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Kurban sevincini
Sıcak Bir Yuva;
kardeşlerimizle yaşamak Türkiye Diyanet Vakfı
için yola çıkıyoruz
Yükseköğretim Yurtları
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Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl da Ramazan ayında milletimizin
bizlere emanet ettiği bağışları, zekat ve fitreleri yurt içinde
ve 64 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan ayının
bereketini kardeşlerimizle paylaştık. Kur’an-ı Kerim’in indiği bu
mübarek ayda, farklı dillerdeki mealli Kur'an-ı Kerimleri farklı
coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimize hediye ettik.
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Ramazan’ın ilk günlerini Suriye sınırının ötesinde geçirdik. İlk
oruçlarımızı savaşın vurduğu bölgelerde açtık. Normalleşme
sürecine giren Cerablus, Azez, İdlib ve El Bab’daki ibadethaneleri
yeniden inşa ederek, ülkelerine dönen Suriyeli kardeşlerimizin
hizmetine sunduk.
Eğitimi önceleyen vakfımız, Türkiye’de eğitim almak isteyen
yaklaşık 70 farklı ülkeden yüzlerce öğrenciyle mülakat
gerçekleştirdi. İslam’ı doğru kaynaklardan öğrenerek, insanlığa ve
ümmete faydalı birer birey olmak isteyen gençlere umut ışığı oldu.
Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası İlahiyat öğrencilerinin
seçimi tamamlandıktan sonra bu kardeşlerimiz, Türkiye Diyanet
Vakfının yurt ve burs imkânlarıyla iyi bir eğitim alma imkânını elde
etmiş olacak.
İslam dünyasındaki tüm mazlumların yurdu olan Türkiye’ye
karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl
geçmiş olmasına rağmen milletimizin birlikten ve huzurdan yana
tavır göstermeye devam etmesi geleceğe umutla bakmamızı
sağlamıştır.
Meydanları doldurarak diriliş ruhunu kaybetmediğini tüm
dünyaya bir kere daha gösteren aziz milletimize teşekkür ediyor;
gazilerimize şifa, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Vekâletle Kurban Organizasyonumuzla da kardeşlerimize bayram
sevincini yaşatmak istiyoruz. Sizlerin bizlere emanet ettiği
kurbanları İslami usullere uygun olarak, mülteci kamplarından,
savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden
ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit
yerlerine 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.
Yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam âleminin barış ve
huzuruna vesile olmasını dileriz.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - MART 2017

1

içindekiler

4

için

"Kurban
Allah’a Kurbiyyettir"

10
12
4
8
10
12
14
18
22
24

Sıcak Bir Yuva;
Türkiye Diyanet Vakfı
Yükseköğretim Yurtları

"Kurban Allah’a Kurbiyyettir"
Kurban sevincini kardeşlerimizle yaşamak için yola çıkıyoruz
Yurt dışında binlerce öğrenci Türkiye’de okumak için yarıştı
Sıcak Bir Yuva; Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğretim Yurtları
Ebeveyn, Eğitimciler Ve Değişen Roller
Filipinler’de tayfunda yıkılan camileri TDV yeniden yaptı
Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı
Hala Sultan Camii Kıbrıs’ta simge eser olacak

Yurt dışında
binlerce öğrenci
Türkiye’de okumak
için yarıştı

26
31
34
40
44
46
49
51

15 Temmuz’un Diriliş Ruhu Salâlar Yeniden Okundu
Afrika’da kuraklıktan etkilenen 18 bin aileye gıda yardımı
Arzın ve İnsanın Kalbine Doğru Seyahat: Hac
TDV’den Ramazan’da 64 ülkeye, 8 milyon 500 bin lira yardım
Ramazan’da iyiliğin sesi olduk
Ramazan’da Suriye’ye 16 bin gıda kolisi, 60 bin kişilik iftar
Azez’e Ramazan yardımı
Suriye’de yıkılan 110 camiyi TDV yeniden inşa ediyor

dekiler
Kur’an ayında
14 ülkeye Kur’an-ı
Kerim hediyesi

52
54
56
58
59
62
66
67

Filipinler’de tayfunda
yıkılan camileri
TDV yeniden yaptı

18

Türkiye Diyanet Vakfı’na
yılın kurumu ödülü

74

62

TDV, Arakanlı mültecilere ramazan sevincini yaşattı
TDV’den bakıma muhtaç ve engellilere Ramazan yardımı
TDV Pakistan’daki Arakanlı çocuklara umut oldu
Etiyopyalı Müslümanların yüzü Türkiye Diyanet Vakfıyla güldü
Gönüllülerimizden Ramazan Notları
Kur’an ayında 14 ülkeye Kur’an-ı Kerim hediyesi
TDV KAGEM’den mültecilere hukuk danışmanlığı hizmeti
30. Kitabevini Van’da açtı

69
70
72
74
75
76
79
80

81 ilde KAGEM Ormanları projesi
TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler yılsonu değerlendirme toplantısı
Kocaelili hayırseverler İyilik Buluşmalarında bir araya geldi
Türkiye Diyanet Vakfı’na yılın kurumu ödülü
Türk Kızılayı’ndan Türkiye Diyanet Vakfı’na madalya
Türkiye Diyanet Vakfı 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı
TDV Tekirdağ bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi
Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler

MAKALE

KURBAN ALLAH’A KURBİYYETTİR

Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Müslümanlar arasındaki sosyal dayanışmanın
en güzel araçlarından biri olan ve dilimizde
“Kurban” kelimesi ile ifade edilen mali ibadet,
Arapçada “Uhdiye” kelimesi ile ifade edilir. Aslen Arapça bir kelime olan “Kurban” ise sözlükte
yakınlık, yaklaşma, ibadet gibi anlamlara gelir.
Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem (a.s)’in
oğullarının, Allah Teala’ya birer kurban takdim
ettikleri, birisinin kurbanının kabul edilip diğerininkinin kabul edilmediği olayı ile ilgili olarak
yer alır.1
Tefsirlerde belirtildiğine göre Hz. Adem’in oğullarından Kabil iştigal ettiği çiftçilikten üretti4

1

Maide 5/27

ği üründen bir parçayı, Habil de hayvancılıkla
meşgul olduğu için bir hayvanını Allah’a takdim etmiş, Allah bunlardan ihlaslı olan Habil’in
takdimini (kurbanını) kabul etmiş, Kabil’inkini
ise reddetmiştir. 2
Bizim “Kurban” sözcüğü ile ifade ettiğimiz mali
ibadetin, dini terminolojideki karşılığı yukarıda
belirtildiği üzere Uhdiye, hacıların hacda kestikleri kurbanın karşılığı da hedydir.
Kur’an-ı Kerim’de doğrudan kurban kesmemizi emreden bir ayet yoktur. Bazı alimler Kevser
suresindeki “venhar” (boğazla) emrinin kurban
kesme ile ilgili olduğunu söylemekte iseler de
bu kelimeye başka anlamlar yükleyenler de
vardır.3 Eğer bu ayet kurban kesme konusunda
net bir emir olsaydı kurban farz olurdu. Oysa
bunu söyleyen hiçbir alim yoktur. Buna karşılık Kur’an-ı Kerim’de her ümmete, kendilerine
verilen hayvanlardan kurban kesmelerinin
emredildiğini bildiren şu ayet vardır: “Biz her
2
3

İbn Kesir 3/81 (Şamile), Şevkani,Fethül-Kadir, II. 47
Razi, Mefatihu’l Gayb 4851 ve dev.(Şamile)

ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar.4
Kurban ibadetinin Kur’an da yer aldığı en
önemli bölümlerden birisi de Hz. İbrahim’in
rüyasında oğlu Hz. İsmail’i kurban etme talimatını alıp, tam keseceği sırada, Allah (C.C)’ın
gönderdiği bir koç ile kurtarılmasını ifade eden
ayetlerdir. Rabbimiz şöyle buyurur:
“Çocuk (İsmail) babasıyla beraber iş-güç tutacak yaşa gelince babası ona dedi ki; yavrucuğum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm;
düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? O’da
“Babacığım! Sana emredileni yap, inşallah
beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. Her
ikisi de ( ilahi buyruğa ) teslim olunca ve babası onu yüz üstü yatırınca; “Ey İbrahim! diye
ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.
Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık
verdik.”5
Kurban ibadetinin gerekliliği, hükmü,
fazileti ve kurbanla ilgili detay bilgilerin asıl kaynağı sünnettir. Yani
Hz. Peygamberin uygulaması ve
sözleridir.
Kurbanın İslami bir ibadet olarak
meşru kılınışı, Hz. Peygamberin Medine’yi teşriflerinden sonra olmuştur. Allah Resulü, Hicretin 2. yılında kurban bayramı günü musallaya (namazgâh) varınca, Allah’a hamd ve
sena ettikten sonra ashabına dönerek “Bugün
ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra kurban
4
5

Hac 22/34
Saffat 37/102-107
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kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş
olur” buyurdu.6

Kurbanın Önemi ve Fazileti
Dinimizin mübarek saydığı ve birden çok ibadetin yapıldığı kurban bayramı gününün en
faziletli ameli kurban kesmektir. Bunu Hz. Peygamberin şu hadisinden öğreniyoruz: “İnsanoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurbandan daha sevimli bir ibadet işlemez. Kurban,
kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla
(sevap olarak) gelir. Kurban, daha kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple
kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun.
(bu size zor gelmesin)7
Hz. Peygamber kendisine sorulan bir soruya
cevaben, kurbanın Hz. İbrahim’in sünneti olduğunu, kesilen hayvanın her kılına veya yününe
karşılık bir sevabının bulunduğunu ifade etmiştir.8
6
7
8

Buhari, İdeyn 3; Ebu Davud, Dahaya,1
Tirmizi, Edahi,1
İbn Mace,Edahi,3

Kurbanın Hükmü
Yukarıda da işaret edildiği gibi, Kur’an-ı Kerim’de kurbanın hükmüne mesnet teşkil edecek bir ayet-i kerime yoktur. Ulema kurban
kesmenin hükmünü Hz. Peygamberin doğrudan uygulaması ve hadisleri ile ashabın uygulamalarını esas alarak tespit etmişlerdir. Hanefi
ve Malikilere göre belirli şartları taşıyan Müslümanların kurban kesmeleri vaciptir.9 Delilleri yukarıda anlamları verilen hadislerle, Hz.
Peygamberin Hicretin 2. yılından sonra vefat
edinceye kadar her yıl mutlaka kurban kesmiş
olduğudur. Yukarıdakilere ilaveten şu hadis de
delilleri arasındadır.
“Bir kimse imkân bulur da kurban kesmezse bizim
musallamıza yaklaşmasın”10
Her ne kadar bu hadisin sıhhati üzerinde bazı
tartışmalar varsa da Hakim, hadisin sahih olduğunu söyler. Hanefiler aslında bu hadise göre
kurbanın farz olması gerektiğini, fakat sünnetle
9
Merğınani, Hidaye (I-IV) IV. 70-71
10 Hakim el-Müstedrek II.391, IV.232; Dara Kutni, Sünen IV. 285; Beyhaki,
es-Sunenül-Kübra,260

sabit olduğu için farz yerine vacip dediklerini
söylerler.11
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer başta olmak üzere
bazı Sahabilerle, Şafii ve Hanbeli mezheplerine
göre ise kurban kesmek sünnettir.12
Bu görüşün delili Hz. Peygamberin, üç şeyin;
kurban, vitir ve sabah namazının sünnetinin
kendisi için farz, ümmeti için ise tetavvu (sünnet) olduğunu söylediği,13 ve “Sizden kurban
kesmek isteyen kişi, kurbanı kesinceye kadar
onun tüy ve tırnaklarından bir şey almasın.” buyurduğu14 hadisleri ve benzeri rivayetlerdir. Bu
hadiste “kesmek isteyen” ifadesi ile kurbanın
iradeye bırakılması, onun farz olmadığına delil
sayılmıştır. Ayrıca, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in
her sene kurban kesmeyişleri de bu görüşün
delilleri arasındadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde “vacip” kelimesinin sadece hacla ilgili bir
iki meselede kullanılmış olduğudur.
Hükmü için ister vacip, ister sünnet diyelim
sonuçta Hz. Peygamber her sene kurban kesmiş ve kurban kesmenin fazileti ile ilgili bunca
müjde vermiştir. Dolayısıyla kurbanın hükmü
konusundaki görüş ayrılıklarına takılıp kalmak
yerine hali vakti yerinde olan her Müslüman
kurbanını kesmeli, böylece hem ibadetini yapıp sevap kazanmalı hem de ihtiyaç sahiplerine bir nebze yardımcı olmalıdır.

yıllık beslenme, barınma, tedavi, eğitim ve benzeri zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak maddi
imkânı dışında hangi türden olursa olsun nisap
miktarı (80.18 gr. altın değeri) malı olan kişi kurban kesmekle yükümlüdür. Bir ailede karı kocanın her birinin ayrı ayrı belirtilen meblağda
malının olması durumunda her ikisi de kurban
kesmelidir. Küçük çocuğun kendisine ait malı
varsa, Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe
göre velisi o çocuğun malından kurban keser.15
Ahmet b. Hanbel ve İmam Malik’e göre bir kişinin hem kendisi hem ailesi adına bir küçükbaş
hayvan kesmesi yeterlidir.16

Kurban Etinin Değerlendirilmesi
Kurban kesilecek hayvan, kurban niyetiyle bizzat mükellef veya vekili tarafından kesildiğinde
vacip ifa edilmiş olur. Yükümlülük düşer. Eti,
kurban sahibinin ailesi tarafından tüketilerek,
misafirlerine ikram edilerek ve yoksullara verilerek değerlendirilir. Hatta kişi ihtiyaç sahibi
ise etin tamamını kendisi ve ailesi taze olarak
ya da usulüne uygun bir şekilde koruma altına
alarak tüketebilir. Hz. Peygamber ilk kurban
bayramında Medine’ye gelen yoksul misafirlere ikram etmek için kurban etlerinin üç günden
fazla tutulmasını yasak etmiş17 ama ertesi yıl bu
ihtiyaç ortadan kalkınca etlerin yenilebileceğini, sadaka olarak verilebileceğini ve insanların
kendileri için ayırabileceklerini söylemiştir.18

Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

Tekrar ifade edelim. Kurban dinimizin ihmal
edilmemesi gereken bir mali ibadetidir. Gücü
yeten kesmelidir.

11 Merajınani, Hidaye, IV. 70
12 İbn Küdame, el-Muğni XI.95 (Şamileden)
13 Hakim,el Müstedrek, I.299, Dara Kutni, II.21, Beyhaki’de “Sahabın iki
rekat sünneti yerine “kuşluk namazı yer almaktadır.(Beyhaki, es-Sünnenül-Kübra, II.468)
14 Muvatta, Akika 17; Müslim, Edahi bab,7, Nesai Dahaya,7

15
16
17
18

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür

Merağınani, a.g.e. IV.71
İbn Küdaime el-Muğni, 11,98
Ebu Davud, Dahaya 9-10
Müslim, Edahi, 37
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KURBAN

Kurban sevincini
kardeşlerimizle
yaşamak için
yola çıkıyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı,
vekâlet yoluyla kurban bedelini
yurt içi 850 TL, yurt dışı 600 TL
olarak belirledi.
TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt
içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında
da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi
yapacak.

8

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirilecek olan Vekâletle Kurban Kesim
Programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekâletlerine göre 275 bin hisse kurbanın
kesilerek dağıtımının yapılması planlanıyor.
Vatandaşların vekâlet verdikleri kurbanlarının,
dini usullere uygun şekilde kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyanet İşleri
Başkanlığı ve TDV personeli görevlendirilirken,
organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak.

Yurtiçindeki merkezlerde sığınmacı aileler için
de kurban kesimi yapılacak.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, İslam dininde yapılan ibadetlerin bir
yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırdığını söyledi.
Allah için edâ edilen kurban ibadetinin de çok
sayıda hikmeti barındırdığını vurgulayan Tutkun, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu
gibi bayram yapamayanları bayram sevincine
ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine
önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.
“Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dost-

ları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi
birbirine yakınlaştırmaktadır” diyen Tutkun,
“Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım
eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun
olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın
selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine 7 kıtada
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

“135 ülkenin 400 bölgede kurban
kesim ve dağıtımı”
Türkiye Diyanet Vakfı olarak 1993 yılından beri
Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı düzenlediklerini
belirten Mustafa Tutkun, şunları kaydetti:
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2016 yılında
TDV’ye emanet edilen 239 bin 414 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 235
merkezde, yurt dışında 130 ülkenin 530 bölgesinde bizzat görevlilerimizin nezaretinde
keserek dağıtımını gerçekleştirdik. 2017 yılı
Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında
ise Afrika’da yaşanan kuraklığı da dikkate alarak, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde 35 bin
hisse, yurt dışında ise 135 ülkenin 400 bölgesinde 240 bin hisse kurban kesim ve dağıtımını
yapmayı planlıyoruz. Kesilen kurbanlar yurtiçinde, ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an
kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında

kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk
ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan
Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak
Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize
dağıtılmaktadır. Vekaletle Kurban Kesim Programını, Türkiye'de müftülükler, yurtdışında ise
büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini
idareler ve partner kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenliyoruz.”
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850
TL, yurt dışında da 600 TL olarak belirlediklerini vurgulayan Tutkun, “Vatandaşlarımız, www.
diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr
adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı
sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına
katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir”
diye konuştu.
Vatandaşların 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban bağışı hakkında
detaylı bilgi alabileceklerini ifade eden Tutkun,
“Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız
da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler
ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabilirler” dedi.
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EĞİTİM

Yurt dışında binlerce öğrenci
Türkiye’de okumak için yarıştı

Avrupa’dan Afrika’ya kadar pek çok ülkeden 5 bin 542 öğrenci,
Türkiye Diyanet Vakfı’nın himayesiyle Türkiye’de eğitim görmek için
adeta birbirleriyle yarıştı.
Türkiye Diyanet Vakfı, 1993 yılında başladığı
yurtdışında eğitim çalışmaları kapsamında, her
yıl farklı ülkelerden öğrencileri Türkiye’ye getirerek eğitim görmelerini sağlıyor.

