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Mazlumların umudu olmak

Milletimiz ve İslam dünyası tarihin en zor süreçlerinden birini yaşıyor. İslam
coğrafyasında yüzyıldır akan kan ve gözyaşı son yıllarda artarak devam
ediyor.
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Tarih boyunca esenlik yurdu olan medeniyet merkezlerimizden feryatlar
yükseliyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan koparak göç etmek
zorunda kalıyor. Bunun en son örneği Arakan’da yaşanıyor.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da yıllardır baskı ve zulüm altında yaşayan
bugünün mazlumu Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet son dönemde
artarken, Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları nedeniyle
çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Yaşadıkları toprakları terk
eden binlerce Müslüman da sığındıkları Bangladeş sınırında zor şartlar
altında yaşamak zorunda kaldı.
Bu zor dönemde, insanlığa hizmet yolunda bir vakıf olarak sorumluluğumuzun
her zamankinden daha ağır olduğunun farkındayız. Dünyanın yaşanan bu
insanlık dramını sessizce izlediği bir dönemde bizler Hz. İbrahim’in ateşini
söndürmek için su götüren karınca misali hep yollarda olduk.
Bu zor süreçte Allah milletimize bir kez daha iyilik ve ihsan elini mazlum
coğrafyalara uzatma fırsatı verdi. Başlattığımız “Arakan’ı Yalnız Bırakma”
kampanyasıyla dünya mazlumlarının umudu bir milletin evlatları olarak
kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Son dönemde saldırıların başladığı Ağustos
ayından bu yana sistematik soykırımdan kaçan 146 binden fazla Arakan
Müslümanına acil insani yardım ulaştırdık.
Arakan Müslümanlarına yönelik çalışmaları gündem olarak belirlediğimiz
dergimizin bu sayısında, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Myanmar’da 2012
yılında meydana gelen olayların ardından Arakanlı Müslümanlara yönelik
bugüne kadar yaptığımız faaliyetlere yer verdik.
Bunların yanı sıra medeniyetimizi dünyada söz sahibi kılacak ve daha
ileriye taşıyacak olanın; eğitimli, çalışkan ve her zaman hikmetin takipçisi
olmayı ilke edinmiş nitelikli bir nesil olduğu bilinciyle eğitim faaliyetlerimizi
büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı gibi projelerle
110 ülkeden öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunarak, milletler arasında
gönül köprüleri kuruyoruz. Bu kapsamda vakfımızın eğitim programlarına
ilişkin detayları da bu sayıda bulabilirsiniz.
Geride bıraktığımız vekâletle kurban programı kapsamında da vakfımız,
dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize bayram sevincini yaşattı. Türkiye
Diyanet Vakfı 2017 kurban organizasyonuna ilişkin bilgiler ile vakfımızın
diğer alanlardaki çalışmalarını da bu sayımızda sunuyoruz.
Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, “Türkiye” denildiğinde insanların
gözleri muhabbetle parıldıyorsa, bunda hiçbir karşılık gözetmeksizin
vakıf anlayışıyla yapılan çalışmaların payı büyüktür. Bu yolda bizlere
desteklerini esirgemeyen hayırsever milletimize ve bütün gönüllülerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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VAKIF MEDENİYETİ VE İYİLİK AHLAKI
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

İnsanın dünya ve ukba saadetini temin için gelen
İslâm dini; iyilik, ihsan, yardımlaşma, paylaşma,
sosyal adalet, barış gibi değerleri insan/toplum
hayatının bütününü kapsayacak şekilde açıklayıp
dinî bir vecibe olarak va’z etmiştir. Bu amaçla, hayat
rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde
müminler, iyiliğe ve paylaşmaya teşvik edilmiş; Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) hadislerinde de bu konuyla ilgili ders mahiyetinde uygulamalar yer almıştır. Ayrıca bizzat Hz. Peygamberimiz başta olmak
üzere ashâb-ı kiramın bu doğrultudaki güzel örneklikleri de
temas edilen düşünceyi
somutlaştıran hususlardandır. Nitekim İslâm
tarihi kaynaklarında
bu noktada birçok
uygulama örneğinin
varlığı, söz konusu
mevzu
hakkında
önemli bir müktesebata işaret etmektedir.

Dinî literatürde “birr” ifadesiyle karşılık bulan bu belirleyici vasıfla alakalı olarak Kur’an-ı Kerim’de; “İyilik
ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah ve
düşmanlık hususunda birbirinizle yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Mâide,
5/2); “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a,
ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere
inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere
sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı,
hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru
olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak
onlardır.” (Bakara, 2/177) buyurulmaktadır.
İyiliği, mutlak manada “güzel ahlak” olarak tanımlayan (Müslim, Birr ve Sıla, 5 [2553]; Tirmizî, Zühd,
52) ve bir hurmanın yarısıyla dahi olsa, hayırda
bulunmak gerektiğini ve böylece kişinin ahiret sorumluluğundan kurtulacağını bildiren (Buhârî, Tevhid, 36; Müslim, Zekât, 20 [1016]) bir peygamberin
ümmeti olduğumuzu öncelikle belirtmek gerekir.
Diğer taraftan, Allah Rasûlü’nün dizinin dibinde
yetişip ondan öğrendiklerini en güzel şekilde hayata tatbik eden ashabın yaşantılarında, iyiliğin en
güzel örneklerini müşahede etmekteyiz. Örneğin,
Medine’ye hicretin akabinde içme suyu sıkıntısı yaşandığında, Allah Rasûlü tarafından taahhüt edilen
cennet müjdesine nail olabilmek için yarışan Hz.

Osman (Buhârî, Müsâķât, 1; Tirmizî, Menâķıb, 57),
35.000 dirheme satın aldığı Rûme kuyusunu Müslümanlara vakfetmiştir. Yine Hz. Osman’ın, Tebük
Seferi hazırlıklarında en büyük yardımı yapması, Hz.
Ebu Bekir zamanındaki bir kıtlık sırasında 1000 deve
yükü buğday, kuru üzüm ve zeytinyağı ile dönen
kervan malının tamamını muhtaç durumdaki Müslümanlara dağıtması, Talha b. Ubeydullah’ta olan
50.000 dirhem alacağını bağışlaması, onun cömertlik ve hayır duygusunu açıkça göstermektedir. Ayrıca hem Cahiliye döneminde hem de İslâm devrinde
ticaretle meşgul olarak büyük bir servet kazanan ve
tüm mal varlığını Allah yolunda harcamaktan çekinmeyen Abdurrahman b. Avf’ın beş yüz deve yüküyle
gelen büyük bir kervan malını tek seferde müminlere bağışlaması; öte yandan bir günde otuz köleyi
azad etmesi, ashabın bu konudaki tutum ve tavrını
gösteren önemli ahlaki numunelerdir.

den dolayı “tarih birliği”; toplumda çeşitli sebeplerle
fakir, yoksul veya mağdur duruma düşenlere, afet
ve felaketlere maruz kalanlara, cömert bir şefkat eli
ile hizmet vermesi hasebiyle, sosyal alanda “kader
birliği” olarak karşımıza çıkan “biz şuuru”, vakıflar sayesinde temin edilmiştir. Binaenaleyh, İslam dininin
dokunduğu her topluma, yeşerttiği her toprağa ve
seslendiği her insana, bir vakıf medeniyeti bilinci
verdiğini söyleyebiliriz.

Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in sünneti ve sahabenin zikredilen mümtaz örnekleriyle,
ma’ruf temeli üzerine yükselen İslam medeniyeti;
iyilik ahlakını, hayır işleme bilincini İslam’ın hâkim
olduğu bütün toplumlara yerleştirerek Müslümanlara iyilik yapmanın kesintisiz halini ve ihsan bilincini öğreten vakıflar marifetiyle kurumsallaştırmıştır.
Temelinin Kur’an-ı Kerim ve Resûl-i Ekrem’in sünnetiyle atıldığı vakıflar, medeniyet tarihimiz boyunca
iyiliklerin yaşanıp topluma şamil olması ve süreklilik kazanmasında katkısı yadsınamayan önemli bir
rol oynamıştır. Kısaca, İslâm toplumlarında birçok
konuda ihtiyaç duyulan hizmetler, vakıflar eliyle
gerçekleştirilmiştir. Eğitim, sağlık, şehirleşme, hayır
hizmetleri, dinî ve kültürel hizmetler başta olmak
üzere birçok sosyal çalışmalar “vakıf” çatısı altında
hayat bulmuştur.

Bahse konu vakıf medeniyetini miras alan milletimiz, yardımlaşma ahlakını diri tutma konusunda
büyük bir hassasiyet göstermiştir. Yeryüzünün herhangi bir noktasında mağdur bir müminin yaşadığı
acıyı, aziz milletimizin her ferdi, yüreğinde hissederek vücudun azaları gibi sözü edilen sıkıntıya aynı
duyarlılığı göstermiş ve bunun hasılasında, çağlara
rehberlik eden bir vakıf kültürü oluşmuştur. İyiliğin hedef coğrafyasını; “Alnın secdeye değdiği tüm
topraklar ve hatta secdeye layık tüm topraklardır”
fermanıyla bayraklaştırarak, dünyanın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan milletimiz,
köklü tarihi ve yüce medeniyetinden aldığı ilham
ile mazlumların hâmisi olma özelliğini hiçbir zaman
yitirmemiştir. Bu itibarla, ümmetin hatta insanlığın
sıkıntıya ve çaresizliğe düştüğü zaman yüzünü çevirdiği ilk noktanın, aziz milletimiz olması, tarihin
omuzlarımıza yüklediği ufku idrak etme açısından
önemli bir göstergedir. Özetle, Kur’an’la ma’rûfu bilip Hz. Peygamberimizin rehberliğiyle tanıyan, sahabe-i kiram ile iyiliğin en güzel örneklerini müşahede
eden, tarihi ve medeniyetiyle dünyanın birçok coğrafyasına iyilik tohumu eken aziz milletimiz, yeryüzünde ilelebet mazlumların hâmîsi olmaya devam
edecektir.

Söz konusu vakıflarla yükselen medeniyette, eğitimle gerçekleşen kültürün sonucunda toplumda
“dil birliği”; cami ve mescitlerin vakfiyelerinde filizlenerek neşvünema bulan “din birliği”; manevi kültürün teşekkül etmesine sağladığı katkının yanında
maddi kültürü de oluşturduğu için “kültür birliği”;
vakfiyelerle hayat bulan şartların yerine getirilmesinin, tüm nesillerce bir görev olarak addedilmesin-

Bu noktadan hareketle ifade edelim ki, milletimizin tarih içindeki müstesna duruşunu temsil eden
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, ülkemizde, İslam dünyasında ve yeryüzünün
her noktasında yürütmekte olduğu hizmetleri, aziz
milletimizin desteği ve personelimizin özverili çalışmalarıyla her geçen gün geliştirerek sürdürmeye
devam edecektir.
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan insanlığa çağrı:

Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları nedeniyle çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybederken, yaşadıkları toprakları terk eden
binlerce Müslüman Bangladeş sınırını geçmeye çalışıyor. Müslümanların ağır insan hakları ihlalleriyle
karşı karşıya olduğu Myanmar’da ordu birlikleri, Arakanlı Müslümanlara ait köyleri tamamen haritadan
silerken, pek çok sivil yaşadıkları yerleri terk etmek
durumunda kaldı. Myanmar’ın Arakan eyaletinde
ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak
Bangladeş’e ulaşan 500 binden fazla Arakanlı Müslüman, zor koşullarda hayatlarını sürdürüyor.

6

Arakan için yardım seferberliği
Arakan’da yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan ve konuyu uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan Türkiye, Arakan Müslümanları için harekete geçti.
Myanmar’ın Arakan eyaletindeki saldırılar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Arakanlılar
için AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu işbirliğiyle “Arakan Kan
Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor” yardım kampanyası başlatıldı.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulme kayıtsız kalmayan Türkiye Diyanet Vakfı, başta hayırsever milletimiz olmak üzere bütün insanlığı Arakanlı
kardeşlerimizin durumuna duyarlı olmaya, ellerinden geldiği kadar mazlum Arakan Müslümanlarına
yardım elini uzatmaya, onların ihtiyaçlarına destek
olmaya çağırdı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir
Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan’da
çok büyük sıkıntıların yaşandığını, Myanmar hükümeti emrindeki güvenlik güçlerinin meydana gelen
bazı hadiseleri bahane ederek Arakanlı Müslümanların üzerine gittiğini söyledi.

“Arakan’ı Yalnız Bırakma” sloganıyla başlatılan
kampanyaya “ARAKAN” yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL’lik destekte bulunabilir, online bağış sayfamız bagis.tdv.org adresinden ve vakfımızın banka
hesap numaralarından bağış yapabilirsiniz.

Yaşanan şiddet olayları nedeniyle kadın, çocuk masum binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini,
binlercesinin yaralandığını, binlerce insanın da yerinden yurdundan edildiğini vurgulayan Bozdağ,
büyük bir dram yaşandığını, bütün dünyanın bu

Banka

Şube

Şube Kodu Hesap No

Swift Kodu

Hesap Türü IBAN

Vakıfbank

Meşrutiyet/ANKARA

100

00158007306280634

TVBATR2A

TL

TR25 0001 5001 5800 7306 2806 34

Halkbank

Mithatpaşa Şubesi

396

05000076

TRHBTR2A

TL

TR89 0001 2009 3960 0005 0000 76

Ziraat Bankası

Bakanlıklar Kamu Girişimci / ANKARA

2532

7967366-5237

TCZBTR2A

TL

TR89 0001 0025 3207 9673 6652 37

Ziraat Bankası

Bakanlıklar Kamu Girişimci / ANKARA

2532

7967366-5134

TCZBTR2A

DOLAR

TR57 0001 0025 3207 9673 6651 34

Ziraat Bankası

Bakanlıklar Kamu Girişimci / ANKARA

2532

7967366-5174

TCZBTR2A

AVRO

TR44 0001 0025 3207 9673 6651 74

Arakan Müslümanlarının katliama maruz
kalmaya başladıkları 2012 yılından beri
bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren
Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’da yıllardır
baskı ve zulüm altında yaşayan bugünün
mazlumu Arakanlı Müslümanlara yönelik
son dönemde artan şiddet ve saldırılar
nedeniyle yardım kampanyası başlattı.
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dramı seyrettiğini, Türkiye’nin ise her zaman olduğu gibi insanlığın ve vicdanın sesi olarak Arakanlı
Müslümanların yanında olduğunu belirtti. Bozdağ,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bu konudaki haklı sesi dünyaya iletme ve
uluslararası toplumu, Arakan’da yaşanan zulmü
sonlandırması konusunda harekete geçirme konusunda ciddi adımlar attığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı
Dönem Başkanı olması hasebiyle hem İslam ülke-
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lerinin yaşanan kriz konusunda tek sesli olması ve
uluslararası toplumun gereken tepkiyi ortaya koyması, gereken adımları atması konusunda girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız pek çok ülkenin yöneticisiyle görüştü ve
onlara bu konuda birlikte hareket etme, bu dramı
durdurma konusunda ortak irade koyma çağrısında
bulundu. Ayrıca Myanmar’ın lideri Aung San Suu
Çii ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerli eşi Emine
Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Ça-

vuşoğlu beraberinde kalabalık heyetle Bangladeş’e
gittiler, Arakanlı Müslümanların kamplarını ziyaret
ettiler ve Türkiye'den götürdükleri yardımları oradaki kardeşlerimize ulaştırdılar" değerlendirmesinde
bulundu.
Arakan’daki Müslümanlara yardım yapma hususunda Türkiye'de başlatılan kampanyayla ilgili konuşan
Bozdağ, şunları kaydetti:
“Bu kampanya Kızılay önderliğinde AFAD, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil
toplum örgütlerinin katılımıyla yürüyecektir. Orada-

ki insanlara yardım etmek suretiyle zulmü durduramasak da zulümden kaçan insanların ihtiyaçlarını
giderme konusunda bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluruz. Halkımız böylesi konularda çok duyarlıdır. Daha önce 2011’de Somali’de yaşanan açlık
krizi nedeniyle oraya Türkiye yardım elini uzatmış
halkımız büyük bir destek sunmuştur. Yine o zaman ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla merhamet
eli oradaki insanlara ulaştırılmıştı. Her bir ferdimizi
yardım kampanyasına davet ediyorum. Eminim ki
onlar gerekeni yapacaklardır. Yardım yapacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”
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Arakan Müslümanları ağır insan
hakları ihlalleriyle karşı karşıya
Myanmar’ın Arakan eyaletinde
Müslümanlara karşı 2012 yılında
başlatılan linç eylemlerinde
bugüne kadar birçok kişi
yaşamını yitirdi, binlercesi
topraklarını terk etti. Türkiye
Diyanet Vakfının, uygulanan
insan hakları ihlallerine dikkat
çektiği “Arakan Raporu”,
Arakanlıların kendi topraklarında
sistematik şekilde uğradığı zulmü
ortaya koyuyor.
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Yalnızlaştırılan ve dünya ile bağı kesilen Arakanlı
Müslümanların köyleri ile ibadet mekanları yakılıyor, sivil halk işkence görüyor ve öldürülüyor. Siyasi
tutuklamaların yaşatıldığı, evlenmeleri halinde mali
kısıtlama uygulamalarının dayatıldığı Arakanlılar,
nüfus sayımına da dahil edilmiyor.
TDV Arakan Raporu’na göre, Myanmar hükümetince
uygulanan politikalar sonucu Arakanlılar için kendi
topraklarında yaşamak tam bir çileye dönüştü.
11 Eylül saldırılarından sonra tüm dünyada başlatılan Müslüman karşıtlığı, Myanmar’dakilere de ağır
bedeller ödetti. Myanmar Sitwe’de 2012’nin ortalarında yaşanan münferit bir olaydan sonra bölgede
anti Müslüman hareketi başlatılarak Müslümanlar
katledildi. Müslümanların yaşadığı köyler yakıldı,
kadınlara tecavüz edildi ve yüzlerce kişi öldürüldü.
Olaylar sırasında insan hakları örgütlerinin bölgeye
girmelerine ve gözlem yapmalarına da izin verilmedi.
Myanmar hükümeti, 25 Ağustos 2017’de ise bölgedeki bazı polis merkezine yapılan saldırılardan
Müslüman Rohingyaları sorumlu tutarak Arakan
eyaletine yönelik koordineli saldırılar başlattı. Orantısız saldırılardan dolayı Müslüman siviller ağır insan
hakkı ihlallerine uğrarken, binlerce Müslüman evlerini terk etmek durumunda kalıyor.
Myanmar’daki Arakanlıların yüzde 60'ı gıda yetersizliği sebebiyle zor şartlar altında yaşıyor ve alt yapıdan yoksun hayatını sürdürüyor.
Myanmar hükümeti, Rakhine bölgesini ele geçirdikleri dönemden bugüne, Arakanlıların kendi ülkeleri
üzerinde hak talep etmesini engellemeye, Müslümanları güç kullanarak topraklarından çıkarmaya
çalışıyor ya da ölüme terk ediyor.

Arakanlılar kendi topraklarında sistematik şekilde
insan hakları ihlallerine uğruyor. Tüm bu ihlaller
insanlığa karşı işlenmiş suçlar arasına giriyor. Myanmar hükümeti ülkede işlenen herhangi bir suçun
günah keçisi olarak da Arakanlıları hedef gösteriyor
ve baskının dozunu artırıyor.

İnanç özgürlükleri yok

Mülteci statüsü alamıyorlar
Ülkelerinden zorla çıkarılan Arakanlılar, saldırılardan kaçarak başta Bangladeş olmak üzere Tayland,
Malezya, Avustralya, Suudi Arabistan, ABD ve daha
birçok ülkeye sığınma talebinde bulunsa da mülteci
statüsü bile alamayan binlerce kişinin durumu çözüm bekleyen konular arasında yer alıyor.

Arakanlılara uygulanan ihlallerin 16 başlık altında
toplandığı rapor, yaşanan zulmün boyutlarını da ortaya koydu. Rapora göre Arakanlıların maruz kaldığı
16 insan hakları ihlali özetle şöyle:

Çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınabilen
Müslümanlara gönderilen uluslararası yardımların
Myanmar yetkilileri tarafından sınırlandırılması on
binlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor.

“Köylerin ve Müslümanların ibadet mekanlarının yakılması, sivil halkın işkence görmesi ve öldürülmesi, siyasi tutuklamalar, kadınların her konuda zarar
görmesi, seyahat yasağı uygulanması, oy kullanma
hakkından mahrumluk, sağlık hizmetlerinden yoksunluk, devlet dairelerinde çalışma yasağı, eğitim
hakkının engellenmesi, özel mülkiyet hakkının engellenmesi, şahsi arazilere el konulması, evlenmeleri halinde mali kısıtlama uygulanması, evliliklerin
engellenmesi, askeri kamplarda ve yol yapımlarında zorunlu işçi olarak çalıştırılmalar, Müslümanların
nüfus sayımına dahil edilmemesi, ağır vergiler uygulanması, haraç istenmesi, taşınır ve taşınmaz mallara el konulması, inanç özgürlüğünün ihlali.”

1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Uluslararası Sözleşmesi’ne ve uluslararası
hukuka göre ırkı, dini, milliyeti, cinsiyeti, sosyal grup
aidiyeti ve siyasi görüşü ne olursa olsun haklı bir zulüm korkusu yaşayarak ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve bu korku nedeniyle ülkesine dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler mülteci olarak
tanımlanıyor. Sığınılan ülke yasal olarak tanımasa
da, tüm bu sebeplerden dolayı Bangladeş’e göç etmiş Arakanlılar mülteci konumunda bulunuyor.
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Türkiye Diyanet
Vakfı’ndan
146 bin Arakanlı’ya
acil insani yardım

a yıllardır baskı ve zulüm altında
Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’d
akmıyor. TDV ekipleri, son
bır
z
lnı
ya
ı
rın
nla
ma
slü
Mü
n
ka
Ara
yaşayan
kaçan 146 binden fazla Arakan
dönemde sistematik soykırımdan
ştırdı.
Müslümanına acil insani yardım ula

Kamp ve dışarıda kalan
ailelere yönelik barınma
ve giyim yardımı
ulaştırıldı.
Bulunduğumuz Bölgeler

Acil insani yardım
malzemeleri
temel gıda maddeleri ve
hijyen malzemeleri
dağıtılıyor.

Dağıtılan yardımlar,
bir ailenin aylık
yiyeceğini karşılar
niteliktedir.

Myanmar

 Shamlapur
 Balukhali
 Kutupalong
 Palangkhali
 Gailmara
 Leda

bölgelerine dağıtımlar
gerçekleştirilmektedir.

146.000
Arakanlı’ya
Acil İnsani Yardım
Son Göç dalgasının başladığı
25 Ağustos’tan bu yana

Türkiye, Bangladeş,
Pakistan ve Malezya’da 4
bin 134 Arakanlı
öğrenciye eğitim desteği
veriliyor.

420 bin AVRO
tutarında yardım ulaştırıldı.
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Bölgede şiddetin başladığı 2012 yılından bu yana
insani yardım ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veren
Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’da ordu birlikleri ve
Budist ırkçılarının saldırıları nedeniyle topraklarını
terk ederek Bangladeş’e gelen Arakanlı Müslümanlara acil yardımları sürdürüyor.

14

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Bangladeş sınırında bulunan 13 farklı bölgede dağıtımlar gerçekleştirdi. Arakan’da yaşanan şiddetten kaçarak sınıra gelen Müslümanların ihtiyaçlarını tespit eden ve yardımların
en doğru şekilde ulaştırılması için çalışan TDV ekipleri, Bangladeş sınırında oluşturulan kamplarda yer
bulamayıp başka yerlere sığınan, kamp dışında, yol
kenarlarında, metruk binalarda, okullarda, inşası devam eden evlerde ve sokaklarda bambu dallarından
ve muşambadan yaptıkları çadırlarda yaşam savaşı
veren ailelere bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte gıda, giysi, mutfak ve temizlik paketleri dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı, acil insani yardım faaliyetleri
kapsamında bölgede son olayların başladığı Ağustos ayı sonundan bugüne kadar 146 bin 600 ihtiyaç

sahibine toplam 420 bin 545 Avro tutarında acil insani yardım malzemesini dağıttı. Ayrıca Türkiye’den
hayırseverlerin vekalet verdiği 175 adak, akika ve
şükür kurbanı da kesilerek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Arakanlı 4 bin aileye barınma desteği
Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca, Shamlapur, Balukhali,
Kutupalong, Palangkhali, Gailmara, Leda bölgelerindeki 4 bin ailenin barınma ihtiyacını karşılıyor.
TDV ekipleri, yaşadıkları saldırının şokunu üzerinden atamayan Arakanlı ailelerinin yaşayacakları çadırların kurulumunu da bizzat gerçekleştiriyor.

Bangladeş’teki kamplarda “Türk Tepesi”
Türkiye Diyanet Vakfı Hayri Hizmetler Uzmanı İbrahim Carlos Clavijo, Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların
kamplarına en çok yardım götüren ülkenin Türkiye
olduğunun altını çizerek, "Eskiden biz bu kamplara
geldiğimizde nereden geldiğimizi sorarlardı, şimdi
direkt 'Türkiye'den ne geldi?' diye soruyorlar" dedi.

TDV’nin Kutupalong-5 kampındaki 4 bin aileye
branda, hasır, bambu, şemsiye ve battaniye dağıttığını, ayrıca burada çadırların kurulmasına yardım
ettiğini vurgulayan Clavijo, “Öyle ki bizim kurduğumuz çadırların olduğu tepe ‘Türk Tepesi’ olarak adlandırılıyor” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun hem Bangladeş hükümeti hem de halkı tarafından sıkça dillendirildiğine dikkati çeken İbrahim Carlos Clavijo,
diğer hükümetlerin de yardım faaliyetleri olmasına
rağmen Türkiye’nin bölgedeki en etkili ülke olduğunu vurguladı.

Kamplara sosyal destek
Türkiye Diyanet Vakfı, devam eden yardım faaliyetleri kapsamında Arakanlılara yönelik sosyal destek
merkezleri de inşa etmeyi planlıyor. Bu kapsamda
barınak, mescit, eğitim ve sağlık merkezi inşa edilmesi planlanırken, bölgede su kuyuları açılması da
planlanıyor.

Arakan Müslümanları, Ramazan ve Kurbanda
da unutulmadı
Ramazan ve Kurban dönemlerinde ihtiyaç sahibi
ülke ve bölgelerin yardımına koşan TDV, yıllardır
Arakanlıların yanında olmayı sürdürdü. Türkiye Diyanet Vakfı, 2012 yılında Myanmar’daki katliamlardan kaçanlar için “Şimdi Arakan’a yardım zamanı”
kampanyası başlatarak Arakanlılar’a insani yardım
ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Ramazan faaliyetleri
kapsamında Arakan’da 16.950 gıda kolisi dağıtıldı,
14.850 kişiye iftar verildi. TDV, Bangladeş kamplarındaki yetimhanelere de periyodik olarak gıda ve
kıyafet yardımı yapıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda da
Türk milletinin emaneti olan kurbanların Arakanlılar’a ulaştırıldığını söyledi.
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Genel Müdür Mustafa Tutkun, “2017 Kurban programı çerçevesinde Arakanlılar’a yönelik 4.690 hisse kurban kesilmiş ve bugüne kadar Arakanlılar için toplam
16.667 hisse kurban kesilerek vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu kurban bayramında
Myanmar Sitwe’de 2 bin 100 kurban kestik, yine aynı
şekilde Malezya, Bangladeş ve Pakistan’da da Arakanlılar’a yönelik 2 bin 590 kurban kestik. Ramazan ayı
ve Kurban Bayramında Arakanlı ailelerin yaşadığı tüm
bölgelerde yardımlarımız devam ederken aynı şekilde yıl boyunca eğitim ve insani yardım alanında da
yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgede partnerimizle
birlikte aktif bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

TDV’den 4 bin 134 Arakanlı öğrenciye
eğitim imkanı
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlılar için insani yardımların yanı sıra kalıcı dönüşümler gerçekleştirecek projelere de imza atıyor. TDV en büyük desteğiyse, Arakanlılar’ın geleceği olan gençlere ve çocuklara veriyor.
Türkiye, Bangladeş, Pakistan ve Malezya’da 4 bin
134 Arakanlı öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle eğitim görüyor.
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Genel Müdür Mustafa Tutkun Arakanlılara yönelik
eğitim faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi: “Okuttuğumuz Arakanlı öğrencilerin her birini özel seçip
Arakan meselesini savunabilecek ve katkı sunabilecek bunu dünya ile paylaşabilecek iletişim, hukuk,
tıp alanında etkin kişiler haline getirmeye çalışıyoruz. Eğitim masraflarını karşıladığımız her Arakanlı
öğrencimize koştuğumuz bir şart var. O şartımız da
mezun olduklarında Arakan meselesine katkı sunmaları ve ülkelerini unutmamaları.”
Üniversitelerde daha fazla öğrenci okutmak istediklerini ifade eden Tutkun, Arakanlılar’ın eğitime erişimleri olmadığı için lise mezunu Arakanlı bulmakta
zorlandıklarını, bu nedenle de Malezya’da ve Pakistan’da temel eğitimden liseye kadar olan kısmında
eğitim desteği verdiklerini belirtti.
Genel Müdür Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı olarak
son 5 yıldır Arakanlılar’a yönelik insani yardım, Ramazan-Kurban programları ve eğitim çalışmaları
kapsamında 11 milyon 920 bin 192 TL tutarında yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

İZLENİM

BİTMEYEN ACI: ARAKAN
Uğur YILDIRIM
Gazeteci

Bazı acıların tarifi olmaz,
bazen çaresizliği anlatmaya kelimeler yetmez.
Evi, köyü yakılmış Arakanlılar gördüm.
Eşi, çocuğu öldürülen Arakanlılar...
Günlerce, haftalarca çamur içinde
aç susuz yürüyen Arakanlılar gördüm.
Arakan’ın öksüz çocuklarını da gördüm,
her şeye rağmen başını öne eğmeyen yiğit kadınlarını da...
Omuzuna attığı sırıkların ucunda evini barkını taşıyanı da gördüm,
hasta annesini babasını taşıyanı da...

Etnik temizlik
Myanmar Ordusu’nun 25 Ağustos’ta Arakanlı Müslüman sivillere yönelik başlattığı şiddet dalgasının
ardından bugüne kadar 550 bini aşkın Arakanlı Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan
kamplara geçti. En az 3 bin Arakanlı Müslüman,
Myanmar Ordusu ve Budist Çeteler tarafından öldürüldü. Son yılların en büyük etnik temizliği ile karşı
karşıya Arakanlı Müslümanlar ise hayatta kalmak
için Bangladeş’e yürüyor. Hastalarıyla, yaralılarıyla
çocuklarıyla omuzlarına attıkları sırıkların ucuna
bağladıkları umutlarla yürüyor.
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İZLENİM
En büyük engel: Naf Nehri
Arakan’dan kaçan Müslümanların yaşadığı trajediyi anlatmaya birçok yerden başlanabilir ama ben
Arakanlıları ilk gördüğüm yer olan Naf Nehri’nden
başlayacağım. Myanmar Ordusu ve Budist çetelerin
saldırısından kaçan yüz binlerce Müslüman, canlarını
kurtarmak için kilometrelerce yol yürüdükten sonra
son ve en büyük engel olan Naf Nehri’ne ulaşıyor. Aç
susuz, korku dolu günlerin ardından özgürlüğe giden son engelde Arakanlılar, güvenli olamayan teknelerle Bangladeş’e ulaşmaya çalışıyor. Çoluk çocuk
binilen tekneler, çoğu zaman ters bir akıntıyla alabora oluyor. Katliamdan kaçıp Bangladeş’e ulaşmaya
çalışan yüzlerce Arakanlı özgürlüğe kavuşmadan Naf
Nehri sularında kayboluyor.

Büyük tehlike kapıda
Naf Nehri’ni geçmeyi başaran Arakanlıları ise Bangladeş’teki kamplarda daha büyük sorunlar bekliyor.
Cox’s Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplar bizim bildiğimiz kamplardan çok
farklı. Birçok çadır, iki bambu ağacı ve bir naylon
brandadan oluşuyor. Kamp alanları Muson yağmurları yüzünden sürekli sular altında kalıyor. Bataklığa
dönen kamp bölgelerinde çamur deryası içinde kalan Arakanlılar, çaresizce kendilerine ulaşacak yardım
elini bekliyor. Kamplarda yaşayan yüz binlerce Ara-
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kanlıyı çok daha büyük tehlikeler bekliyor. Korkunç
boyutlara ulaşan açlık sorunu yüzünden binlerce
Arakanlı günlerce aç kalıyor. İnsanlar tek bir lokma
yemek için saatlerce yardım sıralarında bekliyor. Temiz içme suyuna ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kamplardaki yetersiz altyapı
sorunları yüzünden yüz binlerce Arakanlı, kolera, tifo,
sıtma gibi salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya.

Kayıp nesil
Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilerin yüzde 60’ı
çocuk. Myanmar’dan kaçarken yolda doğmuş çocuklar gördüm. Kimi 10 günlük, kimi daha 3 günlük. Her
çadırda hiç yoksa 4-5 çocuk var, boy boy. UNICEF’in
hazırladığı raporda Bangladeş’e sığınanların 250 binden fazlasının çocuk olduğu belirtiliyor. Bunlardan
bin 822’sinin ailesi ise ya Myanmar Ordusu’nun saldırıları sırasında ölmüş ya da göç yolunda kaybolmuş.
Kamplara sağ salim ulaşmayı başaran çocukların
büyük bir kısmı ise dalından koparılmış yaprak gibi
sağa sola savruluyor. Açlıktan, acıdan gözlerindeki
ışığı kaybeden çocuklar, gıda ve temiz içme suyuna
ulaşmakta büyük sıkıntı çekiyor. Giyecek kıyafeti bile
olmayan çocuklar, gün boyunca çamurlu suların içinde oynuyor. Sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin hiçbirinden yaralanamayan çocuklar daha şimdiden Arakan’ın kayıp nesli olarak adlandırılıyor.

Bir sırık, iki çuval
Yazmazsam olmaz! Bangladeş’te Arakandan kaçan
Müslümanların fotoğrafını çekerken dikkat ettiğim
bir şey oldu. Bütün erkeklerin omuzunda bir sırık, sırığın ucunda iki çuval. “Acaba günlerce yol yürüyen bu
insanlar bu sırıkların ucunda ne taşıyor?” diyerek Petehan Ebul Hasan’ın hikayesinin peşine düştüm. Ebul
Hasan, 55 kilo ağırlığında, 57 yaşında bir Arakanlı.
Omuzunda taşıdığı iki çuvalın ağırlığı ise 40 kiloyu
buluyor. Ailesiyle birlikte 15 günde ormanların içinde saklana saklana yaklaşık 60 kilometre kat ederek
eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Bangladeş’e ulaşmayı başarıyor. Petehan Ebul Hasan’a sordum: “Bu çuvalların
içinde ne var?” diye. O da cevap verdi, “Evim, hayatım,
tüm servetim.” Peki çuvalların içinden ne mi çıktı? Sırasıyla yazıyorum: Tuz, baharat, acı biber, çay, kahve,
patates, pirinç, birkaç tabak, tencere, kaşık, ip, birkaç
kıyafet, evin büyük kızına ait bir sandalet ve hiç kullanılmamış bir kadın çantası. İşte bir Arakanlı’nın tüm
serveti.

“Vücudumun eridiğini hissettim”
Arakan’dan gelen yaralıların Cox’s Bazar bölgesinde bulunan hastanelere yerleştirildiğini biliyordum.
Bölgeden kaçan Müslümanlara uygulanan şiddetin
boyutlarını görmek için hastaneleri gezmeye karara

verdim. Sadece Cox’s Bazar bölgesinde bulunan hastanelerde bine yakın yaralı tedavi görüyordu.
Myanmar ordusunun ve Budist çetelerin imza attığı
katliamların en net biçimde görüldüğü hastanelerde
her yaştan yaralı tedavi olma ümidiyle hastane koridorunda bekliyor. Kimi vücudunda bıçak ya da silah
yarası taşıyor, kimi de kundaklanan evinden hatıra
olarak vücudunda derin yanık izleri. Birçoğunda günlerce süren yolculuk nedeniyle el, ayak ve yüzlerinde
ortaya çıkan yaralanmalar var. Bütün vücudu yanan
ve yaralı halde 8 gün boyunca yürüyerek Bangladeş’e ulaşmayı başaran Shajan Begüm’ün hikâyesi ise
tüyleri diken diken ediyor. Begüm başından geçenleri şöyle anlatıyor: “Evimizde çocuklarım ile birlikte
oturuyordum. Birden bir gürültü gelmeye başladı.
Ne olduğunu anlayamadık. Evin her tarafı yanıyordu.
Ben kapıyı açmak için tüm gücümle yüklendim. Her
taraf kara dumanla dolmuştu. Nefes almakta zorlanıyordum. Vücudumun yavaş yavaş eridiğini hissettim.
Son bir güçle kapıya doğru koştum. Her tarafım alev
içindeydi. Kapı devrildi. Koştum daha çok koştum
kendimi pirinç tarlasındaki su birikintisine attım.
Korkunç bir ses çıktı. Etimin haşlandığını hissettim.
Cehennemi yaşadık. Bayılmışım. Beni uyandırdılar
sonra bu halde 8 gün boyunca yürüdüm ve Bangladeş’e ulaştım.”
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VAKFIN KAYNAĞI İYİLİK
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Dinimizin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim’de
ve sünnette en çok teşvik edilen şeylerin başında
Allah’ın yarattıklarına yardım etmek, onları korumak, onlar için bir şeyler yapmak gelir. Öyle ki, susuz
kalan bir köpeği sulayan bir kişinin bu sayede cennetlik, kediyi hapsedip onun ölümüne sebep olan
kadının da cehennemlik olduğu, hadis metinlerinde
geçer. Birçok hadis mecmuasında yer alan şu hadis
bu konuda ne kadar manidar!: “Yolculuk esnasında
son derece susayan bir adam, yolda bir kuyuya
rastladı. Kuyuya inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca
susuzluktan soluyup toprağı yalamakta olan bir
köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpük de
benim gibi susamış.’ deyip tekrar kuyuya indi, pabucunu su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından
memnun kaldı ve günahlarını affetti.”
Resûlullah’ın yanındakilerden biri:
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“Ey Allah’ın Resûlü! Yani bize hayvanlar (a yaptığımız
iyilikler) için de ecir var mı?” dedi. Rasulüllah:
“Evet! Her ‘yaş ciğer’ (sahibi) için bir ücret vardır.”
buyurdu.1
Şüphesiz yardım edilecek, iyilik yapılacak yaratıkların başında, yaratanın halife olarak nitelediği, insan
gelir. Onun içindir ki Allah Rasulü “insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” buyurur.2
1
2

Buhârî, Şirb 9, Vudû 33, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153
Camiu’l-ehadis, Müsned-i Halid b. Vevild

Faydalı olmak, insanların bedenen veya malen ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamakla olur. Onun için
Allah Rasulü; “Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderdiği sürece Allah da onun ihtiyacını giderir”
buyurur.3 Kişinin ihtiyaç duyduğu şeylerin başında
beslenme, giyinme, barınma, tedavi, eğitim gibi zaruri ihtiyaçlar gelir. Bu tür ihtiyaçların karşılanması
da mali yardımla mümkündür. İslam’ın üzerine bina
edildiği beş temelden birisi mali bir ibadet olan ve
yerine getirilmemesi sorumluluk getiren zekattır.
Ancak dinimiz Müslümanlar arasında yardımlaşmayı sadece zekata münhasır kılmamış, birr, infak, tasadduk gibi terimlerle ifada edilen birçok
hayır yollarını da önemle tavsiye etmiştir. Bu
alanda Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayetten birisi şudur:
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”4
Ayet-i kerimedeki “İyilik” diye tercüme
edilen birr kelimesi ayrıca “erdemlilik, ihsan, çok iyi ve hayırlı” gibi anlamlara gelir. Kur’an terimi olarak birr, “kişiyi Allah’a
yaklaştıran iman, ibadet ve ahlâk ile en
doğru ve en güzel hayatı yaşamak” mânasına geldiği gibi “Allah’ın rızâsı, rahmeti ve cenneti” şeklinde de yorumlanmıştır. Râzî bunu, “saygı ifade eden bütün
3
4

Heysemî, Mecmeu’z-zevaid, VIII, 353
Al-i Imran 92
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davranışları, itaatleri ve insanı Allah’a yaklaştıran
hayırlı işleri içine alan bir kelime” olarak değerlendirmiştir.
Allah’ın rızâsına, cennetine lütuf ve inâyetine ulaşabilmenin şartlarından biri de kişinin sahip olduğu ve
sevip bağlandığı nimetleri Allah yolunda kullanmasıdır. Kişi ancak bu takdirde iyiliğe erer, cennete girmeye hak kazanır. Bu sebeple “dinin başlangıcı iman,
gayesi de iyilik (birr)” olarak nitelenmiştir.5
Maddi, manevi en devamlı geliri olan hayır ve iyilik
vakıftır. Çünkü vakıf, kişinin ölümünden sonra da
sevabı devam eden bir tasadduktur. Hz. Peygamber, insanın ölümünden sonra da amel defterinin
hayır hanesine yazılmaya devam edilecek üç amelden birisinin sadaka-i cariye olduğunu belirtmiştir.6
Sadaka-i cariye tasadduk edilen eser hayatta kalıp,
insanlar ondan yararlandığı sürece sahibinin iyilik
hanesine sevap yazdıran hayrî eserdir.
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Yukardaki ayet-i kerime inince Müslümanlar sevdikleri malları Allah yolunda bağışlamak için nerdeyse
yarışa girdiler. Müslümanların bu hareketi, başlangıcı Hz. İbrahim’in, Kabe’yi inşa etmesi, zemzem
kuyusunu insanların istifadesine sunması gibi hayır
hizmetlerine dayanan vakıf kurumunun İslam dönemindeki ilk örneklerini teşkil eder. Ensarın en zengini olan Ebû Talha’nın, Mescid-i Nebevî’nin karşısında
çok sevdiği Beyruhâ adında bir bahçesi vardı. Hatta
Hz. Peygamber zaman zaman o bahçeye gider dinlenirdi. Bu ayet inince Ebu Talha bu bahçesini Allah
yolunda infak etmek istedi, Hz. Peygamber bu davranışından dolayı onu övdü ve “gerçekte kazandıran
malın bu maldır” buyurup, ona bahçesini akrabaları arasında taksim etmesi tavsiyesinde bulundu.
Talha da bu tavsiyeyi yerine getirdi.7 Hz. Ömer de
Hayber’de ganimet olarak sahip olduğu değerli bir
arazisini Resûl-i Ekrem’in, “Aslını alıkoy, gelirini tasadduk et” şeklindeki tavsiyesine uyarak satılmamak,
hibe edilmemek ve miras kalmamak şartıyla ihtiyaç
sahipleri için tasadduk etmiştir.8 Hz. Osman da yine
Resûlullah’ın tavsiyesine uyarak Medine’deki Rûme
5
6
7
8

Kur’an Yolu, IV, 134
Müslim, “Vaśiyyet”, 14
Buhârî, “Zekât”, 44
Buhârî, “Veśâyâ”, 22, 28-29

Kuyusu’nu satın alıp bütün Müslümanların yararına
tahsis etmiştir.9
Câbir b. Abdullah’ın, “Ben muhacir ve Ensar’dan mal
sahibi olup da vakıf yapmamış bir kimse bilmiyorum” dediği rivayet edilir.10
İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak ifadelendirilir. Kur’an-ı Kerim’de vakıf diye bir bölüm, hatta vakıf kelimesi yer almaz. Genel teşvik, yukarıda da
belirtildiği gibi, tasadduk, infak, birr’dir. Allah rızası
için verilen her türlü fayda kaynağıdır.
Vakıf, kısaca “bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî
ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde ifade
edilebilir.
İmam Azam Ebû Hanîfe’ye (rahmetullahi aleyh) göre
vakıf, malın aynı vakfedenin mülkiyetinde kalarak
menfaatininin fakirlere veya bir hayır cihetine tasadduk edilmesidir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed
ise vakfı, “menfaati insanlara ait olmak üzere bir malı
Allah’ın mülkü olarak temlik ve temellükten ebediyen alıkoymak” şeklinde tanımlar.11 Bu tanımlara
göre, imam Ebu Hanife kişi vakfettiği zaman malının
mülkiyetinin kendisinde kalıp, menfaatinin tasadduk edildiğini söylüyor. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise vakfedilen mal, vakfedenin (vakıf )
mülkiyetinden çıkıp Allah’ın mülkü hükmüne giriyor.
Osmanlı uygulamasında doğurduğu sonuçlar bakımından daha çok Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in
tarifi benimsenmiştir.12
Vakfın diğer hayır yöntemlerinden en önemli farkı,
getirisinin yani sevabının kalıcı oluşudur. Onun için
ilk müçtehitler vakfın sadece taşınmaz mallarda
(akar) söz konusu olduğunu, taşınır mallar bir gün
yok olacağı için bunların vakfının caiz olmadığını
söylemişlerdir. İmam Muhammed ise, vakfedilmesi
örf haline gelen her türlü malın vakfının caiz olduğunu söylemiş13 ve Müslümanlar genelde bu içtihatla
amel etmiştir. Osmanlı vakıf uygulamalarına baktı9
Tirmizî, “Menâķıb”, 18
10 Hassâf, s. 15 (daha geniş bilgi için bkz. TDV İslam Ansiklopedisi “vakıf”
maddesi
11 El-Merğınani, VI. 190 ve devamı (Şerh-u Fethu’l-kadir le birlikte birlikte)
12 Hacı Mehmet Günay, DİA vakıf mad.
13 El Merğınani, a.y.

ğımızda birçok taşınmazın hatta paranın bile vakfedildiği görülmektedir. Hatta para vakfını caiz gören
Şeyhu’l-islam Ebu’s-Suud ile İmam Birgivi arasında
tartışma yaşanmıştır14.

mek üzere vakfedilen bir malın geliri başka bir yere
sarf edilmez. “Vakfın şartı, şariin nassı gibidir (vakfedenin koyduğu şart, Allah’ın koyduğu hüküm
gibidir)” kuralı vakıf hukukunun temelini teşkil eder.

Vakıfların tesirlerini hayatın her safhasında görmek
mümkündür. Vakıflar, sadece fakirlere yardım amacıyla sınırlı kalmamış, hayatın her sahasında, kültür,
ilim ve irfanımıza da önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Ekonomik yönden hem devlete ve hem de
halka büyük faydaları bulunan vakıflar, devletle halk
arasında bir nevi köprü vazifesi de görmüşlerdir. Atalarımızdan kalan; camiler, çeşmeler, kervansaraylar,
hanlar, okullar ve daha nice eserler hep bu bilincin
ürünleridir.

Vakfı yönetmek, vakfa ait hizmetleri yürütmek üzere
bir mütevelli bulunur. Mütevelliyi vakfeden kişi belirlememişse, devlet bir mütevelli atar. Nazıru’l-vakf
denilen bir kişi de mütevellinin uygulamalarını denetler.

Vakfın özel bir hukuku vardır. Hz. Peygamber’in Hz.
Ömer’e tavsiyesi gereği, satılmaz, hibe edilmez, mülkiyete geçirilmez. Vakfeden kişi malını vakfederken
bir cihet (mevkufu aleyh) sınırlaması getirmişse
onun dışına çıkılmaz. Mesela geliri talebeye sarf edil-

Mütevelli vakıf malını yönetirken asla vakıf hukukuna ve vakfın şartlarına muhalefet edemez. Vakıf malını kiraya veriyorsa veya işlevi kalmadığı için satıp
başka bir vakıf hizmetinde değerlendirmek zorunda
kalırsa değerinden daha ucuza veremez. Vakfın malını korumada kendi malını korumaktan daha çok hassasiyet gösterir. Vakıf parası ile yapacağı hizmetlerde
lükse, israfa kaçmaz. Hatta kaynaklarda, mütevellinin böyle bir tasarrufta bulunması halinde, kendisine tazmin ettirileceği kaydedilir.15

14 Bahaddin yedi yıldız, DİA vakıf mad.

15 İbnü’l-Hümam, Şerh’u-Fethu’lkadir, VI, 224 ve dev.
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Türkiye Diyanet Vakfı
139 ülkede
257 bin 789 hisse
kurbanı ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdı
Gerçekleştirdiği faaliyetlerle
milletimizin iyilik köprüsü
olan Türkiye Diyanet Vakfı,
2017 Vekâletle Kurban
Programı kapsamında
dünyanın dört bir yanında
bayram sevincini yaşattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından gerçekleştirilen 2017 yılı Kurban
Programı kapsamında 257 bin 789 hisse kurban
yurtiçinde 260 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise
139 ülkenin 450 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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Kurban ibadeti son yıllarda kurumlara verilen vekâletlerle büyük bir yardımlaşma seferberliğine dönüşürken, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1993 yılından beri
Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği
vekaletle kurban organizasyonu da ümmet coğrafyasının serhat noktalarına ulaşmaya devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, kurban ibadetinin teslimiyet, paylaşmak ve
kardeşlik duygusunu pekiştirdiğine işaret ederek,
“Kurban anlam olarak yakınlaşmayı, paylaşmayı ve
teslimiyeti bizlere hatırlatıyor. Bu bayram da Afrika’dan Asya’ya, Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya,
Gazze’den Arakan’a, Bosna Hersek’ten Haiti’ye, İzmir’den Hakkari’ye kadar geniş bir coğrafyada adını

bile duymadığımız ülkelerdeki hiç görmediğimiz,
tanımadığımız kardeşlerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri de birbirine yakınlaştırdı” dedi.
Mustafa Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfının profesyonel ekibi ve kurmuş olduğu teknolojik alt yapısı ile
her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı adım adım takip
ettiğini, Kurban Programının tüm süreçlerinin bizzat
vakıf tarafından yürütüldüğünü ve kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldığını vurguladı.
Bu yıl Türkiye’de 260 il ve ilçe merkezinde kurban
kestiklerini ifade eden Tutkun, “Bunun yanında yurt
dışında da 139 ülkenin 450 farklı noktasında kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
Yine Suriyeli kardeşlerimizi unutmayarak yurt içinde farklı noktalarda ve sınır ötesinde kurban kesimi
yaptık. Böylece milletimizin emanetlerini mazlum
ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırarak, bayram sevinçlerine ortak olduk” dedi.

Yurt içinde

2 MİLYON 450 BİN
Aileye kurban eti
ulaştırıldı.

260
bölgede kurban kesimi
gerçekleştirildi.

Yurt dışında


139

257.789 Kurban
Kesildi

ülkenin 450 bölgesinde
kurban kesimi
gerçekleştirildi.
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HİSSE KURBAN

Kurban vekâletlerinde geçen yıla göre
18 bin 375 hisse artış
“Hayırsever milletimiz vekaletle kurban programına
her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük teveccüh gösterdi” diyen Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet
verilen kurban sayısında bu yıl yüzde 7,25 oranında
bir artışın olduğunu açıkladı.
Tutkun, “2017 yılı Vekaletle Kurban Programı Kapsamında Türkiye Diyanet Vakfına verilen vekâlet sayısı
bir önceki yıla göre 18 bin 375 hisse arttı. Hayırsever
milletimiz bu sene 257 bin 789 hisse kurbanı vakfımıza emanet etti” diye konuştu.
Kurban kesim ve dağıtım hususunda çok hassas ve
dikkatli davrandıklarını belirten Tutkun, her yıl olduğu
gibi bu yıl da ülkemizde ve yurt dışında kurban kesimini Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV çalışanları ile gönüllüler nezaretinde gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Vakfımıza vekâlet veren hayırseverlerimizin

kurbanlarının kabul olmasını diliyor ve Vakfımıza
teveccüh gösteren hayırseverlerimize bir kez daha
teşekkür ediyorum” dedi.

Vekaletle kurban sayısı
1 milyon 364 bin oldu
Türkiye Diyanet Vakfının 1993 yılından beri Diyanet
İşleri Başkanlığı ile Vekalet Yoluyla Kurban Kesim
Programı düzenlediğine işaret eden Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2013 yılında 89 bin 11, 2014
yılında 141 bin 575, 2015 yılında 180 bin 35 hisse,
2016 yılında ise 239 bin 414 hisse kurban keserek
ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdıklarını kaydetti.
Tutkun, “2016 yılı Vekaletle Kurban Programı itibariyle toplam 1 milyon 106 bin 369 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl kestiğimiz
257 bin 789 hisse kurban vekaletini de eklediğimizde bugüne kadar kestiğimiz vekaletle kurban sayısı
1 milyon 364 bin 158’e ulaştı” dedi.
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Kurbanlarınız mazlum coğrafyalara
ümit ışığı oldu
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 139 ülkesinde
kurban kesimi ve dağıtımı yaptı. Balkanlarda ise kurban programı kapsamında
9 Balkan ülkesinde toplam 9.350 hisse kurban kesildi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın Bosna’daki kurban
organizasyonuna gönüllü olarak Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de katıldı.
Rıza Kayaalp, son üç yıldır TDV gönüllüsü
olarak yurt dışında Kurban Bayramlarında dağıtımlarda bulunduğunu ve
gönüllü olarak bu işin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu
söyledi.
TDV’ye bağışlanan kurbanların dünyanın birçok yerine ulaştığını aktaran Milli
Güreşçi, "Bu sene bize
yabancı olmayan, bizden
bir ülkeye, eski topraklarımıza, Bosna Hersek'e geldik. Burada yardımlarda
bulunduk" diye konuştu.
İhtiyaç sahiplerinin evlerinin dolaşılarak kapı kapı
kurban eti dağıtıldığı organizasyona, Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç, Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri
Hasan Atlı da katıldı.
Rıza KAYAALP
Dünya Şampiyonu
Milli Güreşçi

Lübnan

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta kardeşlik
rüzgârı esti
Türkiye’den hayırseverlerin vekâlet ile bağışladıkları
kurbanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle Lübnan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Vekâletle Kurban Programı kapsamında, 70 bine
yakın Suriyeli mültecinin yaşadığı Suriye sınırındaki
Arsal kampına, Filistinli mültecilerin yoğun olarak
bulunduğu kentlere ve Türkmen ailelerin yaşadığı
kasabalara yardım ulaştırıldı.
Lübnan genelinde, 420 hisseye ait 60 büyükbaş kurban kesilerek, yaklaşık 45 bin kişiye dağıtıldı.

Kerkük’te kurban sevincine ortak olduk
TDV, Kerkük’te 100 büyükbaş, toplamda 700 hisse
kurban keserek, Kurban Bayramında kardeşlerimizi
yalnız bırakmadı.

Irak

ITKAD Irak Türkmenleri ve Kardeşlik Derneği yetkilileri, kurban etlerinin Kerkük ve civarındaki köy ve
kasabalarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

“Kurban eti dağıtan her beyaza
Türk diyorlar”
TDV, Nijer’in 35 bölgesinde 2 bin 600 hisse kurban
kesimini gerçekleştirerek, 200 bin aileye kurban
bayramı sevinci yaşattı.
Nijer’deki kurban kesim çalışmalarını koordine eden
TDV Hayri Hizmetler Yurtdışı Uzmanı Mahmut Temelli, Türkiye’den 16 gönüllü ile yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Temelli, “3 günlük kurban kesimi ve
dağıtımı süresinde Nijer’de yaklaşık 200 bin aileye
kurban eti ulaştırdık. Bu sayede Nijer halkının, Türk
halkıyla kardeşlik duygularının gelişmesine de tanık
olduk. Nijer’de Türkiye’nin yaptığı kurban faaliyetleri
ve yardım çalışmaları neticesinde Nijerlilerin kurban

Nijer
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eti dağıtan her beyaza ‘Türk’ dediklerine şahit olduk” diye konuştu.
TDV olarak Tük halkının emanetlerini en doğru şekilde muhtaç ailelere ulaştırdıklarını aktaran Temelli, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk
vatandaşının, kurban ibadetlerini yerine getirmenin
mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Yetim çocuklara bayram hediyesi
TDV ekibi, Nijer’deki yardım faaliyetleri kapsamında, yetimhane ziyareti de gerçekleştirerek, 210 yetim çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Gönüllüler,
kıyafetin yanı sıra çocuklara balon ve şeker dağıttı.

Suriye

TDV Kurban Bayramında Suriye’yi unutmadı
Türkiye Diyanet Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör unsurlarından arındırılan Cerablus’ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı. Vakıf, Halep
ve İdlib bölgesinde 5 bin 350 hisse kurban kesti.

TDV’den Etiyopya’da 120 bin aileye kurban
yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Türk hayırseverlerin bağışladığı 30 bin hisse kurbanla Etiyopya’da 120 bin ailenin sofrasını bereketlendirdi.
Etiyopya’nın 8 farklı bölgesinde kurban dağıtım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, büyük
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Nijer

Etiyopya

Etiyopya

gıda krizinin yaşandığı ülkede bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, Mekke’den hicret eden Müslümanları bağrına basan bu topraklara
vefa borcu hissettiklerini dile getirerek, nüfusunun
yarıya yakını Müslüman olan ülkede daha fazla kurban kesmeye karar verdiklerini belirtti.
Kurban kesimlerinin modern bir tesiste ve hijyenik
koşullarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sezgin,
“Dukem bölgesindeki bir mezbahanede 6 veteriner
görev yapıyor. Hayvanlar sağlık taramasından geçiriliyor ve buna göre kesimine karar veriliyor” diye
konuştu.

Madagaskar

rantsoa ve Tulear bölgelerine giderek toplam 700
hisseyle 100 büyükbaş kurbanın kesimini yaparak
ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türkiye’de 260 il ve ilçe merkezinde kurban
kesimi
Dünyanın dört bir yanına bayram sevincini ulaştıran
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı.
TDV, Türkiye’de 260 il ve ilçe merkezinde, Suriyelileri
kardeşlerimizi de unutmayarak yurt içinde farklı noktalarda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakfın, Oromo eyaletine bağlı Sebeta bölgesinde
gerçekleştirdiği kurban dağıtımına Türkiye›nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı. Türkiye Diyanet Vakfının sadece bu bölgede 8 bin hisse
kurban dağıtımı yaptığını söyleyen Ulusoy, Etiyopya’da bu çalışmaların yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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Madagaskar’da kurban
TDV görevlileri Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da kurban kesimi yaptı. TDV Madagaskar heyeti,
350 hisseye ait 50 büyükbaş kurbanı kesti. Fiana-

İstanbul / Beykoz
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Gönüllülerimizden kurban
organizasyonu izlenimleri
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2017 Vekaletle
Kurban Organizasyonuna katılan
gönüllülerimiz, ülkelerinden, evlerinden
uzakta kardeşleriyle beraber Kurban
Bayramı geçirmeyi tercih etti. Milletimizin
emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllülerimiz,
gittikleri ülkelerden kucak dolusu selam ve
hatırayla döndü.
İslamî kaideler ve hijyen kurallarına
uygun olarak kesilen kurbanların, farklı
coğrafyalardaki mazlumlara, mağdurlara
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına
şahitlik eden gönüllülerimiz, orada
yaşadıklarını kaleme aldı.

Mesafe olarak uzak kalbî olarak bize yakın bir şehir

Bilal Demirer

Üniversite Öğrencisi / Berlin - Almanya
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TDV’nin Vekâletle Kurban Organizasyonu’nda gönüllü olarak görev alabilmek için haftalarca dua
edip durdum. Görev almak istediğim yer Afrika olduğu halde, Endonezya’nın en batısında bulunan
“Bandah Aceh bölgesine gitmek ister misin?” dediklerinde tereddüt etmedim.
Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta, okyanusun ortasında olmasına rağmen, gittiğimiz her yerde ecdadımızın izlerine rastladık. Kanuni’nin oğlu
Sultan II. Selim zamanında başlayıp bu zamana kadar, bölgeye Türkler tarafından yardım eli uzatılmış.
Bu topraklarda yatan şehitlerimiz var.

Tüm bu tarihsel bağ, buradaki halkın sevgisini çoğaltmış. Nereye gitsek, fotoğraf çekmek isteyenler,
bizlerle öğrendikleri birkaç kelimeyle Türkçe konuşmak isteyenler veya Türkiye’den bahsedenler etrafımızı kuşatıyor.
Görevimdeyken içime işleyen en güzel hadiseyse, Endonezya’nın yoksul kesimlerindeki bir köyde
ezan sesleri yankılanmaya başlayınca, 10 yaşlarındaki Endonezyalı erkek bir çocuğunun elimden tutup, “salah salah“ diyerek, sevinçle elimi tutup beni
camiye götürmesi oldu. Yol boyunca elimi bırakmayan bu kardeşimle saf tutup namaz kılmak ve onun
sevincini izlemek hayatımda yaşadığım en güzel
tecrübelerden biriydi.

Paylaşmayı bilmek

Sabğatullah Tayfur
Eğil Vaizi / Diyarbakır

Türkiye Diyanet Vakfı 2017 yılı kurban organizasyonu kapsamında iki gönüllü arkadaş Güney Sudan’daydık. Burada halkımızın bize emanet ettiği
700 kurban hissesini İslami esaslara göre kestirip
hak sahiplerine ulaştırdık. Bu vesileyle Allah rızasına
uygun bir şekilde ve kurban bağışçılarımızın isteği
doğrultusunda görevimizi yerine getirmenin sevinç
ve huzuru içerisindeyiz.
Güney Sudan’ın, uçsuz bucaksız Nil nehrinin verimli
toprakları üzerinde bulunmasına rağmen, halkının
yokluk ve sefaletle pençeleşmesi bizi derin bir üzüntüye boğdu. Ülkenin hiçbir yerinde elektrik yoktu,
başkentte bile sadece bir tane hastane vardı, halkın
çoğu yiyecek bir şey bulamıyordu, kırsal kesimlerde

"Endişeye mahal yok”

açlıktan ölme vakaları yaşanmaktaydı, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yiyen insanlarla karşılaşıyorduk maalesef.
Güney Sudan’da Müslümanlar azınlıkta. Bu nedenle
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yaptığı bu yardımlar, bölge Müslümanlarının İslamiyet’le bağının güçlenmesi ve aramızdaki kardeşlik ilişkilerinin pekişmesi
adına çok büyük önem arz ediyor.
Halkımızın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla din kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği bu iyilik hareketi ve kıtalararası yardım anlayışı, oradaki gayrimüslimlerin gözlerini kamaştırdığını ve kalplerini İslam’a
ısındırdığını gördük.

Ahmet BELADA
TTK Çalışanı

Sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki kurban kesim işlerini çok merak ediyordum. Bu yıl bir vesileyle
TDV’nin gönüllüsü olarak, bu vazifeyi ifa etmek için
Kudüs’e gittim.
Sair kurum ve kuruluşlar için bir şey deme durumunda değilim. Lakin TDV’nin bu işi çok güzel organize
ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Partner kuruluşumuz “Kudüs Zekat Vakfı” sadece Kudüs değil, diğer
tüm şehirlerde tanınan bilinen ve güvenilen bir kuruluş. Yetimlere, yoksullara ve kimsesizlere yılın belirli günlerinde değil, hemen her gün değişik formatta yardımda bulunuyorlar. Böyle saygın ve güvenilir
bir kurumu bulan tüm yetkilileri tebrik ederim.

Hem kesilen kurbanların kurban edilmeye uygun
olduklarını, hem de İslami usul ve esaslara göre kesildiğini beyan ederim. Gördüm ki, endişeye mahal
kalmayacak şekilde TDV yurt dışında kendilerine
emanet edilen paraların karşılığı kurbanları kesip,
dağıtmaktadır. Verilen paralar yerini bulmaktadır.
Yaşadığım birbirinden güzel hatıra ve güzellikleri
anlatamam... Bu vesileyle bana bu imkanı sağlayan
TDV yetkililerine teşekkür ederim.
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TDV olarak Kudüs’te 300 küçükbaş hayvan, Gazze’de
ise 70 Büyükbaş hayvan kurban edildi. Kesilen kurbanlar, daha önceden belirlenen yaklaşık bin ihtiyaç
sahibi aileye en sağlıklı bir şekilde dağıtıldı. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Kurban eti hediye etiğimiz Filistinli insanların nezaketleri her türlü
övgüyü hak etmektedir.  
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Kudüs’te bayram

Dr. Yunus KELEŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

2017 kurban organizasyonu için Diyanet Vakfımızın rehberliğinde Kudüs’e geldik. İşgalci Yahudilerin
baskısı, yıldırma politikaları ve ayrımcı uygulamaları
altında yaşayan Filistinliler, bir murabıt heyecanıyla
tekrar özgürlüğe kavuşacakları günleri adeta iple
çekiyorlar.
Yahudilerin son Mescid-i Aksa operasyonuna direnen ve operasyonu boşa çıkaran Filistinli kardeşlerimizin her geçen gün daha fazla manevi değerlere
sarıldığını müşahede ediyoruz. Çocuklarını da alarak Mescid-i Aksa’yı boş bırakmamaya gayret gösteriyorlar. Bir Filistinli bunu “Tıpkı Türkiye’nin 15 Temmuz’unu yaşadık” diye örneklendirmişti.
Burada en çok zorumuza giden husus, halen Yahudi askerlerin giriş çıkış noktalarında psikolojik baskı
kurmaya ve gelip geçenlerden istediklerini sorgulamaya devam etmeleri oldu. Müslümanlar her ne
kadar alışmış gibi görünseler de, içlerinde büyüttükleri öfkeyi tarif etmek mümkün değil. Gerçekten
bu şekil bir hayatın bölgede uzun süre devam ettirilmesi artık mümkün gözükmüyor. Bir yerden patlayacağı muhakkak bu gerilimin içindeki Filistinlilerin
Türkiye’den beklentileri de yüksek.

Kardeşliği yaşayarak anlamak

Filistinliler onurlu insanlar. Dağıtım merkezlerinde
hiçbir arbede veya gürültüye meydan vermediler.
Sükûnetle ve vakarla yüzlerine yansıyan ihtiyaç hallerini gizlemeye çalışarak sunulan hediyeleri alışları, yüreğimiz dağlayan bir manzara arz ediyordu. O
üzüntü ve elem içerisinde ümitvar oluşları bir nebze
olsun yüreğimize su serpti diyebiliriz.
Hemen tamamı bizim şahsımızda Türkiye’ye selam
ve teşekkürlerini gönderdiler. Diyanet Vakfımızın
belirlediği 300 kurbanın kesim ve dağıtım işlemini
eksiksiz yerine getirdik. Onların bizden beklentilerine karşılık verme gereğinin omuzumuza yüklediği ağırlığı da iliklerimize kadar hissettik. Kudüs, çok
renkli, çok dilli ve çok dinli insanların iç içe yaşadığı
bir şehir olarak adeta dünyanın bir özetini sunuyor
önümüze. Genelde Türkiye özelde ise Diyanet Vakfı
olarak bir nebze de olsun ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmişsek bahtiyarız demektir. Onların Türkiye’ye olan sevgi ve özlemleri de bu
bahtiyarlığı pekiştiren bir husus oldu. Bayram günü
Kubbetü’s-Sahra’nın Aksa’ya açılan kapısının merdivenlerinde Türk bayrağını açıp poz vermek için yarışan insanları ve bilhassa gençleri görünce gözümüz
aydınlandı, içimiz ferahladı.

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım
Ankara Üniversitesi
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Bu Kurban Bayramında Türkiye Diyanet Vakfımız
adına Yemen’deydik. Farklı bölgelerde 2.200 kurban
kestik. Hazırlanan paketleri dağıtmak için zaman
zaman engellilerin ve yaşlıların evlerine gittik. Yuvalarına et girmeyen bu güzel insanların yüzlerindeki
mutluluğu gördük. Gözlerinden dökülen yaşlara eşlik ettik.
Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bizleri kardeş kılmasının
nasıl bir şey olduğunu yaşayarak çok daha iyi anlamış olduk. Oralardan milletimize ve Vakfımıza dualar yüklenip döndük. Sonrasında Rabbimize hamd
ettik, dünyanın her tarafındaki fakir müminlere yardım edecek hayır sahiplerini nasip ettiği için. Çünkü

onlar olmasa bu yardımlar olmazdı. Sonra yine şükrettik, iyiliğin dünyanın her yanına ulaşmasına Vakfımız aracılık ettiği için. Bir şey için daha şükrettik,
ahiret sermayesini artıran bu güzel faaliyetten biz
de nasiplendiğimiz için.
Gerçekten de çok yorulduğumuz zamanlar oldu,
sığınacak hiçbir gölgenin olmadığı çölde kızgın
güneşin altında kurban kestiğimiz, kollarımızın ve
yüzlerimizin kavrulduğu vakitler oldu. Lakin biz hep
mutlu olduk, sadece mutlu olduk. Çünkü bu uzun
seferi bir ibadet olarak kuşandık. İşte bu nedenle
dualarımızda artık hayır sahibi kardeşlerimize de
Vakfımıza da yer açar olduk…

Gönül diliyle konuşmak

Kaya OFLAZ
Malatya İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı

Yaşadığımız şu yeryüzünde birbirimizden habersiz
renkleri ayrı, dilleri ayrı, memleketleri ayrı ama kardeş
olduğumuz birçok Müslüman devlet var. Onlardan
biri de Afrika’nın bir parçası olan Sudan. Yüzde doksan Müslüman olan bir çöl ülkesi. Türkiye’yle gönülleri aynı birbirini seven iki ülke.
Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönüllüsü olarak Kurban Bayramında, bu ülkede görevlendirildim. Bu kardeşlerimizi daha yakından tanımak ve emanet olan
bu kurbanları orada kesmek ve ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak için. İhtiyaç sahibi bir ülke, zengini ile fakiri
arasında uçurum olan bir ülke, orta sınıfı olmayan bir
ülke. Başkent Hartum’da kenar mahallelerde dahi birçok evde elektrik ve su yok.
İnsanlar su ihtiyaçlarını yağmur yağdıktan oluşan göletlerden yahut bizim hayırsever insanlarımızın yaptırdığı su kuyularından karşılayan bir ülke. Ama bunlara rağmen yüzlerde tebessüm eksik olmayan, sizleri
sıcakkanlılıkla karşılayan bir ülke.
Buradan giderken çocuklara hediye etmek için balon
ve şeker aldık. Buradaki çocuklar bunları aldığı zaman
sanki hayatlarında ilk defa balon görmüş gibi sevindiler. Konuştuğunuz dilli anlamasalar da sevgilerini,
teşekkürlerini ellerinizi öperek gösteriyorlar.
Bu ülkedeki çoğu insanın evine bayramdan bayrama
et giriyor. Sizleri gördükleri zaman sevinçlerinden

yaşları sizlerden büyük olmasına rağmen ellerinize
kapanıyorlar. Sevgilerini bu yolla sizlere göstermeye
çalışıyorlar.
Bayramda çocuklar ve kadınlar et almak için erkenden kurban kesilen mekâna toplandılar. Aileler, bir
an önce eti evlerine götürmeye çalışıyor. Hanımlar
kurban kesilirken toplu halde, tekbir getirerek Türkiye’deki Müslümanlara dua ediyor.
Bir eve misafir olduğumuzda, misafirperverlikleri doruk noktaya çıkıyor. Sizlere nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırıyorlar, biraz da mahcup oluyorlar. Çünkü
evlerinde misafire ikram edecek hazırda bir şey olmadığından üzüntülerine şahit oluyorsunuz.
Evine misafir olduğumuz beş çocuklu bir aile. Ev dediysek, bizim memleketin evleri gibi, dayalı, döşeli,
eşyalı bir ev değil. İki göz rasgele yapılan bir ev. Evde
su da yok elektrik de yok. Oturmak için halı da yok,
sadece evin içinde kum var. Buna rağmen yüzlerinde
tebessümü eksik etmeyen bir aile. Orada kendi halimize şükretsek mi, kendi halimize üzülsek mi karar
veremiyorsunuz.
Kurban etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığına ve emanetlerin ehil insanlara verildiğine şahit
olduk. Bu insanların dilleri de farklı olsa, renkleri de
farklı olsa gönül dillerimiz ortak. Önemli olan da zaten gönül dillerinin ortak olması değil mi?
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Gönül coğrafyamızın
gönüllü eğitim elçileri
Veysi YÜCE
TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Koordinatörü

Yurt içi ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine büyük önem veren Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana, imanlı, ahlaklı, ilim-irfan ehli,
salih amel düşkünü, şahsiyet ve meziyet sahibi bir
gençliğin inşası ve ihyası için büyük gayretler sarf
etmektedir. Mevcut insan kaynağı ve sahip olduğu
imkanlarla, yeryüzünde inancın, merhametin, güvenin, şefkatin, sevginin ve liyakatin bayraktarlığını
yapmayı hedeflemektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın sosyal, kültürel ve eğitim
alanında gerçekleştirdiği hizmetlerden birkaçı şu
şekildedir:

Nitelikli eğitim dünyaya örnek oluyor
Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında,
tüm Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve
Avusturalya dahil, çeşitli ülkelerde yaşayan gurbetçi ailelerin çocukları, Türkiye’deki (İstanbul, Ankara,
Bursa, Konya, Kayseri) İlahiyat fakültelerinde ilahiyat eğitimleri alıyorlar. Buralardan mezun olduktan
sonra, geldikleri ülkelerde -Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesi başta olmak üzere- görevlendirmeler yapılıyor ve farklı üniversitelerde ilahiyat akademisyenleri olarak görev almaları sağlanıyor. Türkiye Diyanet
Vakfı aynı zamanda, öğrencilerin eğitimi ve maneviyatının gelişimi için ek dersler ve programlar düzenlemektedir.

Önce misafir, sonra öncüler
76 ülkeden gelen ve lisans düzeyinde eğitim alan
öğrenciler, İlahiyat Fakülteleri’nde eğitimlerini tamamlayıp kendi ülkelerine dönerek oradaki dini
alanlarda görev almaktalar. Bununla birlikte, yurt
dışında büyükelçiliklerimiz bünyesindeki din hizmetleri müşavirliklerinde aktif hizmetlere katılmaktadırlar.

Yüksek lisans ve doktora desteği
Türkiye’de veya kendi ülkesinde lisansını tamamlamış bulunan öğrencilerimiz ve Uluslararası İlahiyat
Programı mezunlarımız, diledikleri takdirde yüksek
lisans ve doktora eğitimlerini de Türkiye Diyanet
Vakfı desteği ile tamamlayabiliyorlar. Bu süreçlerde
vakfımız burs ve manevi desteklerle öğrencilerin
eğitimlerini tamamlamalarına maddi ve manevi anlamda katkıda bulunuyor.

Dünyayı kuşatan imam hatip nesli
Uluslararası İmam Hatip Liseleri (UİHL) bünyesinde,
76 ülkeden öğrenciler ülkemizde ağırlanmaktadır.
İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere 5 ilde toplamda 8 Uluslararası İmam Hatip Lisesi
bulunmaktadır, buralarda nitelikli eğitimler verilmektedir. İHL eğitimlerinden sonra başarılı olanlar
başta ilahiyat olmak üzere tıp, mimarlık, hukuk gibi

alanlarda, ülkelerinin ihtiyacına göre farklı fakültelere yerleşiyorlar. Bu öğrencilerimiz gittikleri fakültelerde de desteklenerek eğitimlerini tamamladıktan
sonra gelmiş oldukları ülkelerinde uzmanı oldukları
alanlarda hizmet ediyorlar.

Başımızın üstünde yerleri var
Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye’deki binlerce öğrenciye yurt ve burs gibi konularda destek sağlamaya
aşkla, şevkle, itinayla devam ediyor. Başta İlahiyat
olmak üzere, çeşitli fakültelerde okuyan ve Türkiye
Diyanet Vakfı’nın yurtlarında barınan gençler, ümmet bilinciyle donanıyor, kardeşliği, sevgiyi, paylaşmayı tadıyor. İnsan yetiştirme derdini önemseyen
Türkiye Diyanet Vakfı, öğrencilerin okul sonrası vakitlerini de en verimli bir şekilde değerlendirmeleri
için üstün bir gayret gösteriyor.

Gönül coğrafyası
Türkiye Diyanet Vakfı’na aşina
Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkemizde okuttuğumuz çok sayıda öğrencimiz başarılarla mezun olduktan sonra kendi ülkelerinde de önemli mevkilere gelmiş durumdalar. Şahsiyet ve meziyet sahibi
bu insanlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında gönül
köprülüğü vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmekteler. Özellikle gönül coğrafyamızda, Türkiye Diyanet Vakfı’nın izleri görülmektedir. Diğer yandan,
kıtalar aşan ve tüm dünyaya yayılan öğrencilerimiz,
sadece Türkiye ile değil İslam coğrafyasına gönül
köprüleri kurarak hizmet etmekteler.
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110 ülkeden
öğrenciye
Türkiye’de
eğitim imkanı
Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası
Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası İlahiyat Programı,
Uluslararası Öğrenci Programı
gibi projelerle 110 ülkeden
öğrencilere Türkiye’de eğitim
imkanı sunarak, milletler arasında
gönül köprüleri kuruyor.

Hali hazırda 2 bin 140 uluslararası öğrenciye destek
veren TDV tarafından bu yıl 700 uluslararası öğrenci
daha eğitim için Türkiye’ye getirildi. İstanbul, Bursa,
Kayseri, Konya ile Ankara'daki imam hatip liseleri
ve ilahiyat fakültelerine yerleştirilen öğrenciler, eğitimlerinin ardından döndükleri ülkelerinde öğretmenlik, müftülük gibi görevler yapıyor.
TDV tarafından bugüne kadar 240 bini aşkın öğrenciye 56 milyon 645 lira burs ve eğitim desteği verildi. Hali hazırda 2 bin 140 uluslararası öğrenciye de
destek sağlanıyor.
Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, mart
ayında alınan başvurular değerlendirilerek, her yıl
yaklaşık 700 öğrenciye Türkiye’de eğitim imkânı
sunuluyor. Bu yıl uluslararası ilahiyat fakülteleri ve
imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen 5 bin
336 öğrenciden 700’ünün başvurusu, mülakat sonucunda kabul edildi. Öğrenciler İstanbul, Bursa,
Kayseri, Konya ile Ankara’daki imam hatip liseleri ve
ilahiyat fakültelerine yerleştirildi.

En fazla Almanya’daki Türkler geliyor
TDV desteğiyle eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek
isteyenler arasında en fazla Almanya’dan gelen
Türkler bulunuyor. Bunu Fransa, Belçika, Avusturya,
Azerbaycan ve Arnavutluk’tan öğrenciler takip ediyor. Bu yıl ilk kez Latin Amerika’dan da 3 öğrenci, lise
düzeyinde eğitim için Türkiye’ye geldi.
Sosyal, kültürel faaliyetlerle desteklenen öğrencilerin yurt ihtiyaçları, sağlık, yol ücreti gibi giderleri de
vakıf tarafından karşılanıyor.
Türkiye’ye gelen öğrencilerden lisede olanlar, üniversite eğitimine devam ediyor. İlahiyat fakültesinden mezun olanların bir kısmı ülkelerine döndüklerinde din hizmetleri, öğretmenlik, müftülük gibi
görevler yapıyor. Mezunların bir kısmı da üniversitelerde kalarak, yüksek lisans ve doktoraya devam
edebiliyor.
Öte yandan, TDV yurt dışında da eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda TDV’nin 13 ülkedeki 23
eğitim kurumunda 8 bin 143 öğrenci destekleniyor.
Bugüne kadar bu kurumlardan 5 bin 705 öğrenci
mezun oldu.
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İdlib’de
kayıp neslin
imdadına
TDV yetişti

Suriye’de yaşanan iç savaşın
başlangıcından bu yana ülkemize sığınan
Suriyeliler için birçok projeyi hayata
geçiren Türkiye Diyanet Vakfı,
İdbil’de zor şartlarda eğitim gören
öğrencilerin de yardımına koştu.

Türkiye Diyanet Vakfı, kış soğu başlamadan önce İdlibli çocukları bir okula kovuşturmak amacıyla Atme
bölgesindeki çadır okulun yerine yeni bir ilkokul yapım çalışmalarına başladı.
Suriye’de en çok bombanın düştüğü, en çok saldırıların yaşandığı şehirlerden biri olan İdlib’in çadırkentlerle kaplı bölgesi Atme’de, çok az sayıda eğitim
kurumu bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
yaptırılacak “Furkan Okulu” da bölgedeki iki büyük
kampa hizmet vermeye çalışan çadır okullardan biri.
4 çadır sınıftan oluşan ve farklı sınıflardaki 400 öğrenciye eğitim vermeye çalışan okulun tavanı küf
içinde. Aileler kışın soğuk, yazınsa aşırı sıcak olduğu
için çocuklarını bu okula göndermek istemiyor. Çadır okul, yoğun kar ve yağmur yağışı nedeniyle birkaç sefer yıkılma tehlikesi de atlatmış. Çadırda ders
veren gönüllü öğretmenlerse, çocukların maddi yetersizlik ve elverişsiz koşullar nedeniyle öğrenimlerinin yarım kalmasından dolayı duydukları üzüntüyü
ifade ediyor.
Bu zor şartlarda eğitim gören Suriyeli öğrencilerin
yardımınaysa, Türkiye Diyanet Vakfı koştu. TDV, kış
soğu başlamadan önce çadırlarda eğitim görmeye
çalışan İdlibli çocukları bir okula kovuşturmak için
çalışmalara başladı.

İdlibli çocukların yüzü TDV ile gülecek
Vakfın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi veren TDV Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut Temelli,
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak sahada birçok farklı

çalışma yürütüyoruz. Ücretsiz günlük ekmek dağıtımı, giyim mağazalarımızda insanlara ücretsiz giyim malzemelerimizin ulaştırılması, gıda paketleri
ve temizlik maddelerinin dağıtımı, kış geliyor soba
yardımları ve ev eşyası yardımları insani yardım kapsamında yaptığımız faaliyetlerden yalnızca bazıları.
Ayrıca kamplara giderek hastaların tedavi edilmesi
ve ilaçlar dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yetim çocuklar da psikolojik destek projelerimizde önceliğimizi
oluşturuyor” diye konuştu.
Mahmut Temelli, tüm bu yardımların yanı sıra Suriye’de TDV eğitim faaliyetlerinin de hız kesmeden
devam ettiğini belirterek, “Türkiye Diyanet Vakfı
olarak sadece bu bölgeye değil, çevredeki diğer
kamplardaki çocukların da öğrenim görebileceği
şekilde 8 sınıflık bir okul inşa etmeye başladık. 800
metre alana kurulu, oyun bahçesinin, kantininin,
modern ders gereçlerinin olduğu bir okulu yapıyoruz. Öğleden önce ve öğleden sonra eğitim verecek
şekilde müfredatı ayarlayıp, öğretmen sayısını artırarak mümkün olduğunca çok çocuğa eğitim hizmeti amaçlıyoruz. Okul inşaatını 3 ay içinde bitirerek
çocukların kış gelmeden bina okullarına taşınmasını
planlıyoruz” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, okul inşaatının yanı sıra öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı da yapacak.
Okullarda öğretimin sürekli olabilmesi için öğleden
önce ve öğleden sonra olacak şekilde eğitim verilecek ve okullardaki öğretmen sayısı da artırılacak.
Çocukların sağlık taramaları ve beslenme düzenleriyle ilgili de projeler üzerinde çalışılıyor.
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“Gönüllü Türk gençleri,
Afrika’daki gençlere model oluyor”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Türk gençlerini gören Afrika insanının özgüveni arttı. Afrika gençliği, ‘Türkiye kendi ayakları
üzerinde durmayı başardı, biz de yapabiliriz.’ demeye başladı. Afrika’ya gönüllü giden Türk gençleri kıtadaki gençlere rol model oluyor” dedi.
TDV Genel Müdürü Tutkun, Türkiye’nin son yıllarda
devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gönüllülük esasına dayalı farkındalık ve tecrübe paylaşım projeleriyle gençleri Afrika kıtasına
yönlendirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tutkun, Afrika’ya giden Türk gençlerinin oradaki
Müslüman toplulukların durumlarını gözlemleme fırsatı olduğunu, böylece gençlerin bilinçlenerek karşılaştıkları durumlara ilişkin fikir üretme ve
bir şeyler yapma ihtiyacı hissettiğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki yüzlerce burslu
öğrenciyi bazı organizasyonlarla kıtaya gönderdiklerini aktaran Tutkun, şunları kaydetti:
“Afrika’ya gidenlerde iki yan etki oluşuyor. Birisi
kıtadaki hayatları, durumları görünce dertleniyorsunuz, sizi dertli yapıyor. İkincisi de ziyaretler sizi

bağımlı yapıyor, sürekli gitmek istiyorsunuz, yaşananları görünce sürekli bu tür çalışmalara katılmak
istiyorsunuz.”
Tutkun, Türkiye’de yerel düşünen bir gencin Afrika’ya gidince “Ben bir şeyler yapmalıyım ve bunu
dünya çapında yaymalıyım” algısı kazandığını vurguladı.

“Türk gençlerini gören Afrika insanının
özgüveni arttı”
TDV Genel Müdürü Tutkun, “Afrika’ya giden her bir
gencimiz, vatandaşımız içinde bulunduğu nimetlerin farkına varıyor ve sahip olduğu medeniyetin
gittiği ülkelerdeki karşılığını görüyor. Bu gençler,
Osmanlı ve bakiyesi Türk milletinin dışarıda nasıl bir
imajının olduğunu görme fırsatını yakalıyor” diye
konuştu.

ye’nin onlar için ticari alanda, eğitim alanında, insani yardım alanında bir alternatif olduğunu görmeye
başladı. Türk gençlerini gören Afrika insanının özgüveni arttı. ‘Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı
başardı, biz de yapabiliriz.’ demeye başladı. Afrika’ya
gönüllü giden Türk gençleri kıtadaki gençlere rol
model oluyor. Asıl yola çıktığımız nokta da buydu ve
bunu başardık” ifadelerini kullandı.
Gidenlerin bölge insanıyla yakaladıkları etkileşimin
oradaki insanlara da Türkiye ile duygusal bağlarını
yeniden pekiştirme, geliştirme imkanı sağladığını
vurgulayan Tutkun, Türkiye’nin Afrika’da bıraktığı
pozitif etkinin kısa sürede değil uzun vadede ölçülmesi gerektiğini, orada kalıcı izler bırakmanın yolunun ise kıta insanının kendine yetebilir hale gelmesini sağlamaktan geçtiğini söyledi.

Türkiye’den Afrika’ya yapılan ziyaretlerle kıtadaki Müslümanlarda da bir farkındalık oluştuğunu dile
getiren Tutkun, “Daha önce Batı’ya mahkum edilen,
Batı dışında alternatifi olmayan bu insanlar, Türki-
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TDV CAMİLER

Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlığı Camii ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan
protokol çerçevesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan
Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Camisi ibadete açıldı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, açılış
töreninde yaptığı konuşmada, insanların ve toplumların en çok önem verdiği, hayatları içerisinde
olmazsa olmazı haline getirdiği mekanların mabetler olduğunu söyledi.
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Geçmişten bu yana toplumların ve şehirlerin en
önemli unsurlarının mabetler olduğunu vurgulayan
Alpay, “Yüce dinimiz İslam sevgi, saygı, kardeşlik ve
dayanışmanın oluşması, birliğin ve beraberliğin geliştirilmesi içinde bazı müesseseler öngörmüştür. Hiç
şüphesiz öngörülen müesseselerden biri ve en önemlisi camilerdir. Cami müminlerin ortak olarak ibadet
ettikleri ve toplumun her kesiminin temsil edildiği
barış ve sevgi merkezleridir. Bu yüzden camilerimiz
muhteşem mekanlardır, onun için önemlidir” dedi.

“Bu cami diğer askeri birliklere de örnek
olsun”
Camilerin sadece Müslümanlar için değil, bütün
toplum içinde önem arz ettiğini vurgulayan Alpay,
“Uzun zamandan sonra bir askeri birliğimizde ilk
defa tam teşekküllü bir caminin açılışına şahitlik ediyoruz. Temennimiz inşallah bu caminin diğer askeri
birliklerimize de örnek olmasıdır” diye konuştu.
Müslümanların camiye girdiğinde yüreğini, gönlünü ve zihnini maneviyata ve ilme açtığını vurgulayan Alpay, “Cami kürsüsünden söylenen her söz
müminin zihninde geniş anlam dünyası oluşturur
ve onu geliştirir. Bu yüzden cami edebin, erdemin
zirveye çıktığı yerdir” ifadesini kullandı.

Camilerin Müslümanların ruhen arındığı, nefes
aldığı, kimlik ve kişiliklerinin öne çıktığı yerler
olduğunu vurgulayan Alpay, “Hz. Peygamber
(sav) hicret ederek Medine’ye gittiğinde Mescidi Nebiyi bizatihi sırtında taş taşıyarak inşaatında çalışarak inşaa etmiştir. Burada bütün
dünyaya bir mesaj vermiştir. Onun için Müslümanlar gittikleri ilk mekânlarda ilk iş olarak
camiyi gündemine almışlardır” dedi.
Muhteşem bir eser inşaa edildiğini vurgulayan
Alpay, “Cami, Türk-İslam sanatının kültürünün
ve mimarisinin özelliklerini yansıtan bir eser
olarak ortaya çıkıyor. İlk fikri ortaya çıktığı günden bu yana emek veren, destekleyen çaba
gösteren sivil, asker bütün emek verenleri yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış duasını Diyanet
İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Çelebi yaptı. Caminin açılışına,
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay,
Etimesgut 3. Hava İkmal Komutanı Tuğgeneral
İhsan Özdamar, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr.
Yüksel Salman, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Dr. Hüseyin
Kayapınar ile vatandaşlar katıldı.

Etimesgut 3. Hava İkmal Komutanlığı Camisi’nin tasarım, proje, inşaat ve tefrişat işlemleri
Türkiye Diyanet Vakfı’nın iştiraki olan KOMAŞ
AŞ marifetiyle yürütüldü. Caminin, tasarım ve
projelendirilmesinde “Anadolu Türk mimarisi”
esas alınırken, uygulamalarda “geleneksel Türk
İslam sanatlarına” yer verildi.
Toplam 500 metrekare kapalı alana sahip cami,
son cemaat mahalliyle birlikte yaklaşık 750 kişiye aynı anda ibadet etme imkânı sunuyor.
Cami içinde yer alan hat yazıları Hattat Kerküklü Hadi tarafından yazıldı. Tüm hat yazıları Türkiye Diyanet Vakfının kendi tesislerinde, kendi
bünyesindeki sanatkâr ustalar marifetiyle ahşaba işlendi.
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile ülkemizde 3 bin 603 cami, 25 farklı ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim
binası yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın halen
yurt dışında 5 ülkede 5 cami inşaatı, 9 ülkede
de 10 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 15 cami projesi bulunuyor.
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KUR’AN Kİ: ŞİFADIR CÜMLE ÂLEME
BULA ÂLEM ŞİFA KUR’AN İLE
Yrd. Doç. Dr. Cafer ACAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Allah Resulü, hidayet kitabı Kur’an ile insanlığı buluşturmak üzere gönderilmiş bir elçiydi. Kırk yaşında aldığı bu vazife ile Kur’an onun hayatının odağı
haline geldi. Yaşayışı Kur’an, sözü Kur’an ve davası
Kur’an oldu. Kur’an’ı kendisi okudu, vahiy kâtiplerine yazdırdı. İnsanları davet ederken onlara mutlaka
Kur’an okudu. Daveti Kur’an’a idi. Davetini Kur’an ile
yaptı. İnsanlık onunla onur buldu. Köleler izzetini,
kadınlar şerefini, çocuklar değerini onun Kur’an daveti ile tekrar kazandı. Zengine kul olduğunu, emire
kul olduğunu ve kendisinin kul olduğunu Kur’an ile
anlattı. Yetimler onunla sevindi, kız çocukları onunla
izzet buldu. Toplumun zayıfları onunla bir yer edindi.
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Kur’an bir şifa idi. Manevi, sosyal, siyasi her derdimizin şifası. Kur’an bir çağrı idi. İnsanlığı yeniden
insanlığa çağıran ilahi bir seslenişti. Bu seda asla
susmamalıydı. Nüzul tamamlanmış, davet kemale
ermişti. Elçinin veda vaktiydi. Ümmetine emanet
etti. Son haccında veda ederken: size iki şey bırakıyorum demişti. Allah’ın kitabı ve kitabın yaşanmış
hali olan sünneti. Okuyun diyordu Kur’an, okuyun.
Amellerine Kur’an okumayı katanlar zarar etmeyecek bir kazanç elde etmiş oluyorlardı. Muhatap yaradan idi. O diyordu. Zira Kur’an doğru yolun adresini
gösteriyordu. İnsanlık onun doğru yoluna muhtaç
idi. İşte bunun için en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve
öğretendir diyen O’ydu. Kur’an muallimlerini fethe-

dilen bölgelere gönderen O’ydu. Musab b. Umeyr’i
gönderen, Muaz b. Cebel’i gönderen…
Sahabesi sahip çıktı emanete. Örnek oldular ümmete. Hz. Ömer’in önerisi Hz. Ebû Bekir’in onayı ile cem
edildi. Huzeyfe’nin talebiyle çoğaltıldı. Hz. Osman
çoğalttı. Medine’den Basra’ya, Şam’dan Kufe’ye İslam merkezlerine gönderildi.
Kur’an’ı okumak, okutmak, okunmasına ve okutulmasına vesile olmak o yıldız şahsiyetlerden bizlere
bir emanet olarak kaldı. Tarihimiz bu emanete hassasiyetin örnekleriyle dolu. Yirmi birinci yüzyılın
Müslümanları olarak kutlu emaneti dünyanın dört
bir yanında yeni nesillere ulaştırma vazifesi artık
bizlerindir. Müslümanların zayıf düştüğü, horlandığı, sömürüldüğü bir dünyada mazlumların elinden
tutmak adına insanları yeniden Kur’an’ın dirilten
ruhuyla buluşturmak üzerimizdeki en ulvi vazifedir.
Gittiğimiz yerlere Allah’ın kitabıyla gitmek, onun insanlığı aydınlatan mesajıyla insanları buluşturmak
vazifemiz olduğu kadar da bir zarurettir. İnsanlık artık Kur’an’ın dirilten mesajına muhtaçtır. Bunu fark
etmek noktasına gelemediğimiz için üzgünüm.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız öncülüğünde yapılan bir çalışma ile yazı malzemesi kıtlığı ve imkânsızlıklar nedeniyle Kur’an

öğrenmek, okumak ve okutmak noktasında son
derece iptidai bir durumda olan Müslüman beldelerden haberdar olduk. Kur’an metni ellerinde olduğu halde yakın zamana kadar tercümesi yapılmamış
olan dillerden ve gönüllerden haberdar olduk. Aynı
zamanda mahcup olduk.

getirmiş oldu. Bir milyona yakın mushafı, Afrika’dan
Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara geniş bir coğrafyada insanlarla buluşturdu. Tercüme faaliyetleriyle
bu beldelerdeki insanlar Kur’an’ın anlam dünyasına
nüfuz edebilme fırsatını yakaladı. Hepimizin hayırlıları oldular. Tebrik ediyorum.

Tahdisi nimet kabilinden ifade etmek gerekir ki, Ülkemizin ve kurumlarının hassaten Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın üstlenmiş
olduğu “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası takip
edebildiğimiz kadarıyla büyük bir hizmeti yerine

Siz de hala bu kampanyada yerinizi almamış iseniz,
uzak coğrafyalarda gönül bağımızın olduğu âdemî
kardeşlerimize bir Kur’an da siz hediye edin.
Allah kabul etsin.
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Kafkasya bölgesine 30 bin Rusça
mealli Kur’an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, “Hediyem
Kur’an Olsun” projesi kapsamında
Rusya Federasyonundaki özerk
cumhuriyetlerde 30 bin Rusça mealli
Kur’an-ı Kerim dağıttı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında
hazırlanan 30 bin Rusça mealli Kur’an-ı Kerim,
Kabardey Balkarya Cumhuriyeti, Adıgey Özerk
Bölgesi, Karaçay Çerkezya Özerk Cumhuriyeti,
Stavropol Bölgesi, Çeçenistan, Kalmıkya, İnguşetya,
Kuzey Osetya, Dağıstan Cumhuriyetlerinde yaşayan
Müslümanlara hediye edildi.

Mealli Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duyuluyor
Yapılan dağıtımlara eşlik eden Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman
Çetin, Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel
mesajını tüm dünyaya iletmeyi amaçladıklarını
söyledi. Çetin, "Birçok ülkede Müslümanların
kendi dillerinde mealli Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç
duyduklarını gördük. Projemiz aynı zamanda
Kur'an'ın yaşanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hedef kitlesi ise Balkanlar ve Orta
Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika,
Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoğu‘daki ülkeleredir" diye konuştu.

873 bin 645 Kur’an-ı Kerim bağışlandı

16 farklı dilde mealli Kur’an-ı Kerim

Çetin, daha çok mealli Kur'an-ı Kerim dağıtmayı tercih ettiklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bugüne kadar 16 farklı dilde mealli
Kur’an-ı Kerim hazırlandı.

“Yaptığımız tercüme çalışmaları ile dünyanın her
köşesindeki Müslümanlara ulaşmayı arzu ediyoruz.
Hedefimiz, çok sayıda farklı dilde mealli Kur’an-ı
Kerim dağıtmak. Kur’an-ı Kerim bağışı yapmak isteyenler, ‘hediyemkuranolsun.com’ internet sitesi
üzerinden veya KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek bağışta bulunabilir. Proje kapsamında bugüne
kadar 873 bin 645 Kur’an-ı Kerim bağışı sağlandı.
Şimdiye kadar 16 farklı dilde hazırlanan 485 bin 143
Kur’an-ı Kerim’i dünyanın farklı yerlerinde yaşayan
Müslümanlara hediye ettik. Bugün de gönül coğrafyamızda her zaman yeri olan Rusya Federasyonundaki özerk cumhuriyetlerde ‘Kur’an-ı Kerim meali
dağıtımları gerçekleştirdik” dedi. Çetin, 217 bin mealli Kur’an-ı Kerim’in de basım ve dağıtım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Proje ile birlikte daha çok Müslümana ulaşmak için
farklı dil ve lehçelerde mealli Kur’an-ı Kerim çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Çetin, “Rusça
mealli Kur’an-ı Kerim dağıtımının bitmesiyle birlikte
İspanyolca konuşulan ülkelerde bir çalışmamız olacak. Bu kapsamda basımı tamamlanan 20 bin İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerim’in 8 binini Guatemala,
Elsalvador, Haiti ve Kolombiya’ya, diğer 12 binini ise
Güney Amerika ülkelerindeki Müslümanlara ulaştırmak üzere hazırladık. Yine Kazakça, Kırgızca ve
Arnavutça mealli Kur’an-ı Kerim basımı çalışmamız
devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Srilanka’nın
yerel dili Tamilce, Etiyopya’nın bölgesel dilleri Oramiyece ve Amherice, Bangladeş için Bengalce meal
çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bu dillerin
kullanıldığı bölgelerdeki kardeşlerimize milletimizin hediye ettiği mealli Kur’an-ı Kerimleri ulaştıracağız” dedi.
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Görme engelli öğrencilere hediye
Kur’an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan “Hediyem Kuran Olsun” projesi
kapsamında görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle hazırlanan
Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi.

Braille alfabesiyle hazırlanan 50 adet Kur’an-ı Kerim
meali, görme engelli öğrencilerin okuduğu Ankara
Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda öğrenci ve velilerin katılımıyla düzenlenen programda
dağıtıldı.
50

“Gönül gözüyle okumalı ve anlamalıyız”
Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için sadece görme engellilerin değil
bütün Müslümanların gönül gözüyle okuması gerektiğini ifade etti.
Çetin ”Bu toplum, bu ülke çok güzel başarılar ortaya
koyarken bunun temelinde sizlerin olacağını düşünüyorum. Sizler de inşallah bir Cemil Meriç, bir Kani

Karaca, bir Mitat Enç olacaksınız hatta daha öteleri
olacaksınız, fakat bunu başarabilmek için gönül gözüyle görmek gerekiyor, bu sadece sizler için değil
bizim için de geçerli. Gönül gözüyle görebilmek için
de hepimiz için geçerli olan Kur’an-ı Kerim’in yüce
mesajını anlamak, sadece anlamak da değil, onu yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. İnşallah bu anlamda
sizlere bir nebze de olsa destek olabilmişizdir” dedi.

16 farklı dilde mealli Kur’an-ı Kerim
Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında dünyanın pek çok yerinde Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duyan
insanlara ulaştıklarını kaydeden Çetin, “Proje kapsamında bugüne kadar 873 bin 645 Kur’an-ı Kerim
bağışı sağlandı. Şimdiye kadar 16 farklı dilde hazırlanan 485 bin 143 Kur’an-ı Kerim’i dünyanın farklı

layıp sizlere hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerim meali ile
birlikte bir anlamda bu 17 dil oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.
Anadolu Engelliler Birliği Derneği başkanı Burhan
Gümrükçü ise kaynak kitapların görme engelliler
için hazırlanıp sunulmasından büyük memnuniyet
duyduğunu ifade etti. Gümrükçü “Bu sorumluluk
çerçevesinde ilahi emirin görme engelliler için kolay
bir şekilde erişilebilir olmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
yerlerinde yaşayan Müslümanlara hediye ettik. Bugüne kadar 16 farklı dilde Kur’an-ı Kerim meali çevirisi yaptık demiştik, bugün Braille alfabesi ile hazır-

Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Hasan Altın, Türkiye Diyanet Vakfının Kur’an-ı Kerim’in
çağlar üstü evrensel mesajını pek çok kesime ulaştırdığı için teşekkür etti.
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Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş göreve başladı
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Prof. Dr. Ali Erbaş görevi, Diyanet İşleri Başkanvekili
Dr. Ekrem Keleş’ten devraldı. Diyanet personelinin
de katıldığı törenle görevine başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinin şerefli ve manevi
mesuliyeti ağır bir görev olduğuna vurgu yaparak,
“Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu din konusunda
aydınlatma görevini, her türlü siyasi, meşrebî, yerel
ve etnik bir takım düşünce ve görüşler üstü yaklaşımla, İslam’ın ana kaynakları Kur’an -ı Kerim ve Hz
Peygamber’in sahih sünnetinden iktibas edilen dini
bilginin rehberliğinde; tarihsel müktesebatı, tecrübî birikimi, kuşatıcı hizmet anlayışı ve hikmetli üslubuyla, milletçe kenetlenme ve bütünleşme ilkesi
doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sürdürmeye devam edecektir” dedi.
18. Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve başlayan ve
aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heye-

ti Başkanı olan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının,
inanç, düşünce ve beyin işgalcilerine karşı aklı selimi ayakta tutarak bütün vatandaşların din güvenliğini sağlama çabasında olmaya devam edeceğini
vurguladı.
Başkan Erbaş, konuşmasında özetle şu ifadelere yer
verdi;
“Başkanlığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirici
bir yaklaşım; yapıcı, kolaylaştırıcı, leyyin ve hikmetli
bir dil; açık, net, sahih ve sarih bir üslup; sevgi, şefkat, paylaşım ve anlayış esaslı bir hizmet tarzıyla
halkımızın dini ve manevi hayatına rehberlik etme;
inanç, düşünce ve beyin işgalcilerine karşı selim aklı
ayakta tutarak bütün vatandaşlarımızın din güvenliğini sağlama çabasında olmaya devam edecektir.

“Diyanet bütün mazlumlara şefkat ve
merhamet elini uzatmaya devam edecek”
Diyanet İşleri Başkanlığımız basireti bağlanmış,
gözü kararmış, kalbi taşlaşmış, hırs ve çıkar düşkünü, işgalci ve sömürgeci küresel güçlerin, misafiri olduğumuz dünyamızı sulh ve selamet yurdu olmaktan çıkarıp göç ve ıstırap yurduna çevirerek kaosa
sürüklediği, Başta Arakan olmak üzere dünyanın
neresinde olursa olsun devletimizle birlikte bütün
mazlum halklara şefkat, merhamet ve nusret elini
uzatmaya devam edecektir.
Ülkemiz insanı, bu toprakların İslam’la buluştuğu
günden bu yana, sahih, kuşatıcı ve maruf dini bilgi
üzerine manevi hayatını inşa ede gelmiştir. Bu özgün karakteri bozan her türlü ayrımcı, ayrılıkçı ve
ötekileştirici yaklaşım; itici, kırıcı, katı ve kaba dil;
puslu, bulanık, gizli ve gizemli üslup; menfaatçi,
çıkarcı, sahte ve yapmacık tavır; kin, öfke ve nefret
üreten davranış biçimini yansıtan her türlü dini görünümlü yapılar halkımızın dinî hayatında ve toplumumuzun vicdanında makes bulamamıştır.

Milletimiz, yüzyıllar boyunca dinimizin farklı yorum
sahiplerine saygı duymuş, diğer din mensuplarıyla
da anlayış ve güvene dayalı bir ortam oluşturarak,
zenginliğimizi ortaya koyan bütün etnik unsurlarıyla, Anadolu’muzda birlikte ve kardeşçe yaşayabilme
tecrübesini tahkim etmiştir.

“İmam hatip liseleri ve ilahiyat
fakültelerimizle işbirliğini daha da
güçlendirecektir”
Cehalet ancak ilimle, zulümat ancak hidayetle yok
edilebilir. Başkanlığımızın insan kaynağını yetiştiren
başta Kur’an kurslarımız ve imam hatip liselerimiz
olmak üzere ilahiyat fakültelerimizin yurt sathında
artışı, 21. asrın hedonist idrakine, İslam’ın aydınlık
istikametini derc edecek ahlak-ı hamide sahibi nitelikli nesillerin yetiştirilmesi adına gurur, umut ve
mutluluk vericidir. Başkanlığımız, imam hatip liselerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle işbirliğini daha da
güçlendirecektir.”
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Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine
"Afet ve Acil Müdahale" eğitimi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Türkiye’nin 11 ilinde oluşturulan
Afet ve Acil Müdahale Merkezlerinde
görev yapacak ekipler, Ankara’da
düzenlenen eğitim ve tatbikat
programında bir araya geldi.

Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van’da oluşturulan koordinasyon merkezlerinde aktif rol oynayacak
ekipler, “temel afet bilinci ve ilkyardım” alanında düzenlenen eğitim programına katıldı.
Türk Kızılay’ı Afet ve Organizasyon Merkezi (AFOM)
personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde,
afetler ve afet yönetim süreci, barınma ve kamp yönetimi, insani yardım lojistiği, dağıtım ve beslenme,
psikososyal destek eğitimi verildi ve program sonunda tatbikat gerçekleştirildi.

Kurulan merkezlerde, psikososyal destek çadırı, afet
çadırı, çok amaçlı çadır ve mescit çadırlarının yanı
sıra jeneratör, ısıtıcı, güneş enerjili aydınlatma seti,
battaniye, su deposu, ilk yardım çantası ve yangın
söndürücü gibi malzemeler de hazır bulunuyor.
Afet ve Acil Müdahale Merkezlerinin başkanları koordinasyon merkezinin bulunduğu illerdeki il müftüleri olacak.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye’de yaşanan afet ve felaketlere yönelik hizmet verecek Afet
ve Acil Müdahale Merkezleri bünyesinde 11 bölge
merkezli tüm illerde toplam 220 kişilik görevli ve
gönüllü ekibi oluşturuldu.
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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.
Asya Pasifik Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Birliği
üyeleri, TDV 29 Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu
Üyeleri, Almanya Köln Başkonsolosluğu Din Hizmet-

leri Ataşeliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, NRW
Köln Bölge Birliği, Almanya Münster Camii Dernekleri Gençlik Kolları üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atamaları yapılan 100 ilçe müftüsü ve
TDV Şube başkanlarından oluşan heyet vakfımıza
ziyaretler gerçekleştirildi.
Yapılan ziyaretlerde, vakfımızın faaliyetleri hakkında
bilgi verilirken, eğitimden hayri ve sosyal hizmetlere
kadar pek çok alanda işbirliği konuları ele alındı.

Asya Pasifik Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Heyeti

29 Mayıs Üniversitesi Heyeti

Almanya Münster Camii Dernekleri Gençlik Kolları Heyeti

Yeni Atanan İlçe Müftüleri Heyeti

Almanya Köln Heyeti
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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

İyiliği tak ip et...

