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Kurumsal İletişim Müdürlüğü

BU SAYIDAHissede iyilik, nasipte kardeşlik...
Sözlerin en güzeline; kelamın aslolanı ile başlamak, fıtratın düsturu, gönle şifadır. 

“Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın 
adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 28) Mihenk 
edindiğimiz ayeti kerimenin sahibi, kainatın yaratıcısı, Alemlerin Rabbi yüce Allah’a 
sonsuz hamd ve şükürler olsun!

Kurban, İbrahimce adanış, İsmailce teslimiyettir. Sözünde durmanın ve fedakarlığın, 
sadakatin ve teslimiyetin amele dönüştüğü vakittir.

Bu kurban bayramı yine bolluğu ve bereketiyle geldi. Hayırsever halkımızın 430 bin 8 
hisse kurban emaneti asıl sahiplerine ulaştı. Ve tekrar zihinlerde tefekkür eden “Onların 
etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten 
sakınmanız) ulaşır” (Hac, 37) ayetinin manasıyla buluştuk. Farklılıkları kabul edebilmek 
bizim için bir kalıptan ibaret değil dedik, tabularımız olmadan yola koyulduk. Vakıf 
çalışanları ve gönüllü arkadaşlarımızla beraber farklı görünen ama bizden olan 
kardeşlerimizi iyilik kalkanıyla sarmaya gittik. Bu mana şuuru ile yapılmakta olan Kurban 
Organizasyonu çerçevesinde, vekalet sahipleri adına kurban emanetlerimizi kabul 
ettikleri ve bizlere bu ibadetin yerine getirilmesinde izin verdikleri için 143 ülkenin 436 
bölgesinde bizleri misafir eden, halkımızın hediyelerini kabul ederek bizleri sevindiren 
kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak kadirşinas bağışçılarımızın emanetlerinin asıl sahiplerine 
ulaşmasında gönül köprüleri kurulmasına da vesile oluyoruz. Zira sınırlarımız İslam 
coğrafyasından ibaret değil, nihai gayemiz Allah’ın rızasını kazanmak, dünya kardeşliğini 
sağlamak.

Arab'ı, Acem'i, esmeri, beyazı, esiri, hürü, Uzak Doğulu, Yakın Doğulu dünyanın dört bir 
yanından kardeşlerimiz ile dört günlük Vekaleten Kurban Organizasyonu çerçevesinde 
gerçekleşen anılar anlatmakla bitmeyeceği gibi görmenin ayrı, hissetmenin ayrı 
olduğunu yaşayarak öğrenmek farklı bir his. Yokluklar içinde büyüyen çocukların bir tane 
şeker karşısındaki sevincini, balonu şişirirken yaşadığı şaşkınlığı, artık büyümüş olsa da 
bebek verdiğimiz ablasının sevincini anlatmaya çalışmak hissedilene haksızlık olabilir. 
Bizler kurban paylarını teslim etmeye geldik fakat birçok şeyi öğrenerek, hissederek 
vedalaştık. Yokluğun çok olduğu, azın belki de hiç olamadığı topraklarda bulunduk. Buna 
rağmen misafire hürmeten olmayanı paylaşmaya çalışmaları, kalplere saplanan ok misali 
etki bıraktı üzerimizde. Bu etki üzerine vakfımız çalışanları ve gönüllüleri olarak daha 
fazla insana, daha fazla tebessüme, daha fazla hisse ulaştırmayı görev edindik. 

Milletimizin iyi günde kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yumruk, tek yürek 
olabilme kabiliyeti ile örnek olduğumuz bu süreçte bir kez daha yolumuzu gözleyen 
kardeşlerimizle kurbanlarımızı paylaştık. Türkiye bir kez daha mazlumların dostu ve 
kardeşi olduğunu, her zaman onların yanında olacağını göstermiş ve dünyaya insanlık 
dersi vermiş oldu. 

Bizler Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve gönüllüleri olarak söz verdik, her geçen 
gün daha fazla muhtaca ulaşmaya, bizlere güvenip kurban bağışlarını teslim eden 
bağışçılarımızın güvenini boşa çıkarmamaya, yüzlerde tebessümleri artırmaya ve her 
zaman İslami yaşantıyı mihenk almaya söz verdik. Kurbanın, kurban edilişin, sebebin, 
neticesinin, her dilde birçok tanımına sizlerin vesilesi ile şahit olduk. Şükürler olsun ki 
özlenen ve beklenen bizler olduk, ulaşılamayan coğrafyalardan kardeşlerimize umudu, 
sevgiyi, dostluğu ve paylaşmayı götürdük. 

Bu yıl da Kurban Organizasyonumuzda bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli 
bağışçılarımıza, yurt içinde ve yurt dışında ümmet kardeşliği bağının daha da 
kuvvetlenmesi için gece gündüz demeden yoğun tempo ile çalışan tüm görevli ve 
gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür eder, nice organizasyonlarla kardeşlik kalkanının 
dünyayı sararak ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz ederiz.
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S özlükte; “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlama-
ya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, 
dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belir-

li bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce 
boğazlamak ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” 
demektir. 

Mahiyet itibariyle farklılık arz etse de kökleri insan-
lığın atası Hz. Âdem’e (a.s.) (bkz. Mâide, 5/27-28) kadar daya-
nan kurban ibadetiyle Allah’ın vahyine muhatap olan 
her topluluk bir şekilde mükellef kılınmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de Rabbimiz bu gerçeği şöyle beyan etmekte-
dir: “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık verdiği 
hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kes-
meyi meşru kıldık” (Hacc, 22/34). Diğer taraftan, kurban 
ibadetinin tarihi serüveninde en büyük örnek, Hz. 
İbrahim peygamberdir (bkz. Saffât, 37/100-109).

Âlemlerin Rabbinin emrine ittiba ederek O’na kul ol-
manın en bariz göstergesi olan kurban, aynı zaman-
da Allah’a yaklaşmanın, O’nun rızasına talip olmanın, 
O’nun emirlerine bağlılığın, gerekirse bu uğurda her 
fedakârlığa katlanmanın ifadesidir. Dolayısıyla kur-
ban ibadetinde aslolan, maddi-fiziki unsurların öte-
sinde niyet, samimiyet, takva ve bağlılıktır.  

Vahyin son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.s.) hicretin ikinci yılından itibaren her yıl kurban 
keserek bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban iba-
detinde de en güzel örnekliği bizzat kendisi bizle-
re göstermiştir. Dolayısıyla kurban ibadeti, gerekli 
şartlara ve imkânlara sahip olan müminler için bir 
mükellefiyettir. Tarihten günümüze her toplumda 
bu ibadetin varlığının önemli hikmetlerinden biri de 
bireysel ve toplumsal açıdan, kardeşlik, paylaşma ve 
güzel ahlakın yaşanması itibariyle insanı ve insanlığı 
kemale yaklaştıran bir fonksiyon icra etmesidir. Zira 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Onların ne etleri, 
ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız 
(yani Allah’a olan samimi saygınız) O’na ulaşır. Allah, 
onları bu şekilde size boyun eğdirdi ki, size (onları 
emriniz altına alma) yol(unu) gösterdiği için Allah’ın 
büyüklüğünü haykırınız. Yaptıkları işleri güzel yapan-
ları ve iyilikte bulunanları müjdele” (Hacc, 22/37).

Bu bağlamda, kurban vesilesiyle her daim tilavet 
edilen şu ayet-i kerime ise müminler için temel ha-
yat tasavvurunu da açıkça ortaya koymaktadır: “De 
ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve 
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun 
hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben müs-

İnsanlığın vicdanını 
yüklenmek ve
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lümanların ilkiyim” (En’âm, 6/162-163). Bu inancın ve ahlakın 
tezahürü olarak Müslümanlar, tarihten günümüze 
kurban ibadetini, paylaşmanın en güzel örneklerinin 
yaşandığı büyük bir kardeşlik iklimine dönüştürmüş-
lerdir. 

Bu noktadan hareketle ifade edelim ki, yeryüzünün 
devasa sorunların kuşatması altında adeta karanlık-
lara hapsolduğu günümüzde, Diyanet İşleri Başkan-
lığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız kurban ibadetini 
farklı coğrafyalarda ve çok farklı bir boyutta yaşa-
mak, aziz milletimizin hayırda bulunduğu elleri hiç 
tanımadıkları ellerle buluşturmak, onların hayır dua-
larını almak, sevinçlerine ortak olmak için bir vesile 
addetmekte ve büyük gayret sarf etmektedir. 

Zira tahkim edilmiş bir inanç ve üstün ahlak ilkeleri 
üzerine, iyiliği âleme hâkim kılma ideali ile inşa edi-
len bir medeniyetin mensupları olarak taşıdığımız 
sorumluluk; hakikat ve iyilik adına yollara düşüp Mu-
hacir olmayı, mazluma, muhtaca elini, evini, yüreğini 
açıp Ensar olmayı, yetime kardeş, yoksula sevinç ol-
mayı, takvaya bürünüp merhameti kuşanarak başka-
ları adına yola revan olmayı, eşyaya ve dünyaya ema-
net bilinciyle yaklaşıp sadaka ve sadakati hayat tarzı 
edinmeyi, sadıklardan olma payesinden başka gaye 
taşımadan iyilik yolunda adanmayı, önümüze ihmal 
edilmeyecek bir şuur olarak koymaktadır.

Bunun için bizler;

الَْخيْرَاِت"  Hayırda yarışