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Kudüs İslam dünyasının göz bebeğidir
Kudüs Müslümanların ilk kıblesi, peygamberler şehridir. Kudüs, Mekke’nin,
Medine’nin, İstanbul’un, Bağdat’ın, Kahire’nin, Buhara’nın kardeşidir. Kudüs
tüm İslam âleminin göz bebeğidir. Aynı zamanda Kudüs tüm insanlığın
ortak mirasıdır.
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Baskı

Yıllardır İsrail işgali altında bulunan Filistin, şimdi de Kudüs üzerinden tüm
Ortadoğu'yu ve tüm Müslamanları hedef alan yeni bir saldırı girişimiyle
karşı karşıya.
İnsanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi Kudüs’ün karşı karşıya kaldığı
bu haksız saldırıya, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyası tepki
gösterdi. Ümmetin yıllardan beri kanayan yarası Filistin meselesi, İslam
âlemini bir kez daha bir araya getirdi.
İslam coğrafyası ve dünyanın pek çok noktasında ayrım gözetmeksizin
mazlumlara milletimizin yardım elini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı
da Filistin topraklarında işgal altında yaşayan kardeşlerimizi yardım
çalışmalarıyla yalnız bırakmadı.
Vakfımız, 1995 yılından bu yana bölgede sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle
Filistin halkının yanında olmaya devam ederken, bugüne kadar insani
yardımlar başta olmak üzere, camilerin yapımı ve restore edilmesi, eğitim,
doğal afet, barınma ve su kuyusu gibi alanlarda Filistinli kardeşlerimize
hayırsever milletimizin yardımlarını ulaştırdık.
Amerika’nın İslam alemini ayağa kaldıran provokatif girişimi gündemdeki
yerini korurken, İslam coğrafyasının bir başka noktasında baskı, şiddet
ve zulüm nedeniyle vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Arakanlı
kardeşlerimizi de unutmadık.
Türkiye’nin, Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı
Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yürüten
Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 240 bin Arakan müslümanına
gıdadan kıyafete, su kuyusu açılmasından mescit yapımına kadar çeşitli
yardımlar ulaştırdı.
Bangladeş sınırındaki kamplarda yaşayan Arakanlılar, ülkemizin sivil
toplum kuruluşları aracılığıyla bölgede yaptığı yardımları karşılıksız
bırakmıyor. Kamplardaki Türkiye sevgisi yaşanan zor koşullarda dahi
kendini gösteriyor. Kutupalong kampındaki tepede Diyanet İşleri
Başkanlığı ve TDV’nin bayraklarının yanı sıra bir de Türk bayrağı
dalgalanıyor. Türk bayrağı, Kutupalong’daki kampların birçok yerinden
görülebiliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım faaliyetlerini sürdürdüğü bölge içerisinde
bulunan alan, kamplarda yaşayan Arakanlılar tarafından “Türkiye Tepesi”
ya da “Türk Tepesi” diye ifade ediliyor.

T : (0.312) 354 91 31

Bundan böyle dijital ortamda yayınlanacak olan dergimizin bu sayısında,
Kudüs ve Arakan çalışmalarının yanı sıra vakfımızın gerçekleştirdiği
eğitim, cami, su kuyusu, insani yardım ve diğer faaliyetlere ilişkin haberleri
sunuyor, insanlığın vicdan yükünü omuzlamayı sürdüren hayırsever
milletimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

F : (0.312) 354 91 32
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Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi
Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan
pervasız bir anlayış Kudüs’ü, Filistin coğrafyasında
haksız bir yaklaşımla İsrail’in başkenti yapma gayreti
içerisindedir.
Bilinmelidir ki;
Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir.
Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir.
Kudüs her bir mümin’in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve
Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.
Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanlara Hz. Peygamber’in müjdesi ve emanetidir. Mekke ve Medine Müs-

lümanlar için ne ise Miraç mucizesinin gerçekleştiği
Kudüs de odur. Kudüs’ün statüsü sadece siyasi bir
konu olarak değerlendirilemez. O herhangi bir ülkedeki herhangi bir toprak parçası değildir. Onun İslam
tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan Daru’s-Selam yani barış yurdu olma niteliği bugün yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış yurdunun
çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Kudüs’ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etme
gayreti sağduyuyu ortadan kaldırmak ve insanlığın
vicdanının sızlamasına sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan
bir darbedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan
Filistinli mazlum Müslümanların yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir.
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İSLAMİYETİN KUDÜS’E BAKIŞI
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
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Kudüs, ilahi menşeli üç din (Yahudilik, Hıristiyanlık
ve İslam) açısından da kutsal ve mübarek bir şehirdir. Yahudilik açısından Hz. İbrahim’in zürriyetine
ebedi mülk olarak vaad edilen toprakların içinde yer
alan, semavi Kudüs’ün iz düşümü, Bet ha-Mikdaş’ın
(Beytü’l-Makdis) bulunduğu, kıyamet sonrasında
dirilişin başlama noktasıdır. Hıristiyanlık açısından
Kudüs, Hz. İsa’nın hayatına tanıklık etmesi açısından
kutsaldır. İçinde Mabed’in bulunduğu Kudüs, İsa Mesih’in birkaç kez gittiği, dünyevi hayatının sonunda
çarmıha gerildiği, öldüğü, mezara konulduğu, dirildiği, kıyamet öncesi ikinci geliş mekanı olan yerdir.
Kudüs Müslümanlar açısından da mukaddes bir
yerdir. Bütün peygamberlere iman, müslüman olmanın ön şartı olduğundan, Kudüs’ü fetheden Hz.

Davud, orada Mabed yapan Hz. Süleyman, Kudüs
Mabedinde görev yapan Hz. Zekeriya, Hz. Yahya,
peygamberimizin biraderim dediği ve Kudüs’te doğup Kur’an’da “Arz-ı Mukaddese” diye nitelendirilen Filistin bölgesinde tebliğ faaliyetinde bulunan
Hz. İsa ve yolu o bölgeye ve Kudüs’e uğrayan diğer
peygamberler, bütün müslümanların, “Biz Allah’ın
elçileri arasında ayırım yapmayız” dedikleri (Bakara 2/285)
mümtaz şahsiyetlerdir. Diğer taraftan Hatemu’l-Enbiya olan Hz. Muhammed’in ve müslümanların ilk
kıblesi olan, İsra mucizesinin varış noktası kabul
edilen Kudüs ve bütün bu peygamberler aracılığıyla
ilahi vahyin tecelli ettiği bu topraklar, Kur’an’da “Arz-ı
mukaddese” diye tavsif edildiği için biz Müslümanlarca da mübarektir.

Bu yazıda hem Kur’an’da hem de hadislerde özellikleri nakledilen ve çeşitli güzel sıfatlarla tavsif edilen
Kudüs’ün İslam nokta-i nazarından durumunu ele
alacağız.

A. Kur’an’da Kudüs:
Kur’an-ı Kerim’de Kudüs adı geçmemektedir. Her ne
kadar Kur’an’da Arapça kds kökünden gelen “Kuddûs, kudüs, mukaddes, mukaddese” kelimeleri geçmekte ise de, Kur’an’da geçen kudüs kelimesi, şehir
adı olmayıp, Ruh kelimesiyle birlikte Ruhu’-kudüs
şeklinde Cebrail’i ifade etmektedir.
Kur’an’da şehir adı olarak Kudüs kelimesi geçmese de, yorumlamaya müsait, tarihi veya bağlam
olarak, dolaylı veya doğrudan Kudüs’e işaret ettiği kabul edilen ayetler vardır. Bu tür referansların
21 surede 70 kadar olduğu ileri sürülmektedir. Bu
ayetlerin bazılarının Kudüs’e referans oldukları uzak
ihtimal olmasına karşılık, diğer bazılarının Kudüs’e
referans oldukları açıktır. Bu referansları şu şekilde
gruplandırabiliriz:
1- Kudüs’e işaret eden mekanla ilgili ayetler:
Kur’an’da mekanla ilgili olarak “Arz-Mukaddese,
Arz-ı Mübareke” kavramları geçmektedir (Maide 5/21;
Araf 7/137; Enbiya 21/71, 81; Sebe 34/18)
. Bu ayetlere bakıldığında Kur’an, “mukaddes diyar”ın özel yerini belirtmemekte, fakat İsra suresinde (17/1) Kudüs’ün ve
çevresinin mübarek ve   mukaddes oluşu açıkça
belirtilmektedir. Kudüs, Mukaddes Belde’nin asıl ve
önemli kısmıdır.
a. Arz-ı mukaddese: Alimler, Maide 5/21’de yer
alan “Arz-ı Mukaddese’nin ve Maide 5/22-24, 26’da
bahis konusu edilen yerin Kudüs ve çevresi olduğuna kaildirler. Ayette :” (Hz. Musa şöyle dedi: Ey kavmim, Allah’ın size vaat ettiği mukaddes topraklara
girip yerleşin ama sakın orada yaşayan kavimden
korkarak geri dönmeyin. Aksi halde hüsrana uğrarsınız” denilmektedir. Taberi, Ebu Leys es-Semerkandi, el-Maverdi, en-Nesefi, el-Kurtubi ve başkaları bu
ayetteki ve onu takip eden 5/22-24, 26 ayetlerdeki
kutsal toprağı Kudüs olarak yorumlamaktadırlar.
b. Meşariqu’l-arz ve Meğaribuha: (Araf 7/137). Ayetteki yerin doğuları ve batılarından kasıt, Taberi,

Maverdi, Kurtubi ve Razi gibi müfessirlere göre
Bilâdü’ş-Şâm’dır ki Kudüs de bu bölgenin en önemli merkezidir. Ayete “Hor görülüp ezilmekte olan
o kavmi de, içini bereketle doldurduğumuz yerin
doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık…”
c. Mübevvee Sıdk (Yunus 10/93): “And olsun biz
İsrail oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızıklar verdik…” Ayette bahsedilen “güzel, temiz yer” bazı müfessirlerce Kudüs,
bazılarınca da Bilâdü’ş-Şâm olarak yorumlanmıştır.
d. Karye: Kur’an’da geçen bu kelime, kimi zaman
Kudüs’e işaret etmektedir. “İsrailoğullarına bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde
bol bol yiyin. Oraya saygılı bir şekilde girin ve Rabbimiz! Dileğimiz isyanımızın affıdır deyin ki biz de
sizin günahlarınızı bağışlayalım…” (Bakara 2/58). Süddi,
Katade, Rebi b. Enes ve Ebu Muslim el-Esfahani bu
kanaattedirler. İbn Abbas ve Ebu Zeyd Eriha olduğuna kanidirler. Razi ve İbn Kesir de birinci görüştedirler.
2- İbadet yerini ifade eden ve Kudüs’ü işaret
eden ayetler:
a. Mescid: (İsra 17/7). “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş
olursunuz. Nihayet diğer fesatçılığınızı cezalandırma vakti gelip çatınca, düşmanlarınız tarafından
şeref ve itibarınız ayaklar altına alındı. İlkinde olduğu gibi düşmanlarınız yine mabedinize (mescid)
girdiler, her yeri yakıp yıkıp talan ettiler.” Bu ayetteki
Mescid, Kudüs’teki Süleyman Mabedidir.
b. Kıble: İslam’da namaz için ilk kıble Kudüs’tü.
Hicretten sonra birbirini takip eden 17 ay, Bakara
2/142-146 ayetlerin vahyi ile kıble değiştirilene kadar Müslümanların namazda iken Beytü’l-Makdis’e
doğru yüzlerini döndükleri bilinmektedir.
c. Mihrab: Mabet veya oda anlamındadır. “Zekeriya mabede her uğradığında Meryem’in yanında
yiyecek bulunduğuna tanık olurdu…”(Al-i İmran 3/37).
“Mabedde dua ve ibadetle meşgul olduğu sırada
melekler ona şöyle seslendiler. (Al-i İmran 3/,39). “Vaktiyle
o iki kişi mabedin duvarına tırmanıp aniden Davud’un huzuruna çıkıverdiler..;(Sâd 38/21). Müslüman
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coğrafyacılara göre Hz. Davud’un, Hz. Zekeriya’nın
ve Hz. Meryem’in mihrabları Kudüs’teki Mabettir.
3- Sembolik olarak Kudüs’ü işaret eden ayetler:
Tin suresindeki “İncire, zeytine, Sina dağına ve bu
güvenilir beldeye yemin olsun ki” (Tin 95/1) ayetindeki
zeytinin sembolik yorumlarında zeytinin Kudüs’teki Zeytin dağına veya Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya
veyahut da Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) veya Filistin’e
işaret olduğu ifade edilmektedir.
4- Kudüs’ü de içine alan Mukaddes Belde’de yaşamış halk ve peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı ayetler:
a. İbrahim: “Biz onu ve yanında bulunan yeğeni
Lut’u kurtarıp, herkes için bereketli kıldığımız topraklara (Filistin) ulaştırdık” (Enbiya 21/71).
b. Davud ve oğlu Süleyman: Sâd 38/18-40,
c. İsa ve annesi Meryem: Al-i İmran 3/35-47; Meryem 19/22-33.
Diğer taraftan İslam gelmeden evvel Kudüs’te meydana gelen olaylar kapsamında Kudüs’ün tahribi
olayı (İsra 17/4-7), İslam’ın gelişinden sonra ise İsra mucizesi (İsra 17/1), kıblenin tahvili olayı (Bakara 2/142-150) ve Bizans’ın mağlup olması ve bölgenin Perslerin eline
geçmesi meselesi (Rum 30/1-3).
5- Mescid-i Aksa:

8

Kur’an’da Kudüs’e işaret eden kesin referanslar kategorisine giren sadece bir ayet vardır. Bu ayet,
İsra Suresinin birinci ayetidir ve anlamı şöyledir:
‘Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmım gösterelim diye kulunu Mescid-i Haramdan çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allah
noksan sıfatlardan münezzehtir”. Bu ayetin Kudüs’e
işaret ettiği konusunda bütün Müslüman tefsirciler
hem fikirdirler. Büyük tefsirci Muhammed Fahreddin b. Ömer er-Razi bu ayeti şöyle yorumlamaktadır: ‘Büyük tefsircilerin burada Mescid-i Aksanın
Kudüs’teki kutsal mabet anlamına geldiğinde hem
fikirdirler. Onlar ittifakla ayette zikredilen mescidin
Kudüs’teki mescide işaret ettiğini kabul etmekte-

dirler. Ayrıca Hz. Ömer, 16/637 yılında şehri fethettiğinde, Kudüs patriği Sophronius ona el-Mescit
el-Aksa’yı gösterdi. Caminin yerini gören Hz. Ömer
şöyle dedi: “Bu yer, tam olarak peygamberin bize
tanımladığı yerdir”. Bu sebeple, daha sonra bu yerin
temizlenmesini ve restore edilmesini emretti1.

B- Hadis Literatüründe Kudüs:
Kudüs’ü yücelten ve öven birçok nebevi hadis vardır. Bu hadisler, Kütübü’s-Sitte gibi ilk dönem hadis
külliyatında ve Vakidi (ö. 207/823)’nin Fütûhu Bilâdi’ş-Şam'ı gibi ilk dönem İslam tarihi kitaplarında
bulunabilir. Ayrıca, Kudüs'ün faziletine dair ihtisas
kitapları ve el yazmaları da mevcuttur.
Kudüs’ün fazileti ile ilgili olarak sadece birkaç hadisi
zikretmek yeterli olacaktır. Bu hadisler genel olarak
Müslüman hadisçiler tarafından sahih hadisler olarak kabul edilmektedir. Bu iki hadisin dışında Kudüs’ün faziletine dair başka hadisler de vardır.
1- Üç Mescit hadisi; Kudüs’ün fazileti ile ilgili olarak en meşhur hadistir ki bu hadis şöyledir: Develer
sadece üç mescide yani, Kabe, Medine’deki benim
mescidim ve Kudüs’teki mescide seyahatten dolayı
eyerlenmelidir2.
2- Mescid-i Aksa’nın ilk inşa edilen ikinci mescid
oluşu: Ebu Zer el-Gıfari’den rivayet edildiğine göre,
o şöyle dedi: “Yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangi mescit olduğunu peygambere sordum?
Peygamber cevap verdi: Yeryüzünde inşa edilen
ilk mescid, Mekke’deki Mescid’i Haramdır. Ondan
sonra hangisi inşa edildi diye sordum? Peygamber
Mescid’i Aksa diye cevap verdi. Sonra bu ikisi arasında kaç yıl vardır diye sordum? Peygamber 40 yıl
diye cevap verdi3.”
1

Mucir ed-Din el-Hanbal i, Tarih-i ei-Kuds ve’I-Halil, C. 1, s. 256.

2

Bu hadis, Buhaıi; Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Daıimi, en-Nesai, Ahmed b. Hanbel, İbn Mace ve İmam-i Malik tarafından temel hadis kitaplannda zikredilir. Bkz., A. J. Wensinck, Concordance et İndices de
la Tradition Musulmane, Tome 2, (Leiden: E. J. B rili 1943), s. 234; İbn
Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. 4, s. 1 O 1; Bu hadisin tercümesi,
M. Lecker’den alınmıştır, ‘Biographical Notes on İbn Shihab ei-Zühri’,
Journal of Semitic Studies, 41 (1996), s. 42.

3

Buhari, Enbiya 12;Müslim, mesacid 1.

3- Hz. Süleyman’ın duası: İsnadı sahih olan bir
hadis-i şerifte4 Resûlullah (a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Süleyman b. Dâvûd (a.s.) Beytü’l-Makdis’i bina ettiğinde Allah Teâlâ’dan üç dilekte bulunmuştur. Bunlar, Allahın hükmüne uygun hüküm verme gücü
ve kabiliyeti, kendisinden sonra kimselere nasib
olmayacak bir mülk ve saltanat ve yalnızca namaz
kılmak niyetiyle Mescid-i Aksâ’ya gelenlerin bağışlanmasıdır. Hadisin devamında Hz. Peygamber’in
şu açıklaması yer almaktadır: “Cenab-ı Hak, Süleyman’a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım.”5
4- Beytü’l-Makdis için yapılacaklar: Bir başka hadisi şerifte bildirildiğine göre de Meymûne (r.anhâ):
“Yâ Resûlallah! Beytü’l-Makdis hakkında bize fetva
ver (tavsiyede bulun)” dedi. Resûlullah (as) şöyle
buyurdu: ‘Oraya gidin ve içinde namaz kılın.’ Hadisin râvisi diyor ki: ‘O zaman burası Dâru’l-Harb’di.’
(Onun için Allah Resûlü sözlerine şöyle devam etti):
‘Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız
kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.’6 Bu hadiste zikredilen zeytinyağı bir sembol
olarak düşünülebilir. Esasında yapılması tavsiye edilen, Kudüs’ün ve Mescidi Aksâ’nın önemsenmesi,
orada özgürce ibadet edilebilmesi için bu mukaddes beldenin bir an önce İslâmî kimliğe kavuşturulmasının sağlanması ve bu kimliğinin korunması
için gayret gösterilmesidir.

zu’l-Mukaddese” olarak nitelemektedir. Bu iki
vasıf kullanılmaksızın Kudüs’e işaret eden daha
başka ayetler de vardır.
2.

Kudüs’ün en önemli özelliği Peygamberlik yurdu olmasıdır. Çok sayıda peygamberin yaşadığı
mukaddes bir mekân olması ve peygamberlerden miras kalan Beytü’l-Makdis’i içerisinde barındırması açısından da Kudüs önemlidir.

3.

Kudüs’ün kutsallığının sebeplerinden biri de
Mescid-i Aksâ’nın etrafının mübarek kılınması ve bu mescidin, Allah’ın yeryüzündeki ilâhi âyetlerinden bir kısmını bünyesinde veya
çevresinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, Mescid-i Aksâ sıradan bir mekân değil içerisinde
veya çevresinde bir kısım harikaları barındıran
mübarek bir mescittir. Âyet-i kerimede şöyle
buyrulmaktadır: “Kulunu, kendisine birtakım
ayetlerimizi göstermemiz için bir gece Mescid-i
Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz
o her şeyi işitendir, görendir.” (İsra 17/1).

4.

Mescid-i Aksâ’nın Mescid-i Harâm’dan sonra
yeryüzünde inşa edilen ikinci mescid olması,
bir başka sebeptir.

5.

Bilindiği üzere Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kıble Kâbe’ye döndürülmeden önce
Müslümanlar, namazlarını belli bir müddet
Beytü’l-Makdis’e yönelerek kılmışlardır. Müslümanlara yüzlerini Mescid-i Haram’a çevirmelerini emreden Kur’ân ayetleri ininceye kadar
Kudüs, Müslümanların kıblesi olmaya devam
etmiştir.

6.

İsrâ ve Mi’râc hadisesi Kudüs’ün kıymetini daha
da artırmıştır. Yüce Allah, yeryüzünde gerçekleşen İsrâ yolculuğunun bitiş ve gökyüzünde
gerçekleşen Mi’râc yolculuğunun başlangıç
noktası olarak Kudüs’ü seçmiştir.

7.

Kudüs’e gösterilen özel ilginin bir diğer sebebi,
Mescid-i Aksâ’da kılınan namazların, Mescid-i
Harâm ve Mescid-i Nebevi hariç diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğuna dair nakledilen hadislerdir.

Mescid-i Aksa’da kılınan namazın faziletine dair rivayet edilen başka hadisler de vardır.
Kudüs’ün İslam nokta-i nazarından önem ve kudsiyetini maddeler halinde şöyle gösterebiliriz:
1.

Kur’an-ı Kerim’de, Kudüs topraklarının faziletine dair birçok ayet vardır. Bu ayetlerden beş
tanesi Kudüs topraklarının bereketli kılındığını ifade ederken, biri de bu toprakları “el-Ar-

4

Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed,el-Câmiu’l-Ahkâmi’l-Kur’ân, thk.
Abdullah b. Abdu’l-Muhsin et-Türkî, Beyrut, 2006, V, 207; Zerkeşî,
Muhammed b. Abdillah, İ’lâmu’s-Sâcid bi Ahkâmi’l-Mesâcid, thk.
Ebu’l-Vefa Mustafa el-Merâğî, Kahire, 1999, s. 29. 5

5

Nesâî, Mesacid, 6 (no: 1408). Benzer ifadeler için bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 176; İbn Mâce, İkametü’sSalâh, 196. İlk iki dilek ayetlerde de zikredilir. Bkz. Sâd 38/35; Enbiya 21/78-79.

6

2 Ebu Dâvûd, Kitâbu’s-Salât, 14
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FİLİSTİN

Türkiye Diyanet Vakfı yardımlarıyla
Filistin halkını yalnız bırakmıyor

İslam coğrafyası ve dünyanın pek
çok noktasında ayrım gözetmeksizin
mazlumlara milletimizin yardım elini
ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail’in
işgal ettiği Filistin topraklarında
yaşayan Filistinlileri yardım
çalışmalarıyla yalnız bırakmıyor.
10

1995 yılından bu yana bölgede
sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle
Filistin halkının yanında olmaya
devam eden Türkiye Diyanet Vakfı
İnsani yardımlar başta olmak üzere,
camilerin yapımı ve restore edilmesi,
eğitim, doğal afet, barınma ve su
kuyusu gibi konularda Filistinlilere Türk
halkının yardımlarını ulaştırdı.

4 yılda 10 milyon dolar Yardım

açtı. Açılan kuyular bölge halkını temiz suya kavuştururken aynı zamanda bölgenin geçim kaynağı
olan tarımsal faaliyetlere de katkıda bulunuyor.

“Kudüs İzzetimizdir!”
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İşgalci İsrail’in başkenti olarak tanıdığı provokatif Kudüs kararına karşı
Türkiye Diyanet Vakfı kararlı duruşunu sürdürdü ve
bu karara karşı bir kınama yayınlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı 2013 yılından bu yana Filistin
Halkına yaklaşık 10 milyon dolar yardımda bulundu.

Kudüs’ün başkalarına ait bir başkent olmasının kabul edilir bir durum olmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi;

Yapılan yardım faaliyetleriyle Filistinlilerin yaşadığı
farklı bölgelerde düzenlediği ramazan ve kurban
organizasyonları ile Filistinlilerin sofralarını bereketlendirdi.

“Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran
bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri,
farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin
en muhteşem örneğidir.

İsrailin saldırıları sonucu Gazze’de yıkılan ve hasar
gören Ez Züheyr, Bedir, Hamza, Buhari, Hasan El
Benna, Safa, Muslim, Sultan Abdulhamid ve Tevhid
camileri Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Kudüs her bir mümin’in canından, malından
aziz bildiği mukaddes bir şehirdir, tüm
Müslümanların Harim-i İsmeti’dir, göz
bebeğidir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i
Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil,
tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.

Gazze’ye Su Kuyusu
İsrail saldırıları altında temiz içme suyuna ulaşmada
da problem yaşayan ve musluklarından deniz suyu
akan abluka altındaki Gazze halkını da başlattığı “Bir
Damla Hayat” projesi kapsamında unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze’de 25 yıl boyunca temiz
içme suyu sağlayacak 11 adet artezyen su kuyusu

Kudüs’ün başkalarına ait bir başkent olmasını
kabul etmemiz, asla ve asla mümkün değildir.
Kudüs Müslümanların manevi başkentlerinden
biridir.
Kurulduğundan beri Mescid-i Aksa bir
İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle
kalacaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kudüs’e yönelik
bu haksız girişimi kabul etmiyor, bütün İslam
dünyasını Kudüs’ün statüsünün korunması
noktasında bir ve beraber hareket etmeye
çağırıyoruz.
Kudüs, iman, inanç ve medeniyet tarihimizin bir
parçasıdır. Kudüs’ün izzeti bizim izzetimizdir”
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MAKALE

İYİLİK VE EBEDİYET

İlyas SERENLİ
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı

Vakıf, geleneksel olarak, bir malın sahibi tarafından
hayrî bir amaca ebediyen tahsisinin müesseseleşmiş adıdır. Vakfeden, menkul veya gayrimenkul malını ferdî veya ictimaî bir hayra adarken aynı zamanda kadim bir değeri de ebediyete aktarır. Aktarılan
ve ebediyete dönüşen sadece malın maddesi ve
onun işlevi değil, vakfedenin gönlünde olan ‘iyilik’
değeridir. İyilik adına ortaya konan halis niyetin bir
yansıması olarak vakfedilen mal da kutsi bir dokunulmazlık ve süreklilik kazanır. Artık vafedilen mal,
vakfedenin ferdiliğinden çıkmış, cemiyetin umumuna mal olmuş; ânın esnasından geçerek ‘ebedilik’ nimetine mazhar olmuştur.

12

İslam vakıf medeniyeti, ortaya çıkışından günümüze, iyiliği hem içinde yaşadığı zamanın renklerine
boyayarak muasırlaştırmış, hem de nesilden nesile
zenginleşen kadim bir gelenek olarak onu ebedileştirmiştir. Böylelikle vakıflarımız, kurumsallaşmış
iyilik olarak, çağının yeniliklerini kazanırken diğer
taraftan tarihüstü unsurları da bünyesinde barındırır. Kültürden kültüre aldığı farklı yöntem ve formlarla vakıflar geçmişle gelecek arasında fasılasız,
derûnî bir ‘iyilik zamanı’ inşa eder.
İster bir zamanların sınırlı bir coğrafyada ömrünü
süren, isterse günümüzün küreselleşmiş mekanında yaşayan mümin, evrensel İslam dininin bir müntesibi olarak iyilik zamanına aidiyetle hem ânı do-

yasıya yaşar, hem geçmişin lezzetine erer, hem de
geleceğin sevincini duyumsar. İyilik ona yaşadığı
çağda kendini gerçekleştirme fırsatı sunarken, aynı
zamanda ruhuna ebedilik saadeti bahşeder. ‘İyilik
insanı’ bu yüzden çağının bahtiyar insanıdır. Kendisine ancak gıpta edilebilecek bir ‘ahirzaman eri’dir.
Vakfedilen mal, Rab Teala’nın fermanında buyrulduğu gibi eksilmez, artar. İyilik zamanına ‘emanet’
edilmiş bir mal artık kendi çağını aşarak bütün zamanların ortak ‘miras’ına dönüşür; zamanın yegâne
sahibi olan Allah’ın korumasına tevdi edilmiş olur.
Nasıl olsa harcanacak, eksilecek olan bir şey, iyiliğe
adanmak suretiyle ebedi hale gelmiş; yaratılış amacına uygun en layık yerini bulmuştur. Artık onun bir
başka şeye tebdili veya başka bir yere tenkili esasen doğru olmaz. Olduğu yer en iyi yeridir; orada
kendisine biçilen yaratılış misyonunu en iyi şekilde
gerçekleştirir.
Zamanı veya mekanı ebedileştirmeye hangimizin
kudreti yeter; Allah’ın irade ve kudretinin dışında?
İçinde yaşadığımız bir ânı, bin yıla dönüştürecek
düzenek henüz icat olmad ı. Lakin, saf bir niyetle
yapılan basit bir iyilik, ânımızı kutsi bir dokunuşla
ebedileştirebilir. O yüzden iyilik erlerini zamanın
nasipdar insanları olarak görmek gerek; bir bakıma
‘ebediyet işçileri’; bugünü işleyerek geleceği kazanan vefakar ‘vakıf insanları’. Onlar son nefeslerine

kadar yılmadan, yorulmadan iyilik işlemeye devam
ederler. İyilikten başka hiçbir şey onları mutlu kılmaz, tatmin etmez. Kendilerini iyilikle vareder, iyilikle yaşarlar. Zamanın sonsuzluğunda bir ilmek
olmak, ‘unutmayan’ın hafızasında kalıcı bir yer
edinmek onlara gaye olarak yeter.
Türkiye Diyanet Vakfımız, çalışanları ve gönüllüleri
ile dünyayı imar ve nesli islah gayemizi hayata geçirmek ve iyilik zamanında baki bir eser bırakmak
arayışındadır. Bizleri bu kutlu kervana dahil ettiği
için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de hep
birlikte iyilik için sayedip en iyiyi ortaya koymaya
çalışacağız.
İyilikle kalınız.
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Arakan kamplarında
Türkiye sevgisi
Myanmar’da Budist fanatikler ve ordunun saldırılarından kaçarak
canlarını kurtarmak için Bangladeş’e sığınan 620 binden fazla
Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırındaki kamplarda zorlu şartlarda
yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Ağustos ayından bu yana bölgede yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, insani
yardımların yanı sıra bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirmesi için de çalışmalar gerçekleştiriyor.
Arakanlı Müslümanların evlerini oluşturmaları için
bambu ve tente gibi malzemeler temin eden TDV
ekipleri, banyo, su kuyuları, köprü ve cami inşa etti.
Arakanlı Müslümanlara yönelik eğitim çalışmaları�nı ön planda tutan TDV, farklı ülkelerdeki Arakan�lı öğrencilere verdiği eğitim desteğinin yanı sıra
kamplarda hem dini hem de Bangladeş Eğitim
Bakanlığı müfredatına göre derslerin verileceği bir
medrese inşa ettiriyor.

Türk bayrağı dalgalanıyor
Tepede Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin bayraklarının yanı sıra bir de Türk bayrağı dalgalanıyor.
Türk bayrağı, Kutupalong’daki kampların birçok yerinden görülebiliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım faaliyetilerini sür�dürdüğü bölge içerisinde bulunan alan, kamplarda
yaşayan Arakanlılar tarafından “Türkiye Tepesi” ya
da “Türk Tepesi” diye ifade ediliyor.
Birçok yerinde motorlu araçların geçebileceği yol
bulunmayan on binlerce kişilik kampta yol tarifinde
de kimi zaman Türk Tepesi kullanılıyor. Hatta böl-

“Bize yardım eli uzatan Türkiye’yi çok
seviyoruz”
Türk Tepesi’ndeki Arakanlı Müslümanlar da Türkiye
ve Türk halkına şükranlarını dile getiriyor.
Birçok Arakanlı, Myanmar’dan gelmeden önce Türkiye’yi bilmediklerini ancak burada Türk yardım
kuruluşları sayesinde Türkiye hakkında bilgi sahibi
olduklarını belirtiyor.

gede yardım faaliyetleri yürüten birçok uluslararası
kuruluş, kendi haritalarında bölgeyi “Turkish Hill”
(Türk Tepesi) olarak işaretlemiş durumda.

FSM, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim
köprüleri
Bölgede tepeler arasındaki dereleri geçmekte zorlanan Arakanlılar için TDV tarafından yaptırılan üç
köprü bulunuyor.
Bambudan yapılan köprülere verilen isimler de Türkiye’deki köprülerin adını taşıyor. Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri,
Arakanlı Müslümanların hayatlarını kolaylaştırıyor.
Köprülerin girişlerinde bulunan tabelalarda yerel
dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce “Bu köprü Türk
halkının Bangladeş’te bulanan Arakanlı mültecilere
hediyesidir” yazısı dikkati çekiyor.

Arakanlı Müslümanlardan Sogira Hammad, 1,5 ay�dır kampta yaşadığını, Türk yardım kuruluşlarının
ailesine gıda, barınak gibi malzemeler sağladığını
söyledi. “Türk halkı sayesinde hayatta kaldık” diyen
Sogira Hammad, daha önce Türkiye ya da Türk halkı
hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Hammad,
“Bize yardım eli uzatan Türkiye’yi çok seviyoruz”
diye konuştu.
Abdül Haşim adlı Arakanlı ise 2 ay önce Bangladeş’e geldiğini, ilk zamanlar su ve gıda dahil hiçbir
şeyleri olmadığını dile getirdi. Haşim, şimdi Türk
yardım kuruluşlarının yardımıyla hayatını sürdürdüğünü dile getirerek, “Yardımsever Türk halkının
katkılarıyla yaşıyoruz” dedi.
Anmar Begüm de 2 aydır burada olduğunu söyledi ve “Türk Tepesi’nde olmaktan çok memnunum.
Türk kuruluşlarının yardımlarıyla hayatımızı sürdürüyoruz. Elhamdülillah Türk halkı çok yardımsever.
Bize yardım eli uzattılar. Bunun için şükran duyuyoruz” ifadesini kullandı.
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Başkan Erbaş,
Arakanlı
Müslümanlarla
buluştu
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Başbakan Binali Yıldırım
ve beraberindeki heyetle
Arakanlı Müslümanların
yaşadığı Bangladeş sınırındaki
Balukhali mülteci kampını
ziyaret etti.
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Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bulunan kampta Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyeti, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve yardım
kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.
Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, bölgede
yürütülen insani yardım çalışmaları hakkında bilgi
alarak Arakanlı Müslümanlara yemek ve insani yardım dağıttı.
Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
Sayan Kaya da eşlik etti.

Arakanlı Müslümanlara tüm İslam dünyası
sahip çıkmalı
Myanmar’daki saldırılardan kaçarak Bangladeş sınırına sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kamplarda
içler acısı bir durum yaşandığını belirterek, Arakanlı
Müslümanlara tüm İslam dünyasının sahip çıkması
gerektiğini söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong kampını ziyaret eden Erbaş,
Türkiye Diyanet Vakfının bölgedeki çalışmalarını
değerlendirdi.

TDV’nin TİKA, Kızılay ve AFAD ile Arakanlı Müslümanlara yardımları organize ettiğini belirten Erbaş,
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bugüne kadar Arakanlı
mültecilere 11 bin 258 gıda paketi, 12 bin 750 kışlık
paket, 4 bin kıyafet paketi dağıttıklarını, 8 duşakabin, 11 tuvalet ve 6 su kuyusu yaptırdıklarını söyledi. Arakanlı Müslümanlar için verilen kurban hisselerini de bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden Erbaş,
bugüne kadar 3 bin 350 kurban bağışının Arakanlı
Müslümanlar için kesildiğini belirtti.
Arakan Müslümanlarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Erbaş, “Müslüman kardeşlerimize hizmet, bizim en tabii vazifemizdir. Vakfımız
aracılığıyla Müslüman kardeşlerimizin gönderdiği
yardımları en güzel şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Kamplarda bütün kardeşlerimize mümkün
olduğunca ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Kamplardaki Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için de imkan sağlamaya çalıştıklarını

vurgulayan Erbaş, “Bir mescit yapımı için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgesel şartlarda buranın
doğasına uygun şekilde gereken neyse o şekilde
yapılacak” diye konuştu.

“Onlar bizim kardeşlerimiz”
Arakanlı Müslümanlara İslam dünyasının da sahip
çıkması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:
“Bu ziyaret vesilesiyle durumu daha da yakından
görme imkanımız oldu. Kutupalong kampında içler
acısı bir durum söz konusu. İnsanlar bir çadır içinde 15-20 kişi, belki 50 kişi yaşıyor. Onlara öncelikle
barınma alanları kurmamız lazım, yaşayabilecekleri yerler yapmamız lazım. Arakanlı Müslümanlara
yardım farz mesabesinde, önemli bir vecibe. Bizim
inancımızda Müslümanlar bir vücut gibidir. Vücudun bir organında bir sıkıntı olursa o bütün vücudu etkiler. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlara sahip
çıkmalı, İslam dünyası olarak bir ve güçlü olmalıyız."
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“Türk Tepesi”
24 bin Arakanlı aileye yuva olacak
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, son dönemde Myanmar’da baskı ve zulümden
kaçarak Bangladeş sınırına gelen 200 binden fazla
Arakanlıya yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin talep etmiş olduğu 24 bin konutun olacağı
bir alan tahsisiyle ilgili de şu anda resmi olarak tam
kesinleşmemekle birlikte bir alan belirlendi. Bu alana bölge insanı 'Türk Tepesi' adını verdi" dedi.
Arakanlı aileler için yapılan faaliyetler hakkında
açıklamalarda bulunan Tutkun, TDV tarafından
2012’deki krizden bu yana kurumsal olarak Arakan’da çalışmalar yürütüldüğünü, Arakanlıların
yaşadığı Bangladeş, Pakistan, Malezya gibi bölgelerde yoğun şekilde çalışmalarının devam ettiğini
söyledi.

Son yaşanan krizle birlikte yoğun bir mülteci akını
olduğuna dikkati çeken Tutkun, bölgede uzun yıllardan beri süren bir dram yaşandığını ve Bangladeş sınırındaki kamplarda binlerce insanın hayatını
sürdürdüğünü anlattı.

“150 metre derinlikten su kuyuları açıyoruz”
Şu anda insanların temel ihtiyaçlarının, mutfak malzemesi, hijyenik malzemeler, branda ve bambulardan yapılmış barınaklar olduğunu kaydeden Tutkun, en büyük sorunlardan biri olan içme suyuna
ilişkin de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Bölgede açılan su kuyularının 5-6 metre derinlikte
olduğunu ve hijyenik olmadığını vurgulayan Tut-

kun, “Sağlıklı içme suyu konusunda bizim önemli
bir çalışmamız var. Arıtma tesisiyle birlikte kurulan
derin su kuyuları açmayı planlıyoruz. 150 metre derinlikten, çıktığı anda suyun hijyenik çıktığı bir üretimden bahsediyoruz. Arıtma tesisiyle birlikte içilebilecek bir su üretilmesini hedefliyoruz. Şu anda bir
kuyu bitmek üzere. Farklı noktalara açılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Nisan ayında
24 bin konut inşasına başlanacak”
TDV olarak 242 bin insana yardım ulaştırdıklarını
açıklayan Tutkun, “Türkiye’nin talep etmiş olduğu
24 bin konutun olacağı bir alan tahsisiyle ilgili şu
anda resmi olarak tam kesinleşmemekle birlikte bir
alan belirlendi. Bu alana bölge insanı ‘Türk Tepesi’
adını verdi” şeklinde konuştu.
Tutkun, Bangladeş sınırındaki bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanması ve Bangladeş askerinin
şu an yapımına devam ettiği 13 kilometrelik yol
çalışmasının tamamlanmasının ardından 24 bin
konutun olacağı projenin yol haritasını belirleye-

ceklerini, projenin inşasına nisan ayında başlamayı
planladıklarını belirtti.
“Türk Tepesi” diye adlandırılan yerde geçici olarak
kurdukları barınma yerleri bulunduğunu dile getiren Tutkun, burada şu anda 600 ailenin konakladığını söyledi.

“Myanmar içindeki ara
verilen proje devam edecek”
Sınırın Myanmar tarafında da 2 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini anımsatan Tutkun, “Hem okul
hem de barınmayla ilgili bir projemiz vardı. Son
noktaya gelmiştik. Başlamak üzereyken bu olaylar
gündeme geldi. Orada da koşullar müsait olduğu
andan itibaren çalışmalarımızı başlatmak istiyoruz”
ifadelerini kullandı.

“Arakan için iki ayda
50 milyon Türk lirası toplandı”
Türkiye’de şu ana kadar, Arakan için 2 ayda 50 milyon Türk lirası toplandığını açıklayan Tutkun, “Bizim
Türkiye Diyanet Vakfı olarak yaptığımız kampanyalar
içinde Somali ve Suriye’den sonra en yüksek rakamlardan birisi. Devlet erkanının ziyaretleri, bunu dünya gündemine taşıması, o anlamda halkımızda bir
farkındalık oluşturdu. Onlar da bu anlamda desteklerini esirgemediler” değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye Diyanet Vakfı
240 bin Arakanlı Müslümana
yardım eli uzattı
Türkiye Diyanet Vakfı,
bugüne kadar Bangladeş’teki kamplarda kalan Arakanlı
Müslümanlardan 240 binine yardım ulaştırdı.

13

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

11.258

Farklı Bölgede
Yardım Dağıtımı

GIDA
PAKETİ

7.000
TEMİZLİK
PAKETİ

12.750
KIŞLIK
PAKETİ

7.498
MUTFAK
PAKETİ

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

4.000
KIYAFET
PAKETİ

600

Myanmar

350

HİSSE
KURBAN

HAZIR SU ve
ENERJİ
PAKETİ

(ADAK-AKİKA-ŞÜKÜR)

Dağıtılan yardımlar,
bir ailenin aylık yiyeceğini
karşılar niteliktedir.

1

MESCİT

8

DUŞAKABİN

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

242.424

Arakanlı’ya
Acil İnsani Yardım

Türkiye’nin Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e sığınan
Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yürüten Türkiye Diyanet
Vakfı, bugüne kadar 240 bin kişiye gıdadan kıyafete, su kuyusu açılmasından mescit yapımına kadar
çeşitli yardımlar ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’da Budist fanatikler
ve ordunun saldırılarından kaçarak Bangladeş’e gelen Arakanlı Müslümanlar için aylardır yardım faaliyetleri yürütüyor.
Vakıf, bu kapsamda Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplarda kalan zor durumdaki Arakanlı
Müslümanlara, görevlileri ve gönüllüleri vasıtasıyla
ulaşıp yardım dağıtıyor. Bugüne kadarki çalışmalar
sırasında gıda paketleri, temizlik paketi, bin mutfak
malzemeleri paketi, kıyafet paketi, barınak malzemesi, su ve bisküvi paketi dağıtıldı. Bu çerçevede
240 binden fazla kişi dağıtılan yardımlardan faydalandı.
Ayrıca 357 adak, akika ve şükür kurbanından elde
edilen 5,5 ton et, Arakanlı Müslümanlara ulaştırıldı.

Son Göç dalgasının başladığı
25 Ağustos’tan bu yana

48 bin 500 aileye
628 bin AVRO

11

TUVALET

6

SU KUYUSU

tutarında yardım ulaştırıldı.

TDV, bunların dışında 500 aileye çadır kurulması
için bambu ve işçilik yardımı sağladı ve iki mescit
yaptırdı.

Hijyen sorununa çare olmaya çalışıyorlar
Türkiye Diyanet Vakfının önemli hizmetlerinden
biri de kamplardaki hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar oldu. Özellikle temiz suya erişimin zor olduğu bölgede Türkiye Diyanet Vakfının
kazdırdığı derin kuyulardan çıkan su, halkın kullanımına sunuldu.
21

Derinliği fazla olmayan kuyulardan çıkan suyun
kullanımında sıkıntı yaşanan bölgede 120 ila 200
metre derinliklerde su kuyuları açıldı. Bu kuyulardan çıkan su, ters osmoz yöntemiyle arıtıldıktan
sonra kullanıma sunuluyor.
TDV, hijyenik şartların oluşmasına yardım etmek
amacıyla 11 tuvalet, 8 duşlu kabin, 20 kişilik şadırvan, tonlarca kapasiteye sahip su tanklarını kampların çeşitli yerlerine yaptırdı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ KASIM - ARALIK 2017

SURİYE

Türkiye-Pakistan
kardeşliği,
Suriye için
umut oldu
Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yaraların sarılması için
yaklaşık 190 milyon TL tutarında yardım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet
Vakfı, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşanan çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçların temininde bile zorluk çeken Suriyeliler, Türk halkının
yardımlarıyla nefes alıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı da günlük sıcak yemek dağıtımı, günlük ekmek üretimi, gıda paketi dağıtımı,
çadır, mutfak malzemesi ve su kuyuları gibi temel
yardım faaliyetlerinin yanı sıra okul yapımı, yıkılan
camilerin yeniden yapımı ve bakım onarımları, sağlık
hizmetlerini destekleme, din görevlisi eğitimleri, eğitim yardımları, ücretsiz giyim mağazaları gibi projelerle Suriyeli savaş mağdurlarının yanında oluyor.

Suriye’deki krizin başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği projelerle 187 milyon TL tutarında ayni ve
nakdi yardımı savaş mağdurlarına ulaştıran Türkiye
Diyanet Vakfı, savaşın acılarını dindirmek için yaptığı
çalışmaların yanı sıra İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Suriye yardımlarına da öncülük ediyor.
TDV, mevcut partner ağı ve uluslararası işbirlikleri
çerçevesinde Pakistan merkezli Baitussalam Derneği
ile ortak proje yaparak, mağdurlara 500 bin dolar tutarında kışlık malzeme yardımı ulaştırdı.

Kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığı bölgede
kışlık giysi ve barınma ihtiyaçları ön plana çıkarken,
TDV ve Baitussalam Derneği işbirliği ile DAEŞ ve rejim saldırılarından kaçıp güvenli bölgelere sığınanlara, çadır, soba, yakacak, battaniye, kışlık elbise ve
ayakkabıdan oluşan kışlık malzeme yardımı yapıldı.
Proje kapsamında ilk etapta Hama yakınlarında yer
alan Sarha bölgesindeki ağır bombardımandan dolayı evlerini terk edip güvenli bölgelere göç etmek
zorunda kalan ve tavuk çiftliğine sığınan 50 aileye
ulaşılarak ihtiyaçları karşılandı.
Sivil yerleşim yerlerine yönelik devam eden hava saldırılarından kaçan halk ise kırsal noktalara ve İdlib’in
kuzeyine doğru göç etmeye devam ediyor.

“Ağır bombardıman nedeniyle evimizi terk
etmek zorunda kaldık”
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım ulaştırdığı mağdurlardan Ebu Halit, bölgede sık sık meydana gelen ağır
bombardıman saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Ailesiyle bir tavuk çiftliğine sığınan Ebu Halit, “DAEŞ
bölgesinde yaşıyorduk. Rejimin çok ağır bombardımanı nedeniyle, sadece üzerimizdeki elbiselerimizle
evimizi terk etmek zorunda kaldık. Kadın ve çocuklarla beraber yaklaşık 200 kilometre yürüyerek bu
tavuk çiftliğine sığındık. Hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımız hasta. Bize şu ana kadarda herhangi bir insani
yardım ulaşmamıştı’’ diye konuştu.

Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya
devam edeceğiz
TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli de mağdur Suriyeli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için
çalışmalar yaptıklarını söyledi.
“Türkiye ve Pakistan kardeşliğinin göstergesi olan bir
çalışma içerisindeyiz” diyen Temelli, şöyle konuştu:
“Pakistan’da faaliyet gösteren Baitussalam derneğiyle beraber yaptığımız proje vasıtasıyla Türkiye sınırına 120 kilometre uzakta bulunan Hama’da, bombardıman altında zor koşullarda yaşayan ihtiyaç sahibi
2.000 aileye çadır, soba ve yakacak yardımı yapıyoruz. Sarha bölgesindeki ağır bombardımandan kaçıp,
güvenli bölgedeki tavuk çiftliğine sığınmak zorunda
kalan 50 aileyi kurmakta olduğumuz çadırlara yerleştireceğiz.”
Çadırlara yerleştirilen ailelerin günlük sıcak yemek ve
su ihtiyacının da yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacağını belirten Temelli, “Türkiye Diyanet
Vakfı olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya
devam edeceğiz‘’ dedi.

23
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4. Uluslararası İyilik Ödülleri

11 Mart’ta
sahiplerini bulacak

Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından 2018 yılında
dördüncüsü düzenlenecek
24

“Uluslararası İyilik Ödülleri”
programı için başta Türkiye
olmak üzere pek çok ülkeden
yaşanmış iyilik hikâyeleri
toplanmaya başlandı.

“Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” sloganıyla dünyanın pek çok noktasına milletimizin hayır
elini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak
ve farkındalığı artırmak için yaşanmış iyilik hikâyelerini ve iyilik öncülerini, “Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri”’ programı ile bir kez
daha ödüllendirecek.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, iyilik için yaşamayı varoluş sebebi olarak gördüklerini belirterek,
bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı olarak iyiliği
yaygınlaştırmak ve insanları iyiliğe davet etmek için
“Uluslararası İyilik Ödülleri” programını düzenlediklerini söyledi. Tutkun, “Bir iyiliği topluma anlatmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceğini
düşünüyor, kötülüğün hakim kılınmaya çalışıldığı
bir dünyada iyiliği insanlığın gündemine yeniden
taşımak için Uluslararası İyilik Ödülleri programını
düzenliyoruz" dedi.

“Uluslararası İyilik Ödülleri” programıyla dünyaya
ve yaşadığı toplumlara örnek olabilecek iyilik hikâyelerini ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren
Tutkun, şöyle devam etti:
“Elbette her iyilik değerlidir, burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj
vermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin
umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında
ilkini düzenlediğimiz Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programından bu yana pek çok
iyiliğin hikâyesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2017 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz, vatandaşlarımız ve
yurtdışındaki paydaşlarımızın önerileri, basından
ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye
olmak üzere Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlara, Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar pek çok noktada yaşanmış yüzlerce iyilik hikâyesi arasından ön
plana çıkan 7 hikâyeye ve bu hikâyenin kahramanlarına iyilik ödülü verdik.”

4. Uluslararası İyilik Ödülleri
Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluş yıldönümlerini bir iyilik hareketine dönüştürerek Türkiye’de ve dünyada
hizmet götürdüğü bütün ülkelerde iyilik, hayır ve
ihsan konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla
2018 yılında dördüncü kez Uluslararası İyilik Ödülleri veriyor.
Dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı
kültürleri yapılan bir iyilik ile bir araya getiren, toplumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, tüm
dünyayı kuşatacak iyilik hikâyeleri, 31 Aralık 2017
tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org adresine ulaştırıldı. Oluşturulan komisyonlar ve jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik hikayelerine 11 Mart 2018’de yapılacak törende ödülleri
verilecek.
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri’ne ilişkin detaylı bilgi
ve örnek iyilik hikayelerine www.uluslararasiiyilikodulleri.com internet adresinden ulaşılabilir.

Genel Müdür Tutkun, “Dünyayı iyilik değiştirecek”
temasıyla düzenledikleri 2017 TDV Uluslararası İyilik Ödülleri’nin, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen programla Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiğini hatırlattı.
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MAKALE

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HİZMETLERİNE
ALMANYA’DAN BAKIŞ

Ramazan DAĞLI
Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi

Etrafımıza şöyle baktığımız zaman insanların birbirlerinden farklı yaratılış ve karaktere sahip olduklarını görürüz. Kimi insanlar iyilik, güzellik, insanlığa
hizmet ve hayırda öncülük hususunda bir araya
gelirler, birbirleriyle yardımlaşırlar, birbirlerine destek olurlar, bu yolda dernekler, vakıflar kurarlar. Kimileri de insanlara karşı düşmanlık, kötülük, şer ve
Allah’ın yasak kıldığı fiilleri işleme hususunda bir
araya gelirler, çeteler kurarlar, hayırda değil, şerde yardımlaşırlar, şerde birleşip birbirlerine destek
olurlar. Yüce dinimiz ise müminlerin iyilik ve takva
hususunda birbirleriyle yardımlaşmalarını, kötülük
ve günahta yardımlaşmamalarını emrediyor.
İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah’tan sakının, Allah’ın cezası şiddetlidir. (Maide 5/2)
26

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) harcamadıkça
iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allâh
onu bilir.” (Al-i İmran, 3/92)
“Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse, bunu yapsın” buyurmuştur.” (Buharî, Zekât 10,

lere gönül veren Müslümanlar iyilikte yardımlaşma,
vakıflara destek olma, kamuya hizmet edecek müesseselere yardım konusunda yardımlarını esirgememişlerdir. Ahiret yolculuğuna çıkarken geride
eser bırakma gayretine yönelmişlerdir
Kâmil odur ki, koya her yerde bir eser, Eseri olmayanın yerinde yeller eser. (Hadimî)
Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey eseri,
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri. (M.A. Ersoy)
Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (a.s) buyurdular ki:
“Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi,
malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki
kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki
kalır.” [Buhârî, Rikak 42]
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Var birazda sen oyalan
Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (a.s) buyurdular ki:

Müslim, Zekât 66-67)

Allah’ın emri Peygamberimizin bu hadisleri bu konuda özel bir fonksiyon icra etmiştir. Bu güzel öğüt-

“Hayra delâlet eden onu yapan gibidir.” (Tirmizî, İlm 14)
buyurması ise hayr yapmanın yanında ona vesile
olmanın da önemine ve faziletine işaret eder.
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MAKALE
Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini
korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu
(organı) hasta olduğu zaman, diğer uzuvlarda bu
sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa (hummaya)
tutulurlar.” (Buhari, Edep 27; Müslim, Birr 66)
Bütün insanların ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaç olduğunu görürüz.
Onun için Zen merde, civan pîre, kemân tîre muhtaç, Ebnây-ı beşer, hâsıh birbirine muhtaç (Yâni, kadın erkeğe, genç ihtiyara, yay oka muhtaç. Kısacası
insanlar birbirine muhtaç) demişlerdir.
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1960 yılların başında Almanya’ya işçi olarak gelen
vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirmek dini
ve milli kimliklerini koruma gayreti ile camiler açmış, dernekler kurmuş anavatan ve diğer ülkelerdeki Müslümanlarla irtibatlarını kesmemişler, onların
sevinç ve üzüntülerine ortak olmuşlardır. Bugün Almanya’da DİTİB 950 derneği ile en büyük sivil İslami
kuruluş olarak hizmet vermektedir. Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde güzel hizmetler yürütmektedir.
Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal
ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önem-

seyen Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin
egemen olması misyonu, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonu ile
hareket eden bu nadide kuruluşumuz ile Vekaletle
Kurban Programı, yurtdışında cami inşası, ihtiyaç
sahiplerine yardım vs konularında işbirliğimiz devam etmektedir.
Dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet,
savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana dil, din, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardım elini uzatan Vakfımız, Ramazan
ayında kurduğu iftar sofraları ve Kurban Bayramında düzenlediği vekaletle kurban kesim programıyla
bayram sevincini yedi kıtada paylaşmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın
hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketidir.
“Bir derdimiz var. O da yıkık gönüllü insanlarla gani
gönüllü insanlar arasında bir gönül köprüsü oluşturmak” prensibine gönül veren Almanya’da bulunan vatandaşlarımız 2017 kurban kampanyasında
yaklaşık 55.000 kurbanın vakfımızca kesilip ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmasına vesile olmuştur.
Vekaletle Kurban kesimi bütün dünyayı saran bir
merhamet eline dönüşmüş, bugün Afrika’da ve
dünyanın başka bölgelerinde Türkiye’ye karşı bir
teveccüh oluşmuş, bunun gerçekleşmesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin çok önemli bir yerinin olduğunu bilen
vatandaşlarımızın bu hizmetlere desteği her geçen
gün artarak katlanmaktadır.
Özellikle son dönemde dünya gündemine oturan
Kudüs konusunda duyarsız kalmamış, Türkiye ve
İslam Dünyasında oluşan destek olma sahip çıkma
ve yanlışa tepki verme konusunda hassasiyetlerini
basın açıklamaları, yürüyüş protesto eylemleri ve
sosyal medya paylaşımları ile desteklemişlerdir.
Allah´ın yeryüzündeki ikinci mabedi Mescid-i Aksa´nın bulunduğu Kudüs, Müslümanların ilk kıblegâhı

olduğu gibi Peygamberler silsilesinin son temsilcisi
olan Hazreti Muhammed´in Miracına basamaklık
etmiş bir şehirdir. Tarih boyunca peygamberler şehri olarak kabul edilen Kudüs, İslamiyet, Yahudilik ve
Hristiyanlık için kutsal yerleri barındırmaktadır. Hazreti Ömer ve Selahaddin Eyyûbî tarafından fethedilen Kudüs; Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de dâhil
olmak üzere 13 asır İslam hâkimiyetinde kaldığı
dönemlerde farklı din ve inançların uyum içinde
yaşadığı adının da ifade ettiği gibi barış şehri olarak
insanlığa örnek teşkil etmiştir. Bu sebeple özellikle
tüm Müslümanlar için vazgeçilmez ve mukaddes
bir emanet olarak kabul edilmiştir. Müslümanların
emanetindeyken insanlığın ortak mirası olan sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşamanın merkezi olan bu
kutsal mekân, ne yazık ki özellikle son asırda şiddet,
nefret ve zulümle anılır hale gelmiştir.
Filistin (Gazze) Yardım Kampanyası: Filistin halkının
acılarının hafifletilmesi ve kadirşinas Türk halkının
yardım elinin mağdur Filistin halkına da uzanmasına
vesile olması düşüncesiyle, Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği (DİTİB) olarak, 9-16 Ocak 2009 tarihlerini içine
alan günlerde bir yardım kampanyası başlatılmıştır.
22.01.2009 tarihinde, 1.017.700, (Bir milyon onyedibin yediyüz), 03.02.2009 tarihinde de, 432.300,
(Dörtyüz otuzikibin üçyüz) olmak üzere toplam,
1.450.000, (bir milyon dörtyüzellibin) Euro nakit
meblağ toplanmış ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ilgili
hesabına havale edilmiştir.
Görev bölgemizdeki cami derneklerimiz 2017 yılı
Ramazan ayında ‘’Su Kuyusu Açma Kampanyası’’
neticesinde yaklaşık 571.000 (Beşyüz yetmiş bir
bin) Euro toplanmış Türkiye Diyanet Vakfının ilgili
hesabına havale edilmiş, Afrika ülkeleri ve Gazze’de
37 su kuyusunun açılması projesi 2018 yılının ilk aylarında tamamlanacaktır.
Türkiye Diyanet Vakfının dünyaya uzanan iyilik eli
ve hizmetleri buradan büyük bir ilgi ile takip edilmekte ve başarıların devamı için dua edilmektedir.
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BİR DAMLA HAYAT

Türkiye Diyanet Vakfı su kuyuları
kurak coğrafyalara umut oldu
Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik
başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında üç Afrika ülkesinde
14 su kuyusu daha açarak günlük içme suyuna dahi ulaşmayan
insanların hizmetine sundu.
Türkiye’de ve dünyanın 135 ülkesinde, eğitimden,
kültüre, sosyal ve hayri faaliyetler ile uluslararası insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlarda faaliyetler yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalardaki açlık ve susuzluğa da
kayıtsız kalmıyor.
TDV, ülkemizin uluslararası alanda artan etkinliği,
aktif diplomasisi, dinamik ekonomisi ve artan teknik
kapasitesi çerçevesinde çalışmalarını gönül coğrafyamızın en uç noktalarına kadar taşırken, başlattığı “Bir
Damla Hayat” projesiyle de bu bölgelerdeki su sorununa çözüm üretiyor.
Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfusun
ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerde
su kuyusu çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Diyanet
Vakfı, bugüne kadar Burkina Faso, Çad, Filistin-Gazze,
Gana, Gine Bissau, Kenya, Madagaskar, Ruanda, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere toplam 11 ülkede
su kuyuları açarak binlerce insana umut oldu.

Bugüne kadar 11 farklı ülkede açtığı 71 su kuyusunu bölge insanının hizmetine sunan Türkiye Diyanet
Vakfı, Burkina Faso, Kenya ve Ruanda’da toplam 14 su
kuyusu daha açtı.
Su kuyularının açılışı için bölgeye giden TDV ekipleri, proje kapsamında Burkina Faso kırsalında bulunan
Sapouy, Sabou, Nıou, Bousse, Bargo, Nıyoko, Gıkofe,
Marcoussı, Bıssıghın ve Toudweogo bölgelerinde 10,
Kenya kırsalında Genza, Kaloleni, Magarini bölgelerinde 3 ve Ruanda’da ise 1 su kuyusu olmak üzere
toplam 14 su kuyusunu bölge insanının hizmetine
sundu.

“Temiz suya ulaşmak için 4 km yol yürüyorduk”
Temiz suya ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyen
köylüler evlerinin yanında açılan su kuyusu ile birlikte
temiz suya artık rahatlıkla ulaşabiliyor.
Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’ya 150 km
uzaklıktaki bulunan, TDV’nin su kuyusu açtığı yerlerden Sapouy bölgesindeki Zero köyü şefi Nessao Ba-

tiamoim Yossouf, “Köyümüze su kuyusu açılmadan
önce, kadınlarımız ve çocuklarımız sabah erken saatlerde köye 4 km uzaklıktaki en yakın su kuyusuna su
almak için gidiyorlardı. Köyümüzde yaklaşık 5 bin kişi
yaşıyor. Bu su kuyusu sayesinde artık temiz su ihtiyacımızı kolayca karşılayabileceğiz” dedi.

Açılan kuyular 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor

Su kuyusunun hemen yanında bulunan ilköğretim
okulunda yaklaşık 400 öğrenci olduğunu söyleyen
Yossouf, bu çocukların temiz suya rahatça ulaştıkları
için her gün hayırseverlere ve Türkiye’ye dua ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında açılan kuyular elektrik ve güneş
enerjisiyle çalışıyor. Yaklaşık 120 metre derinliğinde
açılan su kuyuları, bölgenin ortalama 20 ile 30 yıl arası temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

TDV, ekonomik imkansızlıklar, zorlu iklim şartları, su
kaynaklarının olmaması veya çıkarılamayışı nedeniyle
temiz suya ulaşmada problem yaşanan bölgelerde su
kuyusu çalışmaları gerçekleştiriyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan
Doğu Türkistanlı ailelere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul’da yaşayan
Doğu Türkistanlı ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımı yaptı.
Çin’in yıllardır uyguladığı baskı ve yasaklar nedeniyle çok sayıda Doğu Türkistanlı sığınmacı ülkemize gelirken, son iki yıldır bu sayıda büyük artış
yaşanıyor.

TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mustafa

Gerçekleştirdiği eğitim-kültür hizmetleri ve sosyal
projelerle milletimizin iyilik köprüsü haline gelen
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyor.

ettiği yardımları kardeşlerimize ulaştırmaya devam

Ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye’ye sığınan aileleri ziyaret eden TDV ekipleri, her
biri 25 TL değerindeki toplam 60 bin TL tutarında
2.400 gıda yardım kartını ailelere ulaştırdı.
Gıda yardımının yanı sıra Doğu Türkistanlı ailelerden bazılarının aylık kira giderleri de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor.

Erdem, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkemize sığınan Doğu Türkistanlı aileleri yalnız bırakmıyor,
onları ziyaret ederek milletimizin bizlere emanet
ediyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz zor şartlar
içerisinde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar.
Ülkemize gelenlerin çoğu dul ve yetim aileleri. Bu
nedenle kendi gelirlerini temin etmekte zorlanıyorlar, gelen yardımlarla geçinmeye çalışıyorlar.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplam 60 bin TL değerinde 2.400 adet gıda yardım kartını İstanbul’da
yaşayan 400 aileye ulaştırdık. Vakıf olarak gıda yardımlarımızın yanında 45 ailenin de aylık kira giderlerini karşılıyoruz” dedi.
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Savaş mağduru
engelli çocuklara
yardım eli
İslam coğrafyası ve dünyanın pek çok noktasında mazlumlara ayrım
gözetmeksizin milletimizin yardım elini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı,
Suriye’de savaş ve şiddetin en büyük mağduru çocukları da yalnız bırakmıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından buyana bölgede ayni ve nakdi
yardımlarla Suriyelilerin yanında olurken, son 2 yıldır Suriye’de hayatı yeniden başlatacak projeleri de
sürdürüyor.
İnsani yardım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği “Farkındayım Yanıbaşındayım” projesiyle de
eğitimi yarıda kalmış Suriyeli mülteci çocuklar konusunda önemli çalışmalar yapan TDV, savaşın en

büyük mağduru çocukları da unutmadı. Türkiye
Diyanet Vakfı, Suriye’de hayatı yeniden başlatacak
projeler çerçevesinde Azez kentinde savaş mağduru engelli çocuklar için rehabilitasyon merkezi açtı.
Fırat Kalkanı operasyonu sonrası oluşan huzur ve
güven ortamı sayesinde geri dönüşlerin artmasıyla
bölgedeki çalışmalarına hız veren Türkiye Diyanet
Vakfı, savaşın neden olduğu insani krizde rehabilitasyon imkanları kalmayan özel eğitime muhtaç
çocuklar için ‘’Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi”
projesini hayata geçirdi.
TDV’nin desteğiyle tam kapasite hizmet vermeye
başlayan Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi, 2
bin civarında engelli çocuğun bulunduğu Azez’de
160 çocuğa hizmet veriyor.

Engelli çocuklara yönelik
merkezlere daha çok ihtiyaç var
Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdusselam Necar,
beş yıldan fazla süredir devam
eden çatışmaların ülkede ciddi bir
yıkıma neden olduğunu, özel eğitime muhtaç çocukların bu durumdan
daha fazla etkilendiğini belirtti.

Günlük yaşamın normale dönmeye başladığı
Azez’de engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon
merkezlerinin çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade
eden Necar, Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin bölge halkının talebi doğrultusunda Türkiye
Diyanet Vakfı desteğiyle açıldığını söyledi.

Vakfı’na ve hayırsever Türk halkına vermiş oldukları

Azez bölgesinde yaşları 2-12 arasında 2 bin civarında engelli çocuk bulunduğuna işaret eden Necar,
“Bu merkez özellikle engelli çocuğu olan ailelerin
taleplerine cevap vermekte. Şu an 160 engelli çocuğumuza hizmet vermekteyiz. Ancak bölgenin
sürekli göç alması nedeniyle bu merkezlere ihtiyaç
daha da artıyor” dedi.

öğretmenlerin eğitimi, başarılı öğrencilerin destek-

destekler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı, ulaştırılan bağışlarla bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim
faaliyetlerini destekleme amaçlı okul inşaatları,
lenmesi projeleriyle de Suriye halkının geleceğine
yönelik çalışmalarına devam ediyor.
35

Merkezde, fizik tedavi, işitme engelliler ve psikolojik destek olmak üzere üç bölüm bulunduğunu
kaydeden Necar, “Geçtiğimiz yıllarda yeterli desteği bulamadığımız için merkezimizin sürekliliğini sağlamakta çok zorlanıyorduk. Türkiye Diyanet
Vakfı’nın bizi desteklemesinden sonra ise tam kapasiteyle hizmet vermeye başladık. Türkiye Diyanet
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TDV CAMİLER

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan
Evlad-ı Fatihan’a
yeni cami inşası
Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Kırşehir Belediyesi işbirliği ile Bosna Hersek’in
Olovo kentinde inşa edeceği Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii’nin temeli atıldı.
İslâm’ın asli hüviyetiyle anlaşılması, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması
amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet
Vakfı, ümmetin her bir ferdi ile gönülleri buluşturan
birlik mekânları inşa etmeyi sürdürüyor.

nuşmada, Olovo ile Kırşehir’in 2013 yılında “kardeş
belediye” olduğunu hatırlattı. Bahçeci, Olovo’dan
gelen talep üzerine burada sadece cami değil, yanında lojman, misafirhane, şadırvan, derslikler ve
nikah salonu da yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar ülkemizde 3 bin 603 cami, 25 farklı
ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası
yaptıran Türkiye Diyanet Vakfı, Evlad-ı Fatihan diyarı Bosna’daki yeni cami projesini Kırşehir Belediyesi
işbirliği ile gerçekleştiriyor.

İnşaatın bitim süresinin 2 yıl olarak planlandığını
dile getiren Bahçeci, TDV aracılığıyla bu süreyi bir
yıla düşürmek istediklerini vurguladı.

Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii’nin temeli, 3 Kasım
2017 Cuma günü yapılan törenle atıldı. Kırşehir
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, törende yaptığı ko-
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Bahçeci, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in, vefatından hemen önce
Bosna Hersek’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a emanet ettiğini aktararak, “Cumhurbaşkanımıza emanet edilen Bosna, her Türk evladına

bir emanettir. Her zaman yanınızda olacağımızın
altını çizmek isterim” dedi.

anda 400 kişinin ibadet edebileceği cami, tek kubbeli ve klasik form üzerine inşa edilecek.

Atılan temelin bir başlangıç olacağını kaydeden
Bahçeci, “Bu eser sayesinde kardeşliğimiz daha da
pekişecek, birlikte faaliyetlerimiz daha da artacak”
ifadesini kullandı.

Külliye içinde caminin yanına inşa edilecek iki katlı binada ise idari ofis, misafirhane ve nikah salonu
bulunacak. Tek minareli olarak tasarlanan caminin
avlusunda ise yöresel taşlarla tasarlanmış bir şadırvan ve havuz yer alacak.

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar da vakıf olarak dünyanın her tarafında camiler,
okullar, üniversiteler yaptırdıklarını, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını belirtti.

“Bu cami Kırşehir-Olovo kardeşliğinin bir
mührü”
Olovo Belediye Başkanı Dzemal Memagic de temeli atılan caminin gelecek nesillere miras kalacağını
ve Olovo-Kırşehir iş birliğinin anıtı olacağını vurguladı.
Türk halkına ve Kırşehirlilere destekleri için teşekkür eden Memagic, “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bosna Hersek’in de diğer bölge ülkeleri ile
aynı imkanlara sahip olması için verdiği destek için
teşekkür ediyorum” dedi.

TDV’nin Bosna’da inşa ettiği dördüncü cami
Dünyanın dört bir tarafından ümmeti bir araya getiren camileri inşa eden Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna Hersek’te Gorajde Kayseri Camii, Tesanj Camii ve
savaş yıllarında yıkılan Ferhadiye Camii’ni yeniden
inşa ederek bugüne kadar üç camiyi Bosnalı Müslümanların hizmetine sundu.
Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii ve Külliyesi, Türkiye
Diyanet Vakfı’nın Bosna’da inşa ettiği dördüncü
cami olacak.

Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic ise projenin
hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, saygı duyulan bir devlet, güçlü bir ülke haline geldiğini dile getiren Ljevakovic, “15 Temmuz
gecesi Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için
nasıl dua ettiysek, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardım etmesi için dua ediyoruz” şeklinde konuştu. Ljevakovic, inşa edilecek caminin Kırşehir-Olovo kardeşliğinin bir mührü olacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii’nin temeli dualarla atıldı.

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak
Toplam bin 520 metrekare alan
üzerine yapılacak cami ve külliye, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak. Külliyenin ana
işlevini oluşturacak ve aynı
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Arnavutluk’ta Müslümanların
100 yıllık hayali gerçek oluyor
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da inşasına başlanan ve Balkanlar’ın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan
Namazgah Camisinin inşaatı, hayırsever Türk halkının yardımlarıyla sürüyor.
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Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla 2015 yılında atılan ve başkent Tiran semalarında hızla yükselen caminin kaba inşaatı tamamlanırken, 2018 sonunda ibadete açılması bekleniyor.
Caminin tamamlanan 4 minaresi ve şerefeleri bölgenin görünümünü şimdiden farklı bir atmosfere
dönüştürmüş durumda. Cami garajlarında ve kültür merkezinde ise hem mekanik hem izolasyon çalışmaları devam ediyor. Kurşun ve taş kaplama işleri
büyük oranda tamamlanırken, elektrik tesisatı işleri
sürüyor.

Cami inşaatı 2018 yılı sonunda
tamamlanacak
Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Koordinatörü Yasin Şengül, cami inşaatının
2018 yılının sonlarına doğru bitmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, caminin tamamlandığında “Balkanların en büyük camisi olacağını” vurguladı.
Başkent Tiran’da halk arasında Namazgah olanak
bilinen bölgede 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen caminin yaklaşık 5 bin kişilik cemaat kapasitesi
bulunduğunu ve dış alanıyla camide 10 bin kişinin
namaz kılabileceğini belirten Şengül, caminin bölge halkı için “100 yıl öncesine dayanan bir rüya” olduğunu ifade etti.

"Türkiye’den Arnavut kardeşlerimize
hediye"
Cami inşaatı için 1990’lı yıllardan itibaren girişimler
olduğuna ancak bunun 2015 yılında caminin temelinin atılmasıyla gerçekleştiğine işaret eden Şengül, “Arnavutluk’ta, Osmanlı mimarisiyle günümüz
inşaat teknolojisini birleştirerek bu yapılan inşaatı

inşallah biz Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimize
hediye etmiş olacağız” diye konuştu.
Şengül, inşaatına Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlanan caminin, Türkiye’den hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığına işaret etti.
Namazgah Camisi’nin külliyesinde çalışma odaları,
kütüphane, kültür merkezi, otopark, Kur’an kursu,
sergi salonu, yemekhane ve konferans salonu da
bulunuyor. Caminin yanına ayrıca “Birlikte Yaşam
Müzesi” adını taşıyacak bir müze de inşa edilecek.

Camiler kapatılmıştı
Arnavutluk’ta 1950’li yıllarda 100 bin civarında nüfusa sahip Tiran’da yaklaşık 40 cami bulunuyordu.
Ülkede 1967 yılında, dönemin komünist rejimi tarafından dinin yasaklanmasıyla tüm camiler kapatılmış, bunların büyük çoğunluğu yıkılmış, bir kısmı
depoya, kültür evine ya da müzeye dönüştürülmüştü.
Nüfusu bugün 1 milyonu aşan Tiran’da yaklaşık
18 cami bulunuyor. Ancak şehirdeki Müslümanlar,
yeterli cami olmaması nedeniyle cuma ve bayram
namazlarını, sokaklarda ve meydanlarda kılmak zorunda kalıyor.
Arnavutluk’ta yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın yarısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor.
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Batı Afrika’nın en büyük
camisinde sona gelindi

Gana’daki Müslümanlar, başkent Akra’nın Kanda Mahallesi’nde inşaatı süren
Batı Afrika’nın en büyük camisinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Yaklaşık 40 dönümlük araziye yapılan cami ve külliye, Akra’ya farklı bir görünüm katacak.
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Gana Millet Camisi ve Külliyesi İdari ve Mali İşler
Sorumlusu Mehmet Emin Gökyer, cami ve külliyenin yapımına 5 yıl önce başlandığını belirterek, “Bu
proje, Batı Afrika’nın kaderini değiştirecek” dedi.

Gökyer, külliyede 400 öğrenci kapasiteli erkek
imam hatip lisesi ve 200 kişilik seminer salonu olduğunu da kaydetti.
Külliyede Gana Başmüftüsü Osman Nuhu Shaarubutu için de bir ofis olacağına işaret eden Gökyer,
bir de sağlık merkezi yapılacağını belirtti.

Gökyer, projeyle Gana’daki Müslümanların bir merkezden yönetilmesine yönelik bir yapı oluşturulacağını ifade ederek, şunları söyledi:

Caminin tamamen Türk inşaat mühendisleri tarafından yapıldığını söyleyen Gökyer, “Bizim kültürümüzü yansıtacak ince işler, mermer olsun, kalıp ve vb.
olsun, Türkler tarafından yapılıyor” diye konuştu.

“Cami tamamlandığında 5 bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Caminin dışında bir adet vakıf binamız
var, yaklaşık 400-500 metrekare. Birinci katı kadınlar için, ikinci katı erkeklere yönelik. Onun yanında
kütüphanemiz var. Kütüphanenin üstü de lojmanlar ve misafirhane olarak ayrıldı.”

Gökyer, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın da destek
verdiği bu projeyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kuruşların da ilerde Gana’ya daha çok yardım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kubbeli
ve Çatılı Her
Türlü Cami ve
Dini Yapılar
Restitüsyon
Projeleri

Eğitim
Tesisleri ve
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Kamu ve
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Restorasyon
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verilen alanlar:

Tadilat Bakım
Onarım İşleri

Betonarme
Güçlendirme
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CAMİLER

Şırnak Geylani Camii yeniden
İbadete açıldı
Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarınca
düzenlenen saldırıda tahrip olan ve daha sonra
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından onarılan Geylani
Camii, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı
ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.
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Cuma namazını Geylani Camii’nde kılan Başbakan
Yıldırım, namazın ardından caminin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım, “Artık bunlar bu
millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ilimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Beraber, birlikte önümüzde inşallah çok güzel günler olacak” dedi.
Şırnak'ta iki yıl önce yaşanan terör olaylarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, «İki yıl önce maalesef vatan

hainleri, hiç gözünü kırpmadan burada binalarımızı
başımıza geçirdiler. Camilerimizi yıktılar. Hayallerimizi yok ettiler. Yavrularımızın, gençlerimizin geleceğini kararttılar. Zannettiler ki 'Oldubittiyle biz
Şırnak'ı ele geçiririz. Şırnaklıları esir alırız.' Şırnak
buna geçit verir mi? Elbette vermez. Vermediniz.
Alçakları perişan ettiniz, yerle bir ettiniz. Dediniz ki
'Biz Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, biz bir milletiz. Bayrağımız bir, devletimiz bir, vatanımız bir.' Bu
ülkede biz 'bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız' dedik"
şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şırnak’ta bölücü terör örgütünün il genelinde 27 camiyi yıktığını,
70 camiye de hasar verdiğini belirterek, “Kim yaptı bunları, Allah’ını tanımayan, tanıyorsa bile onun
emirlerine uymayan, onun evine göz dikenler. Orada terör yapanlar ancak şeytanı memnun ederler.
Başka kimsenin rızasını kazanamazlar. Mabetlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus
borcudur, şeref borcudur” dedi.

Caminin yeniden gençlerle, çocuklarla şenleneceğim değine Başkan Erbaş, “Camimizde çocuklarımız
eğitim görecekler, gençlerimizin gönlü, ruhu bu camiye bağlı olacak ve bu camimizde sonsuza kadar
ezanlar dinmeyecek bu camimizin göğsüne hiçbir
zaman namahrem eli dokunmayacak” diye konuştu.

Caminin hayırlı olmasını dileyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, camilerin bulundukları her yerde, o
diyarda yaşayan insanların Müslümanlığının dünyaya, aleme ilan edildiği yerler ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, camilerin dirliğin,
birliğin, kardeşliğin omuz omuza saf olunmasının
merkezi olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin kıblesi
bir ve aynı safta, önümüzde, arkamızda, yanımızda kimlerin olduğuna bakmaksızın omuz omuza
yüce Allahımızın divanına duruyor, onun önünde eğiliyor, secdeye varıyoruz. Bu bizim dinimizin,
omuz omuza, birlikteliğe, birliğe, kardeşliğe aynı
istikamette yürümeye aynı hedef için kilitlenmeye
verdiği önemi göstermesi bakımından son derece
önemlidir.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Başkan Erbaş, Geylani Camiyi milletimizin yardımları ve destekleri ile onarıldığını söyleyerek katkısı
olanlara teşekkür etti. Başkan Erbaş, camilerin göğsüne hiçbir zaman namahrem elinin dokunamayacağını, camilerden kıyamete kadar ezanların dinmeyeceğini söyledi.

Caminin açılışında dua eden Başkan Erbaş, “Allah’ım
bu camimizde ilelebet ezanların okunmasını nasip
eyle, ezanlarımızı dindirtme bayrağımızı indirtme,
vatanımıza göz diken din düşmanlarına fırsat verme Allah’ım. Vatanımız için kurmuş oldukları her
türlü tuzağı kendi başlarına makus eyle Allah’ım.
Allah’ım, kardeşliğimizi daim eyle. Allahım, bu toprakları bizlere, milletimize vatan yapmak için şehit
olan bütün şehitlerimize rahmet eyle” niyazında
bulundu.

Geylani Caminin yeniden ilimle, hikmetle, ibadetlerle ihya olacağına işaret eden Başkan Erbaş, “Geylani Camimizde nice insan secde edecek, rüku edecek, Rabbimize hep birlikte ibadet edeceğiz” dedi.

Açılış programına Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yanı
sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma
Bakanı Nurettin Canikli de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Geylani Camii’nde hutbe okuyup Cuma Namazı kıldırdı.
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EĞİTİM

TDV Bakü Türk Lisesi
yeni binasına kavuştu

Türkiye Diyanet Vakfı Bakü
Türk Lisesi’nin yeni binası,
44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Azerbaycan
ziyaretine eşlik eden eşi Emine
Erdoğan tarafından açıldı.

TDV Bakü Türk Lisesi binasının fiziki altyapısı, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tamamen yenilendi. Okulun yenilenen binasının açılış törenine, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Ceyhun Bayramov,
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı Tayyar Altıkulaç, TİKA ve TDV yetkilileri ile
veliler ve öğrenciler katıldı.
Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Emine Erdoğan,
Azerbaycan’ın en başarılı okullarından biri olan TDV
Bakü Türk Lisesi ile gurur duyduklarını söyledi.
TDV Bakü Türk Lisesinin bundan sonra da parlayan
bir yıldız olmaya devam edeceğini vurgulayan Er-

doğan, “Buradan mezun olan gençlerin hem Azerbaycan’ın güçlenmesine hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine büyük katkı
sağlayacaklarına inanıyorum” ifadesini kullandı.
Erdoğan, “Eğitim ve öğretim her şeyin başıdır. İnsandaki cevheri ortaya çıkarır. Geleceği inşa eder.
Sizler de geleceğimizin mimarı olacaksınız. İnanıyorum ki sadece akademik ve mesleki başarıya değil, dünyanın ihtiyacı olan merhamete, vicdana ve
sevgiye de yatırım yapacaksınız. Sağlam bir gelecek
ancak bu değerler üzerine bina edilebilir” diye konuştu.
Azerbaycan’la eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye her alanda güzel ilişkilerin bulunduğuna dikkati
çeken Erdoğan, “Fakat bu ilişki devletlerarası münasebetlerin ötesinde bir kardeşlik ilişkisidir. ‘Tek
millet, iki devlet’ sözü bu kardeşliğin en güzel ifadesidir” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Azerbaycanlı öğrencileri üniversite eğitimlerini Türkiye’de almaları
için ülkemize davet etti.  
Azerbaycan’da 23 yıldan bu yana başarısı ve yetiştirdiği öğrenci profili ile örnek bir okul olan TDV
Bakü Türk Lisesinin tüm giderleri, Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından karşılanıyor.
Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk ve kardeşlik köprüsünü kuvvetlendiren okulda, 112 Azerbaycan vatandaşı öğretmen olarak görev yapıyor. 268
kız, 559 erkek toplam 827 öğrencinin eğitim gördüğü okulun şimdiye kadar 23 mezunu üniversite
sınavlarında ülke birincisi oldu.
Daha önce Bakü Devlet Üniversitesinin tahsis ettiği
binada faaliyet gösteren TDV Bakü Türk Lisesi, bu
eğitim yılından itibaren faaliyetini Azerbaycan Eğitim Bakanlığının ayırdığı ve TİKA tarafından onarılan yeni binada sürdürüyor.
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Nazar Manzarayı İnşa Eder:

İslam Düşünce Tarihi için
Bütüncül Bir Okuma Önerisi
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın
Aile ve Gençlik Merkezi (TDV
KAGEM) tarafından, “Nazar
Manzarayı İnşa Eder: İslam
Düşünce Tarihi için Bütüncül
Bir Okuma Önerisi” başlıklı
panel düzenlendi.

46

TDV Konferans Salonu’nda yapılan panel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın ile Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, panelde yaptığı konuşmada,
İslam düşünce tarihinden azami ölçüde faydalanmak adına son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını belirterek; İslam Düşünce Atlasının, İslam
düşünce geleneğinin bütüncül bir şekilde görülebilmesini sağlayacak kıymetli bir çalışma olduğunu
kaydetti.
İslam Düşünce Atlasının ilmi, insani ve siyasi bağlamda muhkem bir duruş ve geleceği inşa konusunda önemli imkân teşkil ettiğine değinen Başkan
Erbaş, şunları söyledi;
“İslam dünyası bugün ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Acil çözüm bekleyen siyasi, iktisadi, sosyal
bunalımların yanında, en önemli mesele, yaşanan
entelektüel kriz ve bu bağlamda İslam dünyasının
kendisiyle ve dünya ile yüzleşmesidir. Bu doğrultuda, İslam’ın insana, çevreye, eşyaya ve hadiselere
bakışının, insanlığın yaşadığı anlam krizlerini çözecek ve insanlık mefkûresine rehberlik edecek şekilde ortaya konulması, dün olduğu gibi bugün de
Müslümanların temel mesuliyetleri arasında yer almaktadır. İnsanlığa şahitlik etme çabasıyla ifa edebileceğimiz bu sorumluluğun bize yüklediği vazife-

lerden biri de değişen dünyada bilgi, insan, değer,
varlık ve âlem tasavvurlarının eleştirel bir muhasebesidir. Bu muhasebeyi gerçek anlamda yapamadığımız sürece, bugün insanlığın gelecek umudu
olan nebevî mesaja karşı da aslî yükümlülüğümüzü
yerine getirmemiş oluruz. Bu yükümlülükle ilgili bir
zafiyet ise sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık açısından yaşanan sorunları çözme adına büyük bir imkânın göz ardı edilmesi olacaktır.

İslam Düşünce Atlası, Tâbiîn döneminden
günümüze kadarki süreçte oluşan hafızayı

le karşılaşırlar. Böyle bir hafızanın yitirilmesi durumunda; anlamlı bir karşılaşmadan değil, ancak
asimilasyondan bahsedebiliriz. Maddî ve manevî
dünyamızda onulmaz yaralar açarak, toplumumuzu büyük bir kimlik bunalımının eşiğine getiren bu
asimilasyonun üstesinden gelebilmek, ancak bu
derin hafızayı yeniden kazanabilmemizle mümkündür. Bu meyanda, İslam Düşünce Atlası’nın, Tâbiîn
döneminden günümüze kadarki süreçte oluşan
hafızayı gözler önüne sermek suretiyle anlamlı bir
sürekliliğe katkı sağlayacağına inanıyorum.

sürekliliğe katkı sağlayacaktır…

İslam düşünce geleneğine bütüncül bir
bakış, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetleri
açısından önemli bir husustur…

İslam düşünce geleneğine ilişkin bütüncül bir idrakin bize çok yönlü katkılar sunacağı muhakkaktır. Öncelikle, bu yaklaşım bahsi geçen entelektüel
krizlerle yüzleşebilme noktasında bizlere güçlü bir
zemin, önemli bir heyecan ve özgüven kazandıracaktır. Şurası açık ki, medeniyetler ancak kendilerini
inşa eden kurucu hafızalar zemininde birbirleriy-

İslam düşünce geleneğine bütüncül bir bakış, ilim
ve hikmet geleneğimizin geleceğe taşınmasında
önemli bir imkân olan Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetleri açısından önemli bir husustur. Zira
bu çalışma, Başkanlığın toplumsal hayatın birçok
alanında ve küresel boyutta sunduğu din hizmetlerinin birbirini tamamlayarak hayatı kuşatmasına

gözler önüne sermek suretiyle anlamlı bir
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önemli katkılar sunacaktır. Nitekim kadim dönemde ulemanın ürettiği bilgiyi anlamlı kılan hususlardan biri, bu bilginin kendi içerisinde değer kazandığı, ‘küll’ yani ‘bütün’ fikri idi. Zira bilimsel disiplinler,
hakiki anlamlarını bahse konu bütünlük içerisinde
buluyor, kurumlarımız bu bütünlüğe nispetle değer
ve hizmet üretiyor ve işlevlerini yerine getiriyordu.
Aynı şekilde ulema hareketliliklerine bereketli bir
zemin hazırlayan kadim coğrafi-kültürel havzalar
bu bütüne mensubiyetleri aracılığıyla birlik kazanıyordu. Bu itibarla, İslam Düşünce Atlası’nın zikredilen “bütün” fikrini yeniden kazanma ve tevarüs
ettiğimiz ilim geleneğini gerçek boyutlarıyla bize
gösterme noktasında oldukça önemli bir işlev ifa
edeceğini düşünüyorum.”

hazırlanan “İslam Düşünce Atlası”nda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kudüs’ü korumak için gece gündüz
çalışmak zorundayız”

İslam Düşünce Atlası’nda medeniyetin düşünce temellerine ilişkin çok önemli bir çaba ortaya konulduğunu ifade eden Kalın, “İçinde yaşadığımız bu
arayışlar dönemiyle ilgili üzerinde yine düşünmemiz gereken konular var. Şimdi zor bir dönemden
geçiyoruz. Sıcak problemlerle uğraşıyoruz. İslam

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın
da İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının desteğiyle

Atlası incelediğini, İslam düşünce geleneğinin sürekliliği ve çeşitliliğiyle ilgili bir çalışmanın ortaya
konulduğunu ifade eden Kalın, “Aslında bizim hafızamızı kaybetmemizin sonuçlarından biri bu tabi,
çok bilinçli olarak bize unutturuldu. Dönemlendirme meselesi... Tarihimizin temel dönüm noktaları
nelerdi? O tarihin, düşünce tarihimizin, ilim tarihimizin kurucu unsurları kimlerdi? Bunların bugüne
etkisi ne oldu? Biz bu soruları uzun yıllar maalesef
oryantalist metinler üzerinden, Avrupa merkezli tarih perspektifinde okumak durumunda kaldık” diye
konuştu.

dünyasında çok ciddi siyasi, toplumsal, ekonomik,
mezhebi problemler var” değerlendirmesini yaptı.

bugünü sahih bir idrakla kavramları gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması
kararına da değinen Kalın, “Kudüs hepimizin onuru,
şerefi ve ortak davasıdır. Onu korumak için hepimiz
gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu bizim öncelikle imanımıza olan görevimiz. Daha sonra tarihe
karşı bir vazifemizdir. Bunun için mücadele edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim
Argun moderatörlüğündeki panelde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
öğretim üyeleri Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Halil Üçer konuşma yaptı.

“Gençlerin geçmişi ve bugünü sahih idrakla
kavramaları gerekiyor”
TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak da İslam Düşünce Atlası’nın kalıcı ve derinlikli çabaların desteklenmesi konusunda başka kurumlara örnek olacağını
söyledi.
KAGEM’in, üniversitelerdeki akademik bilginin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması konusunda çalıştığını kaydeden Toprak, “Biz inanıyoruz ki
gençlerin yarınları inşa edebilmeleri için geçmişi ve

Panelde, İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının destekleriyle hazırlanan “İslam Düşünce Atlası” projesinin değerlendirilmesi yapıldı.
Panele, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın ile Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Eski
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun ve çok sayıda
davetli katıldı.
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Milletimizin emanetlerini
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı 4. Yıl Sonu buluşması gerçekleşti.
Vakıf çalışanları bu yıl 4’ncüsü düzenlenen
yıl sonu toplantısında bir araya geldi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfının hayır işlemek,
iyiliği hayata geçirmek için bağışta bulunan, maddi
imkan sağlayan milletimizin hayrına vesile olan bir
kurum olduğunu belirtilerek, "Milletimizin verdiği
emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, çok şükür bu
vesileyle güzel işlere imza atıyoruz" dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
İlyas Serenli, programın açılışında yaptığı konuşma-

da vakıf ruhunun samimiyet, aidiyet ve güven duygusu esasıyla gerçekleşebileceğini ifade etti.
Vakıf anlayışının Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminden bu yana var ola geldiğini belirten Serenli
şöyle konuştu: “Vakıf anlayışı Peygamber Efendimiz
(s.a.v) döneminden bu yana bizlere miras gelen bir
anlayıştır, bunu Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve sahabelerin hayatında çok kere görmek mümkün. Bu anlayış, geçmişten bu yana pek çok hayırlı ve güzel işin
insanların hizmetine sunulmasına vesile oldu” dedi.

Vakıf medeniyetinin ihsan ve infak anlayışı üzere tezahür ettiğine dikkat çeken Serenli, şunları kaydetti:
“Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor; 'Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe, gerçek
iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir'. Kur’an-ı Kerim’de şu iki kelime çokça geçer biri infak diğeri ihsan. İnfak, Allah yolunda harcamak, ihsan
da iyilik yapmak aynı zamanda işini dürüstçe yapmak
demektir. Okuduğum ayette olduğu gibi pek çok
Ayet-i Kerime’de infak ve ihsan kelimesi birlikte zikredilir. Yani Allah yolunda harcarken, aynı zamanda
doğru olmamız iyilik üzerine olmamız bizlere emredilir. Bugün islam coğrafyasında gördüğünüz tüm
vakıf eserleri ihsanın tezahürüdür yani iyilik yapmak
üzerine vakfedilmiş, inşa edilmiştir.”

bugüne kadar vakfa emek veren herkese teşekkür
ederek, bu yolda hizmet etmiş ve yaşamını kaybetmiş personele de Allah’tan rahmet diledi.

“Güzel İşlere vesile oluyoruz”

Vakıf medeniyetinin bugüne gelmesinde ihsan kavramını hayatında düstur edinmiş nice isimsiz kahramanların olduğunu ifade eden Serenli, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak hayır işlemek, iyiliği hayata geçirmek
için bizlere bağışta bulunan, maddi imkan sağlayan
milletimizin hayrına vesile olan bir kurumuz. Milletimizin verdiği emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz,
çok şükür bu vesileyle güzel işlere imza atıyoruz. Ataullah İskenderi’nin güzel bir sözü var, 'Siz Allah nezdindeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız Allah’ın sizi
hangi işte istihdam ettiğine bakınız' diyor. Evet Allah
bizi böyle hayırlı bir işte istihdam etti, bunun şuuru
ve farkındalığı içerisindeyiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının kurulduğu günden bu yana
pek çok hayırlı işe vesile olduğunu belirten Serenli,

Program kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının Arakanlı Müslümanları konu alan belgesel de gösterildi.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu,genel kurul üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
TDV Konferans Salonu’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Genel
Kurulun açılış konuşmasını, Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş yaptı.
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Başkan Erbaş, Vakfa emek veren, kuruluşuna öncülük eden, kuruluşundan beri, fedakâr ve özverili çalışmalarla bu iyilik kervanına katılan, maddi ve
manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ederken,
ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta
olanlara da sıhhat ve afiyet diledi.
İnsanın dünya ve ahiret saadetini hedefleyen İslam’ın, bireysel, sosyal ve küresel boyutta huzurun
yaşanmasını temin eden hukuki ve ahlaki ilkeler
getirdiğine işaret eden Erbaş, “Bu meyanda, iyilik,
yardımlaşma, paylaşma ile ilgili birçok ayet-i kerime

ve hadis-i şerif, İslam’ın ilk yıllarından itibaren, vakıfların kurulup kurumsallaşmasına rehberlik etmiştir.
Böylece vakıf ahlakı Müslüman hayatının ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir. Bu inanç ve ahlak üzerine, iyiliği âleme hâkim kılma ideali ile inşa edilen
İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir. Tarihten
günümüze Müslümanlar kurdukları vakıflarla; eğitim, yardımlaşma, toplumsal huzur ve barış gibi birçok alanda nice hizmetler yaparak dünyaya örnek
olmuşlardır” dedi.

İyilik yolunda 42. yıl
Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam’ın hayır ve bereket
mefkûresini ve ecdadın iyilik mirasını, emanet bilinciyle günümüze ve geleceğe taşımak amacıyla 1975
yılında kurulduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

“Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın, din hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi hususunda ihtiyaç duyduğu maddi kaynağın oluşturulması
ve yönetilmesi gayesine matuf çalışmalarla, TDV,
iyilik ve güzellik yolunda 42. yılını tamamlarken nice
güzel hizmetler yapmıştır. Bugün 1.000 şubesi ile
ülkemizde ve 140 ülkede iyiliğin adresi olmuştur.
Ülkemizin gelişen ekonomik ve siyasi gücü, Başkanlığımıza verilen önemin ve sunulan imkânların
artması sayesinde ve tüm dünya Müslümanlarının
ülkemizden beklentilerinin çoğalması ile birlikte evrensel bir hayır kuruluşu haline gelmiştir.
İnsanlığın ve İslam ümmetinin birçok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde; Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep,
meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmıştır.
Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından
gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayrî çalışmaları yapmıştır. Müslüman azınlıkların, savaşlara,
işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmuştur.
TDV, ülkemizde ve dünyada, insanlığa barış ve huzuru getirecek, hak, adalet, merhamet ve barış
mefkûresine, sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel
ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret göstermiştir. Kurduğu müesseseler, yayınladığı dev eserler, yetiştirdiği ilim adamlarıyla da bilgi ve hikmet
temeline dayalı bir iyilik medeniyeti inşa etme yolunda kalıcı yatırımlar yapmıştır.
Filipinler’den Haiti’ye, Moskova’dan Suriye’ye, Arakan’dan Amerika’ya kadar her yerde halkımızın hayır
köprüsü olarak, nice güzel çalışmalara imza atmış,
vermiş olduğu hizmetlerle ülkemizde ve İslam coğrafyasında etkili bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.”

“Yaptıklarımızdan çok daha fazla, yapmamız
gereken hizmetler var”
“Vakfımız, halkımızın en çok güven duyduğu kurumlardan biri olan DİB ile birlikte yaptığı hizmetlerle
kazandığı güven ve itibar ile her gün daha da güçlenmektedir” diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette 42 yıldır vakfımızın yaptığı hizmetleri bu
kısa zamanda zarfında anlatmamız imkân dâhilinde değildir. Ancak yapılan çalışmaları hiçbir zaman
yeterli görmek de mümkün değildir. Bilakis insanlığın yaşadığı krizler, küresel sıkıntılar, her geçen gün
daha çok çalışmak ve imkânlarımızı büyütmek için
sorumluluğumuzu artırmaktadır. Yaptıklarımızdan
çok daha fazla, yapmamız gereken hizmetlerin olduğu muhakkaktır.
Bu anlamda gayet tabii olarak her müessese kendini sürekli muhasebe etmeli ve yenilemelidir. Özellikle hizmette 40 yılı aşkın bir teşkilat, geleceğe
daha sağlam ve emin adımlarla yürüyebilmek için,
elbette tarihiyle, birikimiyle ve ulaştığı hedeflerle
yüzleşmelidir. Bunun için kırk yıllık emeğin ortaya
çıkardığı, kıvanç duyduğumuz hizmetlerin sahip olduğumuz potansiyel ile orantısını mukayese etmek
zorundayız.
Hizmet alanlarının nicelik ve nitelik yönünden amaca uygunluğunu gözden geçirmeliyiz. İnsan kaynaklarımızı muhatap kitlelerin algı ve beklentileri
açısından yeniden ele almalıyız. Ortaya çıkan hayır
ve bereket atmosferinin topluma tanıtılması ve kitlelere ulaştırılmasındaki başarıyı analiz etmeliyiz.
Hizmet alanlarımızı ve sorun çözme kapasitemizi
güncellemeliyiz. İktisadi ve idari yapımızın işlevselliğini gözden geçirmeliyiz. Gençlere ve aile yapımızı
güçlendirmeye yönelik yaptığımız çalışmaların boyutunu, yurt ve gençlik hizmetlerimizi ciddi şekilde
muhasebe etmeliyiz.”
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“Uluslararası eğitim faaliyetleri daha
kapsamlı hale getirilecek”
Türkiye Diyanet Vakfının, milletimizin teveccühü, ülkemizin vizyonu ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile her geçen gün hizmet potansiyelini büyüttüğünü vurgulayan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:
“Vakfımız; bağışçı ve destekçilerinin güvenini muhafaza ederek maddi imkânlarını daha da büyütmenin
gayreti içinde olacaktır. Kurumsal hizmet ağını genişletme, kaynak üretme ve bağış toplama, eğitim
hizmetleri, hayri hizmetler, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği, alanlarındaki politika ve stratejilerini
sağlam temeller üzerinde ve uzun vadeli planlarla
daha güçlendirecektir.
İslam’ı karalama çalışmalarının uluslararası bir endüstriye dönüştüğü dünyada, İslam’ın aydınlık ufkunu insanlığa daha güçlü şekilde taşımanın planını
yapacaktır inşallah Vakfımız. Bu bağlamda özellikle
uluslararası eğitim faaliyetleri daha planlı, kapsamlı
hale getirilecektir.
Sosyal sorunların gittikçe hayatı daha çok kuşattığı
günümüzde; kadınların ve gençliğin karşı karşıya
olduğu problemlerle mücadele etmek, kimsesizlere,
mültecilere, sokak çocuklarına, madde bağımlılarına, bakıma muhtaç insanlara ve engellilere destek
olmak, bir iyilik hareketinin göz ardı edemeyeceği
alanlardır. Bu alanlardaki çalışmalarımız daha da artacaktır.
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Yeni bir dönemin başlangıcında Türkiye Diyanet
Vakfı, daha ileri hedeflere ulaşmak için daha büyük
adımlarla yoluna devam etmeyi amaçlarken, bu
amacını kalpleriyle, dualarıyla, bağışlarıyla, bilgileriyle, tecrübeleriyle ve maddi-manevi diğer her türlü imkânlarıyla hayra hizmetkâr olan, iyiliğe omuz
veren insanımızla gerçekleştirebileceğini asla unutmamalıdır.
Vakıf hizmetlerinin Rabbimiz katında çok değerli olmasının yanında bir o kadar da zor ve manevi
mesuliyeti ağır bir iş olduğu aşikârdır. Milletin ibadet niyetiyle yaptığı maddi desteğini, duasını, umudunu, hayallerini bir emanet bilinciyle alıp taşımak
dünyanın en hassas ve ağır sorumluluğunu yüklen-

mek demektir. Bu çerçevede yapılan en küçük israf,
ihmal, dikkatsizlik ve özensizlik Allah katında hesabı
verilemeyecek bir vebalin altına girmek demektir.”

“İyilik öncülerine ve hayırseverlere bir kere
daha teşekkür ediyorum”
“Bu iyilik kervanında 42 yıldır nice insan hizmet etmiştir” diyen Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bugüne kadar bu emaneti omuzlayıp layıkıyla yerine getiren hocalarımıza, kardeşlerimize teşekkür
eder, bundan sonra bu ulvi görevi üstlenecek olan
hocalarımıza ve kardeşlerimize de muvaffakiyetler
dilerim. Bu vesileyle Vakfımızın Olağanüstü Genel
Kurulunun hayra vesile olmasını, yeni heyecanlar ve
imkânlar getirmesini ve yeni dönemin iyilik yolculuğuna bereket katmasını niyaz ediyorum.
Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfına emek ve gönül veren, bu hayır ve hasenat yolunda iyiliğin izini yıllara nakşeden iyilik öncülerine
ve hayırseverlere bir kere daha teşekkür ediyorum.
Dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah’tan (cc) rahmet,
hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Elbette mülkün sahibi ve Âlemlerin rabbi olan Allah,
yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışanları
muhakkak destekleyecek ve onları asla yalnız bırakmayacaktır.”
Açılış konuşmasının ardından Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı’na, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, oy birliğiyle seçildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Olağanüstü Genel Kurul Faaliyet raporunu sundu.
Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu’nun okunması
ve müzakeresinin ardından her iki rapor da oybirliği
ile ibra edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Olağanüstü Genel Kurulunda,
yeni Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyeleri şu
isimlerden oluştu:

MÜTEVELLİ HEYETİ
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

İlyas SERENLİ

Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Huriye MARTI

Dr. Hüseyin KAYAPINAR

Mütevelli Heyeti Üyesi

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Kadir DİNÇ

Mütevelli Heyeti Üyesi

Mütevelli Heyeti Üyesi

Sedide AKBULUT

Macit BALCI

Mütevelli Heyeti Üyesi

Mütevelli Heyeti Üyesi

DENETIM KURULU
Osman TIRAŞÇI
Denetim Kurulu Başkanı

Hasan Ali YILDIZ

Mustafa Hakkı ÖZER

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi
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SEMPOZYUM

4. TDV Uluslararası Öğrenci
Sempozyumu: “Birlikte Yaşama
Ahlakı ve Kültürü”

Türkiye Diyanet Vakfı, 4. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
kapsamında “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü” başlıklı
uluslararası sempozyum düzenliyor.
Gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle ülkemizde
ve İslam dünyasında İslami ilimler alanında ilmi
araştırmalar için insan kaynağı yetiştirilmesine
katkıda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, bu kapsamda başlattığı Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarını sürdürüyor.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan sempozyum, 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek.
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Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler ile ülkemizdeki
öğrenciler arasında kültürel zenginlik anlamında
bilgi paylaşımı ve ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla başlatılan sempozyumun
bu yılki teması, “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü”
olacak.
İslam medeniyetinde birlikte yaşama kültürü, tarihteki örnekler, İslam coğrafyasındaki uygulamaların yanı sıra bu çerçevede karşılaşılan zorluklar
ve pek çok konunun masaya yatırılacağı sempozyumda birlikte yaşama kültürünün bugüne kadarki en önemli sembolü olan Filistin ve Kudüs de

sempozyumun önemli konu başlıkları arasında
yer alacak.
İlki 2014 yılında Bursa’da düzenlenen Uluslararası
Öğrenci Sempozyumunun dördüncüsü, Kayseri
Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Müftülüğü ve TDV
Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek.
Sempozyumun bilim kurulunda ise başta Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere 9
farklı üniversiteden 31 akademisyen yer alıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü
öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katılarak tebliğlerini sunacakları
sempozyumun başvuruları sempozyum@tdv.org
mail adresinden yapılabiliyor. Başvurular 16 Şubat
2018 tarihine kadar devam edecek.
4. TDV Uluslararası Öğrenci Sempozyumu hakkında detaylı bilgi ise www.tdv.org adresinden alınabilir.
Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılarak kültür hayatına kazandırılacak.

FUAR

Türkiye Diyanet
Vakfı uluslararası
STK fuarında
Uluslararası sivil toplum
kuruluşları, İslam Dünyası
STK’ları Birliğince (İDSB)
düzenlenen fuarda
bir araya geldi.
İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi,
aralarında Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye ve İslam
dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının
da yer aldığı 63 ülkeden 160’a yakın STK’yı ağırladı.
Çeşitli panel ve çalıştayların düzenlendiği fuarda,
farklı ülkelerle sürdürülebilir işbirliği konuları
görüşülerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı çalışmaları ve yayınları tanıtıldı.
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Fuarda yer alan Türkiye Diyanet Vakfı standını
AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve
Fatma Benli, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, TGTV Başkanı Hamza Akbulut ve çok
sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ziyaret etti.
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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 Vakfının faaliyet
alanlarıyla ilgili bilgi verildi.
Özbekistan Cumhuriyeti Din İşleri Bakan Yardımcısı
Utkır Hasanboyev ve beraberindeki heyet, Nijerya
Majlis Tadamunil Muslimeen Başkanı Abdul Fettah
Oyedele Mohammad Tani ve beraberindeki heyet,
Irak İmam Halisi Üniversitesi Müdür Şeyh Ali El Cuburi ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek İslam
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Birliği Başkanı Reisü'l Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ve beraberindeki heyet, Yetim Başkanı Mehmet
Gülsatar ve beraberindeki heyet, Sudan Munazzamat Al-Da’wa Al-İslamiyyat yardım kuruluşu, Tüm
Engelliler Konfederasyonu üyeleri, İspanya Mezquita Sevilla kurumu başkanı Malik Rahman Ruiz ve
beraberindeki heyet ve Gine Bissau Ulusal İmamlar
Birliği Başkanı Djalo Aladje Bubakar ve beraberindeki heyet vakfımıza ziyaretler gerçekleştirdi.
Yapılan ziyaretlerde vakfımızın faaliyetleri hakkında
bilgi verilirken, eğitimden hayri ve sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda işbirliği konuları ele alındı

Özbekistan Heyeti

Nijerya Heyeti

Irak Heyeti

Bosna Hersek Heyeti

Yetim Vakfı Heyeti

Aaa Heyeti

Tüm Engelliler Konfederasyonu Heyeti

İspanya Heyeti

Gine Bissau Heyeti

İyiliği tak ip et...

