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Biliyoruz ve inanıyoruz ki hayatta ve insanın fıtratında asıl olan
iyiliktir. Müminler için hayat, bir iyilik yolculuğudur. İyilik ihmal
edilirse kötülük kendine zemin bulur. Bunun için kötülükle en büyük
mücadele iyiliğin yaygınlaşması için yapılan çalışmalardır. Türkiye
Diyanet Vakfı olarak kötülüklerin yeryüzünü kuşattığı, savaşların,
yoksulluğun şiddetin, terörün, göçün, huzuru, güveni ve neşeyi esir
aldığı bir dünyada iyiliği hakim kılmak, zihinlerde ve gönüllerde
iyilik adına farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemizde ve dünyanın
farklı köşelerinde gayret gösteren iyilik neferlerine ödül veriyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlediğimiz 4. Uluslararası İyilik Ödülleri programı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan
Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay
Başkanı Org. Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
katılımlarıyla gerçekleşti.
Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete ve vahşet görüntülerine
rağmen, dünyanın dört bir yanından hikayeleriyle ümitlerimizi tekrar
yeşerten iyilik neferleri, Uluslararası İyilik Ödüllerinde alkışlandı.
Vefa ödülü de ülkemizin bekası için mücadele eden kahraman Türk
Ordusuna ithafen Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'a takdim
edildi.
Ayrıca mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bir iyilik mevsimine
daha girecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Her yıl
olduğu gibi bu Ramazan da hayır ve ihsan yürüyüşümüze daha
büyük adımlarla devam ediyoruz. Selam, dua ve hayırlarınızı
emanet bilerek tam 43 yıldır zekat ve fitrelerinizi emanete riayet
şiarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, Ramazan sevincini milyonlarca
kardeşimizle birlikte yaşıyoruz.
“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” başlığıyla düzenlediğimiz
2018 Ramazan programıyla yurt içinde 864 noktada, yurt dışında
ise 84 ülkenin 326 bölgesinde, iftar sofraları kuracak, gıda yardım
paketleri dağıtacak, bayramlıklarla yetimleri sevindireceğiz.
Kuruluşundan bugüne kadar bu iyilik hareketine gönül ve destek
veren aziz milletimize teşekkür ediyor, Ramazan ayının milletimize,
İslam coğrafyasına ve bütün insanlığa barış, huzur, şefkat ve
merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ediyoruz.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
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RAMAZAN
Ramazan ayı, her şeyden önce bizlere “Arûsu’l-Kur’an” yani “Kur’an’ın gelini” olarak ifade edilen Rahman Sûresi’nin başlarında geçen ve birbirini
beyan eden; “Rahman, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı” ayetleriyle, insanın bu dünyaya geliş amacının,
yüce Kitabımız Kuran’ı öğrenmek olduğunu ve varoluş gayesini hatırlatan önemli bir zaman dilimidir.
Çünkü Ramazan; Kur’an, insan ve anlam merkezinde, bizi yoktan var eden Cenâb-ı Hakk’la kurduğumuz irtibatın zirveye taşındığı bir aydır.
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Kuşatıcı bir
kardeşlik zemini

RAMAZAN-I
ŞERİF
4

Ramazan, modern dünyanın baş döndürücü kuşatması altında olan ruhlarımızı teskin etmeye, kendimizi ve çevremizi algılayıp anlamaya ihtiyacımızın
olduğunu hatırlatıp bizi manevi yönden donatacak
olan rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Ramazan,
gönül dünyamızı yenilemek, zayıf yönlerimizi güçlendirmek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim
etmek ve böylelikle iç huzurumuzu bulmamız için
bulunmaz bir fırsattır.
Ramazan bağışlanma ayıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde; “Bir kimse, inanarak
ve sevabını sadece Allah’tan bekleyerek, Ramazan
orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur. Buna göre, bizi Rabbimizin terbiyesine sokan Ramazan, iman ve ihlası merkeze alarak
bizlere mağfiret ve istikametin kapılarını açıp yeni
başlangıçlara sevk etmektedir.
Ramazan ayı, bireysel yaşantımızı canlandırıp bizlere birçok güzelliğin kapılarını araladığı gibi, toplumsal yaşantımızda da birçok farkındalığa vesile
olmaktadır. Merkezden başlayıp çevreye yayılan
bu rahmet dalgası, -farkında olalım olmayalım- hepimizi kuşatmaktadır. Nitekim kardeşinin yüzüne
gülmeyi sadaka olarak bizlere takdim eden nebevi
öğretiyle başlayan uhuvvet ve muhabbet, bu bereketli ayda zekât ve sadaka-i fıtırla daha da anlam
kazanan cömertlik duygusuyla taçlanmaktadır.
Bahse konu ettiğimiz bu genel çerçevenin içine
dâhil olan bütün müspet neticeleri dinî literatür-

Sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle,
teheccütüyle, mukabelesiyle, itikâfıyla,
Kadir Gecesiyle, fıtır sadakasıyla,
dualarıyla, tevbe-istiğfarlarıyla, zikir
ve niyazlarıyla ve daha birçok feyiz ve
bereketiyle gelen Ramazan, bizler için
büyük bir nimet ve Allah’ın yeryüzüne
rahmetinin açık bir tecellisidir.
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de “birr” yani “iyilik” kavramıyla ifade ediyoruz. Bu
doğrultuda Kur’an-ı Kerim, iyiliğin bireye dönük
yönüne işaret etmekle birlikte, toplumsal bir iyilik
bilinci geliştirmeye de özellikle vurgu yapmaktadır.
“İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” ayeti, zikrettiğimiz bu boyutu
gözler önüne sermektedir. Öte yandan; “Sevdiğiniz
şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu bilir.”
ayetiyle de bir Müslümanın, kardeşlerinin maddi
ve manevi ihtiyaçlarına karşı tam manasıyla duyarlı
olmadığı sürece, gerçek anlamda iyiliğe ulaşmış sayılamayacağının önemini vurgulamaktadır.
İşte Ramazan, yaşadığımız dünyadaki olanca kötülüğe rağmen iyilerin iyilik için koşuşturduğu
bereketli bir aydır. Dolayısıyla birlik, berberlik ve
dayanışmaya önemli bir katkı sunan Ramazan ayı,
sürekli ve kuşatıcı bir kardeşlik zemini oluşturarak
ibadet, kültür ve medeniyet yaşantımıza çok önemli dokunuşlar yapmaktadır. Bu noktada aynı inanç,
tarih, kültür ve medeniyeti paylaştığımız İslam coğrafyasındaki diğer kardeşlerimizle de aynı hissiyatın
paydaşı olma hususunda önemli bir imkândır Ramazan ayı.
Ramazan Kur’an’ın nazil olduğu aydır. Dolayısıyla hak ile batılın ayrışım noktası olan Kur’an, sahih
olana ilimle yönelmeyi bizlere işaret etmektedir.
Bu sebeple, Yaratıcımızın kemal sıfatları nasıl ilim
sıfatıyla anlam kazanmışsa, biz kulların da kemale
ermesi ancak ilimle olacaktır. İçerisinde Kur’an okunan ev ile Kur’an okunmayan ev arasındaki farkın,
ölü ile diri arasındaki fark gibi olduğunu idrak edebilen her mü’min, insanlığın dirilişine zemin oluşturacak bu ay vesilesiyle Kur’an-ı Kerim’e azami ilgi
göstermeli, ondan faydalanmanın yollarını aramalı
ve Kur’an terbiyesi içerisine girerek onunla hemhal
olmalıdır.
Ramazan bütün yönleriyle bir hayat muhasebesi
için en uygun zamandır. Aklı ve tefekkürü davranışlara hakim kılma şeklinde ifade edebileceğimiz mu-

hasebe, kulluk düzleminde ibadetlerin en önemli
motivasyon kaynağıdır. Günlük beş vakit namaz,
haftada bir kıldığımız Cuma namazı, Ramazan ayı,
kulluk muhasebemizin aktif olduğu mühim zaman
dilimleridir.
Bunun yanında kendimiz için yaptığımız bu muhasebeyi daha ciddi bir yaklaşımla ümmetin meseleleri hakkında nerede durduğumuzla ilintili olarak
gerçekleştirmeliyiz. Çünkü bizler kendinden sorumlu olduğu kadar yakın ve uzak çevresinde olup
biten her şeyden sorumluyuz. Bu da omuzlarımıza
dünya ve ukbâya taalluk eden önemli bir sorumluluk yüklemektedir.
Birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği, Rabbimizin
yaptığımız ibadetlerin karşılığını Kerim sıfatıyla sınırsız olarak verdiği bu bereketli atmosferi ganimet
bilerek çok iyi değerlendirelim. Kendimizi, nefsimizden başlayarak külli bir muhasebeye tabi tutalım.
Bu itibarla, hoşnut olmadığımız menfi davranışlarımızı Ramazan ayı vesileyle terk etmeye azmederek
manevi yönden arınmaya gayret edelim. Ramazan-ı
Şerif’in feyiz ve bereketinden istifade etmenin medarı olan birlik, beraberlik ve dayanışmayı millet ve
ümmet zemininde tüm işlerimizde merkeze alalım.
Yapacağımız taat ve hasenatla Allah’ın rızasını kazanmaya çalışalım. Kur’an-ı Kerim’in indiği bu ayda,
Kur’an’ı yüzünden okuduğumuz gibi, onun deruni
manası üzerinde de tefekkür ederek Müslümanca
bir bilinç oluşturalım. Oruçlarımızı, şuur halini kaybetmeden Allah rızasına muvafık olan söz, eylem
ve tutumlarla destekleyerek tutalım. Bu şehrâyin
havasına evlerimizdeki çocuklarımızı da mutlaka
dâhil edelim.
Bu vesileyle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının
kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize,
ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenâb-ı
Hakk’tan niyaz ediyorum.
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MAKALE

HAYATIN İYİLİK MEVSİMİ
RAMAZAN
İlyas SERENLİ
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşırken bir iyilik mevsimine daha girecek olmanın sevincini ve
heyecanını yaşıyoruz. İyilik için yaşamayı varoluş
sebebi olarak gören ve dünyayı iyiliğin değiştireceğine inanan biz Müslümanlar için Ramazan ayı, manevi kazancı artırmanın bulunmaz bir fırsatıdır. Zira
Ramazan, sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için
yapacağımız amellerimizin yine Rabbimize oruçlu
iken arz edileceği müstesna bir iyilik mevsimidir.

8

Kâinatın huzurla dolduğu, sevincini ruhumuzda
hissettiğimiz mağfiret ayı ramazan ikliminde kardeşlik bağını güçlendirmeye, topraklarımızda ve
nice diyarlarda ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ramazan
coşkusunu beraber yaşamaya, hikâyemize daha
çok insanı ortak etmeye hep birlikte çaba göstereceğiz. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer
verdiğimiz bu ayda insanlığın kimsesi olmaya çalışacak, hiç tanımadığımız insanlarla orucumuzu
açacak, aynı safta kıblemize yönelerek Rabbimize
iltica edecek ve içtenlikle yaptıkları dualara ortak
olacağız.

Türkiye Diyanet Vakfı mensupları olarak her ramazan bizler için aynı zamanda geçmişin bir muhasebesi ve geleceğin bir planlamasıdır. Ne mutlu ki
adalet, ihsan ve merhamet ilkelerimizin rehberliğinde ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması amacıyla 1975’ten günümüze 43 yıldır umudu, kardeşliği, sevgiyi yaymak için ülkemizde ve yedi kıtada
insanlığın hizmetinde sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüze bugün 140 ülkede 1000 şubemizle devam etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
Vakfımız, hayatın hemen her alanında hayra köprü
olarak hayırseverlerin gönüllerinden taşan iyiliklere
aracılık yapıyor, onları en layık olduğu sahalara yönlendirmeye çalışıyor. Eğitim, sağlık, kalkınma, insani
yardım, sosyal hizmet, din hizmetleri, ilmi araştırma
ve benzeri birçok alanda hizmet yürüten Vakfımız,
hamdolsun milletimizin yüz akı kurumlarından biri
olarak veren eli alan elle nebevi bir nezaket ve nezahet içerisinde buluşturuyor, milyonlarca insana
umut ışığı oluyor.

İyilik denizinde bir damla olabilmek, umudu, kardeşliği, sevgiyi yaymak muradıyla çıktığımız bu
yolculukta evvelce hiç adım atmadığımız coğrafyalarda hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunarak, bazen bir annenin küçücük umudu bazen
bir çocuğun gözünde parlayan tebessüm ile mutluluğu yaşatmaya çabalıyoruz. Sınırları aşan destekleriniz sayesinde savaş, kriz, deprem, sel, kuraklık gibi
afetlerin yaşandığı bölgelere yönelik yardım kampanyaları aracılığıyla nice mağdur ve mazlumun
yaralarına bir nebze merhem olabilmeyi, acılarını
az da olsa hafifletmeyi amaçlıyoruz.
Diğer taraftan yarınlarımıza sahip çıkmak ve geleceğe bakan nesiller yetiştirmek için yurt içinde ve
yurt dışında yürüttüğümüz eğitim yatırım ve faaliyetlerimizle binlerce gencimizi milletimizin şefkat
kanatları altına alıyoruz. Geleceğin dünyasını şekillendirecek bu gençlerin umutlarını yeşertmek ve
hayallerine ortak olmak için elimizden gelen tüm
çabayı sarf ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından
ülkemize gelen misafir öğrencilerimiz vasıtasıyla
gönül coğrafyamız ile şimdiden insanı inşa etmeye
matuf yeni iyilik köprüleri kuruyoruz.
Bizler geleceğe iz bırakmanın fedakârlık istediğini biliyoruz ve insana yapılan yatırımı her değerin
üzerinde görüyoruz. İnsanlığın ağır bir sınavdan
ve bir değerler krizinden geçtiği günümüzde eğer
iyiliğin kazanmasını istiyorsak hep birlikte daha
çok çalışmalıyız. İyilik paylaştıkça ve yardımlaştıkça
çoğalır. Bu yolda dualarınıza olduğu kadar desteklerinize ve paylaşmanıza ihtiyacımız olduğunuzu
bilmenizi isteriz.
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84 ülke ve 326 bölgede
Ramazan sevincini
kardeşlerimizle yaşayacağız

Ramazan ayında dünyanın
84 ülke ve 326 farklı
bölgesinde muhtaçlara gıda
kolisi dağıtacak, kardeşlerimiz
için iftar sofraları kuracağız.
Türkiye genelinde il ve
ilçe şubelerimizce iftar
programları düzenleyecek,
ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı
aileler için “alışveriş
yardım kartı” dağıtacağız.
Ayrıca yurt içinde ve yurt
dışında hayırseverlerimizin
destekleriyle bayramlık
hediye ederek yetimleri
sevindireceğiz.

Türkiye Diyanet Vakfı, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri ve üstlendiği sorumluluğun bilinciyle ülkemizde ve yedi kıtada, milletimizin emanet ettiği fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyor.
Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt
dışında faaliyetlerimizi genişleterek sürdürürken,
bu Ramazan ayında “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!” diyor aziz milletimize umut bağlayan ve yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola
çıkıyoruz.
Bugüne kadar düzenlediği Ramazan programlarında milletimizin fakir ve muhtaçlara ulaşan yardım
eli olan, Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda
açtığı iftar sofralarında milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı,
Ramazan faaliyetlerini bu yıl da artan bir ivmeyle
devam ettiriyor.
Geçen yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz “Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her
Zaman” kampanyası çerçevesinde yurt içinde ve
yurt dışında toplam 8 milyon 500 bin TL yardım
ulaştırdık. Ülkemizde ve 64 ülkenin 278 bölgesinde iftarda iyilik sofraları kurarak, ihtiyaç sahiplerine
gıda kolileri dağıttık. Bu Ramazan ve her zaman,
şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için emanetiniz olan zekat, fitre ve bağışlarınızı gerçek sahiplerine ulaştırıyoruz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - NİSAN 2018

11

RAMAZAN

“Yedi kıtada Ramazan İklimi”
Bu Ramazan’da 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi
olacak Ramazan iklimini dünyanın dört bir tarafına
taşıyacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!” konseptiyle organize ettiğimiz bu yılki Ramazan yardım kampanyası
çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında fakir ve
yardıma muhtaçlara yardımlar yapacak, alışveriş
yardım kartı ve gıda yardım paketleri, yetimlere
bayramlık dağıtacak, iyilik sofraları kuracağız.
12

Bu yılki Ramazan programı kapsamında, Türkiye
geneli ile dünyanın 84 ülkesi ve 326 farklı bölgede
yardım dağıtımı ve iftar programları düzenleyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel sivil toplum
kuruluşları ile işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Ramazan yardım programı kapsamında, dünyanın
farklı coğrafyalarında 90 bin 205 gıda kolisi dağıtacak, kuracağımız iyilik sofralarında 246 bin 830 kişiye iftar vereceğiz.
Türkiye Diyanet Vakfı bu Ramazan’da tamamen gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt dışında yaklaşık

12 milyon TL değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirecek.
Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için
“alışveriş yardım kartı” dağıtılacak. Bu yıl Ramazan
ayında yurt içinde her biri 25 TL olan 1 milyon 750
bin TL değerinde alışveriş yardım kartı ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştırılacak. Dağıtımlar
864 il ve ilçe şubesinde yapılacak. Yine şubelerimiz
vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak
yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında bir araya
gelinecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında
yurt içine ve yurt dışına toplam 15 milyon
250 bin TL değerinde yardım yapmış olacak.
Bu Ramazan ve her Ramazan, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek
için emanetiniz olan zekat, fitre ve bağışlarınızı
bekliyoruz.

Buluşuyor"
"Ankara Kitapla Buluşuyor"
84 ülkede İyilik Sofraları kurulacak
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve geleneksel hale gelen iftar sofralarında bütün Ramazan
ayı boyunca yüzbinlerce Müslüman iftar ediyor.
Kurduğumuz iyilik sofralarında toplumun her kesimiyle Ramazan ayının bereketini paylaşıyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz.

Türkiye
Kitap ve
Kültür Fuarı

Kocatepe Camii Külliyesinde kurulan iyilik sofrası
artık geleneksel hale gelirken, yurt içinde ve yurt
dışında iftar sofraları açmayı sürdürüyoruz. Bu yıl
84 ülkenin yanı sıra Türkiye’de şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurarak toplumun
farklı kesimleri ile iftar sofralarında bir araya geleceğiz.
Dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı
buluşturmak amacıyla 37 yıldır Ramazan ayında
İstanbul ve Ankara’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı
düzenliyoruz.
Artık Ramazan ayının vazgeçilmez bir unsuru olan
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gelenek haline
dönüştürülen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu
yıl 37’ncisi gerçekleştirilecek.

Bayramda yetimler unutulmayacak
Bir çocuk için bayramlık, bayramın gelişi demektir,
hele ki yetim bir çocuksa onu yalnız koymamak bizlerin üzerine düşen en büyük vazifedir. Bu Ramazan ümmetin yetimlerini de unutmuyor ve onların
bayram sevincine ortak oluyoruz. Yetim çocukların
bayramlık ihtiyacını yurt içinde ve yurt dışında karşılayarak, bayram sabahına daha mutlu kalkmalarına vesile olacağız.

Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği fuarlar bu
yıl, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ile Ankara
Melike Hatun Camii avlusunda yapılıyor. İstanbul
Sultanahmet kitap fuarı 16 Mayıs 2018 tarihinde,
Ankara Melike Hatun Camii avlusundaki fuar ise
18 Mayıs 2018 tarihinde kapılarını kitapseverlere
açacak. Yine Gaziantep, Konya ve Almanya Köln’de
vakfımız işbirliğiyle kitap fuarları açılacak.
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Ramazan boyunca yardımlarımız devam ederken
yurt içinde ve yurt dışında yetimlerimizin bayramlık
ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bayram coşkusu bütün
evlerde yaşansın, çocuklar gülsün diye, milletimizin
hediye ettiği bayramlıkları yetimlerimize ulaştıracağız. Hayırseverlerimiz 100 TL bağışta bulunarak bir
yetimin bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.
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RAMAZAN VE ZEKÂT
Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Ramazan bir arınma, durulma ve farkında olma ayıdır. Dünya hayatının koşturmacası, telaşı; nefsimizin
bitmek tükenmek bilmeyen istekleri ve şeytanın
ara vermeden devam eden saptırıcı yönlendirmeleri nedeniyle ruhumuzda biriken ve kalbimizi kaplayan paslardan bir arınma zamanıdır, ramazan. Hızı
ve hazzı bir tarafa bırakıp içimizi dinlediğimiz, kendimize zaman ayırdığımız, sükûneti tattığımız bir
durulma mevsimidir, ramazan. Bütün bu bireysel
kazanımları yanında ramazan, aynı zamanda yalnız olmadığımızın farkına vardığımız ve çevremizi
daha yakından tanıdığımız bir aydır da.
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Ramazan gelince kişi, Müslümanlığını iliklerinde
hisseder. Daha önce söylem düzeyinde kalan ve
biraz da belli bir aidiyet duygusuyla dillendirilen
Müslümanlık, artık düşüncelere ve eylemlere yansır. Yani somutlaşır. Oruç tutarak bir yüce iradeye
tabi oluruz. Namazlarımıza daha bir özenli ve dikkatli devam ederiz. Hem vakit namazları için hem
de teravihler için camilere akın ederiz. Hayat rehberimiz olan Kur’ân-ı Kerîm önceki zamanlara göre
daha çok gündemimize girer. Hem okuyarak, hem
dinleyerek hem de anlamaya çalışarak.
Bu mübarek ay aynı zamanda toplumsal ve hatta
küresel duyarlılığımızın arttığı bir aydır. Aç kalınca açlığın, susuz kalınca susuzluğun ne demek olduğunu anlarız. Ve bakarız ki, bizim bilinçli olarak
ve bir ibadet amacıyla maruz kaldığımız bu geçici
yoksunluk, bazıları için süreklidir. İşte bunu görün-

ce yediğimizden yedireceğimiz, giydiğimizden giydireceğimiz kimseler ararız. Çevremizdeki fakirleri,
yoksulları, yetimleri, hastaları, düşkünleri, engellileri ve yardıma muhtaçları tanırız ve onların yanında
oluruz.
İşte yoksulların yanında olma farkındalığın ibadete
evrilmiş haldir zekât. Zekât aslında ramazan ayına
özgü bir ibadet değildir. Her zekât yükümlüsünün
nisâb denen dinî zenginlik sınırına (aslî ihtiyaçları
dışında 80.18 gr 22 ayar altın veya bu değerde paraya) ulaşmasından itibaren bir kamerî yıl geçince
ödemesi gerekir. Fakat vaktini tam olarak hesaplayamayıp vaktini geçirme endişesi ve ramazan
ayının manevî kazanımlarından daha fazla istifade
edebilme amacı, zekâtın genellikle bu ayda eda
edilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla ramazan, oruç,
teravih ve Kur’ân ayı olmasının yanında aynı zamanda bir zekât ayı olarak algılanır olmuştur.
Bilindiği gibi zekât, dinimizin üzerine kurulduğu
temellerden birisi ve onun en etkili sosyal güvenlik kurumudur. Belli ölçülerde mal varlığına sahip
olanların, özellikle düşük gelir grubundan insanlara, muhtaçlara veya dînî hizmet alanlarına yılda
bir defa farz olarak vermeleri gereken miktarı ifade
eden zekât, aslında bütün ilâhî dinlerde var olan bir
ibadettir.
Zekât veren duyarlı bir insan, bu ibadetiyle hem
kendisini ve malını arındırmakta, hem de ihtiyaç sa-

hiplerine yardım elini uzatıp, birçok hikmete bağlı
olan rızık farklılığının sonuçlarını ve insanlar eliyle
meydana getirilen gelir dağılımı dengesizliklerini
asgariye indirmeye katkı sağlamaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm’in beyanına göre, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde servet ve nimet doğada
mevcuttur. Fakat insanlar haksızlık ve nankörlük
yaparak hem bu nimetleri elde etme, hem de âdil
dağıtma noktasında kusurlu davranmışlardır. Dolayısıyla sosyoekonomik düzenin bozulması, insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzündendir.
İşte bozulan bu düzenin tekrar sağlanmasında en
etkili olacak araçlardan birisidir zekât.
Bununla birlikte zekât, acaba bu işlevini bizim elimizde yerine getirecek etkili bir müessese haline
gelebilmiş midir? Müslümanlar serveti harcama
konusunda bilinçli, fıkhî tabiriyle reşîd olabilmişler

midir? “Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları, muhakeme yeteneği zayıf kimselere emanet etmeyin!” (Nisâ 4/5) fermân-ı
ilâhîsi gündemimizde midir? Servetin sorumlulukları, bir başka ifadeyle Müslümanlara, İslâm toplumlarına ve İslâm’ın geleceğine yönelik borçları/
hakları gözetilmekte ve eksiksiz olarak hak sahiplerine ulaştırılabilmekte midir? İslâm dünyasının
zekât potansiyeli yeterince mesârifü’z-zekâta yansıtılabilmekte midir? Ve nihayet bizim her türlü siyasî,
meşrebî, mezhebî, ırkî ve mahallî mülahazalardan
soyutlanmış akl-ı selîm ve şer-i şerife dayalı bir
zekât siyasetimiz bulunmakta mıdır?
Sadece birey olarak değil, bütün aile, toplum ve
ümmet olarak içine girdiğimiz bu ramazan iklimi,
bir taraftan bizleri arındırır, durultur ve bilinçlendirirken diğer taraftan bu soruları da gündemimize
sokmalıdır.
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4. Uluslararası İyilik Ödülleri
sahiplerini buldu
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen
Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı
törenle sahiplerine verildi.
2018 Uluslararası İyilik Ödülleri’nin sahipleri, hayatını hayvanlara adayan ve kendi imkânlarıyla
engelli hayvanlara yürüteç yapan Mardinli Hasan
Kızıl, Afrika’da gerçekleştirdiği projelerle Tanzanya
Masaili bölgesinin kaderini değiştiren Sevde Sevan
Usak, bakkal dükkânının bir bölümünü kütüphaneye çevirerek mahallenin çocuklarına kitap dağıtan
ve okudukları kitap karşılığında onlara istedikleri
bir şeyi bedava veren Kamber Bozan, Kanada’nın
Montreal kentindeki lokantalarında parası olmadığını söyleyen herkese ücretsiz yemek veren Yahya
Hashemi ve Ala Abdelrazaq Jabur, Kardeşlik Seferberliği’nin oluşumunda yer alarak yoksul ve Suriyeli
ailelere, yeni evlenen çiftlere ev eşyası ve gıda yardımı yapılmasına öncülük eden Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman, kimsesiz engelli çocukları evlat edinen Muhammed Bzeek, sokak çocukları ve sokakta
kalanlar için rehabilitasyon çalışmaları yapan imam
Levent Uçkan oldu.

4. Uluslararası İyilik Ödülleri Vefa Ödülü ise Kahraman Türk Ordusuna ithafen Genel Kurmay Başkanı
Org. Hulusi Akar’a verildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 4. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletvekilleri, büyükelçiler, uluslararası misafirler, il ve
ilçe müftüleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,
TDV Mütevelli Heyeti Üyeleri ile bağışçı ve gönüllüleri, işadamları, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla
gerçekleşti.
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“Gördüklerimiz bize istikbalimiz adına umut
aşılıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende
yaptığı konuşmada, Uluslararası İyilik Ödülleri’nin
ihdasından bu yana geçen sürede insanlar arasında bir iyilik halkasının oluşmasına vesile olduğuna
inandığını belirtti. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın
en prestijli projelerinden biri haline geldiğini ifade
eden Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bu ödüller hem ülkemizde hem de dünyanın farklı
köşelerinde gayret gösteren iyilik neferlerine umut,
cesaret ve güç verdi. Bu ödüller vesilesiyle bizler de
birbirinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar
olduk, gerçekten göz yaşartıcı hikayelere şahitlik
ettik.
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Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete ve insanı
insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen, dünyanın dört bir ucundan gelen iyilik hikayeleriyle sevindik, gururlandık, ümitlerimizi tekrar
yeşerttik. Gerek bu projenin serpilip büyümesine,
gerekse şu muhteşem kardeşlik atmosferinin tesisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”
Ödül alan hayat hikayelerine işaret eden Erdoğan,
"İnsan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel
hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor. Buradan
gördüklerimiz bize istikbalimiz adına umut aşılıyor,
güven veriyor. Her biri diğerinden kıymetli bu hikayelerde halen iyilik pınarlarının çorak gönülleri sulamaya devam ettiğine şahit oluyoruz. Bu yıl iyilik
ödüllerini tevcih ettiğimiz tüm kardeşlerimizi şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.”
dedi.

Vefa ödülü milletimizin gözbebeği
Mehmetçiklerimize
Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere verildiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
“Vefa ödülünün milletimizin göz bebeği, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize
takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet
duydum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerçekleştirdiği
başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne
maruz kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor.”

“Türkiye Diyanet Vakfı göğsümüzü kabartan
hizmetlere imza atıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfının
ülkenin en köklü ve yaygın müesseselerinden biri
olduğunu vurgulayarak, vakfın 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Vakfın yarım asra yaklaşan mazisiyle gerek yurt içi
gerek yurt dışındaki başarıları ve hayır hasenat faaliyetleriyle göğüslerini kabartan hizmetlere imza
attığını dile getiren Erdoğan, “Dualarla, sadece Hakka ve halka dayanarak kurulan bu müessesemiz
hamdolsun bugün dünyanın 140 ülkesinde vakıf
geleneğimizin sancaktarlığını yapan bir abideye
dönüştü. Bir avuç dert sahibi insanın yıllar önce attığı küçük adım; şimdi binlerce öğrenciye sahip çıkan, yüz binlerce mazlumun dertleriyle dertlenen,
her yıl milyonlarca insana dokunan devasa bir hayır
harekâtının ve hareketinin adı oldu” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının insanlığın ve İslam ümmetinin çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiği bugünlerde dünyanın her yerinde dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı
gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
“Vakfımız, sosyal yardımlardan eğitime, cami inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda

birbirinden değerli, birbirinden kalıcı çalışmalar
yürütüyor. İslam Ansiklopedisi gibi muhteşem bir
eseri ülkemize ve insanlığa kazandıran Vakfımız,
medeniyetimizin yeniden inkişafı yolunda yaptığı
hizmetlerle her türlü takdiri hak ediyor. 30 yıllık bir
emeğin ürünü olan 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi,
cumhuriyet döneminin en muhteşem kültür hazinesi olarak şu anda değerlendirdiğimiz bir eserdir.
Tabii birçok dilde tercümesi yapılmak suretiyle bu
ansiklopedimiz insanlığın hizmetine sunulacak.”

“Gittiğimiz her yerde Türkiye Diyanet
Vakfının çalışmalarına şahit oluyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali’den Somali’ye, Kazakistan’dan Belarus’a, Moskova’dan Suriye’ye,
Arakan’dan Amerika’ya kadar gittikleri her yerde,
Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarına şahit olduklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Birileri Suriye’ye binlerce kamyon dolusu silah ve
mühimmat gönderirken Türkiye Diyanet Vakfımız
oraya binlerce kamyon insani yardım malzemesi
gönderdi, gönderiyor. Kızılayımız aynı şekilde gönderdi, gönderiyor. AFAD’ımız aynı şekilde gönderdi, gönderiyor. Şimdi ben dünyaya sesleniyorum;
Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz varil bombalarıyla
bombalarla Doğu Guta’da binlerce çocuk, yaşlı, kadın bu insanları öldürürken, siz Suriye’nin genelinde 1 milyona ulaşan insan öldürürken ve öldüren
insana sahip çıkarken, biz sadece mazlum ve mağ-
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dur olanlara yardım elini uzatıyoruz. Aramızdaki
fark bu. Birileri Suriye’de terör örgütlerine yardıma
giderken Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlarımız,
askerlerimiz orada yaraları sarıyor. Adeta oralarda
bir sivil savunma görevini icra ediyor. Birileri mazlumların gözyaşı ve kanı üzerinden semirmeye
çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye’den Irak’a
kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı.”
Kurulduğu günden beri ‘insanlığın en hayırlısı insanlara en faydalı olandır’ düsturuyla vakıf bünyesinde emek vermiş herkesi tebrik eden Erdoğan,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Vakıf mensuplarından, hayırseverlerinden ve gönüllülerinden ahirete irtihal edenlere Allah’tan
rahmet niyaz ediyor, hayatta kalanlara sağlıklı ve
hayırlı ömürler diliyorum. Burada şahitlik ettiğimiz
örnekler Din-i Mübin olan İslam’ın özünü ruhunu
anlatıyor.

20

Bu hikâyelerde bir kez daha gördüğümüz gibi İslam ihsan, ahlak ve merhamet dinidir. Cahiliye
toplumundan Asr-ı Saadet’e geçiş yolculuğunun
serdarı olan Resul-i Ekrem (s.a.v) ‘de güzel ahlakı
tamamlamak için gönderilmiş bir merhamet elçisidir. Kız çocuklarını katleden, kadınlara zulmeden
bireyler İslamla müşerref olduktan sonra Hz. Ömer
(r.a) gibi adalet timsallerine dönüşmüştür. İslam içkiyi su gibi tüketen, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan cahiliye toplumlarından insanlığın kutup
yıldızları sahabeler çıkarmıştır. Kibir, haset cehalet
ve şirkle kararan kalpler Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i
Seniyye’ nin nuruyla aydınlığa ve felaha kavuşmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet
Vakfımıza çalışmalarında muvakkafiyetler diliyorum. Milletimizi Türkiye Diyanet Vakfı gibi dünyanın dört bir tarafında hayır ve hasenatın sancaktarlığı yapan kurumlarımıza sahip çıkmaya davet
ediyorum. Rabbim iyileri aramızdan eksik etmesin
diyorum.”

Başbakan Yıldırım: “İhtiyacı olana el
uzatıyoruz”
Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye’nin insani yardımlarda “en cömert” ülke unvanına sahip olduğunu belirterek, “İhtiyacı olana el uzatıyoruz” dedi.
Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin, Myanmar’dan Etiyopya’ya, Somali’den Haiti’ye, Arakan’dan Filistin’e
yeryüzünün her köşesinde ihtiyacı olana el uzattığını, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle evlerini,
yurtlarını terk etmek zorunda kalan 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anlattı. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Rakamların söylediği gerçek bu. 2015 yılında dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara 3,9
milyar dolar yardım yapan bir Türkiye var. 2016 yılında bu yardımlar yüzde 65 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. 2017’nin ilk verilerine göre Türkiye, 8 milyar dolara yaklaşan resmi kalkınma yardımıyla pek
çok gelişmiş ülkeyi geride bırakmıştır. Böyle cömert
ve yardımsever milletin bir ferdi olmaktan ne kadar
gurur duysak azdır.”
Hazreti Muhammed’in “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” hadisini hatırlatan Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 43 yıl önce bu düstura göre
kurulduğunu söyledi.
Vakfın, yurt içinde hayır ve iyilik için çalışan bin şubesi olduğunu aktaran Yıldırım, dünyanın 140 ülkesinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan iyilik faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Vakfın yaptığı
faaliyetlere ilişkin bilgi veren Yıldırım, 14 ülkede 23

eğitim kurumuyla 8 binin üzerinde öğrenciye eğitim imkanı sağlandığını, sınırları aşan destekler
sayesinde mazlum coğrafyaların yaralarının sarıldığını ifade etti. Ramazan ve Kurban bayramları yardımlarıyla bayramın bütün gönüllerde yaşanması
için gayret gösterdiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle
konuştu:
“Suriye’ye, Arakan’a yardım kampanyaları düzenliyor. Arakan’da 17 farklı bölgede yardım dağıtımı
yapıyor. Suriye’ye yardım kampanyası çerçevesinde
187 milyon yardım gönderildi. Bu yardımlarla bin
550 tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Bazıları bölgeye tırlar dolusu silah gönderirken, Türkiye bölgeye tırlar dolusu yardım gönderiyor. Bizim
farkımız bu, Türkiye’nin farkı bu. Yine bölgede savaştan zarar gören 110 tadilat ve tefrişatın yapımı
gerçekleştirildi.”
Bazı ülkelerde susuzluğun hayatı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çeken Yıldırım, her yıl birçok insanın, özellikle çocukların susuzluktan, açlıktan hayatını kaybettiğini, Türkiye Diyanet Vakfı’nın
ise susuzluk çeken coğrafyaların yardımına koştuğunu, ihtiyaç olan yerlerde ibadethane ve cami de
inşa ettiğini söyledi.
Başbakan Yıldırım, “Bildiğiniz gibi geçmişte şehirlerimizde, yakın tarihte camilerimiz alçak terör örgütlerince yıkılmış, tahrip edilmiş ve kullanılamaz
hale gelmiştir. Türkiye Diyanet Vakfımız, Doğu ve
Güneydoğu’da terörden zarar gören 127 caminin
bakımı ve onarımını gerçekleştirdi, tekrar ibadete
açılmasını sağladı” dedi.

“Yardımlaşmada dünya milletleri içerisinde
örnek ve lider bir millet”
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Türk milletinin hayır ve yardımlaşmada dünya milletleri içerisinde örnek ve lider bir millet olduğuna değinerek,
şöyle konuştu:
“Somali’de insanlar açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan, tedavisizlikten ve imkansızlıktan ölüme terkedilmişken ve saniyeler içerisinde çocuklar ölürken,
Sayın Cumhurbaşkanım, sizin teşvik ve liderliğiniz-

de Türk Milleti ve Türkiye Devleti açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ve tedavisizlikten ölüme son
vermek için seferber olmuştur, Somali halkının imdadına koşmuştur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin, bakanlar ve
hayırsever iş Türk adamları eşliğinde salgın hastalık, terör tehdidi, güvensiz bir ortamın varlığına
rağmen yardımlarla Mogadişu’ya gittiğini aktaran
Bozdağ, bölge halkının havaalanında secdeye kapanarak, “Allah, Türkleri imdadımıza gönderdi. Artık
açlıktan ölmek yok” dediklerini anımsattı.
Suriye’de ölümden kaçan 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açan, güvenli bir sığınak olup, ekmeğini
paylaşanların da Türkiye ve Türk Milleti olduğunun
altını çizen Bozdağ, “Kendi ülkelerine gelen mültecilerin çantalarındaki altınlara ve dövizlere el koyup, onları belli bir şart altında yaşamaya mahkum
edenler, Türk milletinin bu alicenaplığını elbette
takdir edemezler” ifadesini kullandı.
Bozdağ, Myanmarlıların imdadına koşan ülkenin de
Türkiye olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
“İyilikte, hayırda ve yardımlaşmada önde gidenler
ve yardımlaşanlar, şüphesiz bunu Allah rızası için
yapmaktadırlar. Bizden bir ödül ya da taltif beklememektedirler. Onlar için Allah’ın rızası razı olabilecekleri en büyük ödüldür. Bizim burada tevdi
edeceğimiz ödüller esasında milletimiz ve hükümetimiz adına bu insanlara minnetimizi ve teşekkürümüzü ifade içindir, yoksa yaptıklarının karşılığı değildir. İyilerin, hayırlıların ve yardımseverlerin
yaptıklarının karşılığı Allah katındadır.”
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“"İyilik mazluma evini,
yüreğini açıp Ensar olmaktır"”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İslam
medeniyetinin bir iyilik medeniyeti olduğunu vurguladı. Müslümanların iyilik ahlakını, hayır işleme
bilincini gittikleri her yere taşıdıklarını vurgulayan
Erbaş, şöyle konuştu:
“Zira iyilik, hakikat ve güzellik adına merhameti kuşanarak yola revan olmaktır. İyilik mazluma, muhtaca elini, evini, yüreğini açıp Ensar olmaktır. İyilik
yetime kardeş, yoksula sevinç olmaktır. İyilik yeryüzünde emanet bilinciyle yaklaşıp bütün insanlar
için canı aklı dini nesli ve malı muhafaza etmek gayesiyle çalışmaktır.
Müminler için hayat, bir iyilik yolculuğudur. İnsan
da bu dünyaya Alemlerin Rabbine inanmak ve iyi
işler yapmak için gelen bir yolcudur. İyilik toprağa
düşüp yeşeren, yeşerip yükseldikçe yeniden toprağa düşüp binlerce fidan olan, hayatı yeşerten bir
tohum gibidir. İnsana düşen, iyiliğin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanmak ve iyilik
tohumlarını gönüllere serpmektir. Onları bereketlendirecek olan Cenab-ı Haktır. Bizler hayatı güzelleştirecek en büyük imkanın iyiliğin gücü olduğuna
inanıyoruz. İyilik emek ister, yürek ister, inanç ister,
değer ister.”

“Mazlumun yanında olmak
en büyük iyilik hareketidir”
22

“Zulmün karşısında, mazlumun yanında olmak en
büyük iyilik eylemi ve hareketidir” diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun içindir ki elimizle dilimizle ve kalbimizle iyiliğin yaygınlaşması için çalışmak, kötülüğün karşısında duruş sergilemek imanımızın gereğidir.
Biliyoruz ki hayatta ve insanın fıtratında asıl olan
iyiliktir. Eğer iyilik ihmal edilirse kötülük kendine zemin bulur. Bunun için kötülükle en büyük mücadele iyiliğin yaygınlaşması için yapılan çalışmalardır.

Kötülüklerin yeryüzünü kuşattığı, savaşların yoksulluğun şiddetin terörün göçün, huzuru, güveni ve
neşeyi esir aldığı bir dünyada bu etkinliği, iyiliği hakim kılmak, gündem kılmak zihinlerde ve gönüllerde iyilik adına farkındalıklar oluşturmak için tertip
ediyoruz.”

“TDV ülkemizde ve dünyada
iyiliğin adresi oldu”
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1975’ten beri İslam’ın hayır ve bereket mefkuresi ile ecdadın iyilik mirasını
emanet bilinciyle günümüze ve geleceğe taşımak
amacıyla çalıştığını belirten Erbaş, “Türkiye Diyanet
Vakfımız bugün bin şubesiyle ülkemizde ve 140 ülkede iyiliğin adresi olmuş evrensel bir hayır kuruluşu haline gelmiştir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin dünyanın
her yerine dil, din, ırk, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirten Erbaş,
sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından
gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayır çalışmaları yapıldığını dile getirdi.
Başkan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz dünyayı iyiliğin değiştireceğine ve her birimizin birer
iyilik neferi olduğunda bütün insanlığın huzurlu ve
onurlu bir hayata kavuşacağına inananlardanız. Elbette mülkün sahibi ve Alemlerin Rabbi olan Allah
yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışanları
muhakkak destekleyecek ve onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbimiz bizleri marufun yanında olan
ve iyiliği hayat edinenlerden eylesin.”

Vefa Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.
Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kahraman
Türk ordusuna ithafen verilen Vefa Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken, Levent Uçkan ödülünü Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’dan, Muhammed
Bzeek de ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.
Yahya Hashemi-Ala Abdelrazaq Jabur ile Mahmut
Karaman’a ödüllerini Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Hasan Kızıl ve Kamber Bozan’a Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, Sevde Sevan Usak’a ise ödülünü Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı verdi.

“Ödülü silah arkadaşlarım adına alıyorum”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk
Silahlı Kuvvetlerine verilen “Vefa Ödülü"nü ülkenin
güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada, büyük kahramanlık ve fedakârlıklarla
görev yapan silah arkadaşları adına aldığını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Akar, Türkiye’nin birliği ve
bütünlüğü, milletin güvenliği ve bekası için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen TSK
mensuplarının “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içinde verilen tüm görevlere yedi iklim, üç kıtaya
barış, adalet, huzur götüren atalara yaraşır şekilde
yapma azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti.
Mehmetçiğe takdim edilen Vefa Ödülü için teşekkür eden Akar, “Bu ödülü her zaman minnetle ve
rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz, gazilerimiz
ve değerli aileleriyle başta Afrin olmak üzere egemen ve bağımsız, kararlarımız doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için
karada, denizde, havada, büyük kahramanlık ve
fedakarlıklarla görev yapmakta olan silah arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.
Ödülün "Peygamber ocağı" olarak da bilinen Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne verilmesinden dolayı Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Diyanet teşkilatına teşekkür eden Orgeneral Akar, "Sayın Cumhurbaşkanım,
her konuda bizden desteklerini esirgemeyen başta
zatı devletleri olmak üzere devletimize ve asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
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2018 ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
Hayat Tamircisi
HASAN KIZIL - MARDİN
İyilik kahramanlarından biri Hasan Kızıl. Hasan, 22 yaşında
Mardin Derik’te yaşayan genç bir iyiliksever. Ona hayat
tamircisi diyorlar. Hasan Kızıl, engelli hayvanlara kendi
imkânlarıyla yürüteç ve protez yapıyor. İlk zamanlar
oyuncaklardan, hurdacılardan bulduğu malzemelerden
yürüteçler yapmaya çalışan Hasan, kendini hayvanlara adıyor
ve onlara gönüllü olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar
Türkiye’nin her yerinden 200 hayvana protez yapmış, iki
tane ise yurt dışına göndermiş. Genç tasarımcının en büyük
hedefi 4 ayağını kullanamayan hayvanlar için biyosensör
teknolojisini kullanarak biyonik ayaklar geliştirmek.
Üniversite sınavına hazırlanan Hasan Kızıl, hayvanlarla daha
yakından ilgilenebilmek için veteriner olmak istiyor.

Türk milletinin hayırseverliğini, Afrika’nın çorak topraklarına taşıyan
SEVDE SEVAN USAK - İSTANBUL
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Sevde Sevan Usak, Tanzanya’da Masaili bölgesinden bir
çiftçi ile evlenmiş. O günden beri bölgedeki çocukların
ve kadınların eğitimine destek oluyor. Sevde Sevan Usak,
sadece bunlarla yetinmiyor; Okul bahçelerine ağaçlar dikiyor,
komşular için meyve bahçeleri yapıyor. Yaşadığı Masaili
bölgesinde elektrik ve su bulunmadığı için Türkiye’deki
STK’larla görüşerek bölgeye su kuyuları yapılabilmesi için
STK’ları harekete geçiriyor ve bölgede 4 su kuyusu açılmasına
yardımcı oluyor. Sevde Sevan Usak, bir süre sonra Türkiye’den
denemek üzere sorgum, fiğ ve arpa tohumları götürerek
bölgeye ekiyor. Bunlarla birlikte bölgedeki açlığa bir çözüm
olması açısından yine Türkiye’den sebze tohumları getiriyor ve
bunları eşiyle birlikte kuyulardan birinin yakın olduğu araziye
ekiyorlar ve burada da çok verimli sonuçlar alıyorlar. Bu araziye
ektikleri sebzelerin yetişmesi sonucu sebzeleri Ramazan ayı
boyunca tüm bölge halkına iftarlık olarak dağıtıyorlar. Yakın
bir zamanda Afrika’da bir okulun bahçesine 160 tane meyve
ekiyorlar ve bu süreçte bölgedeki tüm okulları ağaçlandırmayı
planlıyorlar. İyilik gönüllümüzün hedefi ise Afrika’yı bir milyon
ağaçla donatarak, Afrika’nın çehresini değiştirmek.

Lokantalarını Halil İbrahim sofrasına dönüştüren
YAHYA HASHEMİ / ALA ABDELRAZAQ JABUR – KANADA
Kanada’nın Montreal kentinde Müslüman
lokantasında parası olmadığını söyleyen herkese
ücretsiz yemek verilmekte. Bu küçük lokantanın
sahibi Yahya Hashemi ve ortağı Ala Abdelrazaq
işletmelerinin kapısına İngilizce ve Fransızca
astıkları notla; parası olmayanlara ücretsiz yemek
vereceğini duyurmuş. Bu lokanta sahipleri «Aç
olanı doyurmak inancımızın gereği. Ayrıca bu
ülke bize çok şey verdi, biz de Kanada'ya bir
şeyler vermek istedik. Bir insan parası olmadığını
ve yemek istediğini söylerse, neden ve sebep
sorulmadan güler yüzle ona yemek verilir.” diyor.
Bu yardım halkasına müşteriler bile katkıda
bulunuyor ve bir sonraki parasız müşterinin
hesabını ödüyorlar.

Çocuklara kitap okuma aşkını aşılayan
KAMBER BOZAN – İSTANBUL

Kamber Bozan, 49 yaşında Üsküdar’da
bir bakkal. Bakkalın bir kısmını
kütüphaneye çevirmiş, mahallenin
çocuklarına kitap dağıtıyor ve
okudukları kitap karşılığında onlara
istedikleri bir şeyi bedava veriyor.
Çocukların sevgili Kamber Amcası,
onlara kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak ve durumu olmayanların
istediklerini alabilmelerini
kolaylaştırmak için kitap karşılığında
alışveriş imkânı sağlıyor. Sosyal
medyada da oldukça fazla ilgi gören
projeye birçok ilden kitap gönderilmiş.
Hatta Kamber Bozan’a 5, 6 ay içinde 2
bine yakın kitap gelmiş.
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Suriyeli muhacirlere Ensar olan
MAHMUT KARAMAN – SAKARYA
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman
gündüzleri üniversitede hoca. Geceleri
ise evsizlere, kimsesizlere el uzatan
bir yardımsever. Mahmut Karaman,
Kardeşlik Seferberliği’nin oluşumunda
yer alarak yoksul ve Suriyeli ailelere, yeni
evlenen çiftlere ev eşyası ve gıda yardımı
yapılmasına öncülük ediyor. Türkiye
genelinde 40 ayrı yerde faaliyet gösteren
Kardeşlik Seferberliği gönüllüleri, hiç bir
ayrım yapmadan ihtiyaç sahibi herkesin
ve her canlının yanında olmaya çalışan
sivil bir oluşum olarak dikkati çekiyor.
Kendi imkânlarıyla oluşturduğu aracıyla
da günde yaklaşık 500 evsize çorba ve
ekmek dağıtan Karaman, bu büyük iyiliği
şu üç kelimeyle özetliyor: “Komşum aç
yatmayacak.”

Yetim ve öksüzlere sahip çıkan, yetimlerin babası
MUHAMMED BZEEK – ABD
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Aslen Libyalı olan Muhammed Bzeek 62
yaşında. 1978 yılında ABD’ye göç etmiş
ve o zamandan beri kimsesiz çocukları
evlat ediniyor. Evlatlık aldığı 80 çocuğun
10’unu kaybetmiş. Muhammed Bzeek,
Chikago’da elektronik mühendisliği
üzerine eğitim almış, Los Angeles’ta
çalışmaya başlamış. Muhammed ve eşi
1995’te artık sadece ölüm döşeğindeki
çocukları evlat edinmeye karar vermişler.
O tarihten itibaren evlerinin kapılarını
hastanelerde, soğuk odalarda ölümü
bekleyen onlarca çocuğa açmışlar.
Muhammed Bzeek’in eşi 2015 yılında
hayatını kaybetmiş. Fakat o, eşi öldükten
sonra da çocuklara bakmaya devam
etmiş. O ölümcül hastalığa yakalanmış
kimsesiz çocuklara ışık olmak istiyor.

Camisini ve gönlünü kimsesizlere açan
LEVENT UÇKAN – İSTANBUL

Levent Uçkan, Kadıköy Tarihi
Hasanpaşa Camiinin din görevlisi. O,
sokak çocuklarına ve sokakta kalanlara
rehabilite çalışmalarında bulunmaya
çalışıyor. Cami eşrafıyla birlikte
önemli günlerde ve belli zamanlarda
yöre günleri yapmaya başlamışlar
ve bu sayede mahallenin dokusunu
korumaya çalışıyorlar. Caminin
hizmeti bunlarla bitmiyor. Muhtarlık
ve hayırseverler aracılığıyla verilen
akşam yemekleri sayesinde çok sayıda
öğrenci 4 yıldır kahvaltı ve akşam
yemeği için Hasanpaşa Camii’ne
gidiyor.

Kahraman Türk Ordusu’na
VEFA ÖDÜLÜ

Vefa Ödülü, milletimizin
birlik, beraberlik ve selameti
için mücadele veren
Mehmetçiklerimiz başta
olmak üzere sınırlarımız
içinde ve dışında ülkemiz,
mukaddesatımız, bayrağımız
ve geleceğimiz için canını
hiçe sayan kahraman Türk
ordusuna ithafen Genel
Kurmay Başkanı Org. Hulusi
Akar’a verildi.
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TDV CAMİLER

Yurt dışı cami
inşaatları için
yardım seferberliği
Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı,
inşaatı devam eden yurt
dışındaki camiler için “Bir
tuğla da benim olsun”
kampanyası başlattı.
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Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kampanyanın tanıtımı için
TDV Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda,
“Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi kıyamete değin camilere destek olacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu bağlamda ‘Bir Tuğla da Benim
Olsun’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz” dedi.

İngiltere'den Haiti'ye, Filistin'den Gana'ya, Amerika
Birleşik Devletleri'nden Kırgızistan'a kadar birçok
bölgedeki cami ihtiyacını karşılamak, inşası devam
eden camilere yardım etmek için başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Başkan Erbaş, İslam’da
hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde camilerin olduğunu söyledi.

Camilerin hem fiziki yapısı ve varlığı hem de fonksiyonları ve temsil ettiği değerler açısından İslam
toplumunun ve düşüncesinin merkezi olduğunu
belirten Erbaş, “Peygamber efendimiz, daha Hicret
yolundayken, ilk fırsatta Kuba’da, yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescit inşa etmiş, Medine’ye hicretle birlikte risalet mesajının mektebi,
İslam medeniyetinin tefekkür ve tedebbür merkezi
Mescid-i Nebinin temelini atmıştır. İslam’ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli bu mescitte yetişmiştir” diye konuştu.

“Bizler caminin değerleriyle kurulan bir
medeniyetin varisleriyiz”
Ayet ve hadislerin Müslümanlara camiler inşa etmeyi, camilere sahip çıkmayı, camileri onarmayı
bir görev olarak yüklediğini aktaran Erbaş, “Bizler
caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının, kurulduğu günden beri
iyiliği her yere taşımak amacıyla çalıştığını dile getiren Erbaş, vakfın bugün bin şubesiyle 140 ülkede
yaptığı hizmetlerden birinin de camiler inşa etmek
olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar vatandaşların desteğiyle yurt içinde
ve yurt dışında binlerce cami inşa edildiğini söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:

“Türkiye Diyanet Vakfımız, kadirşinas milletimizin
desteğiyle Balkanlardan Afrika’ya, Kafkaslardan Güney Amerika’ya, İngiltere’den Haiti’ye, Filistin’den
Belarus’a kadar yeryüzünün her yerinde, ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir. İslam’ın bu topraklar üzerinde
varlığının sembolü olan camilerin inşa ve ihyası
için başta gece gündüz demeden fedakarca gayret
gösteren Diyanet camiasının bütün kademelerindeki kıymetli din gönüllülerimiz olmak üzere, bu
yolda emek sarf eden, maddi ve manevi destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı
sunuyor, camilerin inşası için yapılan bütün yardımların Allah indinde makbul ve ebedi kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyoruz.”
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, inşaatı devam eden yurt dışındaki camiler için
vatandaşların yardımına başvurduğunu anlatan
Erbaş, “Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi
kıyamete değin camilere destek olacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu bağlamda ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz”
dedi.
Erbaş, kampanyaya katılmak isteyenlerin “CAMİ” yazarak 1379’a SMS göndermeleri halinde 10 lira yardımda bulunabileceklerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Erbaş ve tanıtım toplantısına katılanlar, 1379’a mesaj göndererek kampanyanın ilk destekçileri oldu.
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Suriye’de
yaraları
sarmaya
devam
ediyoruz
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Türkiye’de ve dünyanın
farklı coğrafyalarında,
muhtaçlara temel gıda
ve yaşam malzemesi
ulaştıran, eğitim imkanı
götüren, hasar görmüş
okul ve cami gibi yapıların
onarılmasını sağlayan
Türkiye Diyanet Vakfı,
iç savaşın yaşandığı
komşumuz Suriye’ye de
bugüne kadar 195 milyon
lira değerinde insani
yardım ulaştırdı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
sınır ötesinde sürdürülen çalışmaları İdlib, Azez ve
El Bab bölgelerinde açılan koordinasyon merkezleri
aracılığıyla yaptıklarını söyledi.
Milletimizin Suriye’ye yönelik yardım çağrılarına
duyarsız kalmadığını vurgulayan Serenli, “Hayırseverlerimiz Suriye’ye yardım gönderiyor. Gerekli ilgi
ve alakayı gösteriyorlar” dedi.

195 milyon lira değerinde insani yardım
Serenli, 2011’de başlayan iç savaştan bu yana TDV
tarafından “Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı”, “Türkmenlere Yardım Zamanı”, “Yaraları Sarma Zamanı”
ve “Halep’te İnsanlık Ölmesin” gibi kampanyalar yürütüldüğünü, bunlar kapsamında, nakdi yardımlar
dışında din hizmetlerinin desteklenmesi, eğitim,
inşaat ve onarım ihtiyaçlarının da karşılandığını bildirdi. Serenli, Suriye’ye bugüne kadar 195 milyon
lira değerinde insani yardım ulaştırıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte yürütülen “Farkındayım, Yanıbaşındayım” projesi ile Ankara, Gazian-

tep, Şanlıurfa ve Kilis’te 13 bin Suriyeli sığınmacı
ailenin, okul çağındaki çocuklarına eğitim desteği
verildiğini kaydeden Serenli, şöyle devam etti.
“Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El
Bab, Azez ve İdlib bölgesinde, iç savaşta hasar gören 110 caminin bakım ve onarımı, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve TDV tarafından yapılarak ibadete açıldı. Yardım kampanyalarına vatandaşlar büyük destek veriyor. Sadece ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası kapsamında, TDV Genel Merkez, il ve ilçe
şubeleri, il ve ilçe müftülüklerimiz marifetiyle, 1640
tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Milletimizin emanetleri, bizzat görevli ve gönüllülerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu
yardım kampanyamız hala devam ediyor. Mesela
Kayseri’den her ay 10 tır insani yardım malzemesini
bölgeye gönderiyoruz.”

Her gün 220 bin ekmek, 15 bin kişilik sıcak
yemek dağıtıyoruz
Serenli, TDV’nin bölgedeki yardım ofisleri koordinesince günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı, çadır
kurma, su kuyusu, gıda ve giyim yardımlarının da
Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırıldığını söyledi.
TDV ekiplerinin, her gün 220 bin ekmek ve 15 bin
kişilik sıcak yemeği, bölgede zor şartlarda yaşayan
ailelere dağıttığını kaydeden Serenli, ülkede hayatın normale dönmesi için sürdürülebilir projeleri
hayata geçirdiklerini vurguladı.
Suriyeli kardeşlerimize destek olmak için, Diyanet
İşleri Başkanlığınca, 5 müftünün görevlendirildiğini dile getiren Serenli, bölgedeki camilerde görevli
Suriyeli 1326 din görevlisine de vakıf olarak destek
verdiklerini kaydetti.
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Terörden temizlenen bölgelere
insani yardım
Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle temel ihtiyaçların temininde bile
zorluk çeken Suriyeliler, Türk halkının yardımlarıyla nefes alıyor.
Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu
yana yaraların sarılması için Suriye içerisinde yardım faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
TDV, günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı, 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,
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din görevlisi eğitimleri, eğitim yardımları, ücretsiz
giyim mağazaları gibi projelerle Suriyeli savaş mağdurlarının yanında oluyor.
Suriye’deki krizin başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği projelerle insani yardımları 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.

Afrin’deki sivillere yardım ulaştırdık
Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Afrin şehir merkezi ve kırsal noktalarda yaşayan sivillere yardım ulaştırmaya devam
ediyor.
Terörden arındırılan Kastel Cindo, Deyr Savan ve
Şeran köyü sakinlerine yardım götüren TDV ekipleri, Afrin şehir merkezinin de özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte terör örgütü YPG/PKK’nın tüm tehditlerine rağmen evlerini terk etmeyen sivillere insani
yardımda bulundu.

Doğu Gutalı ailelere yardım eli
Suriye’de rejim ve destekçilerinin abluka altında
tuttuğu ve aylardır yoğun bombardıman altında
bulunan Doğu Guta’dan binlerce kişi tahliye edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri de Doğu Guta’dan Hama’ya yapılan tahliyeler kapsamında konvoyları karşılayarak, zor durumdaki ailelere yardım eli uzattı.
Doğu Guta’dan tahliye edilerek Hama’ya gelenleri
karşılayan TDV ekipleri, ilk etapta kumanya yardımı
yaptı ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin müdahalesini sağladı. Bölgede 40 otobüs, 2 ambulans ve 3
insani yardım aracıyla hazır bulunan TDV ekipleri,
gelen 2 bin kişiyi kumanya dağıtımı yaptıktan sonra İdlib Eriha bölgesinde kurulan TDV geçici barınma merkezine ulaştırdı.

Hama’dan gelenler için çadır kent
Hama’da rejimin hava saldırıları ve yoğun bombardımandan kaçarak İdlib’e gelen ailelere Türkiye Diyanet Vakfı insani yardım ulaştırdı.
Hama’da şiddetini artıran bombardımandan kaçarak İdlib’e gelen aileler için barınma ve insani yardım çalışmaları gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı
ekipleri, hava saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin barınması için İdlib’in
kuzeyinde 1.000 çadır kurdu.
TDV ekipleri, Suriye yardım çalışmaları kapsamında
İdlib ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 7 bin 500
aileye insani yardım yaptı.

Doğu Guta’dan tahliye
edilenlere yapılan saldırıyı
kınıyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’dan
tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki
Eriha kentinde kurduğu 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezi rejim uçakları tarafından vuruldu.
Yapılan saldırıda can kaybı yaşanmazken 4
kişi yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri
anında müdahalede bulunarak yaralıların
hastaneye intikalini sağlamış ve saldırıdan
zarar gören çadırların onarımı yapılmıştır.
Bütün hak ve hukuk ihlallerinin yaşandığı
Doğu Guta’da yaşam mücadelesi veren siviller, zorla tahliye edilerek sığındıkları İdlib’de
kendilerini biraz da olsa güvende hissetmeleri gerekirken bir kez daha Esed rejiminin
insanlık dışı saldırılarının hedefi oldu.
Okul binasının yanında bulunan ve 2.500
kişinin yaşadığı kampı hedef alan hain saldırı aynı zamanda o eğitim yuvasına da yapılmıştır. Suriye’nin geleceğine yapılan ve
tamamen sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bu
saldırı mazlum Suriye halkıyla birlikte insanlık onuruna da yapılan bir saldırıdır. Bizler
Türkiye Diyanet Vakfı olarak her daim mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.
Zulüm, kan ve gözyaşının bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.
Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor,
mağdur durumda olan sivillerin dahi canına
kasteden bu zulmün son bulması için dünya
kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
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Suriyeli annelerden
Mehmetçiğe
anlamlı destek
Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından desteklenen ve 2017
yılından bu yana devam eden
“Camilerimizde Hayat Var”
projesi kapsamında öğrenim
gören Suriyeli öğrenciler ve
aileleri, kendi elleriyle ördükleri
atkı ve bereleri Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında Afrin’de
mücadele veren kahraman
Mehmetçiğimize gönderdi.
Ankara Altındağ Alemdağ parkında düzenlenen
programa, proje kapsamında eğitim gören 1400
Suriyeli öğrenci ve aileleri katıldı. Programa Ankara İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Çetin, Altındağ
İlçe Müftüsü ve TDV Altındağ Şube Başkanı Enver
Türkmen, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı ve çok sayıda davetli de katılarak destek
oldu.
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Sosyal Destek Merkezi ( SODEM) tarafından organize edilen programda,
“Camilerde Hayat Var” projesi kapsamında eğitim
gören öğrenciler, ilahiler söyledi, Mehmetçiğimize
başta Suriye olmak üzere mazlum coğrafyalar üzerinde yaşanan sıkıntıların sona ermesi için hep birlikte dua ettiler.
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Sosyal Destek Merkezi (SODEM) Müdürü Selman Aktaş, eğitim desteği

verdikleri Suriyeli öğrenciler ve ailelerinin kendi
ülkelerinde yaşanan problemlerin sona ermesi için
mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize destek
olmak istediklerini söyledi.
Aktaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte başlatılan ‘Camilerimizde Hayat
Var’ projesi kapsamında bugün 1400 öğrencimiz
camilerimizde Kur’an-ı Kerim eğitimi, dil eğitimi ve
dini bilgiler eğitimleri alıyorlar. Teröristlerin topraklarından temizlenmesi için mücadele veren Mehmetçiğimize destek olmak için Suriyeli ailelerimiz
de taşın altına elini koyarak destek vermek istediler.
Bugün düzenlenen program kapsamında Suriyeli
annelerimizin, çocuklarımızın bizlere emanet ettikleri el emeği atkı ve bereleri Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla askerlerimize ulaştıracağız. Bugün
aynı zamanda Camilerimizde Hayat Var projesi kapsamında başarılı öğrencilerimize de ödül takdiminde bulunduk. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Sosyal

Destek Merkezimizde başta Suriyeli aileler olmak
üzere ülkemize sığınan kardeşlerimize hem eğitmen noktasında destek oluyoruz hem de öğrencilerimizi okullaştırmaya çalışıyoruz. Ortaöğretim,
lise, üniversite ve yüksek lisans seviyesindeki çalışmalarda onlara öncülük etmeye çalışıyoruz. Yine
aynı şekilde Suriyeli aileler ve farklı ülkelerden ülkemize sığınan ailelere başta Türkçe eğitimi olmak
üzere pek çok alanda yaşadıkları çevreye adapte
olabilmesi için destek veriyoruz. Kendi iş olanaklarını geliştirmeleri için meslek kursları veriyoruz” diye
konuştu.
Öğrenciler, programın sonunda “Camilerimizde Hayat Var” projesi öğrencilerinin katkılarıyla başlatılan
organizasyonla aileleriyle birlikte ördükleri atkı ve
bereleri, Afrin’deki Mehmetçiğimize ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Altındağ İlçe Müftüsü ve
TDV Altındağ Şube Başkanı Enver Türkmen’e teslim
ettiler.

35

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ OCAK - NİSAN 2018

TDV Arakanlı
Müslümanları
yalnız
bırakmıyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Arakan’dan Bangladeş’e büyük bir göç dalgasına yol açan Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının zirve yaptığı 25 Ağustos’tan
bu yana kamplara sığınan 521 bin 264 Arakanlı
Müslüman’a 742 bin avro tutarında acil insani yardım ulaştırdı.
Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamp alanlarında 17 farklı bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatan TDV, buradaki sığınmacılara gıda, hijyen, giyim, mutfak ve barınma
malzemesi yardımında bulunuyor. Dağıtılan yardımlar, bir ailenin aylık yiyeceğini karşılayacak nitelikte.
Bölgede açtığı koordinasyon merkezi sayesinde
yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı,
kamplardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için
de çalışmalarını sürdürüyor. TDV, kamplarda 10 su
kuyusu, 5 mescit, bir eğitim merkezi açtı ve kampların bulunduğu tepeleri birbirine bağlayan 5 köprü inşa etti.
TDV’nin kamp bölgesinde kurduğu çadırların yer
aldığı ve kampların diğer bölgelerine göre imkanları bir nebze daha iyi olan tepe de Arakanlı sığınmacılar arasında “Türk Tepesi” olarak anılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, maruz
kaldıkları zulüm nedeniyle
geldikleri Bangladeş’te yokluk
içinde yaşayan Arakanlı
Müslümanlara yardım eli
uzatıyor.

Bölgedeki faaliyetlerini sadece kamplarla sınırlı tutmayan TDV, kamplar dışında kalan Arakanlı Müslüman ailelere barınma ve giyim yardımı ulaştırıyor.
Arakanlı Müslüman kamplarındaki en büyük sorun
barınmadan sonra hijyen. Bölgede tuvalet ve banyo nadiren bulunuyor. TDV, bu kapsamda kamplarda 15 tuvalet ve 8 duş kabini inşa etti.

Arakanlı Müslümanlara 15 milyon TL yardım
TDV’nin Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımları
bölgede 2012’de patlak veren krizden bu yana sürüyor.
Arakanlı Müslümanlara bugüne kadar toplam 15
milyon lira yardım ulaştıran TDV, bölge halkına Ramazan ayında iftarlar veriyor ve kurban hisselerini
Arakanlı Müslümanlara ulaştırıyor.
Eğitim konusunda da çalışmalarda bulunan TDV,
kendi ülkelerinde eğitim haklarından mahrum bırakılan 4 bin 134 Arakanlı Müslüman’a sığındıkları
Bangladeş, Pakistan ve Malezya’da burs sağlıyor.
Ayrıca Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar, İstanbul Bayrampaşa, Fatih Sultan Mehmet ve Kay-
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13.108

Farklı Bölgede
Yardım Dağıtımı

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

GIDA
PAKETİ

7.000
TEMİZLİK
PAKETİ

12.750
KIŞLIK
PAKETİ

7.498
MUTFAK
PAKETİ

4.000
KIYAFET
PAKETİ

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

600

518

Myanmar

HİSSE
KURBAN

HAZIR SU ve
ENERJİ
PAKETİ

(ADAK-AKİKA-ŞÜKÜR)

5

MESCİT

Dağıtılan yardımlar,
bir ailenin aylık yiyeceğini
karşılar niteliktedir.

8

DUŞAKABİN

15

TUVALET

10

SU KUYUSU

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

Son Göç dalgasının başladığı
25 Ağustos 2017’den bu yana

521.264 Arakanlı’ya

742 bin AVRO

Acil İnsani Yardım Ulaştırıldı

seri Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu
İmam Hatip Liselerinde de 11 Arakanlı Müslüman
vakfın bursları ile eğitim alıyor.
TDV ve Pakistan NGO World iş birliğiyle Karaçi kentine yerleşen Arakanlı Müslüman mülteci ailelerin
çocuklarına yaygın öğrenim desteği sağlıyor. Yaklaşık 4 bin öğrenci bu destekten yararlanıyor.

Arakanlı Müslümanlara soykırım
Arakan’da 1970’lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman’ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan
göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

1

Bugüne kadar

15 MİLYON TL

EĞİTİM
MERKEZİ

5

KÖPRÜ

Yardım Yapıldı

BM’ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017’den sonra
Arakan’dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde
yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve
Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz
kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı
Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da
“soykırım” olarak adlandırıyor.
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Arakan
Müslümanlarının
dramı belgesel
oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e geçiş
mücadelesini ve kamplardaki zorlu yaşam koşullarını anlatan
“Hayatta Kal” isimli bir belgesel hazırladı.
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TDV ekibi, Arakanlı Müslümanların canlarını kurtarmak için sığındığı Cox’s Bazar’a giderek Arakanlı
Müslümanların katliamlardan kaçış mücadelesiyle
kamplardaki ve hastanelerdeki zorlu şartları görüntüledi.
“Hayatta Kal” belgeseli, Arakanlı Müslümanların 19.
yüzyılın sonundan bu yana maruz kaldıkları zulme
ışık tutarak başlıyor.
Arakanlı Müslümanların yıllardır başta vatandaşlık
olmak üzere, eğitim, seyahat gibi en temel insan
haklarından bile yoksun bırakıldığına değinilen

belgeselde, 25 Ağustos’ta başlatılan saldırılarda yakılan köylere ve Müslümanların uğradıkları zulümlere dair görüntülere ve bilgilere yer veriliyor.

“Yokluğun en çaresiz tanımı Arakan
Müslümanları”
Arakanlı Müslümanların maruz kaldıkları zulüm nedeniyle artık Myanmar’da yaşama şanslarının kalmadığı vurgulanan belgeselde Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e geçiş mücadelesi sırasında İHA’lar
ve TDV ekiplerinin bindiği teknelerden çekilen görüntülere yer veriliyor.

Belgeselde Arakan ve Bangladeş sınırından akan
ve iki ülkenin sınırını teşkil eden Naf Nehri, “hayatla ölüm arasındaki sınır” olarak nitelendirilirken
röportaj yapılan Maruf, Arakanlı Müslümanların
Bangladeş’e geçiş rotasını anlatıyor.
Arakanlı Müslümanların kaçış mücadelesinin Bangladeş kıyısına ulaştıklarında sona ermediğine işaret
edilen belgeselde, Arakanlı Müslümanların kamp
alanlarına ulaşmak için sırtlarında hasta ya da yaralı yakınları, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya
ile yürümek zorunda kaldığı balçık kaplı yola da yer
veriliyor.

Kamplarda hayata tutunma mücadelesi
Belgeselde konuşan Arakanlı bir genç, annesi, babası, eşi ve kız kardeşiyle Bangladeş’e geçtiklerini
belirterek “Myanmar ordusu evleri yaktı, biz de
Bangladeş’e geldik, Evlerimizi, her şeyimizi yaktılar.
Kaçamayanlar öldürüldü. Kimi buldularsa öldürdüler ve işkence yaptılar. Uzuvlarını kestiler. Sağ kalanlar Bangladeş’e kaçtı” diyerek sınırın Myanmar
tarafında yaşanan dehşeti anlattı.
Arakanlı Müslüman genç, kız kardeşinin iki çocuğundan ayrı kaldıklarını bu nedenle de ya gelirlerse
diye nehrin kenarında beklediğini söylüyor.
Arakan’da ateşe verilen köylerden yükselen dumanların görüntülerinin de yer aldığı belgeselde,
Arakanlı Müslümanların zorlu ve tehlikeli yolculuğun ardından kamplarda hayata tutunma mücadelesi yansıtılıyor.
Kamplardaki yetersiz koşullarda yaşayan insanlara
yapılan insani yardım çalışmalarının da anlatıldığı
belgeselde, TDV’nin kurduğu çadırların yer aldığı
ve Arakanlı Müslümanların Türk Tepesi olarak andığı bölgenin görüntüleri var.
Belgeselin en dikkat çekici bölümlerinden biri,
kampta bir kız bebeğin doğum anı. Kamplarda görev yapan doktorlar, haftada 70-80 bebeğin dünyaya geldiğini belirtiyor.

Hastanelerde de imkanlar yetersiz
Belgeselin son bölümünde Arakan’da ordunun silahlarının ve işkencelerinin hedefindeki Arakanlı
Müslümanların tedavi gördüğü hastane anlatılıyor.
Taşan lağım suları arasında soğuk beton üzerinde
tedavi edilmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanların
çaresizliği, “Burada sağlam bir insanın hasta olma
ihtimali, bir hastanın iyileşme ihtimalinden daha
yüksek” sözleriyle gözler önüne seriliyor.
Belgeselde dikkati çeken detaylardan biri de işkence ya da silahlı yaralanma nedeniyle tedavi gören
hastalardan 47’sinin çocuk olması. Hastaların en
yaygın şikayetlerinden biri birinci derece yanıklar.
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar’a dönmek istemediklerini ve bunun “sistematik soykırım için bir
plan” olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.
Belgeselde, Arakanlı Müslümanların trajedisinin
devam etmesi durumunda, bu insanların insan kaçakçılığı, organ mafyası ve fuhuş çetelerinin hedefi
olabileceği uyarısında bulunuluyor.
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HAYRİ HİZMETLER

Filipinli sel mağduru
2 bin aileye insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Filipinler’de sel felaketinden etkilenen
2 bin aileye insani yardım yaptı.
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Filipinler’de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 200’den
fazla kişi hayatını kaybetti. Büyük hasarın oluştuğu
bölgede, yüzlerce kayıp vakası yaşanırken, binlerce
insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

kılan ibadethanelerin onarımı ve yeniden yapılması
için de çalışmalar yürütüyor.

Bölgede yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, afet sonrasında harekete geçerek, acil yardım faaliyetleri kapsamında tayfunun en fazla etkili
olduğu Mindanao bölgesinde mağdur olan 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin yardım elini ulaştırdığı 2013 yılında yaşanan Yolanda tayfunundan
bu yana bölgede tayfundan etkilenen 3 camiyi yeniden inşa ederek bölgede yaşayan Müslümanların
hizmetine sundu. Tacloban Camii’nin yanı sıra Ormoc
kentinde de iki cami inşa eden Türkiye Diyanet Vakfı,
Cebu kentindeki bazı camilerin de bakım ve onarımını üstlenerek, iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

2013 yılında yaşanan Yolanda tayfununda mağdur
olanlara yardım amacıyla bölgeye giden Türkiye Diyanet Vakfı, o zamandan bugüne kadar insani yardım
faaliyetlerinin yanı sıra felaketten etkilenen ve yı-

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban programlarıyla da ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Müslümanların bayram
sevincine ortak oluyor.
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Hediyem Kur’an Olsun projesine
1 milyon bağış
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan
“Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası için bir milyonu aşkın bağış yapıldı.
Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajının tüm insanlığa
ulaşması için başlatılan proje kapsamında 2017 yılı
sonu itibariyle hayırseverlerce bir milyon 3 bin 852
Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Kur’an öğrenmek ve okumak isteyen ancak imkanları sınırlı olanlara destek amacıyla yapılan çalışmada, bugüne kadar 512 bin 696 mealli Kur’an-ı Kerim
dağıtımı yapıldı. 17 dilde hazırlanan 336 bin 900
mealli Kur’an-ı Kerim Asya, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya’daki 47 ülkede yaşayan
Müslümanlara dağıtıldı. Yurt içinde ise imam-hatip
liseleri ile diğer okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci yurtları, cezaevleri, hastaneler,
Kur’an kursları ve ihtiyaç duyulan birçok noktaya 175 bin 796 Kur’an-ı Kerim ulaştırıldı.
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Farklı dil ve lehçelerde mealli Kur’an-ı Kerim basım
çalışmaları da devam ediyor.
Kampanyaya destek vermek isteyenler, “hediyemkuranolsun.com” internet sitesinden veya “KURAN”
yazıp 4333’e kısa mesaj göndererek bağış yapabilirler.

Bağışlanan
Kur’an-ı Kerim

Dağıtılan
Kur’an-ı Kerim

1.003.852

582.696

TÜRKİYE

ASYA

AFRiKA

BALKANLAR

175.796

182.440

154.527

69.960

Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ülkelerinde

205.000
Kur’an’ın
baskı ve dağıtımı
devam ediyor

toplam

47 ülkeye dağıtıldı.

• Türkçe • Arapça (Duri, Hafs, Medine Hattı) • İngilizce
• Fransızca • Rusça • İspanyolca • Boşnakça • Azerice • Almanca
• Darice • Kırgızca • Amherice • Kazakça • Tamilce • Arnavutça

17 Dilde
Genel ve yerel

Çalışmalar
devam ediyor.

“Kur’an-ı Kerim matbaası kurmak için
çalışıyoruz”
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, İslam kültüründe Kur’an-ı Kerim’in
parayla satılmasının hoş görülmediğini, kampanyayı bu anlayışla başlattıklarını belirtti.
Vatandaşların kampanya sayesinde Kur’an-ı Kerim’le buluşamayan insanların varlığından haberdar olduğunu ifade eden Serenli, şunları kaydetti:
“Bir Kur’an-ı Kerim de olsa insanlar katkıda bulunarak projenin içerisinde bir görev almış oluyor. Bu
anlamda çok yönlü bir misyon üstlenilmiş oldu. İnşallah bir milyon sayısı bundan sonra böyle milyon-

lar şeklinde devam eder. Projeyi sistematik hale getirmek istiyoruz. Kur’an-ı Kerim matbaası kurulması
noktasında da bir çalışma yapılıyor. Sadece Kur’an-ı
Kerim basan ve bunu dünyanın dört bir köşesine
ücretsiz bir şekilde gönderen bir sistem kurabilmek
için çalışıyoruz. Matbaa kurmak çok zor değil ama
sistemi sürdürülebilir kılmak önemli."
İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim yazı karakterlerinin farklılık gösterdiğine dikkati çeken Serenli,
“Hintli Müslümanların tercih ettiği hat ile Afrika’daki Müslümanların tercih ettiği hat arasında fark var.
İnsanların alışkanlıkları var. Her bölgenin kabul ettiği, tereddütsüz alıp ‘Bu farklı bir Kur’an-ı Kerim’
demeyeceği Kur’an-ı Kerimler basmaya çalışıyoruz”
dedi.
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Latin Amerika ülkelerine
20 bin hediye Kur’an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile sürdürdüğü
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında, Latin Amerika ülkelerinde
yaşayan Müslümanlara 20 bin İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerim gönderdi.
Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajının tüm insanlığa ulaşması için başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesi hayırsever milletimizin gönülden destekleriyle sürüyor.
Proje kapsamında bağışlanan Kur’an-ı Kerim sayısı 1 milyonu aşarken, ihtiyaç duyulan bölgelere
Kur’an-ı Kerim ulaştırılma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı dağıtımlar çerçevesinde Latin Amerika’da bulunan 10 farklı ülke için hazırlanan İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerimler ihtiyaç
sahibi Müslümanlara ulaştırılacak.
Kur’an-ı Kerim dağıtımları, Guatemala, El Salvador,
Kolombiya, Haiti, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Ekvador ve Uruguay’da yapılacak. Resmi dili Portekizce
olan Brezilya için çalışmalar ise devam ediyor.

“Proje köprü vazifesi görüyor”
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TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
Hediyem Kur’an Olsun projesinin dünyanın dört bir
tarafındaki Müslümanlardan gelen talep üzerine
başlatıldığını, Latin Amerika ülkelerinde de bu yöndeki talepler çerçevesinde ihtiyaca yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesinin yurt içinde ve
yurt dışında kardeşlerine Kur’an-ı Kerim hediye
etmek isteyen Müslümanlarla, Kur’an-ı Kerim’e
ulaşmak isteyen Müslümanlar arasında köprü vazifesini gördüğünü söyleyen Serenli, İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerimlerin Latin Amerika’ya ulaştığını
ve dağıtımlara başlandığını bildirdi.

20 bin İspanyolca Mealli Kur’an-ı Kerim
Latin Amerika’da yapılan çalışma hakkında bilgi veren Serenli, “Latin Amerika ülkelerinde yaptığımız
çalışma kapsamında 20 bin mealli Kur’an-ı Kerim
hazırlandı. İlk planda Guatemala, El Salvador, Kolombiya ve Haiti’ye 8 bin İspanyolca mealli Kur’an-ı
Kerim ulaştı ve İslam Kültür Merkezlerinde dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde ise 12 bin
adet İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerim’i Arjantin, Şili,
Peru, Bolivya, Ekvador, Uruguay’a ulaştırmış olacağız. Brezilya’da ise Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Portekizce mealli Kur’an-ı Kerim çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.

Bölgesel Dillerde çeviriler yapılıyor
Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında Kur’an-ı
Kerim’e ihtiyaç duyulan bölgelerde konuşulan dilin önemini vurgulayan Serenli, proje kapsamında
bugüne kadar 17 farklı dilde mealli Kur’anı Kerim
hazırlandığını ifade etti. Çeviri yapılan diller arasında yerel dillerin olduğuna dikkat çeken Serenli,
“Dünyanın farklı noktalarında konuşulan yerel dillerde de çeviri yaparak Kur’an-ı Kerim’in evrensel
mesajını geniş kapsamlı bir şekilde ulaştırmaya
çalışıyoruz. Sri Lanka’da konuşulan Tamilce dili,
Etiyopya’nın yerel dillerinden olan Amherice ve Afganistan’da konuşulan Darice dillerinde çeviri yapılarak mealli Kur’an-ı Kerimler bölge halkının hizmetine sunuldu. Yine Afrika’nın bazı bölgelerinde
konuşulan Çeçova dilinde de mealli Kur’an-ı Kerim
çalışmalarımız devam ediyor, Swahili dilinde meal
araştırma çalışmaları ise devam ediyor.”

Endülüs Müslümanlarına
İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile sürdürdüğü
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında, yurt dışı dağıtımlar çerçevesinde
Endülüs medeniyetinin derin izlerini barındıran İspanya Granada ve Sevilla’daki
Müslümanlara 3 bin İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Endülüs Müslümanlarının talepleri doğrultusunda
gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim dağıtım programına,
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Macit
Balcı ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Hediyem Kur’an Olsun projesinin
dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlardan gelen talepler üzerine başlatıldığını, Latin Amerika ülkelerinden Asya Pasifik ülkelerine kadar bu yöndeki
talepler çerçevesinde ihtiyaca yönelik çalışmalar
yaptıklarını kaydetti.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesinin yurt içinde ve
yurt dışında kardeşlerine Kur’an-ı Kerim hediye etmek isteyen Müslümanlarla, Kur’an-ı Kerim’e ulaş-

mak isteyen Müslümanlar arasında köprü vazifesini gördüğünü söyleyen Çetin, İspanyolca mealli
Kur’an-ı Kerimlerin İslam Medeniyetinde önemli
bir konuma sahip olan Endülüs’ün derin izlerini taşıyan Granadalı ve Sevillalı Müslümanlara hediye
ettiklerini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında dünyanın dört bir tarafına farklı dillerde mealli
Kur’an-ı Kerim gönderimlerinin devam ettiğini vurgulayan Çetin, “Bu kapsamda Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan 3 bin İspanyolca mealli Kur’an-ı
Kerimi, Mezquita de Sevilla kurumuyla birlikte Sevilla ve Endülüs medeniyetinden derin izler taşıyan
Granada’da kardeşlerimize hediye ettik” dedi.
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EĞİTİM

TDV Uluslararası Eğitim
Programlarına yoğun ilgi
Türkiye Diyanet Vakfının gönül coğrafyamızla kardeşlik köprüleri kurmak
ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirdiği uluslararası öğrenci programlarına bu yıl dünyanın
105 farklı ülkesinden 8.805 öğrenci başvurdu.
programına 80 ülkeden 3 bin 514 öğrenci, Uluslararası İlahiyat ve Lisans programlarına ise 100 ülkeden
5 bin 291 öğrenci müracaat etti.
Başvurular değerlendirilerek gerekli şartları taşıyan
adaylara yönelik Mayıs ve Haziran aylarında ülkelerinde mülakat yapılacak. Mülakatlar sonucunda uygun görülen adaylar Türkiye Diyanet Vakfı uluslararası öğrenci bursluluk programına kabul edilecek.

TDV’nin yurt dışından öğrencilere Türkiye’de eğitim
imkânı sunan Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası
Lisans programlarına başvurular tamamlandı. Uluslararası öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfının Uluslararası Öğrenci Programlarına yoğun ilgi gösterdi.
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Başvuruların internet üzerinden alındığı TDV Uluslararası Öğrenci Programlarına bu yıl Avrupa’dan
Afrika’ya, Asya Pasifik’ten Latin Amerika’ya, Orta Asya’dan Balkanlara 105 ülkeden 8 bin 805 öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle ülkemizde eğitim görmek için başvuruda bulundu.
Uluslararası Öğrenci Programlarına talep her geçen
yıl artarken, 2017 yılında 95 ülkeden 5 bin 545 öğrencinin başvurduğu uluslararası eğitim programlarına bu yıl başvuru sayısı 105 ülkeden 8 bin 805
öğrenciye çıktı. Bu yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesi

Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 uluslararası öğrenci programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi
programı için 400, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 200 öğrenci olmak üzere toplam 600 öğrenciye daha Türkiye’de eğitim desteği verecek.

Programlara talep artıyor
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliğiyle 1993 yılından bu yana yurt dışında ve yurt içinde eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Vakfımız başlatmış olduğu Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında her yıl
dünyanın dört bir tarafından öğrencilere ülkemizde
eğitim imkanı sunmaya devam ediyor. Yurt dışından eğitim programlarımıza yoğun talep var. Bu yıl
105 ülkeden 8 bin 805 öğrenci başvurdu. Yapılacak
mülakatlarla önümüzdeki eğitim döneminde 600
öğrenciye daha Türkiye’de eğitim imkanı sağlayacağız” dedi.

Ülkemizin yanı sıra gönül coğrafyamızda eğitim çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde gördüklerini vurgulayan Polat, bu kapsamda dünyanın
pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası
İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve
Uluslararası İlahiyat programı gibi projelerle eğitim
imkanı sunduklarını kaydetti.

111 ülkeden öğrencilere eğitim desteği
Türkiye Diyanet Vakfı olarak halen dünyanın 111
ülkesinden öğrencilere Türkiye’de eğitim desteği
verdiklerini belirten Polat, şöyle konuştu: “Vakfımız
burs imkanları ile birlikte barınma ve farklı eğitim
sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor. Hayata geçirdiğimiz ve
bugün İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesinin hedeflendiği eğitim programları ile hali hazırda 111 ülkeden 2 bin 347 öğrenciye
Türkiye’de eğitim imkânı sağlıyoruz. Lise, lisans ve
lisansüstü alanlarda başlatmış olduğumuz Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat
ve Lisansüstü programlarla gönül coğrafyamızda
kardeşlik köprüleri kurmaya ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunuyoruz.”

Halen 73 ülkeden 1.125 öğrencinin İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas’taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürdüğünü
belirten Mehmet Savaş Polat, Uluslararası Lisans
programlarında 65 ülkeden 507 öğrenci, Uluslararası İlahiyat programında 15 ülkeden 594 öğrenci,
Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programında ise 36
ülkeden 121 öğrencinin Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle ülkemizde eğitim gördüğünü kaydetti.
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Eğitim projeleri
Somali halkının umudu oldu
Somali’deki çalışmalarına 2011 yılında yaşanan
kuraklık sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğindeki yardım seferberliğiyle
başlayan Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği eğitim projeleriyle de Somali halkının yanında oluyor.
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Mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin dertlerine ortak olmak, eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalar yapan Türkiye
Diyanet Vakfı, yaklaşık 20 yıl süren iç savaş ve dış
müdahalelerin ardından bütün kurumları ile yıkılan
ve uluslararası toplum tarafından unutulan Somali
halkının da yardımına koştu.
Somali, yaşanan kıtlık nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de ziyaret ederek
başlattığı insani yardım seferberliği ile dünya gündemine gelirken, Türkiye Diyanet Vakfı da bu ülkede insani yardımdan eğitime, camilerin tadilat ve
tefrişatından su kuyularının açılmasına kadar farklı
alanlarda projeleri hayata geçirdi.

Eğitim projeleriyle Somali’nin geleceğini
inşa ediyoruz
Başkent Mogadişu’da inşa edildiği 1960 yılından
bu yana birçok devlet adamı, entelektüel ve kanaat önderinin yetişmesine katkı sağlayan ancak
1991’de başlayan iç savaş ve ardından patlak veren
terör saldırıları yüzünden kullanılamaz hala gelen
ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ara veren Şeyh Sufi
İmam Hatip Lisesi, 2012 yılında Somali Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle eğitim-öğretim faaliyetlerine Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle yeniden
başladı.
Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, 6 ay süren restorasyon
çalışmalarının ardından, 22 Aralık 2012 tarihinde
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımlarıyla
gerçekleşen açılış töreniyle öğrencilerine kavuştu. Eğitim faaliyetlerini halen Türkiye Diyanet Vakfı
desteğiyle sürdüren okul, sömürülen ve unutulan
Somali halkı için yeni bir umut kaynağı olmuş durumda.

Somali genelinde büyük rağbet gören Şeyh Sufi
İmam Hatip Lisesi’nde halen 500 öğrenci eğitim
görüyor. Bu öğrencilerden 270’sine ise yatılı olarak
hizmet veriliyor.
Türkiye’nin Somali Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet
Aktürk, eğitim gören öğrencilerin yüzde 90’ını yetim ve öksüz çocukların oluşturduğu okulun bütün
masraflarının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını vurguladı.
Somalili öğrencilere eğitim desteği vererek geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istediklerini ifade
eden Aktürk, okuldan mezun olan öğrencilerin gerek Mogadişu Üniversitesi’nde gerekse Türkiye’deki
üniversitelerde lisans eğitimlerine, yine Türkiye Diyanet Vakfı’nın sağladığı bursla devam ettiğini belirtti.

“En sevdiğim ders Türkçe”
Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Muhammed Hasan, okulun kendileri için “büyük bir fırsat” olduğunu söyledi. “Çünkü fenni ve
dini ilimleri bir arada, en iyi şekilde öğreniyoruz”
diyen Hasan, Türk milletine ve Türkiye Diyanet Vakfı’na ülkesine yaptıkları yardımlar dolayısıyla minnettar olduklarını ifade etti.
Öğrencilerden Leyla Şerif de “Okulumuz Somali’deki en iyi okullardan biri. Okulumuz hem dini hem
fenni ilimleri birlikte öğretiyor. En sevdiğim ders ise
Türkçe dersi. Bu okulda okumaktan çok mutluyum.
Okulumuzda eğitimin yanı sıra öğrencilerin rahatlığı, güvenliği ve sağlığı için düşünülmüş bir çok

imkan var. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz var. TDV
’ye bize sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Somali’nin en prestijli okulu
Kısa sürede Somali’nin en prestijli okullarından biri
haline gelen Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, her yıl
yaklaşık 2.000 başvuru almasına rağmen, kontenjan sınırı yüzünden sadece 100 öğrenci kabul edebiliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca, Mogadişu üniversitesinde hali hazırda öğrenim gören 104 lisans öğrencisinin harç ve eğitim masrafları için burs desteği sağlıyor, Somaliland bölgesindeki Fatih Sultan
İmam Hatip Lisesi ile El Hikma İslami İlimler Fakültesinin de giderlerini karşılıyor.
Yine Türkiye Diyanet Vakfı imkânlarıyla Somali’den
getirilen 189 öğrenci Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri, Sağlık, Tarım ve Denizcilik Meslek Liselerinden
2016 yılında mezun oldu.
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Somali için 2011 yılında TDV tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 77 milyon TL
bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken; özürlüler
merkezi, hastaneler ve yetimhanelerin ihtiyaçları da karşılandı. Somali’nin başkenti Mogadişu’da
Sahabe-i Kiram tarafından yapılan ancak zamanla
yıkılan Abdülaziz (Osmanlı) Mescidi TDV tarafından
restore edilirken, Mogadişu Merkez Camii’nin tadilat ve tefrişatı da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
gerçekleştirildi.
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Ganalı Faruk, yüzlerce kişinin
İslamla tanışmasına vesile oldu
“Beni etkileyen en önemli şey ezan ve
Kur’an’dı”
Babasının vefatının ardından önce annesinin, ardından kardeşlerinin Hristiyan olduğunu ifade
eden Groupore, okul çağı gelince köyden başkent
Akra’ya ablasının yanına taşındığını söyledi.
Okula başladığında birkaç Müslüman arkadaşından etkilenerek İslamiyet’i tercih ettiğini belirten
Groupore, şöyle konuştu:

Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile
Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip
Lisesi’nde eğitim gören Ganalı Faruk
Arango Groupore, ramazan ayında
tanıştığı Müslümanlar vesilesiyle
İslam dinini tercih ederken, yaz
aylarında ülkesindeki pagan köyleri
gezerek yüzlerce kişiyi İslam’la
tanıştırıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın bursuyla
memleketi Gana’dan 4 yıl önce
Türkiye’ye eğitim için gelen
Groupore, paganlıktan İslam’a
uzanan hayat hikayesini paylaştı.
Groupore, Gana’nın kırsal kesiminde
7 çocuklu ailede büyüdüğünü
ve babasının da yaşadıkları köydeki
putperestlerin önde gelen ismi
olduğunu anlattı.

“Beni etkileyen en önemli şey ezan ve Kur’an’dı. O
zamanlar bana güzel bir şarkı gibi geliyordu. Müslüman arkadaşlarıma şarkılarının güzel olduğunu
söylüyordum. Onlarsa beni Kur’an olduğu konusunda uyarmıştı. Ama ben anlamadım, hep şarkı
dedim. Beni etkileyen bir diğer şey ise oruç tuttukları dönemlerde bana iyilik yapıyorlardı. Onlara,
‘Ben Müslüman değilim, niye böyle bir iyilik yapıyorsunuz.’ diye soruyordum. Özellikle o kişilerin babaları iftar zamanı geldiğinde onların yanındaysam
yemeklerini benimle paylaşıyorlardı. O zamanlar
çocuk aklımla ‘Böyle bir din varsa tamam ben de
Müslüman olmak istiyorum’ dedim.”
İslami ilimlerin öğretildiği medreseye gidip Kur'an
ve İslamiyet hakkında daha çok şey öğrendiğini
anlatan Groupore, ortaokulu bitirirken bir arkadaşı aracılığıyla TDV'nin yabancı öğrenciler için sunduğu bursa başvurduğunu, büyükelçilikte yapılan
mülakat sonrası 2014 yılında Türkiye’ye geldiğini
söyledi.
Türkiye’ye geldiği ilk dönemde yaşadığı zorluklara
değinen Groupore, “Gana’da çok sayıda yerel dil
var ve İngilizce eğitim veriliyordu. Buraya gelirken
Türkiye’yi hiç bilmiyordum. Sadece merhaba demeyi biliyordum. Dilimden anlayan kimse de yoktu ve
konuşma açısından zorluk çektim. Öğretmenleri-

miz bize karşı çok iyi ve ilgiliydiler. Zor da olsa Türkçe’yi öğrendim. Burada yaşamak önceleri zordu
ama zaman geçtikçe kolaylaştı” diye konuştu.
Groupore, lise 1. sınıfın ardından ülkesine döndüğünde Cemal Abdülnasır isimli bir gazeteci ile
tanıştığını belirterek, Abdülnasır’ın Gana’nın özellikle kırsal bölgelerinde İslam’ı anlatarak tebliğ faaliyetleri yürütme fikrini kendisiyle paylaştığını ve
bu alanda ilgili ve eğitim görüyor olması nedeniyle
onunla beraber hareket ettiğini ve birlikte İslam’ı
anlatmaya başladıklarını söyledi.
O yıl ve sonraki yaz tatili dönemlerinde Gana’nın
kuzey bölgesinde tebliğ faaliyetleri yürüttüklerini
anlatan Groupore, şunları kaydetti:
“Köylere gittiğimizde önce kabile liderine gidip İslam’ı anlatma niyetiyle geldiğimizi söylüyoruz. Bu
gittiğimiz kabileler putperest. Onlara ‘Sizden ne
para ne yemek, hiçbir şey istemiyoruz.’ diyoruz. Bazıları ‘Biz bu dini dedelerimizden miras olarak aldık,
onları terk edemeyiz’ diyorlardı. Bazıları ise ‘Biz sizi
takip edemeyiz ama çocuklarımız isterlerse onlar
Müslüman olabilir’ diyorlardı. Ama bizim katılmamız mümkün değil diyorlardı. Bazılarının çocuklarını alıyoruz bazıları eşleriyle geliyor bazıları aileleriyle geliyor bazen de hiç kimse gelmiyor. Bazıları da
kendisi de gelmiyor ailelerine de izin vermiyordu.
Sonradan Abdülselam ismini verdiğimiz 10 yaşında
bir çocuk vardı öyle bir durumda. Babası putperestti ve onların liderlerindendi. Köye gittiğimizde kabul etmedi, ailesine de izin vermedi. Ancak Abdülselam konakladığımız yerde ezan okunduğunda
bize koşarak geliyordu. Babası peşinden gelip çocuğu evine götürüyordu. Buna rağmen tekrar bizim
yanımıza geliyordu. Bazen sabah namazına bizden
önce gelip bizi kaldırıyordu. Onu gördüğümüzde
sabah namazı vaktinin girdiğini anlıyorduk. Sonra
babasıyla tekrar konuştuk ve ona ‘Tamam sen Müslüman olmak istemiyorsun ama çocuğa izin verin.
Her şeyini de biz karşılayalım.’ dedik. Babası kabul
etti ama ‘Müslüman olacaksa benim evimde kalmayacak’ dedi. Biz de yanımıza alıp şehre götürdük.
Cemal’in evinde kalıyor şu an. Okula ve medreseye
gidiyor. Adını Abdülselam koyduk.”

Dört beş kişilik ekiple yaptıkları tebliğ faaliyetlerinde zorluklar yaşasalar da bunun kendilerini asla
yıldırmadığını vurgulayan Groupore, şimdiye kadar
birçok pagan-putperest köyde Müslümanların çoğunluk hale geldiğini kaydetti.

“Asıl İslam’ın ne demek olduğunu Türkiye’de
öğrendim”
Türkiye Diyanet Vakfının sağladığı bursun kendisine adeta yeni bir dünyanın kapılarını açtığını ifade eden Groupore, “Aslında Türkiye Diyanet Vakfı
benim ufkumu genişletti. Asıl İslam’ın ne demek
olduğunu Türkiye’de öğrendim. Eğitim hayatımı
kesmek üzereyken yardımıma geldiler. Hayata dair
umudum arttı” şeklinde konuştu.
İmam Hatip Lisesi'nde aldığı eğitimin kalitesine
değinen Groupore, sözlerini "Burada Uluslararası
İmam Hatip Lisesi'nde dünyanın birçok Müslüman
ülkesinden öğrenciyle birlikte eğitim görüyoruz.
Bu açıdan İmam Hatip Lisesi'nde aldığımız eğitim
bize farklı insanlarla tanışma imkanı da sağladı ve
ümmet bilincini kazandık. Burada sadece kendimiz için değil bütün İslam alemine faydalı olmanız
gerektiğini öğreniyoruz. Kişisel olarak da burada
aldığım Kur'an-ı Kerim, hadis dersleri ve hitabet
Gana'da yürüttüğümüz tebliğ faaliyetlerine büyük
katkı sağladı” şeklinde tamamladı.
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Türkiye Diyanet Vakfı öğrencileri
yarıyıl kampında buluştu

Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde eğitim gören İlahiyat
Akademi öğrencileri ile Özel Akademi burslusu öğrenciler ve Uluslararası İmam
Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen yarıyıl kamplarında bir araya geldi.
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Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı
sunmak, fakültelerin akademik ortamlarını desteklemek, eğitim-öğretim açısından olumsuz koşullarda bulunan gençlerimize manevi ve maddi destek
sunmayı hedefleyen programa, Türkiye’deki 18
farklı üniversiteden 350 öğrenci katıldı.

TDV Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri de
Afyon, Antalya ve İzmir’de düzenlenen kış kamplarında bir araya geldi. 6 farklı Uluslararası İHL’den
570 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kamplarda
sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Ankara’da düzenlenen TDV üniversite yarıyıl kampında, alanında uzman 18 farklı konuşmacı öğrencilere hitap etti. Kamp çerçevesinde aynı zamanda
öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Üniversite yarıyıl kampının açılışında konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
İlyas Serenli, öğrencilere “Türkiye Diyanet Vakfının
akademik temsilcileri” diye hitap etti.

“Vakfın akademik temsilcileri”

Bugün Müslüman bilincinin inşasına ihtiyaç olduğunu belirten Serenli, şöyle konuştu: “Okuduğunuz
üniversite ve hocalarınız sizlerin değerli bilgilere
ulaşmasına vesile oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizler de sizlerin bu bilgiler doğrultusunda bir
misyonunuzun olmasına katkıda bulunmak için
çaba gösteriyoruz.
Öncelikle bugün elzem ihtiyaçlarımız arasında bulunan bir Müslüman bilinci nasıl inşa edilebilir? Bu
konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda
sahih bilgiye ulaşabilmeniz için siz gençlerimizin
yanında olmaya çalışıyoruz. Müslüman bilinci nasıl
oluşur? Öncelikli olarak İslami anlamda ilim tahsil
etmelisiniz. İslami ilim tahsil ederken ana kaynaklarımız Kur’an ve sünnet ve de İslam toplumlarının
yaşadığı tarihi tecrübeleri iyi bir şekilde anlamalısınız.”

“Alanınızda uzman olmalısınız”
Türkiye Diyanet Vakfı’nın önem verdiği eğitim projeleriyle bugün İslam dünyasında yaşanan pek çok
eksikliğin giderilmesini hedeflendiğini belirten
Serenli, “Günümüz dünyasında bugün İslam’ın asli
kaynaklarından beslenmiş, onu yaşayan ve aktaran
bilge insanlara ihtiyaç var. Türkiye Diyanet Vakfı
olarak eğitime verdiğimiz destekler bu anlamda

önemli bir konumda. Siz değerli gençlerimizle bu
ihtiyacın eksikliğini birlikte tamamlamak istiyoruz.
Sizler her biriniz elinizden gelen gayreti göstererek
alanınızda uzman olmalısınız” dedi.
“Yaşadığımız yüzyılda Türkiye Müslümanları olarak
insanlık ailesine karşı sorumluluklarımız var” diyen
Serenli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlmi sorumluluklarımız var, ahlaki sorumluluklarımız var ve ameli sorumluluklarımız var. Tarihi
süreç içerisinde yaşadığımız topraklar İslam dünyasına asırlarca önderlik yaptı. Dün nasıl dünyanın
bir ucundaki mazluma ümit olduysak bugün de
aynı şekilde ümit olmaya devam ediyoruz. Ne kadar güçlü olursak o kadar milletimizin yardım elini
ulaştırabiliriz. Şu an durumu biliyorsunuz, pek çok
ülkede Müslümanlar mazlum durumda. İşte tam da
bu vakitte Müslümanların ayağa kalkabilmesi bizim
elimizde. Nerede garip varsa oraya koşmaya çalışıyoruz. Bu iyilik yürüyüşünü siz gençlerimizle birlikte sürdürüyoruz, sizler de bu iyiliğin parçasısınız. Bu
ümmetin sizlerden çok büyük beklentileri var, sizlerin bu beklentileri karşılıksız bırakmayacağınıza
inanıyor, yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz.”
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TDV öğrencileri Başkan Erbaş’la birlikte
Mehmetçiğe dua etti

“İlim, irfan medeniyetimizin temel

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki
Camii’nde Türkiye Diyanet Vakfı’nın yarıyıl kampına
katılan öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi.

Okumanın önemine değinen Başkan Erbaş şun-

18 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı programda, Fetih suresi okundu, Mehmetçik için dua
edildi.

maktan ve kalemden bahsediyor. Bu, kitap ve ka-

“İnsanlığın iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı var”
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Namazdan sonra gençlere hitap eden Başkan Erbaş, “İnsan ömrünün merhaleleri vardır, çocukluk,
gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi gibi çeşitli dönemleri vardır. En heyecanlı en bereketli dönemlerden birisini yaşıyorsunuz” diye konuştu.
Gençlik döneminin hayata hazırlanılan bir dönem
olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Milletimizin,
memleketimizin, insanlığın kendini iyi yetiştirmiş,
hem maddi hem manevi olarak iyi bir donanıma
sahip gençlere ihtiyacı var. İstikbal, sizin iyi bir Müslüman olarak yetişmenizi bekliyor” dedi.

noktasıdır”
ları söyledi: “Bizim medeniyetimizin temeli ilme
dayanır. İlk inen ayeti kerime ”oku” diye başlar.
Rabbimiz, önemine binaen ilk inen ayetlerde okulem elinizden eksik olmasın demektir. Allah Rasulü
Medine’ye hicret edince ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi’yi kurmak oldu ve orayı bir medreseye çevirdi. Orada yetişen sahabeler, yeryüzüne dağılarak
gönülleri fethettiler. İslam bu şekilde, gönülleri fethederek yayıldı. İlim, irfan, mektep, medrese bizim
medeniyetimizin temel noktasıdır.”
Başkan Erbaş, sosyoloji, psikoloji, din, edebiyat gibi
pek çok farklı alanda okumalar yapmak gerektiğini
ifade ederek, “ Bütün kitaplar, Kuran’ı Kerim’i daha
iyi anlamak amacıyla okunmalıdır. Bu amaçla okursak nafile ibadet yapmış oluruz. Ne kadar çok farklı
alanlarda kitap okursak Kuran’ı Kerim’i o kadar iyi
anlarız” ifadelerini kullandı.

“İyilik yolunda küçük bir adımın gelecekte
büyük faydalara vesile olacaktır”
Türkiye genelinde 18 farklı üniversiteden 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kamp programının
kapanış programı ise Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu’nda yapıldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Huriye Martı,
kapanış programında gençlere hitap etti.
Türkiye Diyanet Vakfının eğitim alanında yapmış
olduğu çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Huriye Martı, üniversite öğrencilerinin iyilik yolunda
atacağı küçük bir adımın gelecekte büyük faydalara
vesile olacağını söyledi.
Prof. Dr. Martı, “Böyle bir programda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Yarıyıl kampının sizler

için verimli geçtiğini, aldığınız enerjinin bir yıl değil
bir ömür sürecek kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Dünya üzerinde ‘kelebek etkisi’ denilen bir
şey var. Bu etki çok küçük bir hareketin, çok ufak
bir dokunuşun belki de kayda bile değer olmayan
bir adımın dünyadaki çok büyük iyiliklere, faydalara
hayırlı işlere vesile olabileceğini bizlere hatırlatıyor.
Dünyanın mazlum coğrafyalarında çeşitli sıkıntı
ve problemler içerisinde yaşayan insanların bizim
küçük gayretlerimizle, iyi niyetlerimizle o kelebek
etkisini oluşturarak sadece bugün değil geleceğe
dair büyük umutlara vesile olabiliriz. Bunun örneklerini dünya üzerinde pek çok kere görmüşüzdür.
Bu nedenle ‘ben öğrenciyim, ne yapabilirim ki’ demeyip, yapabileceğimiz çok şeyin olduğunun farkına varmamız gerekiyor” diye konuştu.
Program kapsamında öğrencilere, Türkiye Diyanet
Vakfının Arakanlı Müslümanları konu alan belgesel
filmi de gösterildi.
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4. Uluslararası
Öğrenci Sempozyumunda

Birlikte Yaşama
Ahlakı ve
Kültürü
konuşuldu
Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Uluslararası
Öğrenci Sempozyumu, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Sabancı
Kültür Merkezi’nde yapıldı.
“Birlikte Yaşama Kültürü ve Ahlakı” başlığıyla gerçekleştirilen sempozyum, Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
konuşmalarıyla başladı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, birlikte yaşamanın önemine değinerek,
İslam’ın insanlık için bir nimet olduğunu vurguladı.
İslam'ın bütün peygamberlere gönderilen dine ad
olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Hz. Musa da İslam
peygamberidir. İnsanlara İslam'ı tebliğ etmiştir.
Yahudilik ondan 600 sene sonra ortaya çıkmıştır.
Hz. İsa da bir İslam peygamberidir. Hristiyanlık da
ondan 70 yıl sonra ortaya çıkan bir inançtır. Bütün
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peygamberler birlikte yaşamanın temellerini atmak, insanlara insanlığı iyiliği, İslam'ı, tebliğ etmek,
edenleri başının üzerine koymak, etmeyenlerle de
birlikte yaşamanın prensiplerini oluşturmak için
çaba göstermişlerdir» diye konuştu.
Avrupa’nın mezhep savaşlarından dolayı çok büyük
acılar çektiğini anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:
“Dinde zorlama yoktur. Dünyanın başına ne geldiyse ötekini, kendi inancına, kendi düşüncesine
zorlamadan gelmiştir. Peygamberler bu zorlamayı
yapmamıştır, ashap yapmamıştır, Peygamberimiz
yapmamıştır. ‘Habibim sen anlat, tebliğ et. Hidayet
bendendir.’ ilkesine bağlı kalmıştır. İslam medeniyetinin dünyada hakim kültür olarak kaldığı her asırda
farklı inançtan insanlar, Müslümanların hakimiyeti
altında gayet memnun, gayet huzurlu bir şekilde
yaşamıştır. Batı bunu becerememiştir. 1054 yılında
kilise ikiye bölünmüştür. Doğu kilisesi Ortodoksluk
batı kilesi Katoliklik ismini almıştır. 1517’ye gelindiğinde batı kilisesi kendi içerisinde bir kere daha
ikiye bölünmüştür. Protestanlık ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte reform hareketleri başlamıştır. Protestanlık ortaya çıktıktan sonra ‘sen niçin Protestan

oldun, siz niçin Katolik kaldınız’ diye milyonlarca
insan birbirini öldürmüştür. Sebep bu, başka bir sebep yok. 1616-1646 yılları arasında 30 yıl içerisinde
7 milyon insan bu yüzden ölmüştür. 20. asra kadar
din savaşları devam etmiştir.”
Başkan Erbaş, mezhep savaşları yüzünden milyonlarca insanını kaybettiği Avrupa’nın, aynı şeyi Müslüman coğrafyalarda yapmaya çalıştığına işaret
ederek, şunları kaydetti:
“Şimdi batılılara sesleniyoruz. Siz mezhep savaşlarının acısını çok çektiniz, kısa yıllar içerisinde milyonlarca insanı kaybettiniz. Ne olur, şu anda İslam
dünyasında çıkarılmak istenen mezhepçilik fitnesine odun taşımayın. Çünkü insan insandır. İnancı,
mezhebi ne olursa olsun. Şu anda İslam coğrafyasında büyük bir fitne var. Yüz sene önce ırkları birbirine kışkırtarak, bin sene farklı ırkları bir arada yaşatan İslam medeniyetini kırk parçaya ayırdılar. Bu
yetmedi, o kırk parçayı da şimdi mezhepçilik fitnesi
ile bölmek istiyorlar. Buna, sadece Müslümanların
tedbir alması yetmez. Bütün insanlığın bunun için
tedbir alması gerekiyor.”

“Ecdadımız gibi davranmalıyız”
TDV olarak dünyanın 140 ülkesine ulaştıklarını anlatan Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zekatımızla, Ramazan sofralarımızla ve gittiğimiz yerlerde
bakıyoruz ülkemizden pek çok sivil toplum kuruluşu, pek çok vakıf garip-gureba, fakir-fukara insanların yanında yer almış. Diyoruz ki; Elhamdülillah
biz çok büyük bir milletiz. Büyük millet olmamızın
göstergesi, yurt içinde değil sadece, yurt dışında
en ücra köşelerde nerede bir insan varsa mezhebine-inancına bakmadan eğer onların yanında yer
alabiliyorsak, işte o zaman biz büyük bir milletiz. Ne
kadar çok veren el olursak, o kadar çok milletimizin
büyüklüğü bütün dünyada gözükmektedir. Ecdadımız hep öyle yapmış.”

tora yaptırın” sözünden çok etkilendiğini belirtti.
Kendisine hangi konuda doktora öğrencisi istediğini sorduğunda kendisinden “Nijerya’daki Osmanlı
izleri” konusunda cevabı aldığını ifade eden Erbaş,
konuşmasına şöyle devam etti: “Biz uçakla 8.5 saatte gittik. Acaba ecdadımız nasıl gelmiş Nijerya’ya
bundan 400 sene önce. Niye bu kadar fakir Nijerya,
dünyanın 5. büyük petrol ülkesi olmasına rağmen?
Kazmayı vurduğunuz her yerden petrol fışkırıyor.
Niye fakir? Çünkü sömürgeci ülkeler sömürdüğü
için fakir. Onlar her zaman valizlerini, kervanlarını
boş götürmüşler dolu getirmişler. Ama bizim ecdadımız kervanlarını dolu götürmüş boş gelmişler.”
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen sempozyum oturumlarında, İslam medeniyetinde birlikte
yaşama kültürü, tarihteki örnekler, İslam coğrafyasındaki uygulamaların yanı sıra bu çerçevede karşılaşılan zorluklar ve pek çok konunun masaya yatırıldı. Birlikte yaşama kültürünün bugüne kadarki en
önemli sembolü olan Filistin ve Kudüs de sempozyumun önemli konu başlıkları arasındaydı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kayseri Erciyes Üniversitesi,
Kayseri İl Müftülüğü ve TDV Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın yanı sıra, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
İlyas Serenli, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Kayseri İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı
Şahin Güven katıldı.
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Birkaç sene önce ziyaret için gittiği Nijerya’da yaşadığı bir anısını anlatan Başkan Erbaş, gittiği üniversitedeki tarih bölümü başkanının kendisine
“Hocam Türkiye’den öğrenci gönderin burada dok-
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TDV’den Afrika’ya
48 yeni su kuyusu
Türkiye Diyanet Vakfı, başlattığı “Bir Damla
Hayat” projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde
48 su kuyusunu daha içme suyundan
mahrum insanların hizmetine sundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizde ve dünyanın 140
ülkesinde, eğitimden, kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden uluslararası insani yardım çalışmalarına
kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerin
yanı sıra yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyularıyla da bir damla suya hasret
insanların yardımına koşuyor.
Vakfın 2018 planları arasında faaliyet gösterdiği
ülkelerde, kuraklık yaşanan bölgedeki insanların
uzun yıllar temiz su ihtiyacını karşılayacak uzun
ömürlü yeni su kuyuları projeleri de yer alıyor. Dünyada 800 milyondan fazla insanın temiz suya erişim
sorunu yaşaması nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı,
gerçekleştirdiği projelerde özellikle kuraklığın insan yaşamı için büyük bir sorun oluşturduğu Afrika
ülkelerinde su kuyularına da odaklanıyor.

Su kuyuları Afrika’ya umut oldu
Türkiye Diyanet Vakfı, “Bir Damla Hayat” projesi
kapsamında 2018 Şubat ayı içerisinde Afrika’da
kuraklığın yaşandığı ve temiz suya erişimin zor olduğu Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo,

Uganda ve Zimbabwe’de insanların uzun yıllar temiz su ihtiyacını karşılayacak uzun ömürlü 48 yeni
su kuyusunu bölge halkının hizmetine sundu.
Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerde su kuyusu çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 15 ülkede açtığı
su kuyuları ile susuzluk sorunuyla karşı karşıya olan
yüzbinlerce insana umut oldu.

Açılan kuyular 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor
TDV, ekonomik imkânsızlıklar, zorlu iklim şartları, su
kaynaklarının olmaması veya çıkarılamayışı nedeniyle temiz suya ulaşmada problem yaşanan bölgelerde su kuyusu çalışmaları gerçekleştiriyor.
Proje kapsamında açılan kuyular elektrik ve güneş
enerjisiyle çalışıyor, elektrikli su pompaları ile çeşmelerden halkın kullanımına sunuluyor. Yaklaşık 120
metre derinliğinde açılan anadamar artezyen su kuyuları, bölgenin ortalama 20 ile 30 yıl arası temiz içme
suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.
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Kayserili hayırseverler
“iyilik” için buluştu
Kayserili hayırseverler, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi
tarafından düzenlenen 2. Hayırseverler Buluşması programında bir araya geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde
düzenlenen ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışmalarının
anlatıldığı programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kayseri İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Şahin
Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,
STK temsilcileri ve hayırseverler katıldı.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
programda yaptığı konuşmada, vakıf anlayışının
geçmişten bugüne milletimize emanet olarak gelmiş köklü bir anlayış olduğunu belirtti. Serenli, iyilik
yolunda Kayserili hayırseverlerin Türkiye Diyanet
Vakfına göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür etti.

Serenli, “İslam ülkeleri arasında hayri hizmetler alanında ülkemiz en fazla yardım ulaştıran ve bu faaliyetleri sürekliliğini devam ettirenlerin en başında
geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizler milletimizin yardım elini bu anlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Peygamber
Efendimiz’in (sav) buyurduğu gibi hayırda yarışan
herkese, özelde de Kayserili hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“İnançlı ve duyarlı vatandaş olmanın
göstergesi”
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da kazançlarının
önemli bölümünü başka işlerde harcayabilecekken
hayır işlerinde değerlendiren ve bu bakımdan bir

yarış içerisinde olan ve bu güzel geleneği sürdüren
hayırseverlere teşekkür etti.
Bu anlayışın hem inancımızın hem de duyarlı vatandaşlığın çok güzel bir yansıması olduğunu ifade
eden Vali Kamçı, “Kültürümüzün önemli bir mirası
olan imece ve yardımlaşma anlayışının da temsilcisi olan hayırseverlerimizle gurur duyuyor, bu vesileyle siz kıymetli hayırseverlerimize bir kez daha
şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Siz değerli hayırseverlerimiz, sadece ilimizde ve ülkemizde değil,
dünyanın her neresinde olursa olsun, zor durumda
olan insanlara karşı duyarlı oluğunuzu, bugün Suriye’ye yolcu etmiş olduğumuz yardım tırlarına sağladığınız katkılarla da bir kez daha göstermiş oldunuz” diye konuştu.

“Allah’ın yeryüzündeki halifesi olabilmek ancak iyilikle ve iyilerle olmaktan geçer” diyen Çetin, şöyle
konuştu:
“Bizler de bu misyonla yeryüzünde iyilik egemen
oluncaya dek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye
Diyanet Vakfı olarak öncelikli meselemiz eğitimdir.
Eğitimle geleceği iyilik yolunda yeniden inşa edebiliriz. Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerimizle gençlerimizi geleceğe hazırlıyor, çalışmalarımızı her geçen gün aktifleştirerek devam ettiriyoruz. Hayri ve
sosyal hizmetlerimizle de insanlık için var olduğumuz iddiasını sürdürüyor ve mazlumun olduğu her
yerde her daim var olmaya devam ediyoruz. Camilerimizle kimliğimizi yeniden inşa ediyor, sürekli
projelerle de yedi kıtanın umudu olmaya, hizmet
sunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“TDV 43 yıldır ülkemizde ve 7 kıtada
insanlığın hizmetinde”
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de TDV çalışmalarıyla ilgili sunum
gerçekleştirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı
ile birlikte ülkemizde bin şubesi ve dünyanın 140
ülkesinde faaliyet gösterdiğini belirten Çetin, 43
yıldır yedi kıtada insanlığın hizmetinde olmak vizyonu ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Denizlili hayırseverler iyilik
buluşmasında bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli’de düzenlenen
“İyilik Buluşmaları” programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
iş adamları ile bir araya geldi.
Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada Vakıf medeniyeti İslam’ın başlangıcından itibaren medeniyetimizi her aşamasında insanlığı sarıp sarmalayan,
kuşatan yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı hiç kimse
kalmasın amacıyla Peygamber Efendimizin başlatmış olduğu bir anlayıştır, kurumdur” dedi.
Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin Fedek isimli
arazisini hurma ağaçlarıyla birlikte garip guraba, fakir fukara, oranın gelirinden istifade etsin diye vakfettiğini hatırlatarak, Vakıf medeniyetinin kaynağı
İslam tarihine, Peygamber Efendimize dayanır. O
yüzden çok bereketlidir” şeklinde konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfının kurulduğu 1975’ten bugüne kadar çok büyük ve önemli hizmetler yaptığını
anlatan Başkan Erbaş, “Bugün dünyada 140 ülkeye

ulaştık. Geçen yıl 250 bin kurban hissesi yurt içinde
ve yurt dışında insanlara ulaştırıldı. Vakfımızı kuranlardan Allah razı olsun” diye konuştu.
Başkan Erbaş, milletimizin tarih boyunca hep veren
el olduğuna işaret ederek, “Gayri safi milli hasılasına
göre en çok insani yardım yapan ülkeler içerisinde
dünyada birinci sıradayız. Millet olarak, devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak. Sadece Türkiye
Diyanet Vakfı değil, Kızılay’ımızla Yurt Dışı Türkler
Başkanlığımızla, TİKA’mızla bütün kurumlarımızla
şuanda birinci sıradayız” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, veren el olmak ve muhtaç insanlara o
eli ulaştırmak bizim medeniyetimizin tarih boyunca
hiçbir döneminde ihmal etmediği güzel olaylardan
birisi olduğunu söyledi.

Osmanlının 4. Murat zamanında Nijerya’ya bir bölük askerle gıda ve giyecekten oluşan bir kervan
dolusu yardım götürdüğünü anlatan Başkan Erbaş,
“Sömürgeciler kervanlarını oralara boş götürmüş
dolu getirmişler. Bizim ecdadımız kervanlarını dolu
götürmüş boş getirmişlerdir. Ecdadımızın torunları
bugün de öyle valizlerini dolu götürüp boş getiriyor, elhamdülillah” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Denizli ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Zeybekci, bütün bu kültür coğrafyasının yönünün Türkiye’ye dönük olduğunu ifade ederek,
“Derdimiz aynı, sevdamız aynı, hepimiz bir yerinden tutacağız. Eğer bu Türkiye davasını bu millet
davasını, bu ümmet davasını herkes bir yerinden
tutmazsa, bir yerinden sahip çıkmazsa, devlet yapar nasılsa, başka biri yapar nasılsa, o onun görevi
dersek, inanın bir hikaye vardır ya nasıl olsa benden başkaları taşıyordur diyerek havuza kova ile su
taşıması gerekenler taşımadığı için havuz tam takır
kuru bakır kalır.” dedi

tüm zararların belki bin mislini verdiklerini anlatan
Zeybekci, “Bu DAEŞ terör örgütü ve diğerleri kadar
Afrika’da da Boko Haram gibi bunlar proje iddia değil, proje. Suriye’de Irak’ta bunları peydahlayanların
adları da soyadları da her şeyleri belli. Bazılarının istihbarat örgütlerinin başından emekli edilenler geldi kurdular ki İslam’ın tüm dünyada o adı kirlensin,
lekelensin diye ve göreceksiniz on yıllarca bununla
ilgili filmler çekilecek beyinler yıkanmaya devam
edecek” diye konuştu.
Programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyanet
İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Kadir Dinç, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Mehmet Savaş Polat, Denizli İl Müftüsü ve TDV Denizli Şube Başkanı Mehmet Aşık ve çok sayıda STK
temsilcisi ve iş adamı katıldı.
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Bugün İslam adına İslam’ın adını lekeleyenler, İslamı
tarihin derinliklerinden bugüne kadar olabilecek
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Milletimizin yardım elini
dünyanın dört bir tarafına
ulaştırıyoruz
Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü eğitim, kültür,
yardım, kurban, ramazan, yurt, cami ve kurs hizmetleri gibi çeşitli faaliyetleri
hakkında düzenlenen tanıtım toplantıları il, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin
katılımıyla Burdur, Antalya, Kayseri, Niğde, Düzce, Bolu ve Çorum’da yapıldı.
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Kayseri

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
toplantılarda vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Milletimizin yardım elinin Türkiye Diyanet Vakfı vesilesiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştığını söyleyen Serenli, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkemizde
bin şubede ve dünyanın 140 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Mali’de de biz varız, Haiti’de de biz varız,
Cibuti’de de biz varız, Belarus’ta da biz varız. İşte biz
kanayan yara nerde varsa milletimizin yardım elini
oraya ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bolu

Türkiye Diyanet Vakfının yapmış olduğu faaliyetlerle devletimizin ve milletimizin büyük teveccühünü kazandığını ifade eden Serenli, “Geçtiğimiz
haftalarda düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri
programı kapsamında Uluslararası çapta 7 iyilik
sahibine ödül verdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri programına başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
devletimizin üst düzey yöneticileri ile halkımız aynı
salonda buluştu. Türkiye Diyanet Vakfına gösterilen
teveccühün her geçen gün arttığının göstergelerinden biri de bu program olmuştur. Bunu basın yayın organlarımızdan da görmek mümkündür” dedi.

Burdur

Geçmişten bu yana İslam medeniyetindeki yardımlaşma ve infak örneklerini başta Peygamber Efendimiz ve sahabelerinin hayatı olmak üzere çok yerde
görmenin mümkün olduğunu belirten Serenli, şunları söyledi:
Çorum

“Türkiye Diyanet Vakfı da bu anlayışla yola çıkarak
bugünlere gelmiştir. 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine katkı sunmak üzere kurulan
bu vakıf, bugün 1000 şubesi, 140 ülkedeki faaliyetleriyle dünyadaki hayri hizmetler alanında öncülük
etmiş bir vakıftır. Bu faaliyetleri hem Suriye’de, hem
Haiti’de, hem Mali’de hem Arakan’da ve daha pek
çok yer de görmek mümkün."
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İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarına
destek veren ve halkın bu faaliyetlerden haberdar
olmasına vesile olan din görevlilerine teşekkür etti.

Niğde
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Türkiye Diyanet Vakfının
yeni Genel Müdürü
Mehmet Savaş Polat oldu

Ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle
milletimizin iyilik eli olan Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü
Mehmet Savaş Polat oldu.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla
vakıf genel müdürü olarak atanan Polat, görevine
başladı.
Mehmet Savaş Polat, 1974 yılında İstanbul’da
doğdu. Mardin İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde memuriyet hayatına başlayarak kısa bir süre
imam-hatip olarak görev yaptı. Pakistan’ın başkenti
İslamabad şehrinde Uluslararası İslam Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Hukuk ve İslam Hukuku alanında lisans eğitimi aldı.
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Yurtdışında özel sektörde idarecilik görevlerinde
bulundu. 2004 – 2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Dubai’deki
Bölge Tanıtım Ofisi’nde Türkiye’nin turizm ve kültürel tanıtımlarının uluslararası ve bölgesel alanda
yapılmasında görev aldı.
2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem
Müdürlüğü bünyesinde, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili daireler ile başkanlık makamı arasındaki koordinasyonu yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından icra edilen pek çok uluslararası etkinlik
ve ilmi faaliyetin koordinasyonunu üstlendi. Baş-

kanlığın Müslüman Ülke ve Topluluklar Dairesinde,
120 ülkeden oluşan geniş bir coğrafyaya yönelik
stratejik çalışmalar ve işbirliği planlamalarında, heyet ziyaretleri ve ikili görüşmelerin koordinesinde
yer aldı. Başbakan Yardımcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı makamlarının üst düzey yabancı heyetlerle
ve ülkemizde görevli yabancı misyon temsilcileri ile
gerçekleştirilen ikili görüşmelerinde Arapça ve İngilizce tercümanlık ve raportörlük yaptı.
Bir süre Başkanlık bünyesindeki görevinden ayrılarak, Ankara Barosuna kayıtlı olarak Serbest Avukatlık yapan Mehmet Savaş Polat, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere pek çok yabancıya hukuki
destek sağladı. Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu,
Arapça ve İngilizce dillerinde Mütercim Bilirkişi olarak da görev aldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Savaş Polat,
çok iyi derecede İngilizce ve Arapça, orta derecede
de Urduca bilmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin 19.03.
2018 tarihli ve 1579 / 6 sayılı kararı ile 04.04.2018
tarihinden itibaren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’tan
TDV Genel Merkezine
ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
TDV Genel Müdürlüğü ve
bağlı birimleri ziyaret ederek
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erbaş, ziyaret esnasında personel ile sohbet
etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı, çalışmaları yerinde inceledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a ziyaret
esnasında TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas
Serenli, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat,
TDV Genel Müdür Yardımcıları Abdurrahman Çetin
ve Osman Zeki Çakıroğlu eşlik etti.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesinde
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen
Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi’nde,
Türkiye Diyanet Vakfının çalışmaları da tanıtıldı.
toplum kuruluşları da yer aldı. Uluslararası alanda çalışmalar gerçekleştiren STK’ların bulunduğu
zirveye Türkiye Diyanet Vakfı da katıldı. Çalışma
alanları ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtıldığı “Türkiye Diyanet Vakfı” standına
katılımcıların ilgisi yoğundu.
Zirvede ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfının 140 ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerden karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 16-19
Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen zirveye, aralarında dini idare başkanları ve temsilcileri ile alanda
çalışma yapan akademisyen, gazeteci ve yazarların
da bulunduğu 100 ülkeden 250 davetli katıldı.
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Müslüman azınlıklarla Türkiye arasındaki kardeşlik
bağlarının yeniden ihya ve inşa edilmesinin amaçlandığı zirvede, Müslüman azınlıkların yaşadığı
bölgelerin temel sorunları ele alındı, bu sorunların
çözüm yolları müzakere edildi. Ayrıca din eğitimi
ve din hizmetleri alanlarında var olan iş birliklerinin
daha ileri seviyelere taşınması da konuşuldu.
İslam dünyasında yaşanan problemlerin ve çözüm
yollarının konuşulduğu zirvede uluslararası sivil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı katılımıyla başlayan zirve, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

TDV şube çalışanları istişare
toplantısında bir araya geldi
Türkiye Diyanet Vakfı şube personelleri Kızılcahamam’da düzenlenen yılsonu
istişare toplantısında buluştu.
sevinci olduysak siz değerli şube yöneticilerimiz sayesinde olduk. Bizim çalışmamızda esas olan ihlas,
samimiyet ve güvendir. Bizler birbirimize güveneceğiz, birbirimize samimi bir şekilde davranacağız
ve çalışmalarımızda ihlas ile çalışmış olacağız” dedi.

“Vakıf medeniyeti, İslam medeniyetinin
tezahürüdür”

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli,
vakfın 43 yıllık iyilik yolculuğunda bugünlere gelinmesinde şube yöneticilerinin büyük katkılarının
olduğunu söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının kurulduğu günden bu
yana pek çok hayırlı işe vesile olduğunu belirten
Serenli, bugüne kadar çalışmalarıyla destek veren
şube yöneticilerine teşekkür etti. Serenli konuşmasını şöyle sürdürdü:

Vakıf medeniyetinin İslam medeniyetinin tezahürlerinden biri olduğuna dikkat çeken Serenli, günümüzdeki vakıf anlayışının temelinin Peygamber
Efendimiz (s.a.v) döneminde atıldığını belirtti.
Serenli, “Geçmişten bu yana bu yardımlaşma ve
infak örneklerini başta Peygamber Efendimiz ve
sahabeleri olmak üzere çok kere görmek mümkün.
Türkiye Diyanet Vakfı da bu anlayışla yola çıkarak
bugünlere gelmiştir. 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine katkı sunmak üzere kurulan
bu vakıf, bugün 1000 şubesi, 140 ülkedeki faaliyetleriyle dünyadaki hayri hizmetler alanında öncülük
etmiş bir vakıftır” diye konuştu.

“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 sizlerle
birlikte güzel işlere imza atıyoruz. Sizler bugün vakıf anlayışını yaşayan ve yaşatan insanlarsınız. Sahada bizim elimiz, kolumuz, her şeyimiz oluyorsunuz.
Sizlerin aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz.
Ramazan ayında, Kurban Bayramında mazlumun
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TDV gönüllü insani yardım ekipleri
eğitimleri sürüyor
Türkiye’nin 11 bölgesinde afet yönetim merkezleri kuran Türkiye Diyanet
Vakfı, bu merkezlerde tamamen gönüllülerden oluşturduğu insani yardım
ekipleriyle yardıma muhtaç her kesime ulaşmayı hedefliyor.
İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da ise “takım çalışması
ve iletişim eğitimleri” başarıyla tamamlandı.
Bu ay sonuna kadar sürecek eğitimler, yıl içerisinde düzenli tatbikatlar, seminerler ile desteklenecek
ekipler sahada profesyonel anlamda insani yardım
çalışmalarına destek olacaklar ve Türkiye Diyanet
Vakfının ülkemizde ve dünyanın 140 ülkesinde yürüttüğü saha çalışmalarına ve projelerine de destek
verecekler.

2017 yılında İstanbul, Van, Adana, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, İzmir, Afyonkarahisar, Samsun, Sakarya
ve Bursa’da kurulan TDV Afet Yönetim Merkezleri
bünyesinde tamamen gönüllülerden müteşekkil
insani yardım ekipleri oluşturuldu.
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Her bölgede din görevlisi, öğretmen, memur, öğrenci gibi değişik meslek gruplarından gönüllüler
aracılığı ile yoksullara, yetimlere, dezavantajlı gruplara, insani yardıma muhtaç her kesime ulaşmayı
hedefleyen insani yardım ekiplerinin takım liderleri
ve bölge yöneticilerine 2017 yılı içerisinde “afetlerden korunma bilinci”, “malzeme eğitimi” ve “ilkyardım eğitimi” verildi.
2018 yılında ise Türk Kızılayı ile birlikte bölgelerdeki ekiplerin tamamına yönelik “temel afet bilinci
ve ilkyardım eğitimi” ile “takım çalışması ve iletişim
eğitimi “planlamaları yapıldı.
Ankara, İstanbul, Sakarya, İzmir, Afyon, Van ve Adana’da, “temel afet bilinci ve ilkyardım eğitimleri”,

Yıllık planlamalar ve faaliyetler ile insanlara ihtiyaçları olduğu her an ulaşmayı hedefleyen Türkiye
Diyanet Vakfı İnsani Yardım Ekiplerinin mevcut 220
kişilik ekibinin yılsonuna kadar 400 kişiye ulaşması
planlanıyor.
Mevcut eğitimler şu an Türk Kızılay Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. Türkiye Diyanet Vakfı
İnsani Yardım Ekipleri yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı,
AFAD, UMKE vb. diğer kurumlarla işbirliğini sürdürerek olası bir afet ve acil duruma karşıda hazırlıklı
olacak.
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Türkiye Diyanet Vakfına
Ziyaretler
Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezi Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, yardım organizasyonları ve farklı
alanlardaki pek çok misafire ev sahipliği yaptı.

kanı Mohammad Hasna ve beraberindeki heyet,

Vakfımızı ziyaret eden heyetlere çalışma alanlarımızla ilgili bilgi verildi.

heyet, Sudan Dar-ı Mushaf Matbaası ve Munazza-

Etiyopya Mekelle Üniversitesi Rektörü Kindeya
Gebrehiwot ve beraberindeki heyet, Muslim Hands
Başkanı Sahibzada Syed Lakhte Hassanain ve beraberindeki heyet, TDV Bornova Koleji öğrencileri,
Pakistan Seylani Welfare Trust Başkanı Muhammed
Beşir ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Tayvan
Büyükelçisi Yaser T. H. Cheng, Gazze Derneği, Hayat
Yolu Derneği ve Gazze’deki STK’lar platformu Baş-
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Rusya Stravropol müftüsü Muhammed Rahimov,
Pakistan İnternational İslamic University Başkan
Yardımcısı Dr. Muhammed Munir ve beraberindeki
mat Al Dava Al İslamiyye yetkilileri, Ankara Başsavcı
Vekilleri Ramazan Dinç, Aytekin Cenikli, Musa Yücel,
DDK Uzman Hakimi Ö.Faruk Kuntoğlu, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem D.B. İdris Ünal, Bilgi İşlem Tetkik
Hakimi Ö.Kadri Sarı, İstinaf Hukuk D.B. Mehmet Özdemir vakfımıza ziyaretler gerçekleştirdi.
Yapılan ziyaretlerde vakfımız hakkında bilgi verilirken, eğitimden hayri ve sosyal hizmetlere kadar pek
çok alanda işbirliği konuları ele alındı.

Etiyopya Heyeti

Muslim Hands Heyeti

Pakistan Heyeti

Bornova Koleji Öğrencileri

Tayvan Heyeti

Sudan Heyeti

İyiliği tak ip et...