10

Hali hazırda 72 ülkeden 1.064 öğrenci İstanbul,
Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas’taki Uluslararası
Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürürken, 1.076 öğrenci ise Uluslararası Öğrenci Programı kapsamında İlahiyat Fakültelerinde
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görüyor. TDV, Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında da Avrupa’daki millet varlığımızdan 671 öğrenciye destek veriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, yurt dışından gelerek
Türkiye’de eğitim alan öğrencilerle ümmet arasında bir gönül köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, uluslararası eğitim programlarına ilişkin, “Şu anda 110 farklı ülkeden öğrencilere
Türkiye’de eğitim imkânı sağlıyoruz. Bu öğrenciler Türkiye’de bulundukları süre içerisinde
İslam’ı gerçek hüviyeti ile anlamış Müslüman
olarak ülkelerine dönüyorlar” değerlendirmesini yaptı.
Genel Müdür Mustafa Tutkun, TDV’nin eğitimi
öncelediğinin altını çizerek, "Gelecek nesillerin
doğru bir İslam algısı ile yetiştirilmesini ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek alanında uzman insan kaynağını önemsiyoruz. Bu sebeple
çalışmalarımızı her geçen yıl daha da artırarak
sürdürüyoruz” dedi.

72 ülkeden binlerce Genç Türkiye’de eğitim görebilmek için başvurdu
Türkiye Diyanet Vakfı’nın himayesiyle
Türkiye’de eğitim görmek için bu yıl da
Avrupa’dan Afrika’ya kadar pek çok ülkeden
5 bin 542 öğrenci, başvuruda bulundu.
Vakıf görevlileri 62 ülkeye giderek öğrencilerle
bire bir mülakat yaptı. Diğer
10 farklı ülkeden başvuran
öğrencilerle de TDV Genel
Merkezinden online
mülakatlar yapıldı.
Ülkemizde bu yıl
eğitim görmeye hak
kazanacak öğrencileri
belirlemek için
yapılan, seçme ve
yerleştirilme işlemleri
devam ediyor.
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Sıcak Bir Yuva;

Türkiye Diyanet Vakfı

Yükseköğretim Yurtları
Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi işletmesi olarak üniversite eğitimi için farklı illerimizden gelen
öğrencilerimize aile ortamını aratmayacak sıcak bir barınma hizmeti
veriyoruz. Amacımız gençlerimize ailelerinin de gözlerinin arkada
kalmayacağı güvenli, temiz ve huzurlu bir ortam sağlayabilmek.
Neden Türkiye Diyanet Vakfı Yurtları?
Farklı illerde günden güne sayıları artmakta olan
yurtlarımızda hizmet kalitemizi yükseltmek için
tüm personel kadromuzla birlikte özveri ile çalışarak, her biri ayrı ayrı kıymetli olan öğrencilerimizin kendilerini huzurlu hissedebilecekleri
güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz
12

Yurtlarımızda, yıllık ücret içerisinde her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmektedir.
Öğrencilerimizin kaldığı odalar, 1, 3 ve 4’er kişilik olup yastık, yorgan ve nevresim takımı yurt
yönetimi tarafından verilmektedir. Ayrıca yurtlarımızda etüt odaları, kütüphane, spor salonu,
oturma salonu, kantin, ücretsiz internet hizmeti
bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği için 24 saat
nöbetçi idareci personelimiz bulunmaktadır.

Çamaşırhanedeki çamaşır makinalarımız öğrencilerimizin kullanımlarına açık ve ücretsizdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz
Türkiye Diyanet Vakfı, yurtlarımızda barınan öğrencilerimize maddi ve manevi yönden kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmaktadır.
Haftalık manevi içerikli sohbet ve konferansların
yanı sıra dini ve tarihi mekan ziyaretleri, sahur ve
iftar programları, özel gün, gece ve hafta etkinlikleri, Hadis, Tefsir, ilmihal dersleri, seminerler,
anma programları, dil kursları, atölye çalışmaları,
ziyaretler, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor faaliyetleri, geziler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Yıl içerisindeki önemli milli, dini, tarihi gün, gece
ve haftalar dışında gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecek örnek şahsiyetler
de yurtlarımıza adavet edilerek onlarla tanışma,
sohbet etme imkanları da sağlanmaktadır. Ayrı-

ca yurtlarımızda kulüp çalışmalarına önem verilerek, öğrencilerimizin kulüpler kurarak faaliyet
yapmaları desteklenmektedir.
Eğitim ve rehberlik süreci, gençlerimizin üniversite öğrencisi oldukları dikkate alınarak akademik bir takvimde yürütülmektedir. Yapılacak
olan eğitim ve kültürel faaliyetlere öğrencilerin
etkin katılımı sağlanır. Aktif katılım, öğrencilerin
faaliyetleri bizzat kendilerinin hazırlaması ve organizasyonunda doğrudan rol alması ile mümkündür.
FAALİYETTEKİ YURTLARIMIZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ŞEHİR
Ankara
Ankara
Burdur
Burdur
Bursa
Erzurum
Gaziantep
Isparta
Isparta
Kastamonu
Kayseri
Konya
Muğla
Sakarya
Siirt

1
2
3
4

Ankara
İstanbul
Kütahya
Antalya

HİZMETE BAŞLADIĞI YIL
2000
2007
2016
2017
2012
2017
2016
2015
2015
1987
1994
1989
2014
2014
2015

ERKEK/KIZ
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
ERKEK
ERKEK
KIZ
KIZ
ERKEK
KIZ
KIZ
ERKEK
KIZ
KIZ
KIZ

KAPASİTE
584
100
209
80
300
136
120
412
164
178
402
387
500
166
136

ERKEK
ERKEK
KIZ
KIZ

121
170
99
160

YENİ YURTLARIMIZ
2017
2017
2017
2017
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EBEVEYN, EĞİTİMCİLER VE DEĞİŞEN ROLLER
Mustafa BALABAN
Eğitimci-Yazar

‘Eğitim okulla başlar ve biter’, diye bir tez ve
tespit hiçbir çağda kabul görmedi, görmeyecektir. Okul çocuğun bilişsel, duyuşsal ve sosyal
gelişimine katkı sağlayan etkenlerden biridir.
Eğitim sürecinde birçok olgu çocuğu, genci
etkilemekte ve şekillendirmektedir. Aile, akraba, arkadaş, okul, teknolojik aygıtlar, medya ve
sosyal medya; bazen az bazen baskın şekilde
çocuğun karakter gelişiminde etkin roller oynayabilmektedirler.
Bebeklik dönemi aile, çocukluk dönemi aile-okul, ergenlik dönemi okul-arkadaş, gençlik dönemi arkadaş-sosyal medya biçiminde kabaca
kategorize edebiliriz. Tabii ki bu dönemler ve
dönüştürücüler birbirini etkiler şekilde girişkenlik arz edebilmektedir.
14

İLK EĞİTİMCİLER; EBEVEYNLER
Yakın zamanda yapılan ‘Öğretmenler gözüyle
Değerler Eğitimi’ konulu bir araştırmada, öğretmenlerin değer öğretiminde karşılaştıkları
sorunlardan ilk ikisi ve etkin olanları: Aileden
kaynaklanan sorunlar ve medyadan kaynaklanan sorunlardır. Öğretmenlere farklı sorular sorulmuş alınan sonuçlarda; değerler eğitiminde

en büyük desteğinde, engelinde aileden kaynaklandığı belirtilmiştir. Değerler eğitiminde
sorun olarak parçalanmış aile ya da eğitimsiz/
kültürsüz aile ağırlık olarak belirtilse de, bir
öğretmen şu serzenişte bulunuyor; “Yani biz
burada ne kadar nasihat edip, anlatsak da çocuk
eve gidiyor diyelim ki küfür, biz burada küfretmeyin, kötü söz kullanmayın diyoruz veya kimsenin
arkasından lakap takmayın, konuşmayın ama
çocuk eve gidiyor orada tam tersi yapılıyor, bize
burada tamam diyor ama orada geri başlıyor.”1
Ayrıca kötü ve zararlı alışkanlıklarda işin cabası. Bu konuda bir öğretmenimizde : “Çocuklar sigara içmeyin, insan sağlığına zararlıdır diyorum
derste. Evde annem babam herkes içiyor diyor
çocuk. O zaman siz tek başına olduğunuzda bir
şey yapamıyorsunuz.”2
İşte bu noktada bir psikoloğun ‘Bugünün Çocuğu’ adlı derginin Ocak 1968 sayısında yaptığı şu
açıklama: “ Annelik ve babalığın kalite kontrolü
yapılmıyor. Kimlerin öğretmen, kimlerin ise sürücü olabilecekleri gibi alanları düzenlediğimize
1
2

Öğretmenler Gözüyle Değerler Eğitimi, Yrd. Doç.Dr. Muhammed Esat Altıntaş, S: 219
Öğretmenler Gözüyle Değerler Eğitimi, Yrd. Doç.Dr. Muhammed Esat Altıntaş, S: 220

göre, anneliğin ve babalığında düzenlenmesi neden olmasın?”3 tespiti bizlere çocuk sahibi olmadan, çocuk eğitimi konusunda ehil olmanın
gerekliliğini hatırlatıyor.
Hani halk arasında yaygın olan ‘yarım hoca
dinden, yarım doktor candan eder’ atasözünü
yarım anne-babada bedenen ve ruhen sağlıklı
çocuklardan eder, diyebiliriz. Bu nedenle, çocuk
eğitiminden önce anne-baba eğitimi konusunda, ilgili her kişi ve kurumun bu konuya eğilmesi ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.
3

Çocuk Eğitimi ve Aile, Şefik Sevim, S:44

İKİNCİ EĞİTİMCİLER MEDYA (MI?)
Çocuklarımız okuma-yazma öğrenmeden, okula başlamadan hatta konuşmayı öğrenmeden
televizyon, bilgisayar, telefon ve internet ile
tanışıyor. Bu teknolojik aygıtlar, evde veya ev
dışında çocuklarımızı bir şekilde kuşatıyor. Ebeveyn ve eğitimcilerin önüne geçiyor.
Değerler eğitimi konusunda, öğretmenlerin
ikinci bir sorun olarak, medyadan kaynaklanan
sorunları dile getiriyor olması gelinen noktayı
gözler önüne seriyor. Bu konuda bir öğretme-
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MAKALE
nimiz: “ Filmlerde, dizilerde, magazin programlarında insanlara dayatılan çarpık bir değer anlayışı var. Bunların etki gücü fazla olduğundan
dolayı etkileniyorlar, özeniyorlar. Ben de onlar
gibi olmalıyım gibi şeyler düşünüp bizim anlattıklarımızı duman edebiliyor.”
Medya ve sosyal medya çocuk veya genç için
zaman ve mekan engeli olmaksızın daha canlı,
kolay, ulaşılabilir, oynanabilir özellikler taşıyor.
Hele ki ‘eğlence’ ağırlıklı olması televizyon, cep
telefonu ve interneti eğitim aracı rolüne büründürüyor. Bu nedenle ebeveyn ve eğitimciler,
her türlü medyanın adeta meydan okuduğu
bu dönemde çocuklara alternatifler sunma-

16

lı olabildiğince geç, doğru ve sınırlandırılmış
bir şekilde muhatap olunması sağlanmalıdır.
Çocuklarımıza zaman ayırmak, bedensel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere
yönlendirmek, kurslara göndermek, şartlarımıza uygun bir hayvanın bakımını üstlenmelerini
sağlamak vb. alternatifler ya da alanlar açmak
gerekiyor.

KAYIT, KARNE VE KARİYER
Ülkemizde velilerin çocuklarının okulları ile ilgilenmeleri üç döneme tekabül eder: kayıt, karne
ve kariyer. Okul öncesi özel ya da resmi bir okul
öncesine kayıtta, sonraki öğretim hayatında

dönem sonraları karne aldıkları zamanlarda,
üniversite öğrenimini bitirip bir mesleğe adım
atacağı dönemde. Elbette bu lokal durumlar dışında, genel olarak çocuğunun eğitim süreçlerini takip eden veliler vardır. Ama genel olarak
toplumuzda çocukların not ağırlıklı başarıları
ve ölçme değerlendirme sonucunu belgeleyen
karneleri aileler tarafından tek başına başarı
belgesi olarak değerlendirilir. Oysa karne çocuğun sadece derslerdeki başarı ya da başarısızlığını gösteren verilerden bir tanesidir. Bu belge
çocuğun ya da gencin sosyal, bedensel, görsel
ve işitsel durumlarını ölçemez. Hele ki tutum,
davranış ve ilgilerini ölçebilecek bir yetkinliğe
ve yeterliliğe sahip değildir. Bu nedenle çocuklarımızı çok yönlü tanımak ve desteklemek,
okul ve okul dışında çok yönlü izlenmesi ve imkan verilmesi ile olabilir.

“HERKESİN ROLÜ KENDİNE”
Görüyoruz ki çocuk eğitiminde ve gencin çok
yönlü gelişiminde ebeveynlerin, eğitimcilerin
ve medyanın rolleri var. Ebeveynler evde ve
ev dışında üzerine düşeni, eğitimciler eğitim
kurumlarındaki sorumluluklarını en üst ve iyi
şekilde yaparlarsa başka etkenlerin etkileri
azalacaktır. İnsanın, insan üzerindeki etkisi her
dönem var olacaktır. Yetişkinler olarak bizler
çocuklarımıza ve gençlerimize model ve rehber olmayı önemsemeliyiz. Bu hem dini, hem
insani hem de milli bir sorumluluktur.
İmam-ı Gazali(1058-1111), eğitimi, ‘yabani ısırgan otları ayıklayan bir bahçıvanın faaliyeti’ne
benzetir. Ebeveyn ya da eğitimciler: yani bizler, evimizde ya da okulumuzda çocuklarımızı
en güzel şekilde eğitmeli onların bedenen ve
ruhen gelişimlerinde, maddi-manevi-medyatik
her türlü zararlı unsurlardan korumalıyız.

Çocuklarımız geleceğimiz ve servetimizdir.
Farklı bir eğitimci olan C.G. Salzman ise asıl serveti bizlere işaret ediyor: “İyi bir çocuk yetiştirmek hazineler dolusu servetten daha değerlidir.
Çünkü, bunlar yaşayan hazinelerdir. Çocuklara
iyi davranıp sevgilerini kazanırsak, fikirlerimiz,
ideallerimiz gelecek nesillere aktarılacak ve bizler her nesilde yaşayacağız demektir.”4

‘YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU(T)!
17

Rabbimizin bizlere ilk emri, ‘Yaratan Rabbi’nin
adıyla oku!’5 emridir. Sonraki ve sürekli emirleri ise bizlerin dünya ve ahiret saadeti ve selameti içindir. İşte son sözü rabbimiz söylesin. ‘Ey
inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve
taşlar olan ateşten koruyun…’6
4
5
6

C.G. Salzmann, Nerede Hata Yaptık?, Çev.: Z. Karakaya, S: 7
Alak Suresi, 96/1
Tahrim Suresi, 66/6
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TDV CAMİLER

Filipinler’de tayfunda yıkılan
camileri TDV yeniden yaptı
Filipinler’in doğusunda Tacloban kentinde yapılan caminin açılışına, TDV ve Diyanet İşleri
Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra yerel yetkililer ve kentteki Müslüman toplumu katıldı.
Tacloban Camisi’nde kılınan ilk cuma namazının ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Filipinli yerel yetkililer, Türk devleti ve
halkına mübarek Ramazan ayında Filipinli kardeşlerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Filipinler’de Türkiye Diyanet
Vakfı’nın yaptırdığı Tacloban
Camii ve İslam Merkezi, kılınan
cuma namazı ve dualarla ülkedeki
Müslümanların hizmetine açıldı.

Kentin vali yardımcısı Sambo Yaokasin, 2013’te
yaşanan tayfun felaketinden sonra buraya gelerek yardım elini uzatan ilk ülkelerden Türkiye’nin, Tacloban’da Müslüman toplumuna çok
güzel bir hediye verdiğini vurgulayarak, iki ülke
halkları arasındaki gönül köprüsünün bu camiyle daha da kuvvetleneceğini söyledi.

“Sınır tanımayan fedakârlık”
Filipinler Devlet Başkanlığı Ulusal İslam Konseyi üyesi Ayşe Malayang, caminin yapımında
emeği geçen herkese şükranlarını sunarak,
“Türkiye’nin Filipinler’e yaptığı yardımlarla sergilediği sınır tanımayan fedakarlıklardan çok
etkilendiklerine” vurgu yaptı.
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Öztürk
“TDV, ilk olarak 2013 yılında yaşanan Yolanda
tayfununda mağdur olanlara yardım amacıyla
gelmişti” diyerek, o zamandan bu yana felaketten etkilenen ibadethaneleri onarım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına koyulduklarını
aktardı.
Bu vesileyle Türkiye ve Filipinler arasında dostluk, kardeşlik ve yardımlaşmanın artmasını

ümit ettiklerini kaydeden Öztürk, “Türk halkının Filipinli kardeşleriyle beraber olduğunu
teyit eder, bu ibadethanenin hayırlı olmasını,
Yüce Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.
Program, iki ülke yetkililerinin, caminin işletilmesine yönelik protokol anlaşmasına imza atmasının ardından kurdele kesimiyle sona erdi.
TDV, Tacloban Camii’nin yanı sıra Ormoc kentinde de iki cami inşa etti. Cebu kentindeki bazı
camilerin de bakım ve onarımını üstlenerek,
iyileştirme çalışmalarını yaptı.
Ülke genelinde cami inşası ve bakım çalışmalarına yaklaşık bir milyon dolar harcayan TDV’nin
yeni açtığı Tacloban Camii ve Kültür Merkezi,
350 cemaat kapasiteli ve müştemilatıyla 400
metrelik bir alanı kaplıyor.

