büyük artış
Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışına
yaptığı yardımlar, geçen yıl yüzde
48,9 oranında artarak
53,24 milyon dolara ulaştı.
TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Vakfın
yurt dışına yönelik yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve dini
hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi
amacıyla 40 yıl önce kurulduğunu anımsatan
Palakoğlu, TDV’nin eğitim, kültür, sosyal, hayri
ve dini hizmetlerle uluslararası insani yardım
çalışmalarına kadar geniş bir alanda dil, din, ırk
ve cinsiyet ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Palakoğlu, Vakfın, yurt içinde 997 şubesi ve 102
ülkedeki faaliyetleriyle Türkiye’nin dünyadaki
iyilik hareketine dönüştüğünü dile getirerek,
Türkiye’nin gelişimi doğrultusunda TDV’nin

2013

35,74 Milyon $

2014

53,24 Milyon $

son yıllarda yaptığı çalışmaların da bütün kesimlerin takdirini kazandığını söyledi.
Türkiye’nin, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) gelirlerine göre, 2013’te 4,3 milyar dolar dış yardımla en çok yardım yapan ülke olduğunu, TDV’nin
de 35,74 milyon dolarla “yurt dışına en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu” unvanını aldığını hatırlatan Palakoğlu, şöyle konuştu:
“Vakfın yurt dışına yaptığı yardımlar, 2014 yılında yüzde 48,9 oranında arttı. TDV, 2014 yılında yurt dışına 53,24 milyon dolarlık insani
yardım yapmıştır. Yeryüzünde iyiliğin egemen
olması misyonu, ülkemizde ve yedi kıta insanlığın hizmetinde bir Vakıf olma vizyonuyla hareket eden TDV, yurt içinde ve dışında eğitim
faaliyetlerine öncelik vermekte, hayri ve sosyal
çalışmalar yürütmekte, Diyanet İşleri Başkanlığı
hizmetlerine destek vermenin yanı sıra kültürel
faaliyetleri ile İslam Ansiklopedisi ve Hadislerle
İslam gibi nadide eserleri zengin kültür hazinemize kazandırmıştır.”

“Bütün mağdur ve mazlumların
yardımına koşuyoruz”
Palakoğlu, 2010-2014 yıllarında, yurt dışı ve
içine yönelik insani yardım faaliyetleri için 292
milyon lira tutarındaki yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarına dikkati çekti.
Geçen yıl ramazanda, Türkiye ve 47 ülkenin 232
bölgesinde iftar sofraları kurduklarını anımsatan Palakoğlu, “7 milyon lira tutarında yar-

dımı 1 milyon insana ilettik. 2014’te 135 bin
394 hisse kurbanı, ülkemizde 174 il ve ilçede,
yurt dışında ise Balkanlar’dan Filistin’e, Kafkasya’dan Afrika’ya, Türk Cumhuriyetlerinden
Latin Amerika’ya ve Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“Suriye’de 2011’de başlayan siyasi kriz ve iç sa-

Palakoğlu, dünyada mağdur ve mazlum kim
varsa yardımına koşma gayreti içinde olduklarına işaret ederek, Pakistan ve Bosna Hersek’teki
sel felaketinde, Filipinler’deki tayfunda,
Haiti’deki depremde ve Afganistan’da zor günler yaşayanların yanında olduklarını aktardı.
Palakoğlu, yardım kampanyalarıyla eğitimden
sağlık ve insani yardıma kadar Somali, Arakan
ve Malililerin yaralarını sardıklarını kaydetti.

kampanyasında 13,5 milyon lira bağış topladık.

vaşın mağdur ettiği Suriyeli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Asırlardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız ve ülkemize sığınan Suriyelilerin
acısını dindirmek, sorunlarına çözüm üretmek
için eğitimden sağlığa birçok alanda projeler
geliştirdik. Suriyeliler için başlattığımız yardım
129 tır ve 62 kamyon insani yardım malzemesini Türkiye ve Suriye’deki kamplarda yaşayanlara ulaştırdık.”
Palakoğlu, 2014’te İsrail saldırılarının ardından
Filistin için kampanya düzenleyerek, gıda ve
barınma yardımı yaptıklarını anımsattı. Saldırılarda zarar gören 9 caminin yeniden yapılması

Suriye ve Filistin’e yönelik çalışmalar

için çalışma başlattıklarını bildiren Palakoğlu,

“Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli kardeşlerimize ensar olduk” diyen Palakoğlu, şöyle devam etti:

proje çalışmaları devam eden bu camiler için
18 milyon lira ödenek ayırdıklarını sözlerine
ekledi.
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GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE
RAMAZANLARIMIZ
Prof. Dr. Nesimi YAZICI
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Bizim toplumumuz için Ramazan bir kültür, kaynağını
Kur’ân-ı Kerîm ve onu yaşanılır bir gerçek halinde sunan
Hz. Peygamber’in Sünnetinden alan bize özgü bir yaşama biçimiydi.”
Bir milleti tanımak için onun yalnızca bu gününe değil geçmişine de dikkatle bakmanın gerekeceği açıktır. Şüphesiz bu durum milletimiz
için de bütünüyle geçerlidir ve bizi en iyi tanıma yollarından biri, geçmişimiz ve ilhamıyla
örneğini ondan alarak günümüz şartlarında yaşanan Ramazanlarımızı görmek ve anlamaktır.
Çünkü Ramazan ayı kişiler ve onların oluşturduğu bütün İslâm millet ve toplumları yanında,
Müslüman Türk milleti için de pek özel ve özellikli bir zaman dilimidir.
Bilindiği gibi Ramazan inananlar için her
iki cihanda saadet kaynağı yüce kitabımız
Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olmaya başladığı aydır.
Bu nedenle de bütün Müslümanlar açısından
yılın çok önemli bir zaman dilimini oluşturur.
Yine Ramazan oruç ayıdır, teravihiyle birlikte
namaz ayıdır, sadaka-i fıtırı da içeren yardımlaşma ayıdır, son kısmında itikâfın öne çıktığı
aydır, nihayet içerisinde ‘bin aydan daha hayırlı’
bir zaman dilimi yani Kadir Gecesi’ni barındıran

aydır… hâsılı Ramazan, Müslümanların ibadet
hayatlarını en üst düzeye ulaştırdıkları yılın pek
feyizli bir dönemidir. Bununla birlikte bu ayı
değerli kılan, dünyanın muhtelif yörelerine dağılmış Müslümanların, büyük bir ihlasla da olsa,
yalnızca Yaratanlarına kulluklarının ifade ve
göstergesi olarak, bir kısmı yukarıda gösterilen
ibadetlerine özen göstermeleri de değildir.
Nitekim İslâm dünyasının Ramazan öncesi ve
sonrasıyla, Ramazan ayı bu yönüyle değerlendirildiğinde aradaki değişiklikler kolaylıkla
fark edilebilecektir. Söz konusu mensup olduğumuz Türk-İslâm toplumu olduğunda ise
milletimiz tarafından kelimenin tam anlamıyla
bir Ramazan kültürü oluşturulduğunun ve bunun nakış nakış işlenerek yaşandığının altının
çizilmesi gerekecektir. Biz bu küçük yazımızda
işte bunlara yani ülkemiz ve toplumumuzda
geçmişte yaşanan Ramazanlara, ibadetlere ve
çoğu defa bunlarla uyumlu biçimde devam
eden hayata, kısacası önceki dönemlerde yaşa-
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nan, günümüzde de değişen şartlar ve imkânlarla bağlantılı olarak kuvvetli yansımaları müşahede edilmekte olan Ramazan kültürümüzü,
en özlü biçimiyle, görüp göstermeye, değerlendirmeye çalışacağız.
Osmanlı Türk-İslâm toplumu ve özellikle de
onun en rafine göstergesi olarak başkent İstanbul’a önceliği verecek olursak, Ramazan kültürünün yalnızca 29 veya 30 günlük bir aydan
ibaret bir devrede yaşanmadığını ifade etmemiz gerekmektedir. Çünkü bu aya ait bir kısım
hazırlıklar daha önceden yapılmakta olduğu
gibi, onun uzantıları takip eden ay ve aylarda
da devam edebilmektedir. Nitekim bu çerçevede evlerde yapılan çalışmaları öncelikle hatırlayabiliriz.
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Osmanlı toplumunda Ramazan ayının habercisi, kendisiyle birlikte Üç Aylar diye isimlendirilen Receb ve Şaban’dan ilkinin girişidir. Receb
ayının gelişiyle birlikte on bir ayın sultanına yolculuk başlamıştır. Artık Ramazan için maddî ve
manevî hazırlıklara gecikmeksizin girişmek gerekmektedir. Bu nedenle üç ayların görünüşüyle
birlikte, diğer vesile ve vasıtalar yanında, bilhassa da hutbe ve vaazlarla cemaat, içinde bulunan
zamanın önemi ve bu sırada inananların dikkat
etmeleri gereken hususlar konusunda bilgilendirilir, uyarılırlardı. Zaten evlerde hanımlar, akıp
giden zaman içerisinde takvimin farkındadırlar
ve bilhassa da büyükler, gerekli gördükleri duyuru ve uyarıları yapmaktan hiçbir zaman geri
durmamaktadırlar. Toplumumuzda bu devreyi
yani Ramazan öncesindeki iki ayı da, bir bakıma

Ramazan’ın öncüsü bilerek oruçlu geçirenlerin
çokluğu bilinmektedir. Bu süreçteki Regâib, Mirac ve özellikle de Ramazan’a çok yaklaşıldığının habercisi olmak bakımından Berat kandili,
yaşanan hayatın önemli durakları olarak, toplumumuz tarafından özen ve samimiyetle değerlendirilmekteydi.
Müslüman Türk toplumu için Ramazan çok
önemliydi ve onun için hazırlıkların, hem
maddî ve hem de manevî alanda, imkânların
elverdiği en üst düzeyde tamamlanması gerekiyordu. Bu açıdan Berat kandili de evlerin Ramazan’a hazırlanması için son bir uyarı görevini
üstlenmişti. Artık eve gereken yiyecek stokunun eksikliklerinin giderilmesi, bunun yanında
yalnızca Allah’ın rızası hedeflenerek, yakın ve
uzak akraba ile tanıdık, tanımadık muhtaçlar
için hazırlanan yardım paketlerinin, öncelikle
ve geciktirilmeksizin yerlerine ulaştırılması gerekmekteydi. Takip eden günlerde evin diğer
maddî hazırlıkları ve temizliği yapılacaktı. Bu
sırada hane halkı arasında Ramazan sıklıkla
anılmaktadır ve büyükler yanında, bilhassa da
ilerleyen yıllarda hayatlarının bu dönemini değişik renkleriyle daima hatırlayacak olan çocuklar sabırsızlık göstermektedirler. Tabiatıyla içerisinde birçok folklorik unsurları da barındıran
rü’yet-i hilâl, yani Ramazan hilâlinin görülmesi
ve bunun mahkemece resmen kayıt altına alınmasını gerektirmekteydi. Aslında hilâlin gözlenmesi yalnız oruç ayının başlangıcı için değil,
Kadir gecesinin belirlenmesi ve Şevval hilâlinin
görülmesi yani Ramazan’ın sonuna gelinmesi
ve Osmanlı literatüründeki isimlendirilmesiyle
Îd-i Saîd-i Fıtr yani bayrama ulaşılmasıyla da ilgiliydi ve bütün bu gelişmelerin resmî yönleri bulunduğu gibi, halkı doğrudan alakadar etmesi
dolayısıyla çeşitli folklorik unsurları da barındıran bir takım uygulamaları içermekteydi.

Osmanlı döneminde yönetim Ramazan ayları
öncesinde, özellikle de Tanzimat sonrasında
muntazaman takip etme imkânı bulduğumuz
Ramazan Tenbihnâmeleri yayınlamaktaydı.
Varaka-i Mahsusalar, yani bir bakıma el ilanları
tarzındaki bu resmî duyurularla hükümet, bir
taraftan Ramazan ayında başkentte asayiş ve
düzenin korunması yönünde alınan tedbirleri
dile getiriyor, öte taraftan da halkın bu ayda
ibadetlerini huzur içerisinde geçirmesini temine çalışıyordu.
Önceliği başkent İstanbul’a vererek değerlendirecek olursak, Osmanlı başkenti için
Ramazan’ın dinî ve sosyal hayatın son derece
yoğun yaşandığı bir ay olma niteliğinin öne çıktığının altını çizmemiz yerinde olacaktır. Çünkü
bu ayda diğer ibadetler yanında başta farz olan
Ramazan orucu, sonra da Hz. Peygamber’in
sünneti olarak Teravih namazları kılınmaktadır.
Bunlar yanında Kur’ân-ı Kerîm okunmasına ve
anlaşılmasına büyük önem verilmektedir. Bu
sonuncusuna bağlı olmak üzere münferit olarak yapılan hatimler yanında hemen her camide
mukabeleler okunmakta ve kadın ve erkeklerden oluşan cemaatler tarafından bunların belli
düzeni içerisinde takip edilmesine özen gösterilmektedir. Mukabele uygulamasının, imkânı
olan ev ve konaklarda da sürdürüldüğünü bu
vesile ile hatırlamamız yerinde olacaktır. Aynı
şekilde vaaz ve nasihat hizmetleri de Ramazan
aylarında bilhassa yoğunlaşmaktadır. Hatta
bu yönde ülke çapında büyük bir hareketlilikten bahsetmemiz mümkündür. Bu çerçevede
en ünlüleri İstanbul’da bulunan medreselerde
öğrenime ara verilir, talebe-i ulûm hem öğrendiklerini halka aktarmak ve bu arada bilgilerini
pekiştirmek, hem de gelecek dönem için bir
miktar harçlık elde etmek için Ramazan’da ülke
geneline dağılırdı. Bu uygulamaya cerre çıkmak
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denir, böylece dinî bilginin ülke genelinde yayılması mümkün olurdu. Buna karşılık başkent
her zaman cazibe merkezi olma özelliğini korur, İstanbul camilerine de çok sayıda kişi vaaz
vermek için akın ederdi. Tabiatıyla bu noktada
yöneticilere, yetersiz kişilerin kürsülere çıkarak halka eksik veya yanlış bilgiler vermelerini
önlemeye çalışmak, buna karşılık vaazlardan
azamî faydanın temini çarelerini düşünmek ve
uygulamaya koymak sorumluluğu düşerdi. Bu
konuyla ilgili çok sayıda arşiv belgesi ve oldukça geniş bir literatür üretilmiş olması, yöneticilerin durumunun nezaketinin farkında olduklarının ve imkânlar ölçüsünde bu yönde çaba sarf
ettiklerinin göstergesini oluşturmaktadır.
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Tanzimat’ın ilk dönemleri sonrasındaki süreli
yayın organları olarak bütün gazeteler ve bilhassa da dinî ağırlıklı dergilerde, İstanbul’daki
gerçekten çok etkili ve renkli Ramazan hayatıyla ortaya konan hizmetleri, geçmişi gösteren
birer ayna misali takip etmek mümkün olmaktadır. Özellikle de selâtîn camiler olarak isimlendirilen büyük mabetler bu bakımdan hayatın
merkezindedirler. Oralarda en ünlü kürsü şeyhleri/vaizler vaaz vermekte, okuyuşları ve sesleri
en beğenilen hafızların mukabeleleri takip edilmektedir. Bu vesile ile İstanbul camilerinde bir
vaizin merkezî vaazı ve bir hafızın veya hafızlar
grubunun mukabeleleriyle yetinilmediğini vurgulamamız gerekir. Bazen birkaç vaiz, birkaç
hafız grubu bir caminin kendi seçtikleri birer
köşesinde üzerlerine düşen hizmeti büyük birer huşû içerisinde yerine getirirler, cemaat istediği hocaları takip edebilirdi. Benzer durum
Bursa Ulu Camii gibi taşradaki büyük mabetler
için de aynen geçerliydi. Osmanlı dönemi gazete, kitap ve resmî belgeleri kadar halk dilinde de mübarek, şerîf ve mükerrem gibi sıfatlarla
birlikte anılan Ramazan heyecanının zirve noktası ise şüphesiz Kadir Gecesi’nde yaşanırdı. O

gece İstanbul’da hiç uyunmaz, tâ sabaha kadar
cami cami dolaşılarak ibadet ve taat, tazarrû ve
niyazla vakit geçirilir, bunun sonunda da şüphesiz bütün inananlar kendilerini daha arınmış
hissederlerdi.
İstanbul Ramazanlarında, dinî ve sosyal hayatın
merkezinde yer alan camilerle çevresinde yaşanan hayat içerisinde, günümüzde hatırlanması
gereken birçok farklı unsurlar söz konusudur.
Yakın geçmişlerde tekrar başlatılan ve daha
ziyade dinî ve sosyal içerikli kitaplarla bir kısım hatıra eşyanın satışa sunulduğu Ramazan
Sergilerinin köklerini de Osmanlı döneminde
başkent Ramazanlarında takip edebilmekteyiz.
Bilhassa da Ayasofya, Sultan Ahmet, Bâyezid,
Fatih Camii gibi büyük camilerin avlularında
kurulan Ramazan Sergileri; kitap, tespih, seccade ve benzerleri yanında geniş Osmanlı ülkesinin Balkanlar, Kafkaslar, Arabistan, Mısır,
Tunus, Libya gibi değişik yörelerinden ve hatta
Hindistan gibi ülke haricindeki uzak diyarlardan getirilmiş her çeşit ürünü içerirdi. Oruçlu
mü’minler açısından özellikle de ikindi namazları sonrasında tercih edilen bu sergiler, Müslümanlar kadar Gayrimüslim vatandaşlar ve ziyaret amacıyla gelmiş olan yabancıların da sürekli
uğradıkları mekânlardı.
Bilindiği gibi Osmanlı sultanları, zaman zaman
başkentte halkın arasına karışırlar, bazı defalar bunu tebdil-i kıyafetle gerçekleştirirlerdi.
Ramazan aylarında bu tür faaliyetler bilhassa
fazlalaşırdı. Böylelikle Padişah da namazını istediği camide teklifsiz tekellüfsüz kılar, arzu ettiği
yerde mukabeleyi veya bir hoca efendinin vaazını sıradan bir vatandaş gibi takip edebilir, kendini tanıtmadan halkla bir arada olabilirdi. Nihayet Ramazan aylarındaki Cuma Selâmlıklarıyla
ve Bayram Namazı, yerli halk kadar yabancılar
için de çok daha dikkat çekici olurdu.

Söz padişahlardan açılmış iken halife sultanın,
ailesi ve geniş çevresiyle birlikte yaşamakta olduğu Osmanlı Sarayı’na da Ramazan’ın uhrevî
bir hava getirmekte olduğunun vurgulanması
yerinde olacaktır. Şüphesiz Saray Ramazanları
ile ilgili birçok husus dile getirilebilirse de biz
birkaç cümle ile önce Huzur Dersleri’ne, ikinci
olarak da Hırka-i Şerîf Ziyareti’ne değinmekle
yetinmek istiyoruz. III. Mustafa (1757-1774)’nın,
babası III. Ahmed (1703-1730) döneminde zaman zaman düzenlenen ilmî toplantılardan
etkilenerek XVIII. yüzyılın ikinci yarısında sistemleştirdiği Huzur Dersleri, başta dönemin
padişahı olmak üzere, devlet ileri gelenleriyle
bir kısım saray mensubunun da takip ettikleri bir ilmî toplantıydı. Burada dersi anlatan
bir hoca efendi (Mukarrir) ile müzakereci konumunda beş altı kadar (önceleri Talip, daha
sonra Muhatap) hoca efendi bulunur, toplantı
genelde öğle ile ikindi arasında olmak üzere
düzenlenirdi. Huzur Dersleri bir Ramazan’da
sekiz ders olarak 1924’te hilâfetin kaldırılışına
kadar devam etmişti.
Osmanlı sarayında Ramazanla ilgili teşrifât arasında Hırka-i Saâdet/Şerif Ziyareti de önemli bir
yer tutardı. Bilindiği gibi Yavuz Sultan Selim
(1512-1520)’in 1517’de Memluk Devleti’ne son
vermesinin akabinde Mekke Emiri Ebü’l-Berekât
oğlu Ebû Nümey’i Kahire’deki Padişah’a göndermişti. Bu vesile ile Mekke Emiri hem Yavuz’a
ve dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmiş ve hem de bir kısım kutsal emaneti göndermişti. Padişah tarafından Topkapı Sarayı’nda
özel olarak yaptırılan Hırka-i Saâdet Dairesi’ne
konulan bu Emânât-ı Mukaddese/Mübâreke için
hemen bir hafız grubu oluşturulmuş ve ihtilal
ve isyanlar gibi olumsuz şartlarda dahi burada
Kur’ân-ı Kerîm’in okunması aralıksız sürdürülmüştür. Osmanlı padişahları tarafından Hırka-i

Saâdet Dairesi’ndeki Emânât-ı Mukaddese/
Mübâreke Cuma, kandil, sefere çıkma öncesinde veya cülus zamanları gibi pek çok vesileyle
ve daima büyük bir saygıyla ziyaret edilirdi.
Bununla birlikte Emânât-ı Mukaddese/Mübâreke’nin her Ramazan’ın 15’inde muntazaman
ziyareti XVIII. yüzyıldan itibaren devlet teşrifâtı
içerisinde yer almıştı. Nitekim ilerleyen zamanın resmî belgelerinde ve özellikle de gazete
ve dergilerin ortaya çıkmasından sonra bu yayın organlarında söz konusu ziyaretler büyük
bir dikkatle dile getirilir, resmî tören sonrasında
halkın da ziyaretlerine imkân sağlandığı ilan
edilirdi. Bilindiği gibi İstanbul’da Hz. Peygamber’e ait diğer bir hırka daha bulunmaktadır
ki, nakledildiğine göre Peygamberimiz bunun
Veysel Karanî’ye verilmesini vasiyet etmişti. Nihayet Yemenli Şükrullah Efendi isimli bir zata
intikal eden bu hırka, 1628’de onun tarafından
Osmanlı Padişah’ı Genç Osman (1618-1622)’a
hediye edilmişti. Önceleri Fatih’te şehrin en
eski camilerinden biri olan Akseki Camii’nde
korunan Peygamberimizin söz konusu hırkası daha sonra Sultan Abdülmecid (1839-1861)
tarafından, Hırka-i Şerîf Camii yaptırılınca oraya
nakledilmiş olup Osmanlı döneminde olduğu
gibi günümüz Ramazanlarında da halkımız tarafından yoğun bir ilgiyle ziyaret edilmektedir.
Ramazan’ın bizim toplumumuzda yalnızca ibadetlerde ve Müslümanlar arasındaki olumlu
ilişkilerde yoğunlaşılan bir zaman diliminden
ibaret olmadığını yazımızın başında ifade etmiştik. Bizim toplumumuz için Ramazan bir
kültürdü, kaynağını Kur’ân-ı Kerîm ve onu yaşanılır bir gerçek halinde sunan Hz. Peygamber’in
Sünnetinden alan bize özgü bir yaşama biçimiydi. Ramazan’da iftar sofraları kurulur, yakınlar, ahbaplar, tanıdıklar, fakir ve muhtaçlar davet edilir, birlikte yenilir birlikte teravih kılınırdı.
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İftarda ille de davetlilerin bulunması söz konusu değildi. Sofralar herkese açıktı. O nedenledir
ki Türkçemizde Tanrı Misafirleri deyimi çok yaygınlaşmıştı. Hediye vermek Hz. Peygamber’in
Sünneti ise Ramazan’da bizim ülkemizde bunun ismi Diş Kirasıydı ve soframıza oturarak bizi
onurlandıranlara verilirdi.
Tabiatıyla Ramazan’da camiler hayatın merkezindeydi ve bir zamanlar yedi tepeye kurulduğundan bahsedilen İstanbul camileri mahyalarıyla hem en özlü biçimiyle öğüt ve bilgi verir
ve hem de birer gelin gibi süslenir, ışıklanırdı.
Teravih namazlarına çok önem verilir ve bilhassa da büyük camiler tercih edilirdi. Şüphesiz bu
tercihte mahyalar ve bilhassa da Kur’ân-ı Kerîm’i
en güzel biçimde açıklayan kürsü şeyhleri ve
namaz kıldıran imam efendiler kadar, teravihin
her dört rekâtı sonrasındaki Ramazan İlâhilerini
makamlarının bütün inceliklerine riayetle okuyarak gönülleri şenlendiren müezzinlerin de
rolleri vardı.
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Geçmiş dönemlerdeki Ramazan kültürümüzle
ilgili olarak hatırlanabilecek bir husus da, inancın ibadet olarak en önemli toplu tezahürüne
şahit olunan on bir ayın sultanı Ramazan ayının,
bir arada yaşama tecrübemiz açısından dikkat
çekici sonuçlar ortaya koymuş olmasıdır. Nitekim François Georgeon’un İstanbul merkezli
olmak üzere ve XVIII. yüzyıl sonlarından İkinci
Dünya Harbi arifesine kadar, yani hem Osmanlı
ve hem de Cumhuriyet’in ilk devresine içine
alan 150 yıllık bir dönemi (1789-1939), farklı
inanç mensupları arasındaki toplumsallık ilişkileri açısından değerlendiren geniş makalesi bu
açıdan ufuk açıcı niteliktedir.
Ramazan çerçevesinde oluşan ve gelişen toplumsal hayatta Gayrimüslimler; karşılıklı ziyaretler, muhtelif karşılaşmalar, sohbetler, çok

sayıdaki konukseverlik örnekleriyle de yer almaktaydılar. Sultan ve saray çerçevesinde dinî
cemaatlerin temsilcileriyle, patrikler ve bazı din
adamlarının iftara davetleri yanında, Gayrimüslim komşuların iftar ve bayram yemeklerine davet edilmiş olmalarına da rastlanabilmekteydi.
Bu sırada (1885) Osmanlı başkentinde 874.000
kişilik bir nüfusun yaşamakta olduğu, bunların % 44’ünün Müslüman, % 17,5’nin Rum, %
17’sinin Ermeni (Gregoryen), % 5’inin Yahudi ve
% 14’ten fazlasının yabancı olduğu düşünülürse, aynı şehirde birlikte yaşamanın en akılcı yolunun birbirini anlamak ve hoşgörü içerisinde
yaşamaktan geçtiği de zaten kolaylıkla anlaşılır.
Tespitler bu hususun büyük ölçüde başarılmış,
Müslümanlar açısından dinî hayatın zirveye
çıktığı bir zaman diliminde, özellikle iyi geçim
gereklerinin sağlanmış olduğu yönündedir.
Geçmişimizin yansımaları günümüzde de devam etmekte olan Ramazanlarıyla ilgili söylenebilecekler şüphesiz bunlardan ibaret değildir. Lihye/Sakal-ı Şerif ziyaretlerimiz var, Divan
edebiyatında Ramazâniyye ve Bayramiyye
gibi şiir türlerini içeren edebî ürünlerimiz var,
Ramazan topumuz, davul ve davulcumuz var,
manilerimiz var, zengin bir fıkralara dağarcığımız var, kabir, türbe ziyaretlerimiz var, ok
yönlü değerlendirilmeyi hak eden bayramlarımız var… Şüphesiz sayılanlara ek olarak bu
satırları okuyanların zihinlerinden geçen daha
ne çok güzelliklerimiz var. Bunları düşünerek
son bir cümleyle yazımızı tamamlamamız gerekirse, ilhamımızı kitabımız Kur’ân-ı Kerîm
ve Hz. Peygamber’in Sünnet’inden alarak sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazanı, rızasına uygun biçimde ihyâ etmeyi
Cenab-ı Mevlâ’nın hepimize nasip etmesini temenni ve niyaz etmek isteriz.
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RAMAZAN’DA NASIL BESLENMELI

“Ramazan ayı farklı bir
beslenme şekli gerektirmez.
Ancak, on altı saat gibi bir
duraklama sürecinden sonra
yemek yemeğe başlanması
(iftar, iftar sonrası ve sahur)
beslenme kurallarını
beraberinde getirmektedir.”
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Ramazan ayı Müslümanlar açısından pek çok
açıdan önemlidir. Ancak, bunların en önemlisi
Kur’ân-ı Kerim’in bu ayda nâzil olmaya/inmeye
başlamış olmasıdır. 1400’ü aşkın seneyi içeren
ve kıyamete kadar devam edecek olan İslâm
tarihinin ilk harfleri bu ayda yazılmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen tek ay Ramazan
ayıdır. “( o sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanları hidayete ulaştıran Kur’an, hak ile batılı
birbirinden ayıran apaçık ayetler halinde onda
indirildi.”(Bakara Suresi / 185) Allah böyle buyurarak mübarek Ramazan’ın başlıca özelliğine dikkat çekiyor ve devamında gücü yeten
Müslümanların oruç tutmalarını emrediyor.

Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU

Orucun bizlere faydaları saymakla bitmez. Bu
yüzden tüm Müslümanlar oruç tutmak için
ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekler.
Yine de oruç tutarken zorlanan pek çok kişi
vardır. Bunun altında yatan sebeplerin bazıları
da tabi ki yanlış yeme-içme alışkanlıklarına dayanmaktadır. Dergimizde özellikle bu konuya
değinmek ve siz değerli okuyucularımızın dikkatini bu önemli konuya çekmek isterim.
Dünyada yılda 17 milyon, AB’de 2 milyon, Türkiye’de 200 bin kişi kalp hastalıklarından ölüyor.
Daha da önemlisi; Türkiye’de her yıl 200 bin kişi
koroner hastalıklar havuzuna katılıyor. İyi olan
ise değiştirilebilir nedenler devre dışı bırakıldı-

ğında, kalp hastalıklarının yüzde 80 oranında
önlenebilmesidir. Değiştirilebilecek en önemli
neden ise yanlış beslenmedir.
Dünyada genellikle ileri yaşlarda görülen kardiyovasküler hastalıklar, Türkiye’de 10-12 yıl daha
erken ortaya çıkıyor. Bunun en önemli sebebi
beslenme alışkanlıkları. Ülkemizde yanlış beslenme alışkanlıkları 11 ayın sultanı diye nitelendirdiğimiz ramazanda da son sürat ilerliyor.
Bu yüzden de ramazanın sonlarına doğru ve
sonrasındaki ilk birkaç hafta içerisinde kardiyovasküler hastalıklar artış göstermeye devam
ediyor. Bu sebeple sizlere özellikle ramazan
ayı boyunca dikkat etmenizi gerektiren birkaç
noktayı aktarmak isterim.

Ramazanda beslenme kuralları

yağda kızartmanın karaciğeri yorduğunu
unutmayınız. Etin hazırlanmasında haşlama,
fırın veya ızgara tercih edilmelidir.
• Sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda kalkılarak sahur yapılması sağlığın korunması için
gerekli olup dengeli beslenmenin de gereğidir. Sahurda tüketilecek gıdaların mümkün
olduğu kadar az tuzlu ve az yağlı olmasına
özen göstermelidir. Sahurda zeytin yağlı bir
öğün ve bir çorba tercih edilmelidir. İçecek
olarak ayran, meyve suyu, sebze suyu veya
maden suyu tercih edilebilir. Asitli ve gazlı
içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak
durmalıdır.
• Unutmayınız, yağda kızartılmış et, yağda kızartılarak hazırlanmış hamur tatlıları veya kızartılmış sebze ile beraberinde asitli ve/veya
gazlı içecekler tüketildiğinde hem çok daha

Ramazan ayı farklı bir beslenme şekli gerektirmez. Ancak, on altı saat gibi bir duraklama
sürecinden sonra yemek yemeğe başlanması
(iftar, iftar sonrası ve sahur) beslenme kurallarını beraberinde getirmektedir. İşte, ramazan ayı
sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı tavsiyeler;
• Ramazan ayında hazırlayacağınız yemeklerde tuz, acı-baharat kullanımını azaltınız.
• İftarda hızlı yiyerek mideyi birdenbire doldurmak şişkinlik, gaz, bulantı, yanma ve
kabızlık gibi şikayetlerin gelişmesine neden olabilir. Unutulmamalıdır ki, orucun en
önemli özelliği kişinin bedenini ve maneviyatını aşırılıklardan korumasıdır.
• Mümkün olduğu kadar, kızartmalardan uzak
durmaya çalışılmalıdır. Özellikle et türlerinin
yağda kızartılmaması önemlidir. Her türlü
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erken acıkma duygusu gelişecek hem de
kanda kolesterol ve trigliserid değerlerinin
yükselmesine neden olacaktır.
• Ramazanda kabızlık şikayetine karşı mükemmel bir çözüm sahurda tüketilecek bir kase
pirinçsiz olarak hazırlanmış zeytin yağlı pırasa yemeğidir. İstenir ise havuç da ilave edilebilir.
66

• Glisemik indeksi yüksek olan (kan şekerini
hızlı yükselten) besinler yerine kan şekerini
dengeli bir biçimde yükselten bulgur, tam
buğday ekmeği, mercimek, nohut, tam buğdaydan yapılmış makarna gibi lifli ve posalı
gıdalar tüketilmelidir. Pirinç pilavı, beyaz ekmek, bezelye glisemik indeksi yüksek olan
gıdalar arasında olup kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olurlar.

• İftara çok sıcak olmamak şartıyla çorbayla
başlayıp, oruç açıldıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra az yağ kullanarak hazırlanmış sebze
içerikli etli yemek ve salatayla devam edilir.
• İftar sonrası birer saat ara ile küçük porsiyonlar halinde taze veya kuru meyveler, tuzlu
olmayan fıstık, badem, Antep fıstığı, ceviz
karışımları tüketilebilir.
• İftarda veya sonrasında tüketilecek tatlıların
sütten yapılmış olanlarının tercih edilmesi
önerilir. Muhallebi, sütlaç veya güllaç tercih
edilmelidir. İlave edilecek şekerin de ölçülü
olmasında fayda var.
• İftarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de hızlı yiyerek ve çok çeşitli besinlerden kısa sürede tüketmektir. Enerjisi yüksek
çeşitli gıdaların hızlı bir şekilde ve de kısa

sürede tüketilmesi ramazanda kilo almanın
en önemli sebebidir. Bu durum sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında etkendir. Özellikle
diyabet, yüksek tansiyon ve reflü şikayetlerinden yakınanların sayısı bu ayda artmaktadır. Ramazan sonrası yüksek tansiyon veya
şeker hastalığına olan yatkınlığın artış nedeni, ramazanda dengeli ve yeterli beslenmeyi
bilmemekten kaynaklanmaktadır.
• İftar sonrası en az 20 dakikalık yürüyüş yapınız. Hemen televizyon veya bilgisayar karşısına geçip kendinizi atalete (hareketsizliğe)
terk etmeyiniz.
• İftar ve sahur öğünlerinde cacık veya yoğurt
ve salata vazgeçilmeniz olmalıdır.
• Oruçlu iken gün içerisinde erken acıkma yaşamak istemiyorsanız, öğünlerinizde (iftar
ve özellikle sahurda ) haşlanmış orta boy bir
adet patates yemeği ihmal etmeyiniz. Nohut,
mercimek, kuru fasulye veya bulgur pilavı
acıkmayı geciktiren gıdalardır. Özellikle mercimek ve haşlanmış patates uzun süre tok
tutan gıdalar arasındadır. Unlu mamullerin
tüketilmesi açlık duygusunu erkene alır. Tip
numarası yüksek unlar (1200-1500) henüz
ülkemizde kullanılmaktadır. AB ülkelerinde
marketlerde satılan unların üzerinde tip numaraları belirtilmiştir. Satılan unun tip numarası ne kadar düşük (450-550) ise, glisemik
indeksi o kadar yüksektir. Yani kan şekerini
o kadar hızlı yükseltir. Tip numarası yüksek
unların (1200-1300-1400-1500-1600… gibi)
glisemik indeksi de giderek azalır. Kısaca,
satılan unun tip numarası ne kadar yüksek
ise o kadar sağlıklıdır. Tip numarası düşük
unların glisemik indeksi yüksek, içeriğindeki gluten oranı yüksek, mineral, vitamin ve
lif bakımından da yoksundur. Tip numarası

yükseldikçe unun içerisindeki mineral, vitamin, lif oranı da o kadar yüksek demektir.
Ekmeğin yapıldığı unun tip numarası ne kadar yüksek ise, tadı ve lezzeti de o kadar yükseliyor demektir. Tat ve lezzetin yükselmesi,
mineral, vitamin ve lif oranlarının yüksek
olmasından kaynaklanır. Bazı fırınlarda, tam
buğday ekmeğinin satıldığını görürsünüz.
İşte o ekmekler tip numarası yüksek olan undan yapılmıştır. İşte, tip numarası yüksek undan yapılmış ekmek en sağlıklı ekmektir. Çok
yakın bir gelecekte memleketimizde de bu
uygulamaya geçileceğini zannediyorum. Hiç
saf su içtiniz mi? Yani, içeriğindeki mineraller
sıfırdır. Tadı ve lezzeti yoktur. Suya tadını veren çıktığı kaynağındaki mineral çeşitliliği ve
bu minerallerin de kendi aralarındaki oranlarıdır.

Kimler hekime danışmadan oruç
tutmamalı
Şeker (diyabet), yüksek tansiyon, karaciğer yetmezliği, kronik hastalığı olanların veya herhangi bir rahatsızlıktan dolayı düzenli aralıklar ile
ilaç kullanmak zorunda olanların mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir.
Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Sağlığınız daim olsun.
67

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ NİSAN - HAZİRAN 2015

Ramazan’da
ülkeler farklı olsa da
yaşanan coşku aynıdır
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Kosova’da Ramazan

Eğitimlerini Türkiye Diyanet Vakfı
desteğiyle ülkemizde sürdüren
öğrencilerimiz, kendi ülkelerindeki
Ramazanları anlattı.

“Ramazan ayı, Müslümanların dini hayatlarını devam ettirdikleri Balkan coğrafyasında
Osmanlı’dan günümüze taşınan kültürel mirasla
bugün de sosyal hayatın bir parçası olarak yaşanmaya devam etmektedir.”

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol
olan Ramazan ayı her yıl, bütün İslam
dünyasında büyük bir heyecan ve coşkuyla
karşılanır.

“Ramazan kültürünün en zengin olarak yaşandığı
şehirleriyle Kosova, Ramazan ayında her kesimden insanın manevi kazanımlar elde ettiği, ayın
huzur verici atmosferini hissedebileceğiniz güzide bir ülkedir.”

Müslümanların inanç, ibadet ve
ahlak anlayışlarını sergiledikleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın
yoğunlaştığı, nefislerin terbiye edildiği,
fakir ve yoksulların gözetildiği, af ve
mağfiretin doruğa ulaştığı bu ay, bütün
müminler için büyük fırsatlar sunar.
Rahmet yağmurlarının solgun kalpleri
yeniden dirilttiği bu bereket ikilimi, bütün
yeryüzünü kuşatır.

Müslümanların mukaddes ayı Ramazan, kulu
yaratanına yakınlaştıracak ibadetlerle ifa edilmektedir. Bu ibadet şuuru, çeşitli kültür coğrafyalarında farklı tezahür etmiş, her bölgeye has bir
Ramazan kültürünün oluşmasına katkı sağlamıştır. Müslümanların dini hayatlarını devam ettirdikleri Balkan coğrafyasında da Osmanlı’dan günümüze taşınan bu kültürel miras sosyal hayatın
bir parçası olarak yaşanmaya devam etmektedir.

Her ne kadar bütün müminler Ramazan
ayını benzer duygularla idrak etseler
de dünyanın değişik coğrafyalarında
yaşayanlar için Ramazanlar bazı farklı
özellikler taşır. Tutulan oruçlar, kılınan
teravihler, okunan hatimler benzer olsa da
kimi yerlerde Ramazan’da duygular başka
başkadır. Kimi için ezan sesi duyabilmektir
Ramazan, kimisi içinse ülkelerinde yıllardır
süren şiddetin bir nebze olsun susması...

Ramazan’ın coşkuyla yaşandığı Kosova, bu coğrafya için güzel bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. Bu aya özel yapılan Somunlar, Kosovalılarca
meşhur Pitaykalar, yine yöreye özgü çeşitli yemek
ve tatlılar özenle hazırlanarak sofralardaki yerini
buluyor. Ramazan’ın tatlı koşuşturması, misafir
ağırlama geleneği aynı şekliyle burada da devam
ediyor.
Ramazan’la manevi hayatını da güzelleştiren
Kosova’da, kandiller tüm ay boyunca akşamdan
sabaha kadar cami minarelerini aydınlatır. Bir
gelenek olarak Ramazan ayı boyunca camilerin
çoğunda sabah namazlarından sonra mukabele

Abdulkadir Sylka
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okunur. Yine kadın erkek tüm Müslümanlar çeşitli ibadetlerle bu rahmet ayından istifade etmeye
çalışırlar.
Kosova’da Osmanlı’dan kalan gelenekler de hala
yaşanmaya devam etmektedir. Bunların içinde
yer alan Ramazan davulcuları Kosova halkını her
gece sahura kaldırır. Osmanlı mirasından bahsetmişken bu bölgeye iftar topu da bu gelenekten
ulaşmıştır. Osmanlı döneminde iftar saatinin duyurulması için şehirlerdeki kalelerden yapılan top
ateşi iftar vaktini bildirirdi. Bu alışkanlık bugün
Kosova’da yerini ses bombalarına bıraksa da devam etmektedir.
Priştine, Prizren, Gilan, İpek gibi Ramazan kültürünün en zengin olarak yaşandığı şehirleriyle
Kosova, Ramazan ayında her kesimden insanın
manevi kazanımlar elde ettiği, ayın huzur verici
atmosferini hissedebileceğiniz güzide bir ülkedir.
Ülkede özellikle Kosova İslam Birliği tarafından
organize edilen iftarlar, yine çeşitli STK’ların organizeleri yaşlısı genci, zengini fakiri birçok insanı
bir araya getirerek bu atmosferi daha da pekiştirmektedir. Kültürel faaliyetler çerçevesinde camilerde kitap fuarlarının açılması bunun yanında
Ramazan ayı boyunca düzenlenen programlar,
konferanslar ve seminerler Kosova’da büyük bir
boşluk doldurmaktadır.
İftar ve sahur vakitlerinde, Ramazan bilinci oluşturacak çeşitli radyo, televizyon ve internet yayınları
Kosova’daki manevi hayata katkı sağlamaktadır.
Din eğitimi konusunda birçok eksiğin bulunduğu
Kosova’da, Ramazan yayınlarında halk tarafından

sevilen hocaların sohbetlerine, Kur’an ve kaside
dinletilerine ve diğer etkinlere yer verilmesi fayda
sağlamakta, insanların din ile bağlarını güçlendirmesine vesile olmaktadır.

Prizren’de Ramazan coşkusu bir başka
Kosova’nın güzide kenti Prizren, Ramazan heyecanının apayrı yaşandığı bölgesidir. Bu şehirde
kültürel ve dini faaliyetler bir ay boyunca hiç eksik olmaz. Özellikle Türk Taburu tarafından kentin
merkezinde kurulan iftar çadırları halkın büyük
ilgisini toplamaktadır. İftara bir saat kala işten,
alışverişten dönen veya fırından çıkacak taze Pitaykaları almak için sıraya giren insanlar ile yollar birden yoğunlaşır. Pitayka kokusunun sardığı
şehirde ezan sesiyle birlikte yollar yavaş yavaş
boşalır ve iftar sevinci tüm evlerde yaşanır. Eğer
Ramazanın bir kaç gününü Prizren’de geçirmeyi
düşünüyorsanız, Teravih namazınızı Emin Paşa
Camii’nin avlusunda açık havada kılmayı deneyebilir, teravih namazından sonra ise Gazi Mehmet
Paşa hamamın avlusundaki fuar alanını ziyaret
edebilirsiniz.
Tüm güzellikleriyle Ramazan ayında yaşanan
dini hayat, kültürel varlığımızın oluşmasında çok
önemli rol oynamaktadır. Sanat, edebiyat, estetik,
musiki, giyim tarzları, mutfak kültürü ve bir takım
gösteri sanatları gibi insan hayatının bütün evrelerine kültürel açıdan damgasını vuran Ramazan,
gerek Kosova’da gerek tüm Müslüman coğrafyalarda bizi birleştiren ve bütünleştiren bir zaman
dilimi, gönül dünyamızı güzelleştiren manevi bir
iklimdir.
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Afganistan’da Ramazan
Abdulbari Faik
Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan ve İslam
vecibelerini geleneksel bir şekilde yaşayan Afganistan
halkı Ramazanı heyecan ve sevinçle karşılıyor.
Afganistan’da Ramazan hazırlıkları önceden başlar.
Ramazan gelmeden önce reçel, tatlı çeşitleri, çeşni,
bal ve geleneksel ev yemekleri için gereken malzeme
hazırlanıp bir kenara bırakılıyor. Hanımlar ise ev temizliği
yaparlar, bu mukaddes ayı tertemiz karşılamak için.
Ayrıca evdeki bütün eksiklikler tamamlanır. Evlerde
Kur’anı Kerim okunması Ramazan öncesinden başlar
ve bu durum Ramazanın sonlarına kadar devam eder.
Ramazan ayının bereketini, yıllardır savaş ve şiddetin
yoksul bıraktığı Afganistan’da da görmek mümkün.
Ülkenin her yerinde, bu ayda bolluk ve bereket görülür.
Ramazan ayı boyunca bütün restoranların kapalı
olduğu ülkede, farklı yemek çeşitleri iftar ve sahur
sofralarını süsler.
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Afganistan halkının teravih aşkı görülmeye değer. Bazı
camilerde teravihler hatimle kılınır. Ramazanın ilk 10
günü hatim edilir ki bu da her gece üç cüze tekabül
ediyor.
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Ramazan ayına has bazı gelenekler var. Mesela orta
yaşlı insanlardan on kişi toplanıp o mahalledeki evlerin
kapısına gider, şiir okur, bir şeyler toplar. “Ramazana
selam olsun. Uzun zamandan sonra tekrar geldi, Namaz
kılmayanlar namaza geldi, bu öyle bir bereketli ay ki aç
insanlar bu ayın bereketiyle tok olurlar” şeklinde şiirler
söylenir. Toplanan para, buğday ve pirinç fakirlere
dağıtılır.
Sahurda genelde pilav, etli çorbalar olur. İftarın ise
Afgan kültüründe ayrı bir yeri var. Bütün evlerde
iftardan önce bir şeyler hazırlanır, yemekler pişirilir ve
bunlar camiye getirilir. Sonra büyük bir sofra serilir,
dışarıdan gelen yolcu, misafir varsa birlikte oturulur ve
yemekler yenilip akşam namazı eda edilir.
Ramazan Bayramı ise ayrı bir heyecan getirir Afgan
toplumuna. Yıllardır yaşananlardan bitap düşmüş
Afgan halkının yüzü bayramda bir nebze olsun güler.
İmkanlar nispetinde herkes yeni elbiseler almaya çalışır.
Elbiseleri giyip bayram namazından sonra insanlar
birbiriyle “bayramın mübarek olsun” diye tebrikleşirler.
Bayramın ilk günü eğer bayramdan önce birisi öldüyse
onun evine imamla birlikte mahalle sakinleri gider,
Kur’an-ı Kerim okuyup dua eder. Küs ve kırgınlar
barıştırılır, zengin-fakir demeden üç gün bayramda eş
dost, akraba ziyareti yapılır.
Ayrıca mihmanhane (misafir evi) dediğimiz evlerde üç
gün boyunca sofra serili bir şekilde durur. Bu sofrada
kuruyemiş, kuru pasta ve yöresel yemekler bulunur.
Bayramın üçüncü günü bitmeden o sofra kaldırılmaz.

Como’da (İtalya) bir Ramazan
Hülya Güner
“Ramazan, azınlık olduğumuz bu ülkede kendimizi
mutlu ve huzurlu hissedebildiğimiz bir andı”
Yaklaşık on sene önceki Ramazan ayından bahsetmek
isterim…
Ramazan demek, camiye gidebilme, ezan sesi
duyabilme, cemaatle namaz kılabilme şansı demek
benim için. Zira o yıllarda camimiz vardı fakat hocamız
yoktu!
Özellikle bayanlar için sadece Ramazan ayında gelen bir
hoca sayesinde camiye gidebilmektir Ramazan. Kendine
çeki düzen verme, dünya hayatının koşuşturmasından
bir an olsun uzaklaşmak demek benim için Ramazan. Ki
benim için acı olan bu durum…
Ailem için çok büyük ve değerli bir şeydi Ramazan. Zira
onlar zamanın şartlarında düşünecek olursak, iletişim
imkânlarının kısıtlı olmasına rağmen Türkiye’deki
ailelerinden Ramazanın ne zaman geleceğini
öğreniyorlardı, hatta takvim olmadığı için içtihatla
oruçlarını eda etmişlerdi.
Ramazan, sahur, iftar, bayram gibi kavramlar
“Elhamdülillah” hayatımda daima yer almıştı. O yüzden
hiç sormadık ne anlama geldiğini fakat çocukluğumdan
beri daima sevinç ve heyecanla karşılanan bir ay
idi Ramazan. Camiye gidebilmek ve iftar davetleri
insanlar arasındaki birliği güçlendiriyordu. Azınlık
olduğumuz bu ülkede kendimizi mutlu ve huzurlu
hissedebildiğimiz bir andı. En çok sevdiğim ise
teravihten sonra arkadaşlarımın evlerine gidip çay
içmemizdi. Yani Ramazan ayı bol bol sevdiklerimizle
beraber olmak demekti.
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Hele bayram heyecanı… Son hafta iyicene hissettirirdi
kendini… Özelikle arife günü annemin bizi banyo
yaptırması ve sabah kadar neredeyse hiç uyumaması
benim hep ilgimi çekmişti, büyüdüğümde anladım.
Annem gelen misafirlerimize en güzel ikramları
hazırlıyordu… Baklavalar, sarmalar, sütlüler, hoşaflar…
Klasik bayram ikramları ve bayram sabahı beni daima
uyandıran ses… “Bunu mu giysem, bunu mu?”, “Hanım
sen şunu ütüle?” Kalkıp baktığımda babam ve erkek
kardeşim acele ile çıkmış ve koridorun ortasında
babamın bütün takımları ve ortada bir ütü masası!
Biz de hazırlanırız, günler öncesinden aldığımız
bayramlıklarımızı giyiniriz ve işte zil çalar! Babamla
kardeşim gelir herkes bayramlaşır. Hemen güzel
soframıza otururuz ve kalkmadan mutlaka birileri gelir,
herkes tek bir gün izin almıştır iş yerinden ve daha çok
bayramlaşabilmek için misafirlik saatlerine uyulmadan o
gün dolu dolu geçer. Ben genelde mutfakta ikramlıkları
yetiştirebilmek için bulaşık yıkarım, çaydanlıkları
kontrol ederim ve servis yaparım. Annemin ve babamın
yaşı itibariyle bizim ev dolar taşar.
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MAKALE

ÇOCUĞA RAMAZANI VE ORUCU
NASIL SEVDİRMELİ
Aynur TUTKUN
Psikolog - Yazar

“Çocuk masumiyeti, tıpkı şimdinin yetişkinlerine bir
zamanlar orucu sevdirdiği gibi şimdinin çocuklarına da onu
sevdirecek bir tılsımdır.”
Post modern zamanın Müslüman anne babaları, özgürlük kavramının, hazcılığın, egoizmin,
konformizmin zirve olduğu bir çağda dinî ve
manevî değerlerle işlenmiş çocuklar yetiştirmenin zorluğunun farkında olarak bazen telaşa
kapılmaktadırlar! Bu telaş onları zaman zaman
tatlı heyecanlara götürmekte, “oluyor galiba!”
dedirtmekte, bazen de karamsarlığa düşürerek
“yapamıyorum, olmuyor!” dedirtmektedir.
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Çocuklarını yetiştirirken onlara doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, fedakarlık, yardımseverlik,
merhamet, hoşgörü, empati gibi değerleri öğretebilmenin yanına bir de ibadet sevgisini ve
alışkanlığını kazandırmak gibi bir gaye eklenince anne babalar sorumluluk bilincinin ağırlığını
iyice hissederler. Öyle ya tertemiz bir levha olarak Yaradan’ın onlara bahşettiği dünyanın bu
en tatlı varlığını sadece sevmekle kalmamakta,
onu Yaradan’a güzel bir kul, güzel bir insan olarak yetiştirmenin sorumluluğunu da omuzlarında taşımaktadırlar!

Anne babalık elbette dünyanın en zor fakat
bir o kadar da zevkli işidir. İnsanın evladına iyilikleri, güzellikleri, doğruyu öğretebilmesi şu
dünyanın en büyük başarısıdır. Bunu bilinçli
her anne baba yapmak ister, fakat çoğu zaman
nasıl yapacağından pek emin olamaz. İşte her
anne baba senede bir defa rahmetiyle bereketiyle gelen Ramazanı ve orucu da çocuklarına
sevdirmek ve öğretmek için yazılar okurlar, kafa
yorarlar, gayret sarf ederler. Hâlbuki iş uzaktan
bakılınca insanın gözüne zormuş gibi görünse
de aslında gayet kolay ve zevklidir. Yeter ki bir
yetişkin bakış açısıyla değil çocuğun bakış açısıyla konuya eğilinsin!
Çocuklar çok saf ve temiz varlıklardır; doğrudurlar, dürüsttürler, iyiyi, güzeli, doğruyu yapmaya meyyaldirler, yeter ki rol model aldıkları
yetişkinlerde bunları görebilsinler ve içinde
bulundukları ortamda bu havayı teneffüs edebilsinler. Aynı zamanda çocukların sezgileri de
çok kuvvetlidir. Bu yüzden “ya oruç tutmaya,

namaz kılmaya alışamazsa!”, “ya doğru sözlü olmazsa!” gibi endişeleri taşımak yerine, “benim
çocuğum oruca da namaza da alışacak inşallah!”, “doğru, dürüst, sağlam karakterli olacak
inşallah!” gibi olumlu beklentilere sahip olmak
ve bunu zaman zaman telaffuz etmek çok yerinde olacaktır.
Bu bağlamda büyük bir coşkuyla ve heyecanla Ramazanı bekleyen ve bunu ifade edip hissettiren yetişkinlerin etrafındaki çocuklar da
aynı duyguları hissedeceklerdir! Bir ay boyunca
yeme içme zevkini frenleyen, sabreden, paylaşan, başkalarına yediren, orucun sevabını eksiltmemek için diline ve öfkesine sahip çıkan,
daha çok sevap kazanabilme ümidiyle yakın
çevresinden uzak çevreye doğru daha çok iyilik
yapmaya ve iyi insan olmaya gayret eden, velhasıl “melek gibi” olan yetişkinlerin hali çocuklara Ramazanı ve orucu neden sevdirmesin ki?
Eski günlere dönüldüğünde insanın “ah o eski
Ramazanlar!” diye düşünmesine ve hissetmesine sebep olan şeyler nelerdi? Minarelerden
okunan ezan aynı değil miydi? O zaman da

misafirliğe gidilir, misafir kabul edilirdi. Günler
aynı uzunlukta/kısalıkta, mevsimler aynı sıcaklıktaydı. O zaman da sahip olunanlardan sadaka
verilir, komşuya bir tabak yemek ikram edilirdi.
Uykulu gözlerle sahura kalkmak, ezana kadar
açlığa sabretmek çok zordu. Ama bir şeyleri
başarmak, bu başarılarla büyüklerin gözüne
girip bir aferin almak, hele hele sevap kazanıyor olmak her şeye bedeldi! Masumiyet timsali çocuğun ruh dünyasını eskiden de şimdi de
aynı saikler şekillendiriyor değil mi? O halde
çocuk masumiyeti tıpkı şimdinin yetişkinlerine bir zamanlar orucu sevdirdiği gibi, şimdinin
çocuklarına da onu sevdirecek bir tılsımdır! Bu
gerçeğin farkında olarak birkaç püf noktaya
dikkat etmek, Allah’ın izniyle, onlara Ramazanı
ve orucu sevdirmeyi kolaylaştıracaktır.
Öncelikle çocukları oruç tutmaya ve tuttukları
orucu ezana kadar tamamlamaya teşvik eden
en kuvvetli saikin büyük olmak, büyüdüğünü
ispatlamak arzusu olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Herkes çocukken büyüdüğünü
ispatlamak için fırsatlar aramıştır. Ağır şeyle-
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ri taşımak, büyüklerin yaptığı işleri yapmaya
çalışmak, onlar gibi konuşmak hep onları rol
model almanın ve onlar gibi büyüdüğünü göstermenin bir işaretidir. Emin olunmalıdır ki eskiden olduğu gibi şimdi de çocuklar yetişkinleri
rol model alarak birçok davranışı kazanmaktadırlar. Etrafındaki yetişkinler doğru şeyleri yaptıktan sonra endişeye yer vermeden onların
bu arzusunu bilerek onları yaşlarına uygun zor
şeyleri başarmaya teşvik ve sonra da takdir etmek oruç dâhil birçok güzel alışkanlığı kazandırmaya sebep olacaktır.
Anne babalarının gözüne girmek, onlardan bir
“aferin!” almak onları gayrete getiren en önemli şeydir. Çocuklar anne babaları gibi yapmaya
gayret edip onlardan takdir almak isterler. Bu
yüzden yetişkinler gibi oruç tutmak istediklerinde asla onlara engel olunmamalıdır. Tabii
yaşlarına ve beden yapılarına uygun sorumluluklar yüklemek işin püf noktası olacaktır. Sa-
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huru merak eden dört beş yaş çocuğuna izin
verilmeli, onların o manevi atmosferi teneffüs
etmesi sağlanmalıdır. İlk defa oruç tutmak isteyen okul öncesi çocuklarına tekne orucu, kuş
orucu ya da yarım günlük oruçlar için izin verip
teşvik ve takdir etmek en doğrusudur. Ve Ramazan sonunda çok maharetli olan anneler çocukların bu yarım günlerini birbirine dikip kaç
gün oruç tuttuklarını hesaplayacaklardır! Birinci sınıfta bir gün, ikinci sınıfta iki gün…. şeklinde, ya da birinci sınıfta bir gün, ikinci sınıfta iki
çarpı iki dört gün, üçüncü sınıfta iki çarpı üç altı
gün gibi belli bir örüntüyle giden oruçlar çocukları o sayıyı tamamlamaya teşvik edebilir.
Özellikle annelerin merhametlerinden dolayı
çocuklarını oruçtan sakındırmaları büyük bir
yanlıştır. Alternatif tıbbın özellikle uyguladığı
açlık tedavilerini göz önünde bulundurduğumuzda orucun çocuğun bedenine zarardan
çok fayda vereceğini unutmamak gerekir.

“Anne babalık, dünyanın en zor fakat
bir o kadar da zevkli işidir. İnsanın
evladına iyilikleri, güzellikleri,
doğruyu öğretebilmesi şu dünyanın
en büyük başarısıdır.”
Çocuğa iftarları ve özellikle de sahuru cazip hale
getirmenin de yollarını aramak maharetli annelere düşmektedir. Çok sevdiği yiyecekleri Ramazan
boyunca sadece onun sahuruna ve iftarına denk
getirmek işin püf noktası olabilir. Babalar aileyi
dışarıda özel iftara götürecekse bunu çocuklarının oruçlu olduğu güne denk getirebilirler.
Tabiatı bozulmadığı için çocuklar çok sosyaldirler. Bu yüzden onun oruç tuttuğu günlere özel
sadece onun arkadaşları ya da kuzenleriyle birlikte oturabileceği iftarlar hazırlamak da orucu çok
cazip yapabilir. Ya da iftarlara misafir çağırırken
çocukları olan misafirleri onun oruçlu olduğu
günlere denk getirmek ve anne babanın “aferin!”in yanına bir de misafirlerin “aferin!”ini katmak akıllıca olabilir.
Çocuklar küçükken hep ebeveynleri gibi olmak
isterler ta ki ergenlik çağına kadar. Bu yüzden
onlara yetişkinler gibi oruç tutması gibi onlarla
birlikte camiye gelmesi için de fırsatlar ve teşvikler sunulmalıdır. Hataları ve yaramazlıkları büyütülmemeli, mümkün olduğunca hoşgörülü olunmalıdır. Oruçlu günün iftarında onun sevdiği bir
yemeğin yapılması gibi cami çıkışında da aşırıya
kaçılmamak kaydıyla onun sevdiği bir şeylerin
alınması veya yapılması ona camiyi de sevdirecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus
maddi ödülleri çok dikkatlice kullanmaktır. Zira
maddi ödülleri sık sık ve büyük miktarlarda kullanmak çocuğu doyumsuz ve materyalist yapabilir.
Yine tabiatları bozulmadığı için çocuklar çok
merhametlidirler. İftar sofrasında ezanı bekler-

ken aile fertleri sırayla birer cümlelik sesli dualar
yapabilirler. Bu dualarda sadece kendimiz ve ailemiz için değil tüm insanlar ve dünyamız için yapılacak dualar onların merhamet duygularını canlandıracaktır. Aynı şekilde özellikle Ramazanda
yapılacak yardımları onlarla birlikte yapmak onları daha da duyarlı yapacaktır. Zira aç iken muhtacın halinden anlamak daha kolaydır. Bu haleti
ruhiye onların bozulmamış saf ruhlarına ilaç gibi
gelecek, Ramazana ve oruca dair huzurun anısı
olacaktır.
Sahurda yeme içmeyi keserken, iftarda yeme içmeye başlarken dakikaların önemini bizzat yaşayacaktır çocuk. Bu yüzden de zamanın değerini
kavrayabilmek oruç tutmaya çalışan çocuklar için
daha kolay olacaktır. Belki de çocuğa ilk kol saatini oruç vakitlerini gözetleyebilsin diye Ramazanda almak akıllıca olabilir.
Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus vardır.
Çocuklara tutabileceği kadar uzunluktaki oruçlara niyet ettirilmeli ve bu niyetlerine sadık kalmaları hususunda onlar teşvik edilmelidir. Zira niyet
ettiği bir şeyi sonuna kadar getirebilen çocuğun
kendine güveni oluşur. Aksi takdirde zor geldiğinde başladığı işi yarım bırakmak gibi bir alışkanlık geliştirmesine sebep olunabilir.
Çağın en büyük hastalıklarına karşı yetişkinler ne
kadar sağlam durabiliyor ve güzel alışkanlıklar
geliştirebiliyorsa çocuklar da o kadar güzel olabilecektir. Zira onlar yetişkinleri örnek almakta,
onlar gibi olmak istemektedirler. Fakat şimdilik.
Anne babalar aile içi saadetini kurmayı becerebilirlerse ergenliklerinde de örnek almak isteyeceklerdir elbet fakat o zaman bazı alışkanlıkları kazanmak için geç olabilecektir! Çocuk yetiştirmek
ve onlara güzel alışkanlıkları kazandırmak anne
babaların kendilerini yetiştirebilmeleri ve birkaç
püf noktaya dikkat edebilmeleriyle ve elbette
dualarla mümkündür!
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Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilerine
liderlik eğitimi
Türkiye Diyanet Vakfı, burs desteği verdiği öğrencilere yönelik “Liderlik Okulu” düzenledi.

alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kocaeli’de 22-26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşen TDV liderlik okuluna, farklı ülkelerden
gelerek Türkiye’de eğitim gören 33 ilahiyat öğrencisi katıldı.

Kampta öğrencilere teorik seminerlerin yanı
sıra uygulamalı eğitimler de verildiğini kaydeden Mustafa Tutkun, “Liderlik Okulu boyunca
öğrencilerimizi, geleceğe hazırlamak üzere
“Liderlik ve Motivasyon” temalı eğitimler ve
eğitsel uygulamalar veriyoruz. Gençlerimize liderlik vasıflarını kazandırmanın gayretindeyiz.
Bu amaçla öğrencilere iletişim becerileri, sorun

Liderlik Okulu’nun Vakfın bir eğitim hizmeti olduğunu belirten TDV Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun, Vakıf olarak özgüveni yüksek,

çözme teknikleri, liderlik ve motivasyon, liderin
değerleri, vizyoner lider konuları, bu konuları
pekiştirecek uygulamalar ve aktiviteler sunuluyor. Program sonunda ise öğrencilerimize sertifika vereceğiz” diye konuştu.
Sabah namazıyla birlikte kamp programlarının
başladığını vurgulayan Tutkun, sunumlar, uygulamalar ve eğitsel aktivitelerin yer aldığını programların gün boyunca devam ettiğini kaydetti.

“17 binden fazla öğrenciye eğitim
hizmeti sunuyoruz”
Vakıf olarak eğitime öncelik verdiklerini vurgulayan Tutkun, Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine, İmam Hatip Lisesinden üniversiteye, yüksek
lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde hizmet verdiklerini kaydetti.
Tutkun, “Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej
ve üniversite açan Vakfımız, Uluslararası İmam
Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası
Konuk Öğrenci Programı ile 102 ülkeden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunarak milletler
arasında gönül köprüleri kurmaktadır. Vakıf olarak
Uluslararası Konuk Öğrenci Programı, Uluslararası
İlahiyat Programı, Uluslararası İmam Hatip Lisesi,
Suriyeli Öğrencilere Eğitim Programı, Yurt dışında
eğitim kurumları, Bornova Koleji ve 29 Mayıs Üniversitesi’nde toplamda 17 bin 377 öğrenciye eğitim hizmeti sunuyoruz” şeklinde konuştu.
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2. Kocatepe Gençlik Fuarı,
gençleri ortak platformda buluşturdu
Yaklaşık 40 vakıf, dernek ve öğrenci kulübünün stant açtığı, 4 gün boyunca
söyleşiler, imza günleri ve sergilerin düzenlendiği fuar, kültür ve sanat tadında,
kardeşlik ve dostluk havasında geçti.
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik
Merkezi KAGEM tarafından II. Kocatepe Gençlik
Fuarı düzenlendi.
Bu yıl ana teması “Kalem, Kitap ve Hikmet” olan
II. Kocatepe Gençlik Fuarı’nın açılışını, Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptı.
2-5 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarın açılışına, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
Mütevelli Heyet 2. Başkanı Mazhar Bilgin, ünlü
yazar Nuri Pakdil, TDV Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu, TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak
ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılış
merasiminde yaptığı konuşmada, Kocatepe
Gençlik Fuarı’nın geçen yıl “Cami ve Gençlik”
temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak, “Bu sene
çok daha önemli bir başlık seçmişsiniz. Öyle bir
başlık seçmişsiniz ki, bütün dünyanın fuarlarını

birleştirseniz, bu üç kavramı bir hafta içerisinde
ifade edip dünyaya arz etme imkanından mahrum olur. Kalem, kitap ve hikmet bu üç kavram
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gerçekten bizim medeniyetimizi ifade eden en
önemli üç kavramdır. Biz daha ilk beş ayetinde
kalemden söz etmiş bir medeniyetin çocuklarıyız” diye konuştu.
Bugün İslam dünyasının içine düştüğü zorlukların en büyük sebebinin, medeniyetin sadece
ilme, sadece malumata indirgemesi olduğunu
ifade eden Görmez, “Hikmeti ve marifeti unuttu veya öteledi. Tarih boyunca bütün asırların
idrakine hikmeti öğretmiş bir medeniyetin çocukları olarak sizi son iki asırda hikmet boyutu
zayıflamış, marifet boyutu yok olmuş bu medeniyeti yeniden inşa edeceğinize olan inancımı
ifade etmek istiyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, yazar Nuri Pakdil ve diğer katılımcılarla Kocatepe Gençlik Fuarı’nın açılışını
gerçekleştirdi. Açılışın ardandan bütün stantları gezen ve çalışmaları hakkında bilgi alan
Görmez, gençlere kurşun kalem hediye etti.

Fuar dostluk ve
kardeşlik havasında geçti
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TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar
Bilgin de kapanışta yaptığı konuşmada, gençlerin fuar süresince hem faaliyetlerini anlatma
hem de birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.
Bilgin, “Dört gün devam eden etkinlik süresince, gençlerimiz aynı platform altında birlikte
düşünüp beraber hareket etme imkanı buldular. Birbirlerinden aldıkları ilhamla farklı bakış
açıları kazanan gençler ortak noktalarda buluşmayı başardılar” diye konuştu.

Fuarda 40 civarında vakıf, dernek ve
öğrenci kulübü stant açtı
4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle süren
Kocatepe Gençlik Fuarının ikincisinde, 39 vakıf,
dernek ve öğrenci kulübü stant açtı. Fuar boyunca, stantlarda söyleşiler, imza günleri, sergiler düzenlendi.
Bilgin, gençlerin fuar süresince kitapla iç içe
olduğunu belirterek düşünce, kültür, sanat ve
edebiyat alanında gençlerin değerli katkılar
edindiklerini kaydetti.
TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak ise gençlerin, farklı fikirlerdeki katılımcıların kurduğu
stantlarda stant içi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini, tanıtım, söyleşi ve sergi gibi faaliyetlerle
de iç içe olduklarını vurguladı.
Fuarın dostluk ve kardeşlik havasında geçtiğini
vurgulayan Toprak, “Umudumu burada sorduğunuz sorular, yaptığınız tartışmalar, güçlendirdi. Verimli bir dört gün geçirdik” diye konuştu.

Fuarda düzenlenen imza ve söyleşi saatleri ile
yazar ve düşünürleri okurla buluştururken kalemin ve kitabın hikmeti bir kez daha dile getirildi. Kitaplar, söyleşiler, imza saatleri, sergiler,
yarışmalar ile gençler zamanlarını kültür ve sanat tadında geçirdi. Engelli sandalyesi, koltuk
değnekleri ve empati parkuru ile engelli vatandaşların gündelik hayatlarında yaşadıkları zorluklara dair farkındalık oluşturuldu. Kardeşlik
kumbarası, geleneksel Osmanlı oyunları, Kitap
ağacı gibi etkinlikleriyle de gençlerimiz güzel
zamanlar geçirdi.
Fuar 5 Mayıs 2015 tarihine kadar Kocatepe Camii Fuar Alanı’nda ziyarete açık kaldı.
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ÇOCUK VE MEDENİYET
Mürşid Ekmel AYBEK
Psikolojik Danışman

“Çocuklara dair yaklaşımlarımızı ve uygulamalarımızı kendi medeniyet
anlayışımıza uygun şekilde ele alarak, tüm insanlığa huzur getirecek yeni bir
medeniyet inşasına zemin hazırlamak hepimizin en temel sorumluluğudur.”
Tüm dünyada eğitim sürecine katılanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık
toplumsal yaşamdaki kirlilik, güvensizlik, özel
yaşamdaki mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygıların arttığı da gözlenmektedir. Güven, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, hoşgörü, tarafsızlık gibi
değerlerin yeşeremediği ortamlar, tüm insanlığın felaketlerini yaşadığı bir çevreye dönüşmektedir.
Tüm dünya ile beraber Türkiye de Domino
veya Kelebek Etkisi ile paradigmalarındaki
kırılmayı bütün sosyal ortamlarında somut
biçimde hissetmeye başlamıştır. Bu nedenle
dünyada ve ülkemizde daha anlamlı, farklı
bir eğitim arayışının zorunlu olduğu artarak
kabul görmeye başlamıştır. Bu farklı arayışın
bir boyutunda “Kendi kültür ve sosyolojik yapımıza uygun” anlayış veya yaklaşım yer almaktadır.
Her bir çocuk; geniş bir perspektifte insanlığın, yaşamımıza daha yakın boyutta ise Türkiye’nin geleceğidir. Ülkemiz kadar dünyanın

da “karakter sahibi” yetkin insanlara ihtiyacı
vardır.
Bu noktada İnsan ve Dünya olgularının anlamlandırılmasında Doğu ve Batı uygarlığı
arasındaki belirgin farklılıkları analiz etmekte
fayda vardır. Doğu ve Batı düşüncesi arasındaki karşıtlık ve çatışmalar kurumsal ve tarihsel
olmaktan ziyade felsefi, metodolojik ve teorik yapıya dayalı olarak kültürel farklılıklardan
kaynaklanmaktadır. Batı ve Doğu düşüncesi
ve bu düşünceye dayalı eylem ve tutumlar
farklıdır. Örneğin, Doğuda olayları açıklarken
çevre ve alan ile birlikte düşünülürken, Batı’da
nesne merkeze alınır.
Batı eğitim felsefesinde, duygusallık, zayıflık
olarak nitelendirildiği için duygu boyutu ço-

cuk eğitiminden uzak tutulmuştur. Duygunun
göz ardı edilmesi, çocuk eğitimi yaklaşımının
da katı kurallarla örülü bir disiplin anlayışı
çerçevesinde şekillenmesine neden olmuştur. Sanayileşme süreci ile birlikte ülkemizin
modernleşme ve kalkınma hamlesi dahilinde
etkilendiği bu yaklaşımlar, medeniyetimizin
çocuğa ve insana sevgi penceresinden bakışına uzak düşmüş, etkileri uzun yıllar devam
etmiştir. Kültürel yapımızla bu uygulamalar
arasında gelişen doku uyuşmazlığı çocuğun
tanımlanmasında ve eğitiminde köklü bir bakış açısının oluşmasını engellemiştir.
18. yüzyıldan itibaren Batılı modern bilim paradigması hâkimiyetini ilan etmişti. Ama bu
ilan esnasında kendisini bir paradigma olarak
değil, gerçeği keşfedecek yöntem ve evrensel
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bilgiye giden yegane yol olarak sunmuştu.
Batı’nın askeri, siyasi ve iktisadi hegemonyası,
bilimin sanayi inkılabıyla birlikte teknolojiye
ivme kazandıran yönünün ortaya çıkardığı
göz kamaştırıcı “başarılar”la birleşince, Batılı
modern bilimi, insan ve kâinatla ilgili söz söyleyebilecek “tek iktidar” konumuna taşındı.
Batılılar, genelde modernleşmeyi- sanayileşmeyi, karmaşık meslek yapısını, artan refahı,
toplumsal hareketliliği, yüksek okuma yazma
oranını ve kentleşmeyi- uygarlaşma olarak
yorumladılar. Bu noktada Batılıların kendi kültürlerinin evrenselliğine olan inançları tehlikeli ve dayatmacıdır. Marshall Sahlins, Batı’nın
İnsan Doğası Yanılsaması adlı kitabının son
beş satırındaki belirlemesi yukarıdaki sorunlu
durumu kanıtlamaktadır: “…Batı medeniyetinin sapkın ve hatalı bir insan doğası anlayışı
üzerine kurulu olduğudur. … bu sapkın insan
doğası anlayışının, varoluşumuzu tehlikeye
attığı büyük olasılıkla doğru.”
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Eğitim felsefesi ve pedogoji sözkonusu olduğunda aynı iktidarın eğitim anlayışı söz sahibi
olmuştur. Özellikle son iki yüz yıldır ülkemiz,
çocuğa ve insana bu Batı düşünce hegemonyasının etkisi altında kalarak bakmaya başlamıştır. İnsanlar sahip oldukları inançlara, sahip
oldukları düşünce tarzları nedeniyle bağlanırlar ve içinde yaşadıkları toplumun kültürü
gereği o şekilde düşünürler. Bu çerçevede,
Batı’nın “katı disiplin anlayışı” ve çocuğu “yeniden şekillendirme” temeline dayalı pedagojik
yaklaşımları çocuğu; “boş” ve “yanlışa eğilimli”
kabul eder ve bu yüzden doğruluk, yardımlaşma, adalet, iyilik v.b. değerlerin eğitimle kazandırılmasını öngörür. Son yıllarda ülkemizin
gündeminde yer alan “Değerler Eğitimi”nin
kaynağı da bu yaklaşımlardır. Ülkemizdeki
pedagojik yaklaşımda yer alan değerler eğiti-

mi uygulamaları, Batı’nın yukarıda özetlenen
insan-çocuk öğretisine dayandırılmış, çocuğa
yüklemeyi (doldurmayı), onu “düzeltmeyi” öngören bir eğitim anlayışının ürünüdür.
Batı eğitim felsefesinin en önemli pedagojik
araçları ise ‘ödül’, ‘ceza’ ve ‘disiplin’ sistematiği olmuştur. Bu araçlar, modernist pozitivist
anlayışın insanı objeleştiren teziyle, köpekler ve maymunlar üzerinde yapılan deney
sonuçlarından hareketle insan eğitimine
uyarlanmıştır. Bu araçlar günümüz ekonomik, politik sistemlerinde olduğu gibi eğitim
süreçlerinde de doğru(!) bir pedagojik araç
olduğuna inanılarak çok sık kullanılmaktadır.
Yayınlanmış birçok eserde de bu yöntem ve
metotların incelikleri(!) anlatılmaktadır.
Anasınıfına adım atmasıyla birlikte topluluk
önünde cezalandırılmak, düzeltilerek dolaylı hakarete uğramak, arkadaşlarının katıldığı
bir etkinlikten mahrum bırakılmak, dışlanmak
gibi durumlarla tanışan çocuk, artık öfke biriktirmeye ve merhamet, iyilik duygusu zedelenen bir bireye dönüşmeye başlamaktadır.
Sınıfta öğretmen tarafından şekerle ödüllendirilen öğrencilerin, arkadaşlarının imrenen
bakışları arasında ellerine verilen şekerleri
yemeleri çocuğun merhamet, şefkat duygularının gelişimini öldürmektedir. Oysaki biz
aynı çocuklara dördüncü sınıfa geldiklerinde
“komşusu açken tok yatan bizden değildir”
hadis-i şerifini anlatacağız ve onlardan çevrelerindeki yoksul, mahrum insanları fark etmelerini, onları anlamalarını ve yardım etmelerini öğütleyeceğiz. Birbirleri arasında rekabeti
telkin edip yarıştırdığımız çocukların sıra arkadaşından nefret etmesine ve onu ezmenin
yollarını aramasına böylece yardım ve iyilik

duygularının ölmesine sebep olmaktayız. Öncesinde bencilliğe yönelttiğimiz çocuklarımızın, sonrasında ihtiyacı olan insanlara yardım
etmesini bekliyoruz.
Özetle, yaptığımız şey; İslam fıtratına göre;
iyilik, barış (selâme) üzere doğan, içinde bütün insani donanımları hazır olarak yaratılmış
“tekâmül eden” çocuğu, onun yapısına ters
düşen, yaratılış inancını kabul etmeyen yaklaşım ve uygulamalarla bozmak, sonra da bu
çocukları problemli diyerek düzeltmeye çalışmaktan ibarettir. Fıtratındaki bütün güzel
zenginlikleriyle ellerimize bırakılan çocuğu
bozduktan sonra fabrika ayarlarına tam anlamıyla döndürmeye çalışmak artık pek de
mümkün olmamaktadır maalesef.

Özetle, küçücük bir kiraz çekirdeğinde kiraz
ağacının bütün özellikleri kodlanmıştır ve
“ağacın karakteristiğine uygun” bir bakımla
o çekirdek, en güzel meyvesini verir. İnsan da
karakteristiğine (fıtratına/yaratılışına) uygun
yaklaşımla, en güzel meyvelerini sunan bir kişilik haline gelecektir.
Sonuç olarak, çocuklara dair yaklaşımlarımızı
ve uygulamalarımızı kendi medeniyet
anlayışımıza uygun şekilde ele
alarak tüm insanlığa huzur
getirecek yeni bir medeniyet inşasına zemin hazırlamak hepimizin en
temel sorumluluğudur.

Buna karşılık, kadim medeniyetimizin öğretisi, insanın doğuştan “iyilik-barış” (selâme)
üzerine, gelişmeye yatkın bir fıtrat üzerine
doğduğu, çocuğun doğuştan masum ve temiz olduğu düşüncesini yaşatmıştır. Çocuğa
dair yaklaşımı, korkutarak eğitme ve yeniden
şekil verme yerine, “sevgiyle yaklaşarak” onu
“anlamak”, “keşfetmek” ve “açmak” felsefesi
üzerine kuruludur. Bu anlayış doğrultusunda; - yaratılıştan gelen yapısı dikkate alınarak yetiştirilmediği için- “çalan”,
“küfreden”, “öfkeli, taşkın davranışlar”
sergileyen, “sorumluluklarını yerine
getirmeyen” vb. çocuklarda, “ödül”,
“ceza”, ”disiplin” uygulamalarına ihtiyaç duymadan, çocuğun kişilik özellikleri, karakteristik yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak anne ve babanın,
öğretmenin yaklaşımları çocuğa göre
şekillendirilerek sürecin yeniden tanımlanması sağlanmaktadır.
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Uluslararası İmam Hatip Liseleri

Kardeşlik
Elçilerimiz
Mezun Oldu

öğrenci programı kapsamında,
Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Konya Uluslararası Mevlana Anadolu
İmam Hatip Lisesi ve İstanbul
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet
Anadolu İmam Hatip Liselerinden
bu yıl 155 öğrencimiz mezun oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası
İmam Hatip Liseleri Mezuniyet Töreni yapıldı.
Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen
törenin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Diyanet İşleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
burada yaptığı konuşmada, 2006 yılında başlatılan Uluslararası İmam Hatip Liseleri Öğrenci
Programı kapsamında Türkiye’de eğitim gören
öğrencilerin İslam coğrafyasında yeniden kardeşlik ve barışı tesis edeceğini anlattı.
Programın bütün insanların ve İslam coğrafyasının umudu olduğunu vurgulayan Görmez,
“Uluslararası İmam Hatip Liseleri Öğrenci Prog-

ramı, Endülüs medeniyetini yeniden ihya edecektir. Bu program, bütün dünyaya renkleri,
ırkları, kültürleri, coğrafyaları farklı ama imanları ile inanç değerleri aynı olan bir genç neslin,
Türkiye’de yetişmesi için bir araya geldiği umut
projesidir. Sevgili öğrenciler, acılar içerisinde
kıvranan İslam coğrafyasının umudu olduğunuzun farkında olmanızı görmekten, büyük
gurur ve onur duyuyorum” diye konuştu.
Mehmet Görmez, proje sayesinde yüz yıllardır
kaybedilen, unutulan kardeşliklerin yeniden
bir araya geldiğini ve aynı sofrayı paylaştığını
söyledi.
Türkiye’de eğitim gören öğrencileri birer elçi
gibi gördüklerini ifade eden Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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“Program aynı zamanda büyük bir ilim, büyük
bir iyilik hareketidir. Çünkü imam hatip lisesi
modeli dünyaya farklı bir şeyi gösterdi. Neydi
o farklı olan şey? Allah’ın ayetleriyle kainatın
ayetlerini birbirinden ayırmadan ilim tahsil
etmenin ne kadar büyük bir nimet olduğudur. Siz okullarınızda sabaha Allah’ın kerim
kitabıyla başladınız, birazdan kendinizi kimya
laboratuvarında gördünüz. Kur’an-ı Kerim’de
okuduğunuz Kur’an ayetlerini kimya laboratuvarında incelemeye başladınız. Siyer kitaplarında efendimiz Muhammed Mustafa’nın
rahmet mesajını okudunuz, fizik, matematik, hadis, fıkıh tahsil ettiniz. Sizler üniversite
tahsilinizi tamamladıktan sonra kendi ülkelerinizde Afrika’da, Kamerun’da, Mogadişu’da,
Senegal’de, Uganda’da, Mali’de ve daha birçok
yerde imam hatip lisesi inşa ederken, bizler de
inşallah yanınızda olacağız.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de
programa büyük önem verdiklerini ifade etti.
İslam ülkelerinin yeniden kaynaşmasında öğrencilerin gelecekte büyük katkı sağlayacağını
belirten Erdem, program sayesinde Türkiye’de
eğitim gören öğrencilerin, İslam dünyasının
yeniden yakınlaşmasına, kaynaşmasına vesile
olacağını kaydetti.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin ise tek kalp, tek hedef, tek ideal etrafında
toplanan gençlerde ümmet kardeşliği örneğini
gördüğünü söyledi.
Bilgin, “Bu baş bu gövdede iken, bir tek nefes
alıncaya kadar bu hizmetin arkasında ve yanında olacağımıza söz veriyoruz. Siz de bana
şu sözü vereceksiniz. Bu güzel okullarımızda
Hazreti Kuran’dan aldığınız o imanla, o ruh ile

Hz. Muhammet (sas) o örnekliğiyle, gittiğiniz
her yerde o mefküreyi o inancı temsil edeceğinize dair söz istiyorum” dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından
hazırlanan gösteriler, davetlilerin beğenisine
sunuldu.
Uganda Başmüftüsü Şaban Ramazan Mubaje
ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu’nun da katıldığı programın sonunda
okul birincilerine çeşitli hediyeler verildi.

Uluslararası İmam Hatip Programı 10. yılında
Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2006 yılından beri gerçekleştirilen Uluslararası İmam Hatip
Liseleri Programı kapsamında, yurt dışındaki öğrencilere, Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Uluslararası
Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam
Hatip Liselerinde eğitim imkânı sunuluyor.
Halen 1.216 öğrencimizin eğitim gördüğü
Uluslararası İmam Hatip Programı’ndan bugüne kadar 686 öğrencimiz mezun oldu.
Eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan öğrencilerimiz, daha sonra ülkelerine dönerek kendi
alanlarında ülkelerinin milli ve manevi hayatına
katkı sunuyor.
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hikmete kanatlanmaktır

Allah (c.c.) sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi ve sana
bilmediğin şeyleri öğretti.
(Nisa:113)
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TATİLDE ÇOCUKLARIMIZ
DİN-LENSİN!
Mustafa BALABAN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni / Eğitimci

“Dindar olmasaydım gençliğimde ahlaksız olabilirdim.
Faziletin ictimai bir mefhum haline girmediği genç yaşta insanı din tutar.”
Mehmet Akif ERSOY
Tatil, insanlığın kentleşmeyle keşfettiği ya da
ihtiyaç hissettiği sosyal bir olgudur. İnsan ne
zaman ki tabiattan koptu, ne zaman ki çok katlı
binalarda yaşamaya başladı, ne zaman ki geniş
aileden çekirdek aileye geçti; işte o zaman tatile, tatil yapabileceği yerlere ihtiyaç duymaya
başladı.
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Ülkemizde tatil ya köye gitmek, ya da denize
girmek, ya ormanda gezinmek şeklinde gerçekleşmektedir. Tatil, insan beyninin ve bedeninin dinlenme ihtiyacıdır. Tatil modern insanın,
sanayileşmeyle ve teknolojiyle kaybettiği diriliği ve dinginliği bulma arzusudur.
Ülkemizde tatil anlayışı, kişiden kişiye, bölgeden
bölgeye değişebilmektedir. Kimi şehir içinde,
kimi şehir dışında tatilini yapmakta; iş stresinden, şehrin gürültüsünden, kirli havadan, kalabalık caddelerden, sürekli kapalı mekanlarda
çalışmaktan, çocuklarıyla beton yapılara hapsol-

maktan kısa süreliğine de olsa beynini, bedenini
dinlendirebileceği fırsatlar aramaktadır.
Çocuklarımız için okul, yeni bilgilerin, becerilerin ve tutumların öğrenildiği bir yerdir. Aynı
zamanda okul dönemi çocukların zihinlerinin
yorulduğu, uykularını yeterince alamadıkları,
bizimle vakit geçiremedikleri bir zaman dilimidir. Derslerdi, performanslardı, projelerdi,
etkinliklerdi derken yorgun düştükleri yorucu
bir atmosferdir. Şimdi dinlenebilecekleri önlerinde kocaman bir yaz tatili var. Çocuklarımız
için tatil, tatilden fazla çağrışımlar içermektedir.
Yatma saatini uzatacakları, akranlarıyla geç saatlere kadar gezebilecekleri, rahat televizyon
seyredecekleri, internetle ve cep telefonuyla
rahatça vakit geçirecekleri üç aylık bir tatil.
İşte bu noktada büyüklere, anne-babalara
önemli bir sorumluluk düşüyor. Çünkü tatil
okul dönemi evde veya okulda kazandığı bir-

çok olumlu düşünce ve davranışı kaybettiği
zaman dilimleridir. Okul çocukları öğretim ağırlıklı dönüştürürken, tatil eğitim ağırlıklı dönüştürebilmektedir. Bu durum da ailenin tatil plan
ve programını çocukları dikkate alarak yapmasını zorunlu kılmaktadır. Yaz tatilinin çocukların
gelişiminde kayıplara değil, yeni kazanımlara
fırsat olacağı bilinmelidir. Bu nedenle tatil yerini, süresini ve şeklini belirlerken çocukların
bilişsel, bedensel, sosyal ve ahlaki gelişimlerini
dikkate alarak yapmamız iyi ve isabetli bir yaklaşım olacaktır.

çantasına/masasına hapsetmesi sonucuna götürecekse bu tatil dinlenmek için bir fırsat değil,
çocuğumuz için bir felakettir.

Eğer tatil öğrencinin uyku düzeninin bozulması, sınırsızca televizyon seyretmesi, özgürce
internete girmesi, cep telefonuyla saatlerce ilgilenmesi, geç saatlerde eve gelmesi, kitapları

Toplumumuzda üç günlük tatilde olsa, üç haftalık veya üç aylık tatilde olsa maalesef plansız-programsız vakit geçirme olarak telakki
edilmektedir. Oysa tatil, zamanı kendimizin

Tabii ki, tatil çocukların dinlenmesi için bir fırsattır bunu atlamayalım. Ama aktivitelerinden
haberdar olalım, sınırsız değil sınırlı müsaade
edelim. Birlikte yapabileceğimiz etkinlikler
planlayalım. Seyahat etmek gibi, sinemaya gitmek gibi, kitap okumak gibi, sportif faaliyetler
gibi.

Tatil demek, tembellik demek (mi)dir?
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planlaması, kendimizin yönetmesidir. Ayrıca
tatil dinlenmek, eğlenmek, bilgilenmek ve eksiklerimizi telafi etmek için bir fırsattır.
Öncelikle büyüklerin, bizlerin tatil anlayışını yeniden gözden geçirmekte fayda var. Yani tatili
gittiğimiz yerde sadece boş durma, zaman geçirme, sadece belli aktiviteleri yapma, bol bol
uyuma, ya da sadece teknolojik aletlerin mahkumu olma anlayışından kurtulmamız gerek.
Tatili hem beynimizi, hem bedenimizi dinlendireceğimiz, eşimizle daha çok vakit geçireceğimiz, çocuklarımızla farklı ve faydalı paylaşımlarda bulunacağımız, eş-dost ve akrabalarla
zayıflayan ilişkilerimizi güçlendireceğimiz fırsatlar olarak görmeliyiz.

Tatili değerlendirme önerileri
Pekala çocuklarımızı merkeze alarak yapabileceğimiz bir tatil programında neler olabilir:
• Bedensel gelişimlerini sağlayacak spor (futbol, basketbol, yüzme) yapmalarını sağlamak
• Zihinlerini dillendirecek ve geliştirecek oyunlar oynatmak
• En az iki haftada bitirebilecekleri şekilde bir
kitap listesi oluşturmak
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• Din öğretimi ve eğitimi alabilecekleri bir ortama göndermek
• Bir enstrüman kullanabilecekleri kurslara
göndermek
• Tatil anı defteri tutmasını sağlayarak yazma
yeteneğini geliştirmek
• Bahçe-tarla-teknolojik bir uğraşımız varsa çocuğumuzu da olayın içine katmak
• Ev işlerinde-mutfak işlerinde küçük görevler
vermek

• Güvenilir arkadaşları ile birlikte olmalarını
sağlamak
• Ailece uygun filmler seyretmek
• Doğa da küçük yürüyüşler, keşifler yapmak
• Akraba büyükleri ve çocuklarıyla tanışma fırsatları oluşturmak
• Ailece günlük kitap okuma saatleri düzenlemek

Tatilde, tatlı dil prensibimiz olsun!
Ne yapacaksak ve ne yaptıracaksak zorla-zorunlu değil ikna edici tatlı bir dille belirtelim.
Çocuğum tatilde şunları yapalım/yaparsan sevinirim/çok güzel bak tatilde bunu düşünmen
iyi olmuş/birlikte ne yapmamızı istersin, şeklinde yönetici değil yönlendirici, özendirici bir dil
daha yap(tır)ıcı olur.

İşte size şahane bir tatil programı
Herkese uygun bir tatil planı/programı olmaz.
Herkes kendine, evine-kesesine, çocuğunun ilgisine, becerisine göre bir tatil planı yapmalıdır.
Tatillerin en güzel tarafı çocuklarımızla birlikte
olmamız, onlarla nitelikli ve verimli zaman geçirmemizdir.
Bu arada çocukları liseye-üniversiteye hazırlık
döneminde olanlar, mutlaka yoğunluğu düşük
ama etkin bir ders programı yapmalıdır. Yani
zayıf olduğu konuları kuvvetlendirme, iyi olduğu konuları tekrar etme ve pekiştirme ihmal
edilmemelidir.
Yoksa şu sahnenin bir parçası olmayalım.
Shaksper bir eserinde Rıchard II’ye şöyle seslenir:
“Ben zamanı israf ettim, şimdi de zaman beni
israf etti.”

YAZ KURSLARI VE ÇOCUKLARIMIZ
Her yaşın ayrı bir rengi ve değeri vardır. Çocukluk dönemi ise hem en renkli, hem de sonraki
dönemin renklerini belirleyen kritik bir özelliğe
sahiptir. Hele ki bu kişinin kimlik ve karakterini
oluşturan, değerler konusunda ise daha değerli ve derinliklidir.
Çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimleri okul
döneminde ağırlıklı olsa da manevi ve ruhsal
gelişimleri daha çok tatil dönemlerinde gerçekleşir. Tatiller çocukların rahat hareket ettikleri, evden uzaklaştıkları, ilgilerinin dağıldığı,
televizyon seyretme - internet kullanma - cep
telefonuyla meşgul olmanın gevşetildiği, yatış
ve kalkış saatlerinin düzensizleştiği, farklı yaştaki insanlarla muhatap oldukları rahat dönem
ve dönemeçlerdir. İşte bu dönemlerde çocukların tatilini iyi planlamak, evde veremediğimiz,
okulda çok dersin içinde yeterince öğrenemediği din öğretimini ve eğitimini vermemiz için
iyi bir fırsattır.
Çocukluk dönemi din öğretimi ve eğitimi yeterli
verilmezse, gençlikte zor, yetişkinlikte ise daha
zor olmaktadır. Çünkü gençlikte eğitim-iş-ev-

bireysel ve bütüncül bir şekilde ibadetlerini yapabiliyor, din algısı ve anlayışı derinlikli bir seyir
takip ediyorsa çocukluk döneminde bir hocanın dizinin dibine oturmuş olması; yok eğer
düzenli ve düzgün namaz kılamıyor, cemaate iştirakte zorlanıyor, orucu içselleştiremiyor,

lilik süreci, yetişkinlikte ise yeni sorumluluk ve

haccı şekilsel algılıyor ise camiye geç gelip-er-

sorunların baş göstermesi; yaşlılıkta ise aynı so-

ken terk eden çocuklar grubundan yer almıştır

runlara ilaveten, sağlık sorunları ve zihinsel du-

diyebiliriz.

rağanlığın başlaması dini bilginin edinilmesini
zorlaştırmaktadır.

Bugün evimizdeki büyüklere, çevremizdeki ye-

Bütün yetişkinlerin çocukluğuna indiğimizde,

sureleri ne zaman öğrendiklerini sorsak yakla-

cami-Kur’an kursu ile ilgi ve ilgisizliğinin du-

şık benzeri cümleler kuracaklar; çocuk iken ca-

rumu ve düzeyi dindarlık durumunu ele verir.

mide hocadan, evde büyükanne-büyükbaba-

Eğer çocukluktan sonraki yaşam serüveninde

dan, belki okuldaki din kültürü öğretmeninden

tişkinlere, camideki yaşlılara okudukları dua ve
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öğrendiklerini öğreneceğiz. Yani ortak nokta
çocukluk dönemi olacak.

• Yaz dönemi tatil dönemidir.

Çocuklarımızın bizlere Rabbimizin sadece bir
hediyesi değil, aynı zamanda bir emanet ve imtihan vesilesi olarak verdiğini bilmeliyiz.

• Çocukların dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Bu dönem sadece din bilgisini değil, dinle ilgisini de belirleyen kritik bir dönemdir.

• Dini eğitimin gerekli ve önemli olduğunu
çok iyi bir şekilde anlatmalıyız.

Bu durumda çocuklarımızın çocukluk dönemlerini önemsemek, yaz tatillerini planlamak; ya
Diyanetin camisine-Kur’an kursuna, ya da bir
özel bir kursa göndermek gerekmektedir.

• Cami ya da cami dışında bir kurs mu birlikte
karar vermeliyiz.

Bu süreçte ebeveyn ve gönderdiği yerdeki eğitimcilerin (İmam - müezzin - kurs hocası - öğretmen) unutmamaları gereken durumlar vardır.
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Ebeveynler şunu bilmelidir ki;

• Dinlenme, eğlenme, gezme gibi enerjilerini
atabilecekleri fırsatlar vermeliyiz.

• Evde günlük kursta yaptıklarını ve yaşadıklarını sorgulama şeklinde değil, paylaşma şeklinde konuşmalıyız.
• Kurstaki hocalarıyla diyalog halinde olmalıyız.

• Evde cemaatle namaz kılarak öğrendiklerini
pekiştirmelerini sağlamalıyız.
• Kurslardaki hocalarında fedakarlık yaptığını
bilmeli, onlara müteşekkir olduğumuzu ifade etmeli, kendilerine de belli etmeliyiz.
• Çocukların Kur’an okumaya geçtikleri, sure
- duaları ezberlemeyi bitirdikleri, namaza
kılmaya başladıkları durumlarda ödüllendirmeliyiz.

Eğitimciler olarak ise şu konulara
dikkat etmeliyiz;
• Kurstan önce, eğitim ve öğretim vereceğimiz
çocukların yaş düzeyi ile ilgili dönemsel gelişim durumlarını ve psikolojilerini anlayacağımız birkaç kitap mutlak okumalıyız.
• İki büyük hazırlığımızın olması gerekiyor:
sevgi ve sabır
• Mutlaka veli toplantısı yapmalı, yetişkinlerde
farkındalık oluşturmalıyız.
• Eğitim ortamımızda bulunan yetişkinlere(cemaat-görevli…) çocuklara iyi davranmaları
gerekti bilgi ve bilincini vermeliyiz.
• Kurs ortamını yaz şartlarına, eğitim öğretime
ve çocuklara uygun hale getirmeliyiz.
• Çocukların tatilden taviz verip kurslara geldiklerini bilmeliyiz.
• Tatil döneminde olduklarını bilmeliyiz.
• Hangi kurumda olurlarsa olsunlar, kuruma
göre değil çocukların durumuna göre esnek
bir program ile hareket etmeliyiz.
• Yoğun ve yorucu bir formatta, yetişkinlere
verilen hutbe ve vaaz şeklinde değil, öğrencinin katılımı ve katkısıyla dersleri işlemelidir.

• Sürekli kapalı ve resmi bir ortamda değil,
bulunduğun yerin şartlarına göre hareket
etmeliyiz.
• Drama yöntemiyle öğretmeye ağırlık vermeliyiz.
• Ders işleyişinde, uygun filmler izletmede
teknolojik imkanları kullanmalıyız.
• Cemaatle namaz kılmalarını sağlamalı,
ezan okuma(köylerde ve küçük yerlerde
bu daha kolay), müezzinlik yapma fırsatları
vermeliyiz.
• Ortama uygun oyun fırsatı tanımalıyız.
• Genelde manevi, arada maddi ödüller vermeliyiz.
• Ramazan ayına denk gelen kurs dönemlerinde camide, ya da cami bahçesinde çocuklarla iftar yapmalı, oruç ibadetinin dinginliğini ve derinliğini ortak bir sevinçle
bütünleştirmeliyiz.
• Kurs sonunda velilerin/cemaatin hazır olduğu bir ortamda çocukların öğrendiklerini
sergileyecekleri bir program tertip etmeliyiz.
Bu bir kandil akşamına veya o günün gündüzüne denk getirilebilir.
• Mutlaka yakın bir yerde olsa gezi ya da piknik yapmalıyız.
Sonuç olarak, çocuklar çocukluk dönemini bir
kez yaşayacaklar. Hayatları boyunca çocuklukta
edindikleri bilgi onlara güç, güzellik ve güven
verecektir. En büyük yatırım, yarının büyüklerine çocukluk döneminde verilen din eğitimidir.
Bu yatırım onları hem iyi bir insan hem de iyi bir
Müslüman yapacak; dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacaktır.
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40. YIL

“Türkiye Diyanet Vakfı
bir kardeşlik hareketidir”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşunun 40. yıldönümü
münasebetiyle Vakıf çalışanlarıyla bir araya geldi.
Başkan Görmez, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşunun 40. yıldönümü dolayısıyla Gazi
Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarına yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının 40. yılında yedi kıtada insanlığın hizmetinde, evrensel bir iyilik hareketine dönüştüğünü
söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Görmez, “40.
yılında Türkiye Diyanet Vakfı, yedi kıtada insanlığın hizmetinde evrensel bir iyilik hareketine
dönüşmüştür. Türkiye Diyanet Vakfı, Balkanlardaki, Kafkasya’daki, Latin Amerika’daki, Orta
Asya’daki, Afrika’daki kardeşlerimizle iletişim
kurmanın, onlardan haberdar olmanın, dünyadaki kardeşlerimizle kucaklaşmanın adıdır” dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfının 40. yılında büyük hizmetlere imza attığını belirten Görmez, şöyle
konuştu:

“Kuruluşundan bugüne kadar Diyanet Vakfına
emek veren tüm büyüklerimize ve hayırseverlere buradan teşekkür ediyorum. Bir müessese
kuruluşunun 40. yılına geldiğinde elbette o
müessesenin tarihi yeniden gözden geçirilmelidir. Yöneticileri geleceğe büyük adımlarla
yürüyebilmesi için bu 40 yılı değerlendirmesi
gerekir. Türkiye Diyanet Vakfı bunu yaptı. Kırk
yılının bir değerlendirmesini yaparak hizmetlerini nasıl daha ileri taşıyabilir bunun gayreti
içinde oldu. 40. yılını ‘İyilik Haftası’ ilan ederek
uluslararası bir iyilik hareketini başlattı. Uyum
içerisinde bir gönül birlikteliği kurarak yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Türkiye Diyanet Vakfı, iki günü eşit
olmayan bir kuruluş olmuştur”
“Türkiye Diyanet Vakfının, iki günü hiç eşit olmayan bir kuruluş haline geldiğini” kaydeden
Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye

Diyanet Vakfının milletin kurumları olduğunu
kaydetti. Görmez, şöyle devam etti:
“Her zaman bu böyleydi ancak son yıllarda her
günü bir öncekinden çok daha ileride olmuştur. Aramıza yeni katılan gençlerimize de ‘hoş
geldiniz’ diyorum. Gönül gönüle, omuz omuza
yedi kıtada insanlığın hizmetinde olan bu kuruluşu bütün mazlumların umudu haline getirmeye devam edeceğiz. Bu müessesede çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı bir iyilik hareketi olmanın
yanında aynı zamanda bir kardeşlik hareketidir. Başka dünyaların kalbini bizim kalbimize
bizim kalbimizi de başka dünyalarla buluşturuyor. Her birimiz vakıf ruhuyla hareket etmek
zorundayız. Sıradan bir müessese değil burası.
Dünyadaki tüm mazlumlara hizmet götüren bir
kuruluşta çalışıyoruz.”

“Eğitim hizmetlerinin dünya barışına
katkısını, yıllar gösterecektir”
Türkiye Diyanet Vakfının 100’ü aşkın ülkede yürüttüğü hizmetlerin dünya barışına olan katkısının yıllar sonra ortaya çıkacağını vurgulayan
Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Vakfın en büyük hizmeti eğitim hizmetidir. Şu
an Vakfımız aracılığıyla Türkiye’de yaklaşık 18
bin öğrenci eğitim görüyor. 100’ü aşkın ülkeden insanları burada görebiliyorsunuz. Eğitim
hizmetlerimizi inşallah çok daha ileri noktalara
taşıyacağız. Bugün dünyanın her tarafında her
ülkeden gençlerin gelip Türkiye’de İmam Hatip
Liselerinde, ilahiyat fakültelerinde okuyarak
tekrar ülkelerine dönüp müftü, hoca olarak hizmet vermesinin dünya barışına olan katkısını
yıllar gösterecektir. Ülkemizde eğitim alarak ülkelerine dönen bu gençler barış içerisinde çok
daha farklı bir dünya kuracaklardır.

Başka ülkelere insani yardım götürme konusunda ülkemiz dünyada birinci olmuştur. Bu
insani yardım konusunda sivil toplum kuruluşlarının da büyük katkısı var. Bu sivil toplum
kuruluşları arasında da Türkiye Diyanet Vakfı
birinci olmuştur. Allah’a ne kadar hamd etsek
azdır.”

Vakfımız dünyada bütün mağdur ve
mazlumlara umut oldu
Programda konuşan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin de Vakfın Diyanet İşleri
Başkanlığı’nı dini hizmetlerde desteklediğini
söyledi.
Vakfın 40. yılında çok güzel hizmetlere imza
attığını vurgulayan Bilgin, “Vakfımız dünyanın
dört bir tarafında cami olmayan yerlerde cami
açtı, Kuran kursu, İmam Hatip Lisesi açtı. Fakirlere aş, depremzedelere çadır oldu. Dünya coğrafyasında aziz milletimizin merhamet eli oldu.
Rahmet bulutları üzerine ihsan olarak yağdı.
İslam coğrafyasına yardıma koştu. Gazze’de ışık
oldu, Arakan’da şehitlerimize kefen oldu, tabut
oldu. Somali’de depremzedelere ilaç oldu, yemek oldu. Yetimlere yetimhane oldu. Dünyadaki bütün mağdur ve mazlum coğrafyaya umut
oldu. Vakfımız büyüdü ve bir hayır hareketi
oldu” dedi.
Bilgin, Vakfı kuran ve 40. yıla ulaşmasında emeği olanlara teşekkür etti.
Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
Dr. Hüseyin Kayapınar, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar,
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Dr. Ekrem Keleş,
TDV Mütevelli Heyet üyeleri, Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve çalışanlar katıldı.
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Özgecan Arslan’ın babası
“İyilik Ödülü”nü aldı
Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
Özgecan’ın ailesini ziyaret etti.
100

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
ve eşi, Mersin’in Tarsus ilçesinde
hunharca katledilen Özgecan Aslan’ın
ailesini ziyaret ederek, Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından baba Mehmet Aslan’a
verilen “İyilik Ödülü”nü teslim etti.

Görmez, ziyarette, Özgecan’a Allah’tan rahmet,
baba Aslan, anne Songül, kardeşler Beste ve Barış
Ali’ye başsağlığı diledi.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in de çocuklarından Hazreti Fatıma dışındakileri hayattayken
kaybettiğini hatırlatan Görmez, “Sadece Fatıma,
kendisinden 6 ay sonra vefat etti. Bir buçuk yaşındaki çocuğu İbrahim vefat ettiği zaman gözlerinden yaşlar aktı. Ona, ‘Sen de mi ya Resulallah’ dediklerinde, ‘Kalpler hüzünlenir, gözler yaşarır ama
biz Allah’ın razı olmadığı hiçbir şeyi söylemeyiz.
Üzgünüz, hüzünlüyüz, mahzunuz ama Allah’ın
razı olmayacağı hiçbir şeyi söylemeyiz’ dedi” diye
konuştu.

Baba Aslan da ziyareti için Görmez ve eşine teşekkür ederek, benzer olayın bir daha yaşanmamasını diledi. Allah’ın, tüm dünyada barış, huzur,
mutluluk ve güvenliğin tesis edilmesini istediğini
aktaran Aslan, şunları söyledi:
“Bunun için de görevlendirdiği kulları vardır. Bütün dünyadaki bu acıları analara, çocuklara yaşatanların güçleri sadece bir nefesten ibarettir. İkinci nefesi alamadıkları takdirde güçlerinin hiçbir
işe yaramadığını fark ederek barıştayken teslim
olmaları hem kendi nefisleri için hem de bütün
insanlığın hayrı için en doğrusudur. Bu anlamda
kavganın bittiği gün, bugündür. Bugün teslim
olmayanlar, yarın çok geç kalacaklar. Şüphesiz
ki yeryüzünde ve gökyüzünde sayısını yalnız
Allah’ın bildiği kadar kulları mevcuttur. Bu olgular
da Allah’ın aciz, fakir kullarının emrine verilmiştir.
Bu anlamda artık herkesin sadece Allah’a kulluk
etme bilinciyle Allah’ın yolunda hizmetkar olma
zamanı gelmiştir.”
Görmez’e ziyaretinde, Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü İsmail Palakoğlu, Mersin Valisi Özdemir
Çakacak ve eşi Kevser Çakacak da eşlik etti.

Özgecan için mevlit okutuldu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Özgecan
Aslan için Muğdat Camii’nde okutulan mevlide
katılarak, dua etti. Cami yanındaki musalla taşında

bulunan cenaze için namaz da kıldıran Görmez,
cemaate hitap etti.
Özgecan Aslan’ı rahmetle andığını belirten
Görmez, “Buraya, Özgecan adını duyduğumuzda
vahşetin ve gözyaşının istilasını değil, merhametin ve insanlığın dirilişini hatırlamaya geldik. Bu
gibi hadiselerde hepimiz suçluyuz. Bizler bir genç
kızın herkesten önce güvenini, merhametini, nezaketi hak ettiği bilincini toplumumuzda yeterince yerleştiremedik” diye konuştu.
Görmez, şiddetin her türü gibi kadına yönelik olanının da Allah’ın sınırlarını aşmak, peygamberin
getirdiği rahmet mesajlarını yıkmak anlamına
gelindiğinin insanlara yeterince anlatılamadığını
ifade etti. Görmez’in konuşmasının ardından hatim duası yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşunun 40. yıldönümünde bu yıl ilk kez Uluslararası İyilik Ödülleri
verdi. Türkiye genelinden toplanan 500 iyilik hikayesi arasından seçilen 6 hikaye ödüle layık görülmüş, bunlardan 5’ine ödülleri, 13 Mart 2015
tarihinde düzenlenen törenle verilmişti.
İyilik Ödülleri sahipleri ödüllerini Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun elinden alırken, Özgecan
Arslan’ın babası Mehmet Arslan, sağlık sorunları
nedeniyle törene katılamamıştı.
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Bir iyilik projesi
Koruyucu Yetim Destek Projesi (HAMİ-YET),
devletin şefkat elinin yetimleri sardığı bir proje
olarak dikkati çekiyor.
Kendisi de yetim olarak büyüyen Yozgat Valisi
Abdulkadir Yazıcı’nın başlattığı projeyle, babasını kaybetmiş çocuklar ve annelerine yönelik
her türlü destek veriliyor.
İstanbul Bayrampaşa’da başlayan bu toplum
temelli proje bugün 28 farklı il ve ilçede valiler
ve kaymakamlarca uygulanıyor. Bu projeyle
yüzlerce yetim çocuğu baba şefkatiyle koruyan
vali ve kaymakamlar, yetim çocukları kimsesizlik atmosferinden uzaklaştırıyor, çalıştıkları zaman başaramayacakları hiçbir şeyin olmayacağı bilincini yerleştiriyor.
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Vali Abdulkadir Yazıcı, projeye ilişkin yaptığı
değerlendirmede, yetim çocukların maddiyattan çok manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Vali Yazıcı, bu sebeple geliştirdikleri proje
ile tüm devlet kurumlarında yetim ve eşi vefat
etmiş kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması için
çalıştıklarını anlattı.
Bu proje ile babası vefat etmiş, 18 yaşının altında bulunan çocuklar ve annelerin ihtiyaçlarının
görevlilerce belirlediklerini vurgulayan Yazıcı,

“Bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar planlanması ve uygulanması amacıyla; ilgili tüm
kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde hareket edilerek, çocuklarımıza
ve annelerimize psiko-sosyal destek vermeyi
amaçlıyoruz” diye konuştu.
Vali Yazıcı, Hami-Yet annelerine yönelik “Aşçı
Yardımcılığı ve İpek Bez Dokumacılığı” kursu
gibi meslek kursları düzenlediklerini, annelerin kendi ayakları üzerinde durmaları sağlamak
için meslek edindirdiklerini kaydetti.

Vali Yazıcı’nın hayat hikayesi projeyle
örtüşüyor
Bu güzel projenin mimarı olan Vali Abdulkadir
Yazıcı’nın hayat hikayesi de projeyle örtüşüyor.
Vali Yazıcı, henüz ilkokul 5’inci sınıfa giderken
babasını kaybetmiş. Erzurum’un sert iklimine,
yaşamın tüm zorlukları da eklenince babasızlığı yüreğinde hissetmiş. Zorluklara aldırış etmeden çalışan Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ndeki öğrenimini tamamlayıp Kaymakam olarak ülkeye hizmet etmeye başlamış.
Yazıcı’nın, İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı
görevindeyken başlattığı HAMİ-YET projesi, bugün 28 il ve ilçede uygulanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfından
“Hami-Yet” öğrencilerine
eğitim yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, üniversite eğitimini Koruyucu Yetim Destek Projesi kapsamında sürdüren öğrencilere eğitim yardımı yaptı.
TDV, Yozgat Valiliği tarafından hayata geçirilen
Koruyucu Yetim Destek (Hami-Yet) Projesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde üniversite öğrenimi gören 35 yetim öğrenciye eğitim
yardımında bulundu.
TDV Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet
Poçanoğlu, Yozgat Valiliği tarafından hayata
geçirilen Hami-Yet Projesiyle anne ve çocukların ekonomik, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklendiğini söyledi.
Yozgat Valiliği Hami-Yet Proje Koordinatörlüğünün talebi doğrultusunda yetim üniversite
öğrencilerine yardım yapmayı kararlaştırdıklarını ve söz konusu yardımları öğrencilere ulaştırdıklarını bildiren Poçanoğlu, hayırseverlerin
vakfa yaptığı bağışları muhtaçlara, mazlum ve
mağdurlara ulaştırırken hiçbir ayrım gözetmediklerini, özellikle eğitim alanına büyük önem
verdiklerini belirtti.
Şehit ve gazi yakınlarıyla engelli, yetim ve öksüzlere de yardım elini uzattıklarını ifade eden
Poçanoğlu, “Yozgat Valiliği bünyesinde yürütülen Hami-Yet kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde üniversite öğrenimi gören 35 yetim
öğrenciye 250’şer lira eğitim yardımı yaptık.
Milletimizin Vakfımıza verdiği emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.
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GENEL KURUL
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TDV
21. Olağan
Genel Kurulu
yapıldı

TDV Konferans Salonu’nda yapılan 21. Olağan
Genel Kurul, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını Diyanet İşleri
Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptı.

105

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ NİSAN - HAZİRAN 2015

GENEL KURUL

Başkan Görmez, Vakfa emek veren, kuruluşunda görev alan ve her kademesinde hizmette
bulunanlara teşekkür ederken, ahirete intikal
edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da
sıhhat ve afiyet diledi.
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Genel kurulların Vakfın istikametine önemli
katkılar sunan toplantılar olduğunu vurgulayan Görmez, TDV’nin olağan genel kurulunun
hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 40 yıllık bir iyilik hareketi ve bir hayır hizmeti olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Mehmet Görmez, şöyle konuştu:
“40 yıl içerisinde çok güzel hizmetler yapılmıştır. Biz de bugün hayırlı selefe, hayırlı halef ol-

mak için arkadaşlarla birlikte yoğun bir çaba
içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Türkiye’de ve dünyada pek çok hayır kuruluşu
var ancak Türkiye Diyanet Vakfı’nın çok farklı
yönleri var. Her şeyden önce kuruluş amaçları
içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek yer alıyor. Hem milletimizin,
hem de gönül coğrafyamızın hem de bütün
Alemi İslam’ın ve bütün insanlığın din eğitimi
meselesiyle ilgilenmiş olması bulunuyor. Din
hizmetlerine katkıda bulunmuş olması, doğru
dini bilgi üretimi, dini yayınlar konusunda çalışma yapmış olması da ayrı bir önem arz ediyor.
Müslüman toplumların kendi Müslüman kimliklerini yeniden inşa etmek için gösterdikleri
çabalara destek vermiş olması bunların başında yer alıyor.”

İnsanlığın başına bir musibet, bir felaket geldiğinde de oralarda TDV’nin insanlığın yardımına
koştuğunu vurgulayan Görmez, bir hayır kuruluşu olarak, bütün yer yüzünde din, dil ırk ayrımı yapmadan insani yardımları ulaştırdıklarını
kaydetti.

“Vakfımızın bütün dünyada koşturan
bir ekibi var”
Vakfın 40. yılına ulaştığını ve kuruluş tarihinin
artık “iyilik haftası” olarak kutlanacağını vurgulayan Görmez, şöyle devam etti:
“Bütün dünyada ülkemizin umut olmaya başlaması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfına çok daha büyük taleplerin
yönelmesi sonrasında, Vakfımızın yeniden yapılanma sürecine girmesi gerekiyordu. Yeni
birimler oluşturuldu, yeniden yapılandı. Nitelikli insan kaynağını büyük oranda oluşturduk.
Bütün dünyada koşturan çok güzel bir ekibi var
Vakfımızın. Bütçe esaslı bir çalışma sistemine
geçildi. Proje ekipleri ve kaynak üretme ekibi
oluşturuldu. Bağış toplama sistemimiz yenilendi. Son iki yıldır yapmaya çalıştığımız, iftihar he-

defimiz dediğimiz şubelerimizin açılması. 997
şubemiz var. Bu şubelerimizi her ilimizde ve
nüfusu 100 bini geçen her ilçemizde şehrin en
merkezi yerinde TDV levhasının asıldığı, içinde
eğitim hizmetleri ve Kadın Aile ve Gençlik Hizmetlerinin verildiği, bir merkeze dönüştürmeyi
zorunlu hale getirdik. Müftülerimizin hizmet
başarısı içerisinde de bunu zorunlu hale getirdik. Her müftümüz kendi ilinde ve ilçesinde bu
çalışmaları başlatmış durumda.”

“Dünyanın dört bir tarafından
öğrenciler Türkiye’ye gelmek istiyor”
Öğrenci yurtlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Görmez, şunları kaydetti:
“Her üniversitenin ve ilahiyat fakültesinin olduğu yerde Vakfımızın bir yurdunun olmasını istiyoruz. Ankara’daki ve İstanbul’daki yurdumuz
açıldı. Eğitim hizmetlerine öncelik veriyoruz.
102 ülkeden öğrencimiz var. Bu yeterli değil.
Geçen hafta Gazze’deydim. Bir sınav açılsa binlerce öğrenci gelmek isteyecektir. Dünyanın
dört bir tarafından öğrenciler Türkiye’ye gelmek ve okumak istiyor. Bizim bu kapıları daha
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fazla açmamız gerekiyor. Yurt dışında açtığımız
okullar var. Haiti’de, Somali’de okullarımız var.
Ama bunlar yeterli değil. Buna öncülük yapmaya başlamalıyız. Suriyeli kardeşlerimiz için
yardımlar topladık. Gıda yardımı ve diğer yardımları yaptık. Fark ettik ki herkes bu yardımı
yapıyor. Biz daha farklı bir yardım yapalım istedik. Çadır kentlerin dışında yaşayan bir buçuk
milyona yakın Suriyeli var. Bunların çocukları
eğitim alamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
okulları yarım günlüğüne talep ettik. Suriyeli
öğretmenleri seçtik. Onların maaşlarını vermeye başladık. Suriyeli çocuklar okullara gelmeye
başladı. Müfredatı oluşturdular. Şu anda Suriyeli 9 bine yakın öğrencimiz var. Bu insanların
karnını doyurmak yetmiyor. Suriyeli kardeşlerimizin eğitimi çok önemli. Mutlaka üniversite
kurulması gerekiyor. Bu konular üzerinde yoğunlaşmalıyız.”
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Ali Babacan genel kurul üyeliğine
seçildi
Açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Diyanet İşleri eski Başkanı
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, oy birliğiyle seçildi.
Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresinin ardından her iki rapor
da oybirliği ile ibra edildi.
Boşalan Genel Kurul üyeliği için seçim yapıldı. Genel Kurul üyelerinden bazılarının önerisi
ile yapılan oylamada Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Genel Kurul Üyeliğine seçildi.
Genel Kurulda Mehmet Fevzi Mutlu, Mehmet
Akif Ersin ve Ahmet Öztürk, Türkiye Diyanet
Vakfının mütevelli heyet üyeliğine seçildi.
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MÜTEVELLİ HEYETİ
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ1
Başkan
Mazhar BİLGİN2
II. Başkan

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR3
Üye

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ4
Üye

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU5
Üye

Burhanettin AKTAŞ6
Üye

Mehmet Fevzi MUTLU7
Üye

Mehmet Akif ERSİN8
Üye

Ahmet ÖZTÜRK9
Üye

DENETİM KURULU
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Başkan
Dr. Yüksel SALMAN
Üye

İzani TURAN
Üye
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Adak kurbanlarınızı
muhtaçlara ulaştırıyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde
her yıl dini esaslara uygun, güven ve emanet
şiarıyla hareket ederek Vekaletle Kurban Kesim
Programı düzenleyen Vakfımız, yıl boyunca da
adak, akika ve şükür kurban kesimi yapıyor.
Genel merkez ve şubelerimize hayırseverlerin
müracaat edip bağışta bulunduğu adak kurbanların kesimi düzenli bir şekilde yapılarak,
yoksul ve yardıma muhtaçlar ile Türkiye’ye sığınan Suriyeli kardeşlerimize dağıtılıyor.
Bu yılın ilk 4 ayında Vakfımıza 677 adak kurbanı emanet edilirken, bu kurbanların kesimi,
Türkiye genelinde farklı yerlerde ve Suriyeli
mülteci kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde
yapıldı. Söz konusu aylarda kesimi yapılan adak
kurbanları, aralarında ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Suriyeli ailelerin de bulunduğu 20
binden fazla kişiye ulaştırıldı.
Adak, akika ve şükür kurbanlarınız, bizzat Vakıf
görevlilerimiz nezaretinde kesilmekte ve etleri
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı, yıl
boyunca halkımızın emanet
ettiği adak, akika ve şükür
kurbanlarını keserek ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyor.
Yıl boyunca her türlü kurbanınızı Vakfımız aracılığıyla güvenle kestirebilir, adak bağışı yaparak binlerce kişinin yüzünün gülmesine katkıda
bulunabilirsiniz.

Adak Kurbanı
Adak kurbanı, kişinin farz veya vacip cinsinden
bir ibadeti yapacağına dair Allahu Teâla’ya söz
vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır.
Adak kurbanı, ferdin, arzu ettiğine kavuşmak,
korktuğundan sakınmak hususunda Allah’ın
yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğinden kurban kesme mükellefiyeti altına
girmesi olarak yorumlanabilir.
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir.
Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine
bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir.
Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, ana,
baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi,
bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez.

Akika Kurbanı
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a
bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve
erkek çocukları için akika kurbanı kesmelerini
tavsiye etmiştir.
Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden
bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.

Şükür Kurbanı
Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya
bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı
kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.
Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve
umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren ve
yakınlarının yiyebilir.
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TANITIMLAR

Isparta ve Burdur’da din
görevlileriyle bir araya geldik
Isparta

Burdur

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci

Bilgin, Burdur Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi’nde, ilde görev yapan din
görevlileriyle bir araya geldi. Türkiye Diyanet
Vakfı’nın uluslararası iyilik hareketine dönüştüğünü söyleyen Mazhar Bilgin, Vakfın nerede
mağdur ve mazlum varsa dil din ve ırk ayrımı
yapmadan insani yardımları ulaştırdığını belirtti. Bilgin, Vakfın sivilleştiğini ve iyilik için çalışan
bütün vakıf ve derneklerle işbirliği yapabileceklerini vurguladı.

Başkanı Mazhar Bilgin, ‘’TDV ümmet şuuru içerisinde hareket etmektedir” dedi.
Bilgin, Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde ilde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Mazhar Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın il ve ilçelerdeki müftüler ile din görevlilerinin gayretiyle hayır hareketine dönüştüğünü söyledi.
Bilgin, “Diyanet Vakfımız, milletimizin de desteğiyle cami oldu, kuran kursu oldu. Öğrencilere
burs oldu, Yurt dışında okul oldu. Depremlerde
insanlara aş oldu” diye konuştu.
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ZİYARETLER

Türkiye Diyanet Vakfına
Ziyaretler
Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden ge-

Osman, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iştiraklerin-

len heyetleri ağırladık.

den KOMAŞ A.Ş’ye bağlı İzmir Bornova Koleji
öğrencileri, Kenya İsiola Eyalet Valisi Godana

Nisan ve Mayıs aylarında, Lübnan Baş Müftüsü

Doya, Estonya Müslümanları Dini İdare Başkanı

Şeyh Abdullatif Derian, Bulgaristan Başmüftü-

İldar Muhammedşin ve beraberindeki heyetler

sü Hacı Mustafa Aliş, Gana Tijaniyye Müslüman

Vakfımızı ziyaret etti.

Konseyi Başkanı Ahmed Maıkono, Bosna-Hersek
İslam Birliği Eğitim ve Bilim Hizmetleri Daire Baş-

Ziyaretlerde, Vakfımızın faaliyetleri konusunda

kanı Prof. Dr. Enes Kariç, Rusya Saint Petersburg

bilgi verilirken, eğitimden hayri ve sosyal hiz-

Müslümanları Dini İdare Başkanı Ravil Panche-

metlere kadar farklı alanlarda çok sayıda iş bir-

ev, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı Hayder

liği masaya yatırıldı.
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İzmir Bornova Koleji Öğrencileri

Lübnan Heyeti

Bulgaristan Heyeti

Gana Heyeti

Kenya Heyeti

Rusya Heyeti

Irak Türkmen Heyeti
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Bosna Hersek Heyeti

Estonya Heyeti
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iyilik
ilme giden yolculuktur

İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.
Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye
cennetin yolunu kolaylaştırır.
(İbni Mace, Mukaddime, 17.)
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