19
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TDV CAMİLER
TDV, Filipinli Müslümanlarla gönül
köprülerini güçlendiriyor
TDV, Ramazan programı çerçevesinde Filipinli
Müslümanların hizmetine sunduğu camiler, Ramazan dolayısıyla yaptığı gıda yardımı ve “Hediyem Kur’an olsun” projesi ile iki ülke arasındaki
gönül köprülerini güçlendirmeyi hedefliyor.
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Öztürk’ün
başkanlığında Filipinler’e gelen yetkililer, Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerde, insani
ve dini ihtiyaçları karşılamayı hedeflerken, “Türkiye halkının, Filipinli kardeşlerinin yanında olduğu” mesajını veriyor.
TDV’nin Ormoc’ta inşa ettirdiği Mabini Camisi’nde yapılan organizasyonda pirinç ve diğer
gıda maddelerinden oluşan ramazan paketlerini ihtiyaç sahibi Müslümanlara teslim eden TDV
yetkilileri, bu vesileyle bölgedeki halkın ramazan ayını kutluyor.
Gıda yardımının yanı sıra vakfın “Hediyem
Kur’an olsun” projesi kapsamında Filipinli Müslümanlara Kur’an-ı Kerim hediye edilirken, bölge halkının duygulu anlar yaşadığı gözleniyor.
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“Tarihi sorumluluk”
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Öztürk, “Buradaki
kardeşlerimizin insani ve dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere Filipinler’e geldik” ifadesini kullanarak, bu konuyu tarihi bir sorumluluk olarak
gördüklerini belirtti.
İlk olarak 2013 yılında Filipinler'in Tacloban ve
Ormoc kentlerinde ağır can ve mal kayıplarına
yol açan tayfun felaketinden sonra bu bölgeye
geldiklerini söyleyen Öztürk, “Buradaki kardeşlerimizin mağduriyetini görerek, Türkiye’deki
hayırseverlerin buraya yaptığı yardımları ve selamlarını getirdik” dedi.
Öztürk, Filipinli Müslümanlarla Türkiye arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu amaçla da binlerce
kilometre ötedeki kardeşlerimizi mübarek Ramazan ayında yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.
105 milyon nüfusa sahip ülkede, Ulusal Filipinli Müslümanlar Komitesinin verilerine göre
12 milyon Müslüman yaşıyor.

İyiliği tak ip et...

TDV CAMİLER

Orta Asya’nın en büyük camisi
Kırgızistan’da tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
yaptırılan Orta Asya’nın en büyük cami ve külliyesinde sona gelindi.
Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.
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Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik
kapalı alana sahip. Caminin kapalı alanlarında
ve bahçesinde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.
Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı,
Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane,
şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle
Ankara’daki Kocatepe Camisi’ni andırıyor.
Osmanlı el sanatlarına uygun şekilde süslenen
camideki büyük kubbe ve avludaki küçük kubbelere avizeler asıldı.

Başkentin silüetini değiştirecek cami, hem ülkenin hem de Orta Asya’nın en büyük camisi
kabul ediliyor.
Cami iç çapı 23 metre, dış çapı 25 metre ve iç
zeminden yüksekliği 37 metre olan büyük kubbe ibadet için gelecekleri karşılayacak. Caminin, her biri 70 metre yüksekliğinde, üç şerefeli
dört minaresi bulunuyor. Caminin harim kata
5, avluya 3 ve bodruma da bağımsız merdivenle iki girişi bulunuyor.
Cami inşaatında Kırgızların istihdamına önem
verildi. Cami ve külliyede Türkiye’den getirilen
beyaz mermerler, müezzinlik, hutbe, mihrap,
kapı ve pencereler, avize ve ahşap süslemeler
kullanıldı. Diğer malzemeler ise Kırgızistan'ın
çeşitli bölgelerinden temin edildi.

Kubbeli
ve Çatılı Her
Türlü Cami ve
Dini Yapılar
Restitüsyon
Projeleri

Eğitim
Tesisleri ve
Yurt Binaları
Kamu ve
Sosyal Hizmet
Binaları

Dini yapılar,
özellikle de cami
projeleri ve inşaatları

Restorasyon
Projeleri

konusundaki tecrübesiyle
alanında rakipsiz olan
KOMAŞ tarafından hizmet
verilen alanlar:

Tadilat Bakım
Onarım İşleri

Betonarme
Güçlendirme
İşleri

Sağlık
Tesisleri

www.komas-as.com.tr
www.komas-as.com.tr

Konut ve
Ticari
Alanlar

TDV CAMİLER

Hala Sultan Camii
Kıbrıs’ta simge eser olacak
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) inşa edilen Hala Sultan Camii’nde son aşamaya gelindi.
Temeli Eylül 2013’te atılan ve mimarisinde Edirne Selimiye Camii’nden esinlenilen Lefkoşa’daki Hala
Sultan Camii inşaatı büyük oranda tamamlanırken, caminin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.
Ada’daki Müslümanlar için büyük bir değer ifade eden Hala Sultan Camisi, bölge olarak 15 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir merkezin yakınında inşa edildi. Cami, hem bu merkezdeki potansiyele
ihtiyaç verecek hem de özellikle adaya gelecek kişilerin yol güzergahında olduğu için KKTC’de simge
bir eser niteliğinde olacak.
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“Cami, Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin
uğrak yeri olacak”

mız camisiz kalmaz, hocasız kalmaz, mescidsiz
kalmaz. Çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetle-

Caminin hizm3ete açılmasının ardından ibadetlerini daha rahat yapabileceklerini kaydeden öğrenci Deren Avcı da caminin kendileri
için çok yararlı olacağını vurguladı.

ri Müşaviri Selami Açan, caminin açıldıktan sonra
Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin uğrak yeri olacağını söyledi.
Hala Sultan’ın, Ada’nın manevi mimarı olduğuna
işaret eden Açan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in süt halası olarak bilinen Hala Sultan’ın Hz.
Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılıp burada şehit düştüğünü anlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak adaya güzel bir eser
kazandıracaklarına inandıklarını söyleyen Açan,
Hala Sultan Camii’nin ada halkının tamamına hizmet edecek bir yapı olduğunu vurguladı.

“Hala Sultan Camii Kıbrıs’ın bir İslam
beldesi olduğunun kanıtı”
KKTC’de çalışan Abdullah Aktaş ise projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, Türkiye’de
bir Sultan Ahmet’in bir Süleymaniye Camii’nin
nasıl İstanbul’un İslam beldesi olduğunun
mührü ise Hala Sultan Camii’nin de Kıbrıs’ın
bir İslam beldesi, Türk beldesi olduğunun kanıtı olacağını söyledi.
Muhammed Ali Dere ise caminin yapıldığı bölgede 15 bine yakın öğrencinin bulunduğunu
belirterek, “Cami çok yararlı olacak. Aynı zamanda KKTC’ye gelen turistler için de manevi
havayı tadacakları bir eser olacak” dedi.
Caminin yapılmasının Kıbrıslılar için çok yararlı olduğuna değinen Hasan Okur ise “Devletimizden Allah razı olsun. En azından çocukları-

Camide 6 bin kişi ibadet edebilecek
Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde bulunan
Hala Sultan Camii, 37 bin 713 metrekare alan
içerisinde 4 minareden oluşuyor. Her minare
62 metre boya ve 3'er şerefeye sahip. Kapalı
mekanda bin 800, revakla birlikte 3 bin kişinin
namaz kılabileceği alana sahip olan camide,
açık alanlarla birlikte bu sayı 6 bin kişiyi bulabilecek. Camide Edirne Selimiye Camii’nde
bulunan dilimli kubbenin benzeri yer alırken,
caminin içerisinde yine Selimiye Camii ile birebir “fil ayağı” olarak adlandırılan 8 sütun bulunuyor.

Camide Osmanlı zamanında
çıkarılmış küfeki taşı kullanıldı
Caminin iç ve dış yüzeyi, en son Osmanlı zamanında çalıştırılan ocaklardan çıkartılmış
küfeki taşı ile mekanik sistem yöntemiyle kaplandı. Kapı ve pencere kenarlarında ise küfeki
taşının yanı sıra Marmara adasının mermeri ve
Ürgüp yöresinden gelen doğal kırmızı taşlar
kullanıldı.
Caminin ana kubbesinin ortasında kabartma
olarak işlenen İhlas Suresi, altın varak uygulaması ile ön plana çıkarıldı. Yarım kubbelerde
ise Bakara Suresi’nin 286. ayeti işlendi.
Cami etrafında toplam 4 bin 639 metrekare
yeşil alan ve 225 araçlık otopark bulunacak.
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15 TEMMUZ

15 Temmuz’un
Diriliş Ruhu

Salâlar

Yeniden Okundu

FETÖ’nün hain darbe
kalkışmasının üzerinden
bir yıl geçti. Demokrasi ve
Milli Birlik Günü ilan edilen
15 Temmuz’da şehit ve
gazilerimiz anıldı, ellerinde
Türk bayraklarıyla meydanları
dolduran milletimiz bir kere
daha birlik ve beraberlik
mesajı verdi.

Direniş sembolü olan Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ankara Kızılay
Meydanı, Kahramankazan, Gölbaşı Özel Harekât Dairesi Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nın
önünde vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi milli
irade nöbeti tuttu. Anma etkinliklerine vatandaşların yanı sıra hain darbe girişimini püskürtürken şehit olanların aile ve yakınları da katıldı.
Geçen yıl milletçe yaşadığımız karanlık gecenin seyrini değiştiren salâlar darbe girişiminin
birinci yılında da okundu. 00.13’te ilk olarak
Kocatepe Camii'nde başlayan salâlar Türkiye
genelinde 90 bin camide yeniden okunarak,
milletimize diriliş ve kardeşlik ruhunu aşıladı.
Cuma hutbesinde de Türkiye’nin bütün camilerinde ‘Salâların Şahit Olduğu Direniş: 15 Temmuz’ konulu hutbe irad edildi.
Ankara Beştepe Millet Camii'nde, şehitlerimiz
için düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilaveti, okunan
100 bin hatm-i şerif ve yurdun dört bir yanından vatandaşların şehitlerimiz için okuduğu
binlerce hatm-i şerifin duasının yapıldığı programda camiyi dolduran cemaat, ellerini semaya
şehitler için kaldırdı.
Darbe kalkışmasının yaşandığı gece kritik bir
karar vererek tüm camilerden salâ verilmesi
çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez, darbe kalkışmasının
birinci yılında tüm vatandaşları şükür namazı
kılmaya davet etti.
Başkan Görmez, “Bu gece milletimizin her ferdinin şükür namazı kılacağı bir gecedir. Çünkü
Cenab-ı Hak geçen sene bu vakitlerde milletimizi çok ağır, çok büyük bir badireden kurtardı.
Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Allah bir daha
bize böyle geceler yaşatmasın” dedi.
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Başkan Görmez,
Gazi Mecliste Dua Ettirdi
Hain darbe kalkışmasında bombalanan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde de anma programı düzenlendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar, şehit yakınlarıyla gaziler ve on binlerce
vatandaşın katıldığı anma programında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de
katıldı.
15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş
olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber

gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor.
Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve
istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir
aleve dönüşüyor. Camilerin minarelerinden
okunan salâlara kulak vererek densizlere, hadsizlere hadlerini bildirdik…” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, binlerce vatandaşın eşlik ettiği anma programındaki duasında şu ifadelere yer verdi;
“15 Temmuz gecesi, millet olarak her türlü ihanete karşı kıyama durduk, kıyamımızı mübarek
eyle Allah’ım…
Geçen sene bugün, bu aziz millete ihanete teşebbüs eden, gazaba uğramışların yolundan
bizleri uzak eyle Allah’ım. Dalalete düşenlerden
eyleme Allah’ım.

Ey Rabbimiz, tam bir sene önce bu vakitte
müstevlilerin emrinde olan hainlerin hunharca saldırısına uğrayan bu Gazi Meclisin önünde milletçe, devletçe şühedanın sesi, bayrağın
gölgesi, vatanın aziz nefesiyle sana duaya durduk duamızı kabul eyle Allah’ım.
Ecdadından aldığı kutsi mirasa, vatanına ve
istiklaline sahip çıkan, hukukuna kastetmek,
izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu
saldırı karşısında Malazgirt ruhuyla, Çanakkale
ruhuyla, Dumlupınar ruhuyla yekvücut olan,
göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya ‘dur’
diyen bu necip millete asla zeval verme Allah’ım! Milli iradenin çiğnenmesine, izin vermeyen vatanperver ve hürriyetperver milletimizi
her türlü bela ve musibetten sen muhafaza
eyle Ya Rabbi!
Afrika’nın en öbür ucunda, ‘Ya Rab, bizi kimsesiz bırakma. İslam ümmetinin son büyük kalesi
çökmesin’ diye ağlayan bütün kardeşlerimiz,
mazlumlar, mağdurlar, muhacirler hürmetine
bu aziz milleti kıyamet sabahına kadar devam
etmesine sen nusretinle yardım eyle Allah’ım.
Bizi istiklalimizle imtihan etme Allah’ım. Bizi
istiklalimizle imtihan etme Allah’ım. Allah’ım,
izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme, ezanlarımızı susturtma,
şanlı bayrağımızı indirtme Allah’ım!
Milletimiz daim, meclisimiz kaim olsun. Eman
ve emniyet, selam ve selamet, huzur ve bereket bu topraklarda ebediyen payidar olsun Allah’ım!

Biliyoruz ki,
“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”
Milletimiz salâ ile özdeşleşti, o gece salâ,
F-16 uçaklarının, tankların seslerine galip geldi.
Bizim ellerimiz silah doğrultmaz kardeşe, kardeşliğe.
Geçit vermez kalleşliğe, ne kışta ne baharda ne
Temmuz’da…
İnanç ve vefaydı bizi birleştiren.
“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin!
Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.”
(Ali İmran 3/139)

Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne
kadar milletimizi millet yapan değerler uğruna can
veren bütün şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesinde
canlarını tanklara, toplara siper eden bütün
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Sen bizleri ezansız, vatansız, bayraksız, yarsız ve
yardımsız bırakma Allah’ım!”
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Afrika’da kuraklıktan etkilenen
18 bin aileye gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı
Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan’da kuraklıktan etkilenen
18 bin aileye gıda yardımı yaptı.

TDV, dört ülkeye yönelik yardım faaliyeti kapsamında 2 milyon 544 bin TL tutarında 18 bin
gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Birleşmiş
Milletler raporlarına göre Afrika ülkelerinden
Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan’da
son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığına
işaret etti.
Bölgede yer alan ülkelerin, kara kıta Afrika’nın
en fakir ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Tutkun, ekonomileri tarım ve hayvancılığa
dayanan bu ülkelerde, iklim koşulları gibi dış
etkenlerin ülke ekonomisini de önemli derecede etkilediğini kaydetti.
Kuraklığın şiddetli yaşanmasında en büyük etkenin bölgenin yağış sezonu olan mart ayında
yeterli yağışı almaması olduğunu ifade eden
Tutkun, şöyle devam etti:
“Yağış azlığının yaşandığı her dönem, tarım ve
hayvancılıktan geçimini sağlayan bölge ülke
insanlarını derinden etkilerken, buna karşı alınacak önlemleri de zayıf duruma düşürüyor.
Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarının beslenememesi sonucunda tarım ve hayvancılık
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la hazırladığımız pirinç, şeker, sıvı yağ, un ve
makarnadan oluşan gıda paketlerimizi 4 ülkenin 25 bölgesinde 18 bin aileye ulaştı” diye konuştu.

‘’Bir Damla Hayat’’ Su Kuyuları Projesi

sektörü büyük bir darbe alırken bölge insanı,
su temin edeceği kaynaklardan da mahrum
kalıyor. Açlıkla birlikte susuzluk sıkıntısı da baş
gösteriyor. Bütün bu olumsuz etkenler nedeniyle insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bulundukları yerlerden ya ülke içinde
başka bir bölgeye ya da farklı bir ülkeye toplu
göç ederek kaynaklara ulaşma çabasına girmektedirler.”
Türkiye Diyanet Vakfı olarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak ve kuraklığa bağlı acıları dindirmek için Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan’da
gıda dağıtımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tutkun, “İçerisinde, milletimizin bağışlarıy-

Mahrum ve mağdur bölgelerde suya ulaşmakta sıkıntı çeken insanlar için başlatılan “Bir
Damla Hayat” projesine de değinen Tutkun,
proje kapsamında yakın zamanda Gana’nın Kumasi ve Tamale bölgelerinde toplam 17 derin
su kuyusu, Burkina Faso’nun Marcusi, Polyce,
Sandogo, Saoure, Saaba, Saantenga gibi içilebilir suya ihtiyaç olunan bölgelerde 16 adet derin su kuyusu, Filistin Gazze’de 7 adet derin su
kuyusu, Madagaskar’da 4 adet yüzey su kuyu-

sunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldığını
vurguladı. Tutkun, “Kuraklığın ağır hissedildiği
Somali’de de 3 büyük su kuyusu inşa ediyoruz.
Somali’nin Benadır, Galmudug ve Awdal bölgelerinde depoları 30 ton su kapasiteli olan,
derin su kuyusu çalışmaları ve Kenya’nın Kilifi
bölgesinde 3 adet derin su kuyusu çalışmaları
sürüyor“ diye konuştu.
Bölgedeki su kuyularının yaklaşık 100-120 metre derinlikte sondaj makinalarıyla açıldığını
vurgulayan Tutkun, “Açtığımız su kuyuları güneş enerjisi ile çalışıyor ve 4 adet güneş paneli
bulunuyor. Panellerden temin edilen elektrik
depolanarak gün boyu su temin ediliyor. Elektrikli su pompası sayesinde suyu çeşmelerle halkın kullanımına sunuyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, TDV olarak açtıkları su kuyularının ortalama 20-25 yıl bölge halkının temiz içme suyu
sıkıntısını gidereceğini vurguladı.
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ARZIN VE İNSANIN KALBİNE DOĞRU SEYAHAT

HAC
Prof. Dr. Ömer YILMAZ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Bir ibadet düşününüz ki, daha niyetinde,“Rabbim, bunu bana kolaylaştır!” ifadesi yer almaktadır. Bu, ister istemez işin bidayetinde haccın
meşakkatli bir o kadar da sabır isteyen kutsal
bir yolculuk olduğunu hatırlatmaktadır. Bir ibadet düşününüz ki, “Allah için haccetme” ibaresiyle onun kabulü arasında bir ilinti kurulmakta
böylece kavga, münakaşa ve gösterişten uzak
ve samimi olması önerilmektedir. Bir ibadet düşününüz ki, önemli fıkhî hükümleri yanında pek
çoğu bir takım sembol, işaret, şifre ve sırlar taşımaktadır. Böylece bu görevin yalnızca zahirî ve
fıkhî hükümlerle değil, manevî ve derûnî boyutuyla da yapılmasını, algılanmasını, anlamlandırılmasını hatırlatmaktadır. Belki de bu yüzden
olsa gerek oraya gidene değil oradan dönene
“hacı” denmektedir. Hac ritüelinin bütün şekilsel şartlarını yerine getirmekle birlikte asıl olan
onun ruhuna vakıfla “hacı” olunacağını bilmek

gerekir. Hac, öncesi, edası ve sonrasıyla bir bütün olan ibadettir. Hac, madde ile mananın, bedenle ruhun yekvücut olduğu bir ibadettir.
Hac kelimesi İbranice “hag” şeklinde telaffuz
edildiğinde “bayram” demektir. Kişinin ömründe en az bir defa bir ömre bedel olan hac, İslam’ın beş temel ibadetinden biridir ve hicretin
dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Hac, bireysel
olmanın yanında kolektif bir ibadettir. Haccın
farziyyeti, hikmeti, bereketi, tarihçesi bir ayet
içinde cem olunmuştur: “Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet) Mekke’deki Kâbe’dir. Orada
apaçık nişaneler, ayrıca Hz. İbrahim’in makamı
vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü
yetirenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar
üzerindeki bir hakkıdır.”1 buyurmuştur.
Haccın eda edildiği Kâbe, Müslümanların lügatinde,“Beytullah/Hâne-i Hudâ’dır. Bir Müslüman
dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın günde en
az beş kez “istikbal-i kıble” ederek ona yönelmek zorundadır. Hatta Müslümanların sadece
dirileri değil, ölülerinin yönü bile oraya dönüktür.2 Hac tevhid boyutu, ibadet boyutu, sosyal,
kültürel, sembolik boyutları oldukça fazla olan
bir ibadettir. Yine hac, sıkça söylendiği gibi İslam’da “Allah ile kul arasında herhangi bir aracının olmadığını” gösteren ibadetlerin başında
gelir.
Hac bir semboller haritasıdır.3 Dolaysıyla bu
sembollerdeki manayı bilerek karar vermek,
neyi, niçin ve nasıl yaptığının farkında olmak
gerekir. Hac eğer, “doya doya” ve “duya duya”
yapılırsa o zaman feyzinden istifade edilir.
1
2
3

A.İmran, 96-97.
Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, çev. E. Demirli, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2004, s. 86-87.
Bakara, 158.

Hacca Hazırlık
Bir ömür boyu beklediğiniz hac haberini alır almaz hemen sizi bir heyecan kaplayacaktır. Bu
haberle birlikte evinizde sessiz ve sakin otururken, birden heyecanlanmaya, sevinmeye,
ağlamaya hatta ayaklanmaya başlayacaksınız.
Hazırlıklar yapacak ve gündelik işlerden sıyrılacaksınız. Dini, ahlaki ve hukuki manada hak
ilişkisi içinde bulunduğunuz herkesle helalleşecek, borçlarınızı ödeyeceksiniz.
Hac, öncesi, edası ve sonrasıyla bir bütün olan
ibadettir. Hatta hacdan “dönmek” gibi bir şey
yoktur. Coğrafi bölge ve renkleri çok farklı
mü’minlerin, bir birlerinden habersiz ama aynı
gaye etrafında buluşmuş olanların bu mübarek
günlerde Mekke ve Medine sokaklarını insan
seli haline getirmelerinin ahengini, manzarasını seyredecek ve kesret içinde vahdeti, vahdet
içinde kesreti keşfedeceksiniz. Artık “ben” yok
“biz” varız! diyeceksiniz.

Mîkat Mahalli
“Musa, mîkatımıza gelip de Rabbi onunla konuşunca: ‘Rabbim! Bana (kendini) göster de sana
bakayım!” demişti.4 Mîkat ve vakit aynı kökten
gelen iki kelimedir. Mîkat mahalline gelmekle,
büyük randevu, Allah ile buluşmanız ve O’na
kavuşmanız başlamış demektir. Hac aslında işte
bu simgeyle start alır.

İhram
İhram, hac terminolojisinde her ne kadar beyaz dikişsiz bir elbise olsa da, başka bir manaya daha gelir. İhram, “Bir şeyi kendisine haram
kılmaktır.” Bu haliyle ihram, şehvet ve nefsânî
4

A’râf, 143.
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arzulardan sıyrılarak, yaratılışın bidayetindeki
temiz ve süt gibi beyaz fıtrata yeniden dönüştür. İhram aynı zamanda kefenin simgesidir.
Ölmeden önce ölme (mûtû kable en temûtû)
sırrına mazhar olmaktır. Kefenin cebi olmadığı
gibi ihramın da cebi yoktur. Allah’a beraberinde götüreceğiniz servet, cebinize doldurduklarınız değil gönül dağarcığına sığdırdıklarınızdır.
36

İhram, sadeliğin ve hiçbir şeye sahip olamamanın işaretidir. İhram insanı disipline eder, artık
keyfilik, laubalilik, unutkanlık, vurdumduymazlık yoktur, bilakis uyanıklık, dikkatli olmak ve
farkındalık başlamıştır. Aksi halde ister bilerek
ister unutarak yap, herhangi bir ihram yasağını ihlal etmen ceza/bedel ödemeni gerektirir.5
Hacı adayları giydikleri beyaz örtüler içinde
5

Bakara, 197.

sanki barış bayraklarını açmış, beyaz güvercinlere dönmüşlerdir. Siz de böylece hem kendinizle barışık hem de çevrenizle barış içinde
olacaksınız. Hatta sadece insanlarla değil, diğer
varlıklarla da uyumlu olacaksınız.

Telbiye
Mü’min bir kişinin namaza iftitah tekbiri “Allâhü Ekber” ile başlaması neyse, hacca telbiye ile
başlaması da odur. Ama her ikisinde de elinin
tersiyle dünyayı arkaya itmek vardır. Namazı
dünya kelamı ifsat ederken, ihram ve telbiyeyi
yasaklarına riayet etmemek ifsat eder. İhramı
giyip telbiye ile birlikte artık yasaklar başlamıştır. Allahümme lebbeyk, “Buyur, emret Allah’ım,
emrin başım üstüne” demektir. Bundan böyle
başkaca baş tacı edilecek hiçbir bir nesne ve
varlık yoktur. Gazali’nin (ö.555/1111) ifadesiyle

hac veya telbiye, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır.6
Telbiye ile birlikte istikametiniz Allah’tır. Artık
Allah’a doğru koşuşunuz, kaçışınız başlamıştır.
(Fefirrû İle’llâh) Mâverâya giden bir yola girdiniz. Tıpkı Allah’ın Hz. Musa’ya, “Ayakkabılarını
çıkar ki sen mukaddes vadi Tuva’dasın, yoksa
beni göremezsin” 7 dediği gibi siz de nefisten,
maldan, evlattan, dünyadan sıyrılacaksınız. Bir
de artık telbiye ile birlikte şu üç şeyi unutmayacaksınız: Rafes (şehevî yasak), fısk (her türlü
günah) ve cidal (münakaşa ve kavga).8

Kâbe’ye Varış ve Onun Sembolik
Değeri
Günde beş kez görmeden yöneldiğiniz, dünyanın neresinde olursa olsun tüm inananları
namazda tevhit ettiren ve aynı istikamette buluşturan Kâbe, bundan böyle binlerce kilometre uzaklıkta değildir, gözünüzün önünde ve dizinizin dibindedir. Tıpkı Hz. Musa’nın “Rabbim
bana kendini göster de sana bakayım” 9 dediği
kadar yakındır!
İmandan sonra en faziletli amel sayılan namazın10 kıblesini oluşturan mübarek mekânı görmek ve bu mânevî atmosferi teneffüs etmek
sizin için ne büyük bir lütuf ve ne büyük bir ihsandır! Allah, Kitabında burasını “güvenli alan” 11
ilan etmiştir. Hac ’da sıkça söylendiği gibi kötü
söz, çirkin davranış, günaha sapma ve kavga
yoktur.12 Gerçekten de milyonlarca kişi bir arada bulunurken ne harem içinde ne de harem
6
7
8
9
10
11
12

Gazali, İhyâ, I/314.
Ta-Ha, 13.
Ömer Yılmaz, Haccın Manevi Boyutu, Seçil Ofset, İstanbul 2016, s.31.
Araf, 143.
Müslim, “İman”, 137-140.
Al-i imran, 97.
Bakara, 197.

dışında fiili sataşmalar göremezsiniz. İki kişi
kazara kavgaya tutuşacak olsa üçüncü bir şahıs
yetişerek onlara; “Sallû alâ Muhammed” diyerek imdada Hz. Resulullah’ı yetiştirir ve derhal
münakaşayı sonlandırır.
Hacdan asıl maksat ev değil ev sahibidir. Nitekim Beyazıd-i Bistâmi’den (ö. 234/848) naklen
bir habere göre, gönül ehli Kâbe’ye ilk girişte
evi, ikinci girişte ev ve ev sahibini, üçüncü girişte ise sadece ev sahibini görebilmenin tadını yaşarmış.13 Keşşâf adlı tefsirin müellifi Türk
asıllı Zemsahşerî (ö.538/ 1144) uzun yıllar evinden uzak yaşadığı Mekke’de “Cârullah” (Allah’ın
Komşusu) adıyla tanınmıştır. XX. Asır başlarında
yaşayan Tatar Müslüman filozof, tecdit hareketi lideri Musa Cârullah da (ö. 1949) bu isimle
anılır. Siz de, artık onlar gibi geçici bir süre de
olsa burada Allah’ın misafiri (Duyûf’ur-rahmân)
ve O’nun komşusu oldunuz. Şüphesiz Allah’ın
evi Kâbe’ye komşu olmanın hukukunu gözetmek pek o kadar kolay değildir. Öyleyse O’nun
hatırına, O’nun misafirlerine davranırken daha
dikkatli olunuz.
Kur’ân buranın bereketli ve “mübarek” oluşundan bahseder. Bu bereket hem maddî hem de
mânevîdir. 14 Oraya vardığınızda göreceksiniz ki
gerçekten de ot bile bitmeyen bu kutsal beldede canlı bir ticaret havası vardır.
Hacda yatay düzlemde kulların arasına girmeniz, dikey düzlemde Allah ile beraber olmanız ne
güzeldir! (Fedhulî fî ibâdî vedhulî cennetî)15. Bu
açıdan eda etmek istediğin hac, yaptığın seyahat Kâbe’ye doğru değil, sonsuzluğa, Kâbe’nin
sahibine doğru yapılan bir yolculuktur.
13 Şefik Can, Mesnevi Tercemesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002, s. 175.
14 A. İmran, 96.
15 Fecr, 29-30.
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Hacerü’l- Esved

Arafat

Hacerü’l-Esved “siyah taş” demektir. Rivayete
göre Ebu Kubeys dağından getirilen ancak aslı
cennetten olan bu taş bidayette beyaz, daha
sonraları günahkâr insanların dokunması sonucu simsiyah hale gelmiştir. Hz. Ömer, Buhârî ve
Müslim’de geçen bir hadise göre Hacerü’l-Esved’e dönerek şöyle demiştir: “Ey kara taş biliyorum, senin ne faydan ne de zararın vardır.
Ancak Peygamber seni öpmüştür. Onun seni
öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.” 16
Hacer-i Esved’i öpmek bir anlamda “kurbiyyet”tir. Hz. Peygamber (as) bir sözünde, “akrabu ma
yekûnu’l- abdü min rabbihî ve huve sâcidun” 17
buyurarak kişinin Allah’a en yakın olduğu ânın
“secde” ânı olduğunu beyan etmiştir. Belki ikinci bir yakınlık anı tavsif edilse eminiz ki bu Hacerü’l-Esved olacaktı.

Arafat “tanımak”, “bilmek” anlamına gelir. Burada hem kendini bilmek, hem de ötekilerle tanışmak ve bilişmek arzulanır. edilir. Yunus Emre
ne güzel söylemiştir:

Ancak günümüzde bu taşı öpmek isterken pek
çok hacıya eza ve cefa reva görenlerin bulunduğuna şahit olacaksınız. Hacının sünnete uyma
adına kardeşlerine eza etmesini, taşa dudaklarım değsin derken, pek çok zayıf Müslüman’ın
ahını almasını tasvip ve tecviz etmek mümkün
değildir. Hacer-i Esved’i öpmek için kardeşleriyle itişip kakışmak ne sünnettir, ne de ibadettir!

Tavaf ve Sa’y
38

Gerek tavaf gerekse sa’y, her ikisi de statik olmanın değil dinamikliğin, durup beklemenin
değil koşup yorulmanın, atalet ve tembelliğin
değil, terlemenin adıdır. Safa ve Merve tepecikleri arasında yapılan sa’y, ekmeğini taştan
çıkarmanın, kimseye el açıp muhtaç olmamanın adıdır. Zemzem de böyle bir sa’y ü gayretin
ürünüdür.
16 Buhari, “Hac”, 57.
17 Müslim, “Salat”, 215.

“Beri gel barışalım/Yâd isen bilişelim.”
Haccın en temel ve tek bir farzı vardır: O da Arafat’ta vakfeye durmaktır. “el- Haccu arefe”18 hadisi bunu teyit eder. Bu bir kaç dakikalık vakfe
inşallah size vukûfiyet kazandıracaktır. Vukûfiyet bir şeyin hakikatini öğrenmek, eşyanın künhünü idraktir, perdenin açılması ve iç yüzün
seyredilmesidir. “Sen çıkarsan aradan/kalır seni
Yaradan” denilen sır artık burada tecelli etmiştir. Bundan böyle Yunus misali, “Ballar balını
buldum, kovanım yağma olsun” diyebilirsiniz.
Arafat günahları itiraf makamıdır. Samimi dökülen gözyaşları ümit edilir ki, tüm günahları
silip süpürecektir. Bir de Arafat’ta “Veda Haccı”
vesilesiyle irat olunmuş “Veda Hutbesi”ni yeniden okumakta ve orada belirtilen ilklere ve ilkelere riayet etmekte yarar vardır.

Şeytan Taşlama
Arafat dönüşü Mina’da şeytanı taşlayacaksınız.
Şeytan burada tamamen semboliktir. Allah’a isyankâr olmanın, tövbe etmeyip kibirlenmenin
adıdır. O zaman Hz. İbrahim ve İsmail’in karşısına çıkan şeytan şimdi sizin karşınıza çıkmıştır.
Burada şeytanı taşladıktan sonra, yurdunuza ve
yuvanıza dönünce şeytanı alkışlamayacak ve
onunla artık arkadaşlık etmeyeceksiniz!

18 İbn Mâce, “Menâsik”, 57.

Kurban Kesme ve Tıraş Olma
Kurbânımız bizim Allah’a kurb ânımızdır. Zira
kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları O’na
ulaşacaktır. O’na ulaşacak şey takvamızdır.19 Selam ile namazdan çıkmak ne ise tıraş ile hacdan
çıkmak da odur. Artık bundan böyle yine her
türlü harama uzak kalacaksınız Ancak tıraşla
birlikte artık bazı meşrû ve mubah şeyleri yapmanızda bir beis kalmamıştır. Hac ibadetinin
sonuna doğru yaklaşıyoruz:
Ali Şeriatî (ö. 1977), “Haccın özünü, mana ve
muhtevasını anlamayan ancak evine bir bavul
dolusu eşya ve boş bir zihinle döner” der. Şüphesiz asıl olan haccın hem şeklini, farz ve vaciplerini yerine getirmek, hem de onun özüne/
ruhuna vakıf olmaktır. Merhum Muhammed
İkbal (ö. 1938) bir gün şöyle demişti: “Hacdan
dönen dostları ziyarete gittim. Baktım ki gelenlere tespih-takke, seccade, hurma zemzem ikram ediyorlar. İçim yanarak sordum ki: “A dostlar içinizde Hz. Ebu Bekri’n iman ve ferasetini,
Hz. Ömer’in adalet ve cesaretini, Hz. Osman’ın
edep ve hayâsını, Hz. Ali’nin ilim ve şecaatini
getiren yok mu? Ben bunu beklerdim.”20 Siz
hacca ruhunuzu vermez, hac da kalıbınızı devreye sokar ancak kalbinizi/gönlünüzü dışarıda
bırakırsanız, biliniz ki hac da size özünü vermeyecektir.
Hz. Peygamber’in; “Kim mebrur bir hac yaparsa
annesinden doğduğu gün gibi günahsız vatanına döner” 21 hadisini müjde kabul ederek, açtığınız beyaz sayfaya bundan böyle mürekkep
(günah) damlatmayınız. Kitabımız, kıyamet
19 Hac, 37.
20 Ali Ulvi Kurucu, Gecelerin Gündüzü, Marifet Yayınları, İstanbul 1994,s. 30.
21 Buhari, “Muhsar”, 9-10; Müslim, “Hac”, 438; Nesei, “Hac”, 4.

gününde mal ve evladın fayda vermeyip “temiz
bir kalbe” sahip olmanın öneminden bahsetmektedir.22 Nitekim şair de bu ayetten mülhem
hacca gidenlere seslenerek şöyle demiştir:
“Sanma ey hâce ki senden zer-ü sîm isterler
Yevme la yenfuda kalbi selîm isterler.”
Hac bu bağlamda sizin için bir fırsattır, bunu
iyi muhafaza ediniz! Bu meyanda insan gönlü kırmanın Kâbe’yi yıkmaktan daha kötü bir
şey olduğunu asla unutmayınız! Mevlânâ
(ö.672/1273):“Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Âzerest
Dil nazargâh-ı celîl-i ekberest.”23 diyerek
Kâbe’nin, Hz. İbrahim’in binası; gönlün ise Yüce
Allah’ın nazargâhı olduğunu hatırlatmıştır. Bir
başka sûfî-âlim Sinan Paşa (ö. 1486) ise Mevlânâ
ile aynı anlama denk düşen sözler sarf etmiştir:
“Kalbi mü’min arş-ı rahmandır
Ânı yıkmak ziyade tuğyandır.”24
Yunus Emre ise şöyle demiştir:
“Düriş kazan ye yedir,
Bir gönül ele getir,
Yüz Kâbe’den yeğrekdür
Bir gönül imareti” 25
Sözün özü,“Cihan bağında ey âkil budur makbûli ins ü cin/ Ne kimse senden incinsin, ne sen
kimseden incin.” Diyerek güzel ve bereketli bir
yolculuk yapmanızı tavsiye ederim. Ülkemizin
birlik ve dirliği, İslam ve insanlık âleminin huzur
ve mutluluğu için çok dua ediniz. Yolunuz açık,
haccınız mebrur olsun!

22
23
24
25

Şuara, 88-89.
Tahirü’l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevi, Şamil Yayınları, c. VII, s. 700, İstanbul trz.
Mecdî, M., Şekaik Tercemesi Hadâik, Matba-ı Amira, İstanbul 1269, s. 196.
Yunus Emre, age., s. 310.
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan
Ramazan’da 64 ülkeye,
8 milyon 500 bin lira yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayında dünyanın 64 ülke ve 278 farklı
bölgesinde muhtaçlara gıda kolisi dağıttı, iftar sofraları kurdu.
Türkiye genelinde il ve ilçe şubelerince iftar
programları düzenleyen TDV, yurt içinde 21.000
ihtiyaç sahibi ve sığınmacı aileye her biri 100 TL
değerinde toplam 2 milyon 67 bin TL değerinde Alışveriş Yardım Kartı dağıttı. TDV, Ramazan
ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 milyon 500 bin TL değerinde yardım ulaştırdı.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vakıf olarak 42 yılı aşkın süredir milletimizin emanet
ettiği fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdıklarını söyledi.
Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt
dışında faaliyetlerini genişleterek sürdürdük-

lerini vurgulayan Tutkun, “Ramazan’da “Zekat,
Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor”, “Üzerinde kardeşinin hakkı var, bu Ramazan ve her zaman”
çağrısıyla yola çıktık. 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 vakfımız, Ramazan faaliyetlerini bu yıl da artan bir ivmeyle devam ettirdi. Bu
Ramazan ve her zaman, şehrimizde, ülkemizde
ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin elinden
tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için
zekat, fitre bağışlarını yerine ulaştırdık” dedi.
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2017 RAMAZAN PROGRAMI
2017 RAMAZAN PROGRAMI

YURT DIŞI
64
ÜLKE

278
BÖLGE

46.830
YARDIM
KOLİSİ

TOPLAM
8 milyon
500 bin TL

89.592
İFTAR

YURT İÇİ

1 milyon 804 bin $

2 milyon 67 bin TL
ALIŞVERİŞ YARDIM KARTI

2015

2016

7.486.250 TL

13.905.000 TL

ARAKAN

TOGO

ARNAVUTLUK

SURİYE

BURKİNA FASO

MALEZYA

GAMBİYA

DOĞU TÜRKİSTAN

RUANDA

FİLİPİNLER

FİLDİŞİ

LÜBNAN

PAKİSTAN

SRİ LANKA

SENEGAL

ETİYOPYA
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TANZANYA

RAMAZAN

Ramazan’da iyiliğin sesi olduk
“Ramazanda 64 ülke ve 278 bölgede iyiliğin
sesi olduk” diyen Tutkun, şunları kaydetti:

44

“Bu yılki Ramazan yardım kampanyası çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında fakir
ve yardıma muhtaçlara yardımlar yaptık,
alışveriş yardım kartı ve gıda yardım paketleri ulaştırdık, iftar sofraları kurduk. Diyanet
İşleri Başkanlığımız ve sivil toplum kuruluşları ve partner kurumlar işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardım programı
kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında 46 bin 830 aileye gıda paketi ulaştırdık,
90 bin kişiyi de iftar sofralarında ağırladık.
Bu Ramazan’da gönüllü ve görevlilerimizle
yurt dışında 1 milyon 804 bin Dolar değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirdik.
Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde
de Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve sı-

ğınmacı aileler için Alışveriş Yardım Kartı
dağıttık. Bu yıl Ramazan ayında yurt içinde her biri 100 TL olan 2 milyon 67 bin TL
değerinde alışveriş yardım kartı 21.000 ihtiyaç sahibi ve sığınmacı aileye ulaştırdık.
Dağıtımlar 603 il ve ilçe şubemiz tarafından
gerçekleştirildi. Yine şubelerimiz vasıtasıyla
il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında Ramazan bereketini paylaştık. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl Ramazan ayında yurt
içinde ve yurt dışında toplam 8 milyon 500
bin TL değerinde yardım ulaştırdık.”
Mustafa Tutkun, Ramazan’da vakfa, zekat,
fitre ve sadaka bağışlarını emanet eden hayırseverlere teşekkür ederek, emanetlerin
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğünü vurguladı.

Milletimizin hediyeleri
Müslüman kardeşlerimizi mutlu etti
Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında
başta Afrika ülkeleri olmak üzere Balkanlar
ve Asya’da 14 farklı ülkede ramazan ayı
boyunca Kur’anı Kerim dağıttıklarını
vurgulayan Tutkun, “Kur’an ayında 14
ülkeye hediyelerinizi ulaştırdık. Basımı
tamamlanan 50 bin Boşnakça mealli
Kur’an-ı Kerim’i de 6 farklı balkan
ülkesinde Ramazan süresince dağıtımını
gerçekleştirdik. Milletimizin hediyeleri
Müslüman kardeşlerimizi muzlu etti” dedi.

Kitapseverler ile yazar ve
yayıncıyı buluşturduk
Dini yayınlarda okuyucu, yazar ve
yayıncıyı buluşturmak amacıyla 1983
yılından bu yana Ramazan ayında
İstanbul ve Ankara’da Türkiye Kitap
ve Kültür Fuarı düzenlediklerini
vurgulayan Tutkun, bu yıl Gaziantep’te
de kitap fuarı açtıklarını belirtti.
Tutkun, bu yıl 36’ncısı düzenlenen
kitap fuarını, İstanbul Beyazıt Meydanı,
Ankara Kocatepe Camii avlusu ve
Gaziantep İstasyon Meydanı’nda
gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Ramazan’da Suriye’ye 16 bin gıda kolisi, 60 bin kişilik iftar
Bu yılki Ramazan programını
Suriye’den başlatan Türkiye Diyanet
Vakfı, Ramazan ayı boyunca Azez,
El Bab, Halep, Cerablus ve İdlib
bölgesinde 16 bin gıda kolisi
dağıtırken, 60 bin kişilik de iftar
sofrası kurdu.

TDV ekipleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan El Bab ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Suriye’deki iç savaşın ardından büyük tahribatın yaşandığı Halep’in kuzeyindeki Bab ilçesine
dönen Suriyelilere Türkiye’nin maddi ve manevi desteği sürüyor. Bu kapsamda TDV Genel
Müdürü Mustafa Tutkun ve beraberindeki gönüllüler, Ramazan öncesi ilçedeki ihtiyaç sahibi
ailelere gıda kolisi ulaştırdı.
İçinde temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler, vakfın Bab’da kurduğu ofisin koordinesinde ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıldı.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, dağıtımın
ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin iç savaşın başından beri Suriyelilere yardımlarını
sürdürdüğünü söyledi. Tutkun, şöyle konuştu:
“Yardımlarımız sürekli devam ediyor ancak Ramazan dolayısıyla biraz daha farklı olarak iftar
ve Ramazan kolisi olarak ayrı çalışma yapıyoruz. Ramazan dışında da bölgede günlük 270
bin ekmek dağıtımımız var. Bir kısmı İdlib bir
kısmı da bu taraflarda devam ediyor. Ramazan
dolayısıyla 60 bin aileye burada iftar verilecek.
16 bin de Ramazan kolisi hazırlandı. Sadece geçen ay 50 bin gıda kolisi AFAD’ın lojistik merkezi üzerinden bölgede dağıtıldı. Sürekli insani yardım anlamında, gıda, giyim malzemesi
ve diğer ihtiyaç duyulan
malzemeler vakfımız tarafından temin ediliyor.
Bugün başlangıç yaptık,
arkadaşlarımız devamını
getirecek.”

Günlük 270 bin ekmek, 15 bin kişilik
sıcak yemek dağıtımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’nin Azez, Cerablus, El Bab ve İdlib kentlerinde yıkılmış evlerde
ve kamplarda kalanlar ile yemek pişirme imkanı olmayan Suriyeliler için günlük 15 bin kişilik
sıcak yemek ve 270 bin ekmek dağıtıyor.
Suriye’de 6 yılı aşkındır devam eden iç savaşın
mağduru binlerce ailenin gıda ihtiyacı Türk
hayırseverlerin desteğiyle sağlanıyor. Bölgede
savaşın başından beri aktif olarak yardım faaliyetlerini sürdüren TDV, Kilis’te ve sınırın diğer
tarafındaki Azez, Cerablus ve Bab bölgelerinde
kurduğu mobil fırınlar aracılığıyla zor durumdaki Suriyelilerin yemek ve ekmek ihtiyacını
karşılıyor.
Aralarında vakıf gönüllüleri ve Suriyelilerin de
bulunduğu görevlilerce hazırlanan yemek ve
ekmekler, her gün zor durumdaki insanlara
ulaştırılmaya devam ediliyor.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Suriye’deki iç savaşın başından beri bölgeye yardım ve
destekte bulunduklarını söyledi.
Vakıf olarak şu ana kadar yaklaşık 145 milyon
lira değerinde insani yardımı Suriyelilere ulaş-

tırdıklarını belirten Tutkun, son olarak başlattıkları “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası
kapsamında da 1.012 tır ayni yardım topladıklarını ifade etti.
Vakfa yapılan nakdi yardımları da sıcak yemek
ve ekmek ihtiyacının karşılanması için kullandıklarını aktaran Tutkun, şunları kaydetti:
“Kilis’te Vakfımız marifetiyle oluşturduğumuz
sıcak yemek noktası 2 yılı aşkın bir süredir günlük 15 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor. Sınıra
yakın bir nokta pişen yemekler, Suriye içerisine
götürülüp kamplar ile iç bölgelerde kendi imkanlarıyla çadırda veya yıkılmış evlerinde yemek pişirme imkanı olmayan insanlara günlük
dağıtılıyor.”
Mağdur Suriyeliler için her gün düzenli ekmek
çıkardıklarını da belirten Tutkun, “Günlük Cerablus, Bab ve İdlib tarafında çalışmalarımız
var. Bu bölgede günlük 120 bin ekmek 60 bini
Kilis içerisinde 60 bini de Suriye içerisinde pişirilip paketlenip yine kamplardaki ve dışarıdaki
insanlara dağıtılıyor. İdlib tarafında da günlük
150 bin ekmek, tamamı o bölgede olanlar için
pişiriliyor” diye konuştu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ NİSAN - TEMMUZ 2017

47

RAMAZAN

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle daha güvenli olduğu için Türkiye sınırına yakın Azez
ilçesi kırsalındaki kamplarda kalan yaklaşık
150 bin kişinin insani ihtiyaçları sivil toplum
kuruluşlarınca karşılanmaya devam ediyor.

ediyorlar. Sadece şimdi de değil tabii her
zaman bize yardımda bulunuyorlar” dedi.

Bölgeye en fazla yardım ulaştıran kuruluşların başında gelen TDV, kamplarda zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyelilere ilk iftara özel yardım dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib’de
yaraları sarıyor

Mercimek çorbası, kuru fasulye ve pilavdan oluşan iftar menüsünü bölgede görev
yapan vakıf gönüllülerinin yardımıyla ulaştırdı.
Azez’deki nüfus yoğunluğu dolayısıyla öğle
saatlerinde başlayan dağıtımlar iftar saatine kadar sürdü.
Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan
Suriyeliler, yardımlardan faydalanabilmek
için dağıtım noktalarında ellerindeki tabaklarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

“Türkiye her zaman yanımızda”
Suriyeli Muhammed Bereke yardımlarından
dolayı Türk halkına ve devletine teşekkür
etti.
Ramazanı Türkiye’nin desteği sayesinde
daha güvenli bir bölgede geçirmeyi temenni ettiklerini aktaran Bereke, “Türkiye
Diyanet Vakfı bugün ilk dağıtımını yapıyor.
Teşekkür ediyoruz ilk iftarda bize yardım

Abdulhadi Naif ise ilk orucu açmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’nin İdlib kentinde 4 adet ambulans ve gönüllü doktorlardan oluşan sağlık ekibiyle yaraları sarıyor.
Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve
çoğunluğu çocuklardan oluşan 100 kişinin
hayatını kaybettiği kimyasal silahlı saldırı ve
bombalı saldırı da TDV ambulansları hasta
taşırken gönüllü doktorlar da sağlık taraması ve ilk yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Hastanelere ise yakıt ve tıbbi malzeme
desteği sağlandı.
TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Yurtdışı
Uzmanı Mustafa Erdem, bölgede 4 adet
ambulansla hastanelere yaralı taşıdıklarını belirterek, “Gönderdiğimiz ambulanslar
tüm bölgede hizmet veriyor. Ayrıca saldırı
yapılan bölgelerde ki ailelere de kumanya
dağıtımı yapıyoruz. Ayni yardımlar da aralıksız devam ediyor. Gönüllü doktorlarımız
sağlık taraması yapıyor. Bölgedeki ekiplerimizle hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ediyor ve tespit edilen
ihtiyaçları da karşılıyoruz. Akrabat ve Salkin
hastanelerine yakıt ve tıbbi malzeme desteği veriyoruz” dedi.

Azez’e Ramazan yardımı
Türkiye Diyanet
Vakfı, Suriye’nin
Azez ilçesinde
ramazan
dolayısıyla
kamplarda kalan
Suriyelilere ilk
iftar için gıda
yardımı yaptı.
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Savaş mağdurlarını Türkiyeli
hayırseverler giydiriyor
Suriye’de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından hayırseverlerin katkısıyla hizmete açılan giyim mağazaları, savaş mağdurlarına, kendilerine uygun kıyafetleri seçme imkanı tanıyor.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle daha güvenli
olduğu için Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleşen binlerce Suriyelinin insani ihtiyaçlarının
büyük bölümü sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.
Bölgede yardım faaliyeti yürüten TDV de başta El Bab, Azez ve Cerablus olmak üzere 8 ayrı
noktada Türkiye’den hayırseverlerin yardımlarıyla bölgeye ulaştırılan kıyafet yardımlarının
düzenli dağıtımını sağlamak amacıyla giyim
mağazalarıyla hizmet veriyor.
Azez ilçesindeki giyim mağazasında incelemelerde bulunan TDV Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, bölgede insanların temel ihtiyacı olan
gıda yardımının yanı sıra ciddi manada giyim
desteğinde bulunduklarını söyledi.

50

“Alışveriş mağazası gibi”
Yardımların içerisinde ciddi oranda giyim eşyası
bulunduğunu anlatan Tutkun, şunları kaydetti:
“Kıyafetleri kamplarda rahat dağıtabilmek çok
da mümkün değil. Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde 8 giyim mağazası açtık. Bunlar bildiğimiz konfeksiyon mağazası gibi çalışıyor. Bu
mağazaların içerisinde ürünlerin hepsi açılıyor
ve sergileniyor. Daha önce kamplarda kalan ailelere birer kart ve fiş dağıtılıyor. Ailedeki birey
sayısına göre kişiler mağazalarımıza geliyor, kıyafetlerin rengini ve bedenini zevkine göre seçip normal alışveriş yapar gibi alıp gidiyor.”
Benzer şekilde Bab ve Azez’de iki de sosyal
marketlerinin bulunduğunu ifade eden Tutkun,
buralarda daha çok gıda ve hijyen malzemeleri
bulunduğunu aktardı.
Bölgedeki marketler sayesinde binlerce kişinin
istediklerini alabilmekten dolayı memnun olduğuna dikkati çeken Tutkun, şunları söyledi:
“Ürünler market görevlileri tarafından kayıt
altına alınıyor. Bugüne kadar 8 giyim ve 2 sosyal marketten 150 bin kişinin istifade ettiğini
biliyoruz. Bu çalışma insanların ihtiyaçları olan
malzemeye daha hızlı ve kendi zevklerine göre
alması noktasında imkan sağladığı için takdir
görüyor. Bundan sonra da bu çalışmayı devam
ettirmeyi düşünüyoruz.”

Suriye’de yıkılan 110 camiyi TDV yeniden inşa ediyor
“Yıkılan camilerden 48’i tamamlandı”
Suriye’nin kuzey bölgesinde 110 caminin bakım
ve onarımı için çalışma başlattıklarını vurgulayan
Tutkun, şöyle konuştu:

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör
örgütü DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından bakım ve onarımı yapılan camilerin bir kısmı Ramazan’da ibadete açıldı.
Halep’in kuzeyindeki bölgelerde Suriye’deki iç
savaştan zarar gören camilerin bakım ve onarımı
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılıyor. Bölgedeki terör nedeniyle yıkılan camilerin bir kısmı
Ramazan öncesi ibadete hazır hale getirildi. El
Bab kentinin en büyük ikinci camisi olan ve büyük hasar gören Hz. Ömer Camisi’nde tadilatın
ardından ilk Cuma namazı kılındı.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, açılışın ardından yaptığı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın
başından beri bölgeye yardım ve destekte bulunduklarını söyledi.

“İnsanlar ibadetlerini yapabilmeleri için mekanlara ihtiyaç duyuyorlar. Öncelikli olarak bu bölgede
66 caminin ihalesi vakfımız tarafından yapıldı,
bunların 48’i tamamlanmış oldu, diğerleri de tamamlanmak üzere. El Bab ile ilgili bu civardaki 42
caminin geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlandı.
Onları da hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Buranın en büyük ikinci camisi
olan Hz. Ömer Camisi hızlı bir şekilde Kayseri şubemizin de destekleriyle tamamlandı. Bugün ilk
defa namaz kılınarak hizmete açılmış oldu.”

El Bablılar’dan teşekkür
El Bab’da ikamet eden Abdulrezzak Nassari de
desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.
Ülkelerinde rahat etmelerinde Türkiye'nin aktif
rol oynadığını ifade eden Nassari, “Allah razı olsun Türkiye’nin buraya gelmesinden memnun
kaldık. Bu cami tekrar normal haline döndü, artık
ibadet edebiliyoruz. Camilerin faaliyete geçmesinden çok memnunuz” dedi.
Kent sakinlerinden Yusuf el-Hatap da memleketlerinde Müslüman gibi hayatlarını sürdürmelerinin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

İnsanların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi
ihtiyaçlarını da gidermek için çaba gösterdiklerini ifade eden Tutkun, bölgedeki din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gayret
ettiklerini anlattı.
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TDV, Arakanlı mültecilere ramazan sevincini yaşattı
Türkiye Diyanet Vakfı, Malezya’da yaşayan
Arakanlı mültecilere 800 gıda kolisi dağıttı,
400 kişilik iftar yemeği verdi.
Malezya’da Myanmar’daki zulümden kaçan
115 bin Rohingyalı Müslüman yaşıyor. Zor
şartlarda yaşam mücadelesi veren bu mültecilerin çoğunluğuysa kadın ve çocuklardan
oluşuyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, “Üzerinde Kardeşinin
Hakkı Var” sloganıyla yola çıkarak 64 ülkede
yürüttüğü Ramazan Yardım faaliyetlerinde,
Malezya’da hayat mücadelesi veren Arakanlı
mültecileri de unutmadı.
Vakıf ekibi, Malezya’nın Kedah eyaletinin başkenti Alor Setar’da Arakanlı çocukların ve Budist’ken Müslümanlığı seçen kadınların dini
eğitim aldığı El Rahman Tahfız Hafızlık kursunu ziyaret etti. Hafızlık eğitimi alan çocuklar
söyledikleri ilahiyle Türkiye’den gelen heyeti
karşıladı.
Alor Setar’da yaşayan 400 Arakanlı mülteciye
gıda yardım paketi dağıtan TDV, 200 Arakanlı
mülteciyle de iftarda buluştu.
Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri, bölgede yaşayan mültecilerin evlerini de dolaşarak onlarla sohbet etti ve Ramazan kolisi dağıttı.

Bir ay boyunca dalgalarla boğuştular
Hatun ve beş çocuğu, TDV görevlilerin yardım
ulaştırdığı ailelerden yalnızca biri... 2012 yılın-

da Mynmar’daki zulümden kaçarak botla denize açılan Hatun ve eşi Mustafa iki çocuğuyla
tam 1 ay boyunca denizin ortasında yaşam
mücadelesi vermiş. Malezya’ya sığındıktan
sonra derme çatma bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan aile önce Alor Setar’da dünyaya gelen 4 çocuğundan birini kaybetmiş,
daha sonra da ailenin babası Mustafa hayata
gözlerini yummuş. Şimdi Malezya’nın Kedah
eyaletinde 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi
veren Arakanlı anne Hatun, Türkiye Diyanet
Vakfı’nın Ramazan yardımını görünce sevincini gizleyemedi. Adı sorulduğunda kendisine Mustafa Hatun diye seslenilmesini isteyen
mülteci kadın, Türkiye Diyanet Vakfı’nın başka
bir yardım talebi olup olmadığının sorması
üzerineyse verilen yardım kolisini göstererek
“bizi düşünüp bu yiyecekleri getirdiniz, daha
ne olsun?” dedi.

Sungai Petani Bölgesindeki
Mültecilere Ramazan Yardımı
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpar’a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Sungai Petani
bölgesinde yaşan 400 Arakanlı mülteciye de
ulaşarak Ramazan yardımı dağıtıldı.
Mülteci çocuklara balon ve şeker dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi, mültecilerin evlerini
de dolaşarak onlara Türkiyeli kardeşlerinin
selamını iletti. Arakanlı çocuklar da Türkiye tezahüratlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine
sevgi gösterilerinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Koordinatörü Nurettin
Uzuner, Türkiye Diyanet Vakfı’nın iyiliğin yeryüzünde egemen olana kadar faaliyetlerinin
süreceğini ifade etti. Uzuner, “Malezya’ya kaçıp
gelmek zorunda kalan Arakanlı mülteci kardeşlerimiz oldukça zor şartlarda yaşıyor. Buraya
gelene kadar yolda çektikleri de buradaki yaşam koşulları da ayrı bir trajedi içeriyor. Biz kilometrelerce uzaktan onlar için geldik. Onlara
Ramazan sevincini bir nebze de olsa yaşatmak
istedik.” dedi.

Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı Müslümanlara
da Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yaptı.
TDV, Myanmar’ın Arakan eyaletinde baskı, zulüm ve zor şartlar altında yaşayan Müslümanlara Ramazan organizasyonu kapsamında 2 bin
48 gıda paketi dağıttı.
Kamplarda tecrit altında tutulan Müslümanlara
ulaşabilen tek sivil toplum kuruluşu olan TDV
Arakan’a bağlı Sittwe şehrinde yer alan 8 kampta ve köylerde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketleri, Müslümanlara ulaştırdı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ NİSAN - TEMMUZ 2017

RAMAZAN

TDV’den bakıma muhtaç ve
engellilere Ramazan yardımı

Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürü
Mustafa Tutkun,
Vakfın gönüllüsü
Milli Güreşçi Rıza
Kayaalp ile Ramazan
dolayısıyla İstanbul
Sarıyer’de bakıma
muhtaç ve engelli
vatandaşları
evlerinde ziyaret
ederek, gıda
yardımında bulundu.

Sarıyer Müftülüğü’nden konvoyla hareket eden
Genel Müdür Tutkun, TDV gönüllüsü Kayaalp, İlçe Müftüsü ve TDV Sarıyer Şube Başkanı
Oğuzhan Kadıoğlu, bakıma muhtaç ve engelli
vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Tutkun ve Kayaalp, ziyaret esnasında ailelere
gıda yardımında bulunarak, Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp,
antrenmanlar ve müsabakalar dışında gönüllüsü olduğu TDV’nin anlamlı organizasyonlarında
bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Yaklaşık 2 yıldır TDV gönüllüsü olduğunu vurgulayan Kayaalp, “Genelde dini bayramlarda
bu tür anlamlı organizasyonlara katılmaktan
büyük keyif alıyorum. Bu sene de İstanbul’da
yardım yapmak nasip oldu. Bir gönüllü olarak
halkımızın yaptığı bağışları yerlerine, adreslerine ulaştırmak çok anlamlı. Amacımız karınca
misali bu yolda bir nebze katkı sunmak. Çünkü
herkes yardımlarının doğru adreslere ulaştığını
görmek ister. Biz de buna vesile oluyoruz. Yine
annelerin, çocukların sevinçlerini görmek çok
anlamlı. Bu güzel duygularla işimizi umarım layıkıyla yapıyoruzdur” diye konuştu.
Kayaalp, 7. kez Avrupa Şampiyonluğu kazandığını ve Fransa’da gerçekleşecek Dünya Güreş
Şampiyonası’na Sarıyer’deki kampta hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:
“Şampiyonaya hazırlanıyorum. Oradan da dünya şampiyonu olarak ülkemize bir derece daha
kazandırmak için var gücümle mücadele ediyorum. Bu dereceyi güzel ülkemiz Türkiye’ye
getirmeyi çok istiyorum. Çalışmalar dışında
manevi anlamda gönüllüsü olduğum TDV’nin

çalışmalarına katılmak beni daha güçlü kılıyor.
Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TDV 2016 yılında 560 milyon TL’lik
yardım faaliyeti gerçekleştirdi
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, 2016’da yurt içi ve yurt dışında eğitim,
kültür, sosyal, hayri ve dini hizmetler alanında
560 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı.
Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Tutkun, burada yaptığı konuşmada Vakfın 2016’da
yurt içinde 320 milyon, yurt dışında 240 milyon
lira olmak üzere toplam 560 milyon lira tutarında yardım yaptığını bildirdi.
Tutkun, 25 farklı ülkede inşa edilen 100’den
fazla caminin Müslümanların hizmetine sunulduğunu, hâli hazırda 5 ülkede 5 büyük cami inşaatının devam ettiğini, 9 ülkede 10 cami inşaatıyla ilgili tahsis ve projelendirme süreçlerinin
sürdüğünü söyledi.
Yurt içinde de çalışmaların sürdüğünü ifade
eden Tutkun, “Türkiye’de 9 ilde 14 caminin inşaatı tamamlandı. 13 ilde ise 23 caminin proje
ve yer tahsis işlemleri devam ediyor” dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Pakistan’daki Arakanlı çocuklara umut oldu
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Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşayan Arakanlı 4 bin çocuğa geliştirdiği
projeyle eğitim imkanı sunuyor.

raçi’deki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı
yaptıklarını ve 250 kişilik iftar organizasyonu
düzenlediklerini söyledi.

TDV’nin Karaçi’nin doğu sahillerindeki Koringi
ile Malir bölgelerindeki Arakanlı çocuklar için
hazırladığı ve 2015’te 25 derslikle başlattığı ZakaUllah Eğitim Bursları ve Kursları (ZEST) projesinde, artık 100 derslikte öğrenim gören 4 bin
çocuğa ulaşıldı.

TDV’nin Karaçi’deki eğitim faaliyetlerine de değinen Kandemir, 2015 yılında, özellikle Arakanlıların yoğun yaşadığı Koringi ile Malir’de ZEST
projesini hayata geçirerek eğitim imkanına
ulaşamayan Arakanlı çocuklara destek olmaya
başladıklarını bildirdi.

TDV’nin Pakistan Ramazan organizasyonu proje görevlisi Ahmet Kandemir, bölgedeki yardım
faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Kandemir, Ka-

Kandemir, şöyle konuştu: “Pakistan’ın doğu
kıyılarındaki bu mahalleler daha çok Arakanlı
Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeler. Ara-

kanlılar, ülkelerindeki siyasi baskılardan kaçarak bu bölgelere yerleşmiş. Bu insanların
vatandaşlık hakkı da bulunmuyor. Dolayısıyla
devletin sunduğu her türlü hizmetten mahrum
şekilde yaşıyorlar. Biz halkımızdan aldığımız
destekle inşallah Pakistan’da Arakanlı çocukların gelecek umudu olacağız.”
Arakanlı çocuklara Urduca, İngilizce'nin yanı
sıra matematik, din kültürü ve Kur’an-ı Kerim
eğitimi verildiğini kaydeden Kandemir, öğrencilerin eğitim materyali ve kitapları ile projenin
yürütülebilmesi için gerekli tüm mobil ve lojistik desteğin, Türk halkının bağışlarıyla TDV tarafından karşılandığını dile getirdi.

Arakanlı alim ZakaUllah ilham oldu
TDV’nin Pakistan’daki proje ortağı sivil toplum
kuruluşu The NGO World’un Sorumlu Müdürü
Zafer İkbal de Türkiye Diyanet Vakfı’nın hayırlı
bir işe öncülük ettiğini vurguladı.

Öğretmenler evlerini
öğrencilerine açtı
İkbal, çocuklara ders veren öğretmenlerin medrese tahsili görmüş kişiler olduklarını söyledi.
Pakistan hükümeti tarafından öğretmenlere
yönelik eğitim programı uygulandığını belirten
İkbal, şöyle devam etti:
“Eğitim direktörlüğü okullarda incelemelerde
bulunuyor, okulların eğitim vermeye uygunluğu tespit ediliyor. Öğretmenler de eğitim programını geçtikten sonra sertifikalarını alarak
görevlerine başlıyor. Öğretmenlerimiz, bu mazlum çocuklara eğitim verebilmek için evlerinin
bir bölümünü dersliğe çevirdi. Toplamda 4 bin
yavrumuz bu dersliklerde öğrenim görüyor.
İnancım o dur ki bu çocukların birçoğu Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayacak.”

İkbal, "Bu insanların çok fazla umutları yoktu
ta ki TDV onlar için Türkiye'den eğitim projeleri geliştirip buralara gelene kadar. Koringi ve
Malir bölgelerinde ailelerin çocuklarını okula
gönderme fırsatı olmuyordu. Artık bir hedefleri, umutları var» dedi.
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Projede adı geçen “ZakaUllah”ın Arakanlılar
için önemli bir şahsiyet olduğuna işaret eden
İkbal, "ZakaUllah, geçmiş dönemlerde sokaklarda, evlerde ve mescitlerde o anki imkanlarla
çocuklara eğitim vererek bilinçli bir nesil yetişmesi için çalışmış. Biz de onu ilham alarak kısıtlı
imkanlar dahilinde bu çocuklara eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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RAMAZAN

Etiyopyalı Müslümanların yüzü
Türkiye Diyanet Vakfıyla güldü
Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya’nın Afar eyaletindeki bin 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yaptı.
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Afar’ın Asaita şehrindeki ihtiyaç sahibi ve
mülteci bin 500 aile TDV’nin gıda desteğinden faydalandı.
TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, yaptığı
açıklamada, yardım organizasyonu kapsamında yaklaşık 40 ton gıda dağıtıldığını
söyledi.
Sezgin, bölge halkının kuraklık sebebiyle
zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, Eritre’den gelen çok sayıda mültecinin de bu-

radaki kamplarda yaşam savaşı verdiğine
işaret etti.
Kamplardaki gıda maddelerinin yetmediğini ve halkın Türkiye’den gelen yardımları
görünce ayrı bir sevince kapıldığını belirten
Sezgin, “İnsanlar Müslüman Türk kardeşlerinin ramazan ayında yanlarında olduklarını
görmekten ayrı bir mutluluk duyduklarını
söylüyor” dedi.
Sezgin, Etiyopya’daki yardım çalışmalarının
ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak,
“Burası Necaşi Hazretleri’nin memleketi. Necaşi Hazretleri’nin torununa vefa borcunu
ödemek için buradayız” ifadesini kullandı.

Gönüllülerimizden
Ramazan Notları
Ramazan ayında milletimizin
emanetlerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran gönüllülerimiz, dağıtımlar
esnasında yaşadıkları ve dünyanın
unuttuğu ama bizim asla
unutmayacağımız kardeşlerimize
ilişkin duygularını anlattı.

“Dünyanın farklı noktalarına uzanan
gönül köprüsü”

BOSNA

Mutluluk ve hüznü bir arada yaşadım

ETİYOPYA

Emrullah KİRİŞCİ

Anwar Hassen

THY Ankara Bölge Müdürü

Gönüllü - Öğrenci

T

Ö

ürkiye Diyanet Vakfının Türkiye’den dünyanın farklı noktalarına uzanan bir gönül

köprüsü; taşları sevgi, kardeşlik…
Rahmet ve Bereket Ay’ı Ramazan-ı Şerifin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfının desteği ile gerçekleştirilen iftar sofralarında Bosna Gençlik
grubu üyeleri ile birlikte olmak çok anlamlı idi.
Genç kardeşlerimize verilen iftar ile Milletimizin yanlarında olduğunu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Kendilerinin de mutlu olduklarını
gördüm.
Vakfımızın çalışmalarını yerinde görmek ve bir
parçası olmaktan çok mutlu oldum. Organizasyonda emeği geçen herkese Şahsım ve Milletim adına teşekkür ediyorum.

ncelikle, Türkiye Diyanet Vakfı’nda gönüllü olarak çalıştığım için mutluyum.
Bu güzel yolculukta mutluluk ve hüznü birlikte
yaşadım.
Mutluydum çünkü gönüllü olarak katıldığım
organizasyonun hedefi olan gıda paketi dağıtım programları güzel bir şekilde tamamlanmıştı. Yardıma ihtiyacı olanların doğru ve
adaletli bir şekilde seçilmiş olduğunu gördüm.
İhtiyaç sahibi bir kişinin yardım aldığını müşahede etmenin mutluluğu bir başka.
Böylesine zor bir coğrafyada Ramazan ayı içerisinde yardım faaliyetinin gerçekleştirilmesi
gerçekten takdiri hak ediyor. Bu çalışmanın bir
parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı’na bu güzel çalışmalara vesile olan herkese teşekkür ediyorum.
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RAMAZAN

Hayatını Müslümanlara vakfeden Sudanlı Fatih

SUDAN

Cihat Bayrak

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi – Denetçi

R

amazan Organizasyonu kapsamında Sudan’a gittim.1000 aileye yardım kolilerimizi dağıttık elhamdülillah. Dağıtımların dışında bazı ziyaretlerde bulunduk. Bunlardan bir

tanesi de kendisini Müslümanlara vakfetmiş
bir Sudanlı olan Fatih Al Hasaneyn Muhammed
Şerif’ti. Yıllarca Balkanlar’da Müslümanların rahat ve özgür yaşaması için çalışan ve Osmanlı,
Türkiye hayranı olan bu şahsı ziyaret etmeden
Sudandan ayrılsaydım çok üzülecektim.
Tercümanlığımı yapan kardeşim kendilerini
5-10 dakikalığına ziyaret edeceğimizi söyleyince bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini ve iftarda beraber olmamızı istemişler. Bunun üzerine
iftara yarım saat kala evlerine intikal ettik. 70
yaşlarında olan Fatih Al Hasaneyn, Fatih ismini kendisi gibi Osmanlı hayranı olan babasının
nasıl verdiğini, çocukluğunda bu isimden çok
memnun olmadığını fakat daha sonra ismini aldığı Sultan Mehmed’i okuyup tanıyınca hayata
bakışının nasıl değiştiğini gözleri dolarak bize
nakletti.
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Evinin duvarlarında Cumhur Başkanımız Recep
Tayyib Erdoğan ve yıllarca kader birliği yaptığı
merhum Aliya İzzetbegoviç’le çekilmiş onlarca
fotoğraf konuşmadan anlatılan bir tarihi simgeliyor gibiydi. İftarımızı yapıp akşam namazını
eda ettikten sonra kendisine İngilizce Kur'an-ı
Kerim meali hediye ettik. Kendisi hediyemizi
alıp öpüp başına koyduktan sonra, yazarı olduğu bir kaç kitapla mukabele etti. Vedalaşırken,
kendi evimden ayrılır gibi mahzundum ve hasret doluydum.

Arakanlı kardeşlerimizi unutmamak…

MALEZYA

“Vatanınıza hoş geldiniz, buralar sizin,
siz Osmanlı yadigârısınız”

SOMALİ

Handegül Terken KABAKCIOĞLU

Bedir AYDIN

TDV Çalışanı

Tirebolu Müftüsü

R

D

amazan’da Malezya’nın Kedah Eyaleti Alor
Setar şehrinde, Arakan’da yaşanan zulümden kaçarak, topraklarını, sevdiklerini ve zor da
olsa hayatlarını bırakarak Malezya’ya sığınan
Arakanlı kardeşlerimizin yanında idik.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın bağışçılarının desteği
ile birçok ülkede ve adını bilmediğimiz yerlerde gerçekleştirilen bu güzel organizasyonun
bir parçası olmak, zekâtlarını ve fitrelerini uzaklardaki kardeşlerine gönderen bağışçılarımızın
emanetlerinin teslimine şahit olmak bir insanın
hayatı boyunca yaşayacağı olacağı en güzel anlardandı.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ünyaya uzaydan bakıldığında bir avuç, fakat
dünyanın değişik coğrafyalarına ulaşmada
Rabbimizin lütfuyla bitmeyen bir hazine Türkiyem...

Arkamda devletimin güvencesi, Milletimin ve
Türkiye Diyanet Vakfımızın yüklemiş olduğu
manevi yükü yüklenmenin şuuru ile sadece ekranlardan ve fotoğraflardan müşahede ettiğim
kardeşlerimle buluşup maddi katkıları onlara
ellerimizle takdim etmek 47 yıllık hayatımın en
huzur bulduğum bir zaman dilimi oldu. Onlardaki ilgi anlatılamaz. Sadece bir hatıramı paylaşmak isterim. Gönüllerinde bulunduğumuz
bir gerçek... Yardımları takdim ederken Türklerin geldiğini duyan piri fani hasta bir dedenin
bizim olduğumuz mekana kadar gelip “Bizim
asıl sizin varlığınıza ihtiyacımız var, vatanınıza
hoş geldiniz, buralar sizin, siz Osmanlı yadigarısınız,” diyerek ilgi ve teveccühü unutamayacağım bir anı olarak hep gönül dünyamda yaşayacaktır. Rabbim devletimizi ilelebed payidar
eylesin.
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Kur’an ayında 14 ülkeye
Kur’an-ı Kerim hediyesi
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından başlatılan
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi
kapsamında gelen bağışlarla
temin edilen Kur’an-ı Kerimler,
ülkemizde ve yurt dışında
talep eden kişi ve kurumlara
ulaştırılmaya devam ediyor.
Hediyem Kur’an Olsun Projesi
kapsamında başta Afrika ülkeleri
olmak üzere Balkanlar ve Asya’da
14 farklı ülkede Ramazan
ayı boyunca Kur’an-ı Kerim
dağıtımları yapıldı.

Balkanlar’a 50 bin Boşnakça mealli
Kur’an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, Hediyem Kuran Olsun
Projesi kapsamında Balkanlar’da 50 bin Boşnakça mealli Kur’an-ı Kerim’i 7 farklı ülkede yaşayan Müslümanlara hediye etti.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa
Tutkun, Hediyem Kur’an Olsun projesinin yurt
içinde ve yurt dışında kardeşlerine Kur’an hediye etmek isteyen Müslümanlarla, Kur’an-ı
Kerim’e ulaşmak isteyen Müslümanlar arasında
hediye köprüsü oluşturduğunu söyledi.
Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlardan
vakfa gelen talep üzerine hediye Kur’anların
ulaştırıldığını vurgulayan Tutkun, Balkan ülkelerinde bu yöndeki ihtiyaca yönelik de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Proje kapsamında 30 Haziran 2017 itibariyle
841 bin 815 adet Kur’an-ı Kerim hediye edildiğini vurgulayan Tutkun, toplamda yurt içi ve yurt
dışında 2015-2017 yıllar içinde 403.000 mealli
Kur’an-ı Kerim dağıtıklarını, 215 bin adet farklı
dillerde meal çalışmasının baskı aşamasında olduğunu, baskıların tamamlanıp dünyanın farklı
noktalarına dağıtılacağını söyledi.
Tutkun, Balkanlardaki Müslümanların en yaygın konuştukları dillerden birinin Boşnakça olduğu göz önüne alınarak, Bosna Dini İdaresi ve
Bosna Din Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle
en çok okunan Boşnakça meallerden biri olan
Besim Korkut’a ait Boşnakça 50 bin adet mealli
Kur’an-ı Kerim’in basım çalışmaları ve dağıtımların tamamlandığını ifade etti.

50 bin adet Boşnakça mealli Kur’an-ı Kerim’in
bölgedeki 7 farklı ülkede yaşayan Müslümanlara dağıtıldığını vurgulayan Tutkun, “Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan,
Hırvatistan ve Slovenya’da yerel dini idareler
ve din hizmetleri müşavirliklerimiz işbirliği
ile Kur’an-ı Kerimlerin dağıtımlarını yaptık.
Bölgedeki ülkelerde Kuran ihtiyacı olan tüm
medreselerde, camilerde, fakültelerde ve diğer
kurumlara Boşnakça mealli Kur’an-ı Kerim ulaştırdık” dedi.
Tutkun, Boşnakça dışında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen Arnavutça mealli Kur’an-ı
Kerim çalışmasının sonuçlanması ile Arnavutça
mealli Kur’an-ı Kerim basım ve dağıtımına da
başlayacaklarını söyledi.
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Farklı dillerde basım çalışmaları
Proje kapsamında İngilizce, Azerice, Türkçe,
Fransızca, Rusça, İspanyolca, baskıların tamamlanıp dağıtımlara başlandığını vurgulayan
Tutkun, “İspanyolca ve Rusca mealli Kur’an-ı Kerim, baskıları tamamlandı yakın zamanda dağıtımlar başlayacak ve özellikle İspanyolcanın
Latin Amerika’daki ihtiyaç sahiplerine Rusçanın
ise Rusya federasyonu içerisindeki özerk Cumhuriyetlerdeki kardeşlerimize yakın zamanda
ulaştırılacağını; ayrıca başta Afrika olmak üzere
Etiyopya, Kırgızistan, Afganistan ve Güney Afrika bölgesindeki ülkelerde yerel dillerde mealli
Kuran çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sudan’a 100 bin Kur’an-ı Kerim basımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Hediyem Kur’an Olsun
projesi kapsamında, Afrika’da Kur’an talebinin
yoğun olduğu ve Kur’an eğitiminde “luh” adı
verilen tahtaların kullanıldığı ülkelerden Sudan’da 30 bin öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye
etti.
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Proje kapsamında Sudan’daki Kur’an-ı Kerim ihtiyacı da tespit edilerek, ülkeye 100 bin Kur’an-ı
Kerim gönderilmesi kararlaştırıldı. Sudan
Kur’an-ı Kerim Üniversitesi işbirliğiyle, ilk etapta basımı tamamlanan 30 bin Kur’an-ı Kerim,
başkent Hartum’da ve El Cezire bölgesindeki
Medeni şehrinde fakülte kampüslerinde ve 8
ayrı Kur’an kursunda dağıtıldı. Dağıtımlarda, 11
bin üniversite ve 19 bin Kur’an kursu öğrencisine Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Toplamda 100
bin adet basılacak Kuranı kerimlerin geri kalan
70 bin adetlik kısmının basımı hızla devam ediyor.
Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi Sudan, hafız

yetiştiren Kur’an kurslarıyla biliniyor. Bölgedeki
imkânsızlıklar nedeniyle Kur’an kursu öğrencileri yüzyıllardır “luh” adını verdikleri tahtaları
kullanıyor. Sudanlı çocuklar Kur’an derslerinde
öğrendiklerini luhlara yazarak ezberliyor, sonra
da silerek yeni öğrendiklerini yazıyor. Türkiye
Diyanet Vakfı, luh tahtalarının kullanıldığı bu
geleneksel kurslara da giderek Kur’an-ı Kerim
hediye etti.
Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, Kur’an-ı Kerim dağıtımı için gittikleri Kur’an kurslarında tekbir ve
ilahilerle karşılandı.

Dağıtılan Kur’anlar Sudan’da basıldı
Dağıtılan Kur’an-ı Kerimlerin basımı da Sudan’da gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerimler Hafs
kıraatinin yanı sıra Sudan özelinde yaygın kullanılan Duri kıraatine göre bastırıldı.
Yerinde basımı hem
maliyeti
düşürdüğü
hem de yerel ihtiyaçlara cevap verme konusunda daha işlevsel olduğu için tercih
ediyoruz.
Sudan’da
Kur’an-ı Kerim bastırdığımız matbaa da dünyadaki üçüncü büyük
Kur’an matbaası özelliğini taşıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı,
mahallinde
Kur’an-ı
Kerim basım faaliyetleri kapsamında Sudan’ın
başkenti
Hartum’da
bulunan dünyanın sa-

yılı Kur’an matbaalarından biri olan Dar Mushaf
Afrika Matbaası ile protokol imzalamıştı.

lar, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar, Latin Amerika
ve Güney Asya ülkelerine ulaştırılacaktır.”

Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında Afrika’dan Balkanlar’a, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar pek ülkede yüzbinlerce Müslümana Kur’an-ı Kerim hediye ediliyor. Kur’an hediye
etmek isteyenler 4333’e SMS göndererek ya da
online bağış sistemiyle projeye destek olabiliyor.

Yurt içinde ise okullar, cezaevleri, kütüphaneler
gibi kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

Trabzon’da hedef 61 bin hediye
Kur’an-ı Kerim
Hediyem Kur’an Olsun projesine destekler
de devam ediyor. Rize İl Müftülüğü ve TDV
Rize Şube Başkanlığı tarafından başlatılan
kampanyayla 39 bin Kur’an-ı Kerim bağışı alınırken, Trabzon İl Müftülüğü ve TDV Şubesi de
61 bin Kur’an-ı Kerim bağışı hedefiyle kampanya başlattı.
Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir, Türkiye
Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca
hayata geçirilen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bilgilendirmede bulunmak üzere ziyaret ettiği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle bir süre görüştü.
Demir, Kur’an öğrenmek ve okumak isteyen
ancak imkanları son derece sınırlı olanlara destek amacıyla “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin
hayata geçirildiğini belirterek şöyle konuştu:
“Kur’an-ı Kerimler ilk etapta İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Fransızca dillerinde mealli olacaktır. Ayrıca talep doğrultusunda farklı dillerde
de mealler hazırlanacaktır. Herkesin rahatlıkla
okuyabileceği mealli Kur’an-ı Kerimler Balkan-

“Kur’an-ı Kerim meali nüshalarının bir tanesi
için 12 liralık bağış yapılması gerekiyor. Trabzon’da 61 bin Kur’an-ı Kerim meali için bağış
toplama hedefimiz var. Bağışlar Vakıfbank
Trabzon Şubesi, il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubelerine yapılabilecek. Bu
konuda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından
da destek istedik.”
Hacısalihoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kampanyaya destek olabilmek adına oda olarak ellerinden gelen gayreti
göstereceklerini kaydetti.

Rize’den 39 bin hediye Kur’an-ı Kerim
Rize’de, İl Müftülüğü ve TDV Rize Şube Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında,
“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası için
424 bin TL, “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası için de 468 bin TL bağış yapıldı.
Rize’de “Halep’te İnsanlık Ölmesin” ve “Hediyem
Kur’an Olsun” kampanyasına verilen destek dolayısıyla teşekkür programı düzenlendi. “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına Rize’den
toplamda 424 Bin TL yardım yapıldı. Bu yardım
Suriye’de mazlum ve mağdurlara gönderildi.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında ise
yine Rize’den 39 bin adet Kur’an’ı Kerim karşılığı
yapıldı. Bu da 468 bin TL’ye tekabül ediyor. 39
bin Kur’an-ı Kerim dünyanın birçok bölgesine
dağıtılacak.
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KAGEM

TDV KAGEM’den mültecilere
hukuk danışmanlığı hizmeti

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)
tarafından Ankara’da açılan Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nde
(SODEM) mültecilere yönelik hukuk danışmanlığı hizmeti veriliyor.
Proje kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa
Aygül, mülteciler ile çalışan öğretmenler, STK çalışanları ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer verdi.
Türkiye’ye göçler arttıkça hukuki alanda da çalışmaların arttığını ifade eden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Musa Aygül, Türkiye’de göç kavramının artık farklı
bir anlam ifade ettiğini vurguladı.
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Aygül, “Önceden muhacir, göçmen denildiğinde
daha farklı bir anlam çağrıştırırken, bugün ise
daha çok Suriyeli, Iraklı aileleri hatırlatıyor. Ülkemizde yoğunlaşan göç ile birlikte Uluslararası Göç
Hukuku alanında yapılan çalışmalar bir zaruret
oluşturdu. Bu kapsamda Mülteci Göç Klinikleri
adıyla işbirliği içerisinde göçmen ailelere hizmet
sunuyoruz. KAGEM’de de yine aynı şekilde mülteci, göçmen ailelere önemli destekler veriliyor.
Bizler de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi olarak burada klinik çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.
TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SODEM) Müdürü Selman Aktaş da SODEM’in mülteci ailelerin uyum ve eğitim hayatına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Başta eğitim olmak
üzere kültür, dil, sanat ve rehberlik hizmetleriyle
Ankara’daki mülteci ailelerin sosyal uyumunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Aktaş,
“Mültecilerin eğitim olanaklarını artırmak, saha
araştırmaları yapmak ve rehber yayınlar hazırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca SODEM olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi işbirliğiyle ailelere hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” diye konuştu.
Proje kapsamında sığınmacılara yönelik her hafta
belirli gün ve saatlerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden bir öğretim üyesi ve staj yapan iki öğrencinin katılımı ile Suriyeliler başta olmak üzere
tüm mültecilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

TDV YAYINEVİ

30. Kitabevini Van’da açtı

Türkiye Diyanet Vakfı şehirlere nefes aldıracak mekânları oluşturmaya devam
ediyor. TDV Yayın Matbaacılık İşletmelerinde basılan kültür hayatına damga
vurmuş eserler nezih kitabevlerinde okuyucularla buluşuyor.
TDV Kitabevleri ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği şekilde dizayn edilirken, çocukların
da unutulmadığı kitap kafeler gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak
oluyor.
Türkiye’nin birçok köşesinde faaliyete geçen TDV
Kitabevlerinin 30.’su da Van’da hizmete girdi. TDV
Van Kitabevinin açılışını Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptı.

Vakfın en büyük kitabevi Van’da
hizmete girdi
Başkan Görmez, “Her ilimizde gençlerimizin gelip okuduğu yanında kahvesini içtiği beraber
sohbet ettiği bir mekân olsun diye arzu ediyorduk. Bunların en güzellerinden birini Van’da açmış olmaktan büyük bir sevinç duyuyorum” dedi.

Başkan Görmez konuşmasında gençlere de seslendi; “Bütün genç kardeşlerime sesleniyorum,
buraları yalnız bırakmayın, burada birlikte kitap
okuyarak kalplerini birbirlerine açsınlar. Yüce kitabımızın ilk emri iman edin, namaz kılın değil
okudur. Allah bizi okumaktan, kitaptan, ilimden,
mağfiretten uzak tutmasın.”
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı Mehmet Görmez, Van ziyaretinde geçtiğimiz yıl hizmete giren Türkiye Diyanet Vakfı
Şubesini ve iyilik evlerini de ziyaret etti.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın en büyük kitabevi olma
özelliğini taşıyan şehir merkezinde bulunan
üç katlı TDV Van Kitabevi’nde, kafenin ve kitap
reyonlarının yanı sıra Vanlıları buluşturan çok
amaçlı bir salonu da içeriyor.
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81 ilde
KAGEM
Ormanları
projesi
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve
Gençlik Merkezince (KAGEM) ekolojik
dengenin korunması ve yeşil örtünün
genişletilmesi amacıyla
“81 İlde KAGEM Ormanları” sloganıyla
başlatılan proje kapsamında
çalışmalar devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü ve TDV KAGEM arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 2014’te başlatılan sosyal sorumluluk
projesi kapsamında, bu yılın ilk yarısında Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve Adana’da etkinlikler gerçekleştirildi.
Güz döneminde ise İstanbul, Denizli, Şanlıurfa,
İzmir, Kahramanmaraş ve Muğla’da fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek.

“Sizin de dikili bir ağacınız olsun”
TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak, 3 yıl önce
başlattıkları proje sayesinde bugün pek çok
şehirde gelecek nesillere bırakılacak ormanların oluşturulduğunu söyledi.
“Sizin de dikili bir ağacınız olsun” sloganıyla

başlatılan proje kapsamında Türkiye genelinde her yaştan gönüllülerin eliyle, bugüne
kadar binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Toprak, “Hedefimiz, 5 yılda
Türkiye’nin 81 ilinde 4 milyon 50 bin fidanın
dikimini gerçekleştirmek ve bu vesileyle de konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak”
diye konuştu.
Toprak, proje kapsamında, doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iklim değişikliği, kuraklık,
erozyon ve yeşil örtünün genişletilmesi konularında hedef gruplara yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.
Hicret Toprak, projeye katkı sunmak isteyenleri, bulundukları illerde TDV ve KAGEM şubeleriyle iletişime geçmeye davet etti.
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TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesi yılsonu
değerlendirme toplantısı
TDV Yurtlar ve Sosyal
Tesisler İktisadi
İşletmesi’nin, her eğitim70

öğretim yılının sonunda
düzenli olarak tüm yurt
yöneticileriyle bir araya
geldiği değerlendirme
toplantısı, bu yıl
Ankara’da yapıldı.

Bu yılki değerlendirme toplantısı, faaliyette
olan farklı illerdeki 16 yurdun yöneticilerinden
oluşan 70 kişilik personel kadrosunun katılımıyla gerçekleştirildi.
TDV Genel Merkezi’nde düzenlenen ve üç gün
devam eden toplantının ilk gününde, İşletme
Müdürü Yıldırım Alkış’ın açış konuşmasının ardından tüm yurt müdürleri ayrı ayrı brifing verdiler.
İkinci gün TDV yurtlarındaki eğitim faaliyetleri
değerlendirilirken, gelecek yılın faaliyet planı
anlatıldı. Ardından TDV Eğitim Hizmetleri Mü-

dürlüğünce yurtlarımızda kalan burslu öğrenciler, İlahiyat Akademi ve özel destek akademisi
öğrencileri ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantının üçüncü gününde İşletme Müdürlüğünce yıl içerisinde tüm yurtlarımızda barınan
öğrencilerimize uygulanan memnuniyet anketleri sonucunda ilk üçe giren yurtlara, özveri
ile gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinden
dolayı da tüm yurtlarımıza teşekkür belgesi verildi.
İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık
ve TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Dr. Hüseyin
Kayapınar, toplantıya katılanlara deneyimlerini
aktardılar.
Toplantı kapsamında, Ankara gezisi yapılarak,
diğer illerimizden gelen yöneticilerimize Ankara tarihi anlatıldı.

Yarasar Yaz kampları
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı işbirliğiyle yürütülen “Yarasar Projesi” kapsamında bu yıl da Doğudaki
illerimizden 13-15 yaş aralığındaki öğrencileri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Tekirdağ Yurtlarımızda ağırlıyoruz.
10 Temmuz’da başlayan ve bir ay boyunda devam edecek yaz kampında
misafir öğrencilerimiz hem eğlenecek
hem de öğrenecekler. Hafta içi manevi dersler, sosyal-kültürel aktiviteler ve
kurum ziyaretleri, hafta sonları da şehir
dışı gezilerle başka illerimizi de görecek olan çocuklarımızın eğitimleri ve
rahat edebilmeleri için her türlü imkân
sağlanmaktadır.
Ayrıca Kayseri Yurdumuzda UİP (Uluslararası İlahiyat Programı) ve İlahiyat Akademi Burslusu öğrencilerimize yönelik
1 Temmuz’da başlayıp 45 gün boyunca
devam edecek Arapça Kampı düzenlenmektedir.
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İYİLİK BULUŞMALARI

Kocaelili hayırseverler
İyilik Buluşmalarında
bir araya geldi
Kocaeli İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi tarafından
düzenlenen “İyilik Buluşmaları” Kocaeli’de gerçekleştirildi.
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Programda “Vakıf Medeniyeti ve Türkiye Diyanet Vakfı” konulu bir konuşma gerçekleştiren
İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, vakıf anlayışının geçmişten bugüne milletimize
emanet olarak gelmiş köklü bir anlayış olduğunu kaydetti.

ması ve ihtiyaç sahibi bireylerden desteklerini
esirgememesi bireylerin kriz sürecinden az etkilenerek geçtiğinin sonucuna varmışlar” dedi.

Vakıfların iyilik ve hayır yolunda bir anlayışın
temsilcisi olduğunu belirten Yılmaz, “Hiç şüphesiz bizim milletimizin bize öğrettiği en yüce
değerlerden birisidir vakıf. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sosyal
yara açılacağı ve bunun bir kaosa neden olacağı düşünülmüş, ancak krizin sonucu olarak
ülkemizde böyle bir ortam olmayınca neden
böyle olmadı diyerek bir araştırma yapılması
kararı alınmış. Yapılan araştırma sonucunda iki
önemli etkenin milletimizi bu kaos ortamından
koruduğu ortaya çıkmış. Bunlardan ilki Türkiye’deki aile birliğinin çok güçlü olması, ikincisi
ise hayır kurumlarının olması beklenen krizin
önüne geçtiği. Aile bağlarının güçlülüğü bireyi
ekonomik krizden korurken yine bireyin krizden etkilenerek kötü şeyler yaşamasına rağmen ülkemizdeki hayır kuruluşlarının çok ol-

Yılmaz, “Bizim medeniyetimiz birinci olarak sevgi medeniyetidir, ikinci olaraksa bir vakıf medeniyetidir. Medeniyetimiz sevgi medeniyetidir
çünkü Peygamber Efendimiz (sav) cennetin
yolunun sevgiden geçtiğini bizlere bildiriyor.
Bizim en önemli değerlerimizden birisi öteki
ile olan sevgimiz, merhametimiz ve paylaşımcı
özelliğimizdir yani vakfetmek, infak etmektir”
şeklinde konuştu.

“Medeniyetimiz sevgi ve vakıf
medeniyetidir”

Türkiye Diyanet Vakfının yapmış olduğu çalışmalarla her geçen gün halkın gündeminde
olan bir kurum olduğuna dikkat çeken Yılmaz,
TDV’nin dünya çapında bir iyilik hareketi olduğunu belirtti. Yılmaz,”‘Vakfımız kuruluşundan
bugününe kadar yaptığı hizmetlerle dünya çapında bir iyilik hareketi olmuş, halkımızın gündeminde yer etmiştir. Bu hareket bir iyilik hareketi olduğu için sivil insanların yapmış olduğu

katkılarla büyüyen bir harekettir. 2011 yılında
Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanan kurban
hisse sayısı 30 binlerdeyken bugün bu rakam
200 binleri aştı. Bu halkımızın güveni ile ilgili
bir durumdur, milletimiz hayır ehli bir millettir.
Bizler milletimizin hayır yolunda yapmış olduğu çalışmalarda onları yönlendirmek ve hayır
duygusunun yaygınlaşarak devam etmesini
sağlamakla yükümlüyüz” dedi.

“42 yıldır ülkemizde ve
7 kıtada insanlığın hizmetinde”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Çetin de Türkiye Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili davetlilere bir sunum gerçekleştirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkemizde bin şubesi
ve dünyanın 135 ülkesinde faaliyet gösterdi-

ğini belirten Çetin, 42 yıldır 7 kıtada insanlığın
hizmetinde olmak vizyonu ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Yapılan çalışmaların sürdürülebilir ve hesap verilebilir bir çalışma olmasına önem verdiklerini
ifade eden Çetin, Türkiye Diyanet Vakfının sadece kağıt üzerinde değil alanda aktif canlı bir vakıf
olduğunu söyledi. Çetin “Türkiye Diyanet Vakfı
olarak öncelikli meselemiz eğitimdir. Eğitimle
geleceği iyilik yolunda yeniden inşa edebiliriz.
Bu doğrultuda çalışmalarımızı her geçen gün
aktifleştirerek devam ettiriyoruz. Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası İmam Hatip projelerimizle
6 farklı ilde yer alan koordinatörlüklerimiz marifetiyle dünyanın dört bir yanından ülkemize
gelen öğrencilerimize eğitim imkanı sağlıyoruz.
Eğitim imkanı derken sadece burs ve barınma
ihtiyacı değil aynı şekilde gençlerimizin bir vizyon kazanması için de çaba gösteriyoruz” ’dedi.
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YILIN KURUMU

Türkiye Diyanet Vakfı’na
yılın kurumu ödülü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nce “Yılın Kurumu” ödülüne layık görüldü.
Katılımcıların Afrika Günü’nü kutlayan Emine Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımının hep dostluk üzerine olduğunu, Afrika’nın küllerinden yeniden doğmasının destekçisi olduklarını söyledi.

Ödülü,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan,
TDV Genel Müdürü
Mustafa Tutkun’a
takdim etti.
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Erdoğan, Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisinin çıkara değil, gönül
bağlarına dayandığını vurgulayarak, “Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın arzusundayız” diye konuştu.
Programın sonunda ise Gazi Üniversitesi, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Araştırma Merkezi GAKAF tarafından, Türkiye
Diyanet Vakfı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TİKA,
THY, Türk Kızılayı ve TRT’ye yılın kurumları ödülleri verildi.
Afrika Birliği Dönem Başkanı Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Alpha Conde’nin eşi Hadja Djene Kaba Conde’nin de onur konuğu olarak katıldığı programda, Afrika ülkeleri büyükelçileri ve eşleri de hazır bulundu.

Türk Kızılayı’ndan
Türkiye Diyanet Vakfı’na
madalya
Türk Kızılayı’nın 149. kuruluş yıl dönümünde, bağışçılara
madalya dağıtım töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımlarıyla gerçekleşen törende Türkiye Diyanet
Vakfı’na bağışlarından dolayı Kızılay madalyası verildi.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun’a madalyayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Günümüz dünyasında her iş gibi yardım toplama ve bunları
yerine ulaştırma faaliyetleri amatör bir ruhla,
bir inançla bir profesyonellik gerektiriyor. Aksi
takdirde milletimizin büyük bir şevkle kendi
nafakasından kısarak yaptığı yardımların heba
olması veya yanlış ellere geçmesi kaçınılmaz
hale geliyor. Geçmişte komşu ülkelerimizden
birine, büyük şehirlerimizdeki belediyelerimizden birinin kendi imkanlarıyla gönderdiği yedi
kamyon yardım malzemesinden tek bir paketin
dahi yerine ulaşamadan yolarda yağmalandığını biliyorum" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise
bağışçılar ve paydaşlarıyla Suriye’ye yaptıkları
yardımların toplam değerinin 2,5 milyar liraya
yaklaştığını belirterek, “Yaklaşık 40 bin tır dolusu insani yardım malzemesi çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca
Suriyeliye ulaştırıldı” dedi.
Kınık, Kızılay ailesi adına kuruluşlarının 149. yıl
dönümünde bağışçıları “Kızılay Madalyaları” ile
takdim ettiklerini söyledi.
Programda Kızılay’a bağış yapan 80 bağışçıya
madalyaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve
Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ tarafından takdim edildi.

Erdoğan, “Yardımlaşma, dayanışma kültürümüzün yapılarına ne kadar sahip çıkarsak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, güvenli hale
gelmesine o derece katkıda bulunmuş oluruz.
Bunun için bugün burada madalyalarını takdim ettiğimiz hayırseverlerimizin gösterdiği
alicenaplığı çok değerli görüyorum” “ diye konuştu.
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GENEL KURUL

Türkiye Diyanet Vakfı
22. Olağan Genel Kurulu,
genel kurul üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.

TDV Konferans Salonu’nda yapılan 22. 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.
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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“Diyanet Vakfı, milletimizin en büyük
emaneti”
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 42 yıllık hayır köprüsü
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Görmez, şöyle konuştu:

Türkiye Diyanet Vakfı
22. Olağan
Genel Kurulu yapıldı

“Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına milletimizin 150 milyondan fazla yardım yaptığını
vurgulayan Görmez, “Orada yardımlarımız devam ediyor. Günlük sıcak ve ekmek yardımının
yanı sıra gıda ve giyim yardımından, sağlık alanındaki hizmetlere kadar birçok yardımı Azez,
El Bab, Cerablus, İdlib ve Halep bölgelerindeki
Suriyeli kardeşlerimize ulaştırdık. Burada yıkılan camileri onardık” dedi.
“Bu vakfı hem milletimizin hem sizlerin en büyük emaneti olarak kabul ettik. Nasıl daha iyi
daha iyi noktalara taşıyabiliriz düşüncesi içinde
olduk. Diyanet’te ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndaki sistemli çalışmaları sürdürerek her hafta bir
araya gelerek, coğrafyamızın, İslam aleminin ve
herkesin Türkiye’ye umut bağladığı bu dönemde daha iyi yerlere vakfımızı nasıl taşırız düşüncesi içinde olduk.”
Şubeler ve iştiraklerin yeniden yapılandırıldığını vurgulayan Görmez, “Elhamdülillah güzel
mesafeler aldık. Öncelikle şubelerimizi, müftülükler bünyesinde bir temsilcilik olmaktan çıkarıp, müftümüzün başkanlığında, şehrin merkezlerinde, hayırseverlerin de içinde yer aldığı,
işlerin profesyonel yönetildiği şubelere dönüştürdük. İllerde ve nüfusu 100 binin üstünde
olan ilçelerde şube personelleri görevlendirdik. Şubelerimizi, kültür hizmetlerinin verildiği
merkezlere dönüştürdük” dedi.

“Türkiye’de eğitim gören her bir
çocuğumuz iftihar vesilemiz”
Türkiye Diyanet Vakfı olarak eğitim hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Görmez, şunları kaydetti:
“Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası
İmam Hatip Liselerimiz, sayıları gittikçe çoğalan niteliği artan bir konuma geldi. Türkiye’de
eğitim gören her bir çocuğumuz iftihar vesilemiz. Uluslararası İHL’de 100 ‘ü aşkın ülkeden
gelip Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimiz
var. Sadece Tayland'dan 48 öğrencimiz okuyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakan kamplarına giren
tek sivil toplum kuruluşu oldu. Sadece gıda
yardımı yapmadık. Arakanlı öğrencilere burs
vererek milletimizin yardımlarını ulaştırıyoruz.
Pakistan'da 3 bin 500 Arakanlı öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Türkiye’de de üniversite77

“Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası ile
milletimizin bütün cömertliği ile Türkiye Diyanet Vakfı’na yardımlarını ulaştırdığını vurgulayan Görmez, “Doğu ve Güneydoğu’da terörden
zarar gören ve yıkılan camilerimizi onardık, hizmete açtık. Evlerinden koparılan bütün vatandaşlarımıza milletimizin hayır elini uzattık” diye
konuştu.
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de okuyan öğrencilerimizin kalması için yurtlar
inşa ediyoruz. Her üniversitenin ve ilahiyat fakültesinin olduğu yerde vakfımızın bir yurdunun olmasını istiyoruz” diye konuştu.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesini önemsediklerini, “hiçbir Müslüman Kur’ansız kalmasın”
diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Görmez,
Kur’an meallerinin 22 dile çevrildiğini kaydetti.
Ülkelere mabet kimliği kazandıracak, büyük
camiler inşa ettiklerini vurgulayan Görmez,
“Kırgızistan Bişkek, Arnavutluk Tiran ve KKTC
Lefkoşa’da Kocatepe ve büyüklüğünde camiler
inşa ediyoruz. Cibuti ve Gana'da camilerimizin yapımı devam ediyor. Amerika'da yaptığı-

mız cami ve merkezimiz bütün dünyaya hitap
eden, ABD'nin her yerinden insanların gelerek
nefes aldığı ziyaretgâha dönüştü” dedi.
Açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet
Akif Aydın oy birliğiyle seçildi. Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, genel kurul üyelerini vakfın faaliyetleri konusunda bilgilendirdi. Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresinin ardından
her iki rapor da oybirliği ile ibra edildi.
Genel Kurulda İsmail Palakoğlu, Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Dr. Hüseyin Kayapınar Türkiye Diyanet Vakfının mütevelli heyet üyeliğine seçildi.
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Türkiye Diyanet Vakfı 22. Olağan Genel Kurulunda, yeni Mütevelli Heyeti üyeleri şu isimlerden oluştu
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR
Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi

Mehmet Akif ERSİN
Mütevelli Heyeti Üyesi

Doç. Dr. Mustafa SARIBIYIK
Mütevelli Heyeti Üyesi

Mehmet Fevzi MUTLU
Mütevelli Heyeti Üyesi

Ahmet ÖZTÜRK
Mütevelli Heyeti Üyesi

İsmail PALAKOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi

TANITIMLAR

TDV Tekirdağ bilgilendirme ve
tanıtım toplantısı düzenlendi
Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi tarafından tanıtım ve
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında
yürüttüğü eğitim, kültür, yardım, kurban, ramazan yurt, cami ve kurs hizmetleri gibi çeşitli faaliyetleri hakkında düzenlenen tanıtım toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
Tekirdağ’da görev yapan din görevlilerinin katılımıyla yapılan programda bilgilendirme sunumu gerçekleştiren TDV Şube Hizmetleri Mü-

dürü Yavuz Kocamış, TDV’nin Türkiye ve dünya
çapında yapmış olduğu faaliyetlerle uluslararası bir iyilik hareketi olduğunu ifade etti.
Türkiye’de 1000 şubesiyle dünyanın 135 ülkesinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten
Kocamış, 42 yıllık geçmişi olan Türkiye Diyanet
Vakfı’nın bugüne gelmesinde din görevlilerinin
yapmış olduğu çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.
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ZİYARETLER

Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler
Türkiye Diyanet Vakfı, genel merkezi Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, yardım organizasyonları, STK’lar ve
farklı alanda pek çok misafire ev sahipliği yaptı.
Gelen heyetlere Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyet
alanlarıyla ilgili bilgi verildi.
Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan Andrew Curr,
Gambiya Ankara Büyükelçisi Momodo Darboe,
Tayland Şeyhülislamı Aziz Phitakkumpon başkanlığındaki heyet, Kırgızistan Müslümanları Dini İdare
Başkanı Maksatbek Hacı Toktomushev ve beraberindeki heyet, Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı
Muhammad Lamin Touray ve beraberindeki heyet,
Avrasya İslam Şurası Heyeti, Irak Müslüman Âlimler
Birliği Başkanı Şeyh Ahmet Hasan El Taha başkanlı-

ğındaki heyet, Afganistan Din adamları üyelerinden
oluşan heyet, Pakistan Capital TV ve Khubaib Foundation üyeleri, Pakistan Baitussalam Welfare Trust
Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Uzair Zavary ve
beraberindeki heyet, Bangladeş RISDA Foundation
üyeleri, Uluslararası Gazze İmar Heyeti üyeleri, Pakistan Al Khidmat Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Şahid
İkbal, İLKDER üyeleri, Genç Memur-Sen üyeleri, ülkemizde hizmet içi eğitim gören yurt dışı din görevlileri, TDV Bornova koleji öğrencileri ve öğretmenleri
Türkiye Diyanet Vakfı’nı ziyaret etti.
Ziyaretlerde vakfımızın faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, eğitimden, hayri ve sosyal hizmetlere kadar
pek çok alanda işbirliği konuları ele alındı.

Yeni Zellanda Heyeti

Irak Heyeti

Gazze Heyeti

Kırgızistan Heyeti

Gambiya Heyeti

Bangladeş Heyeti
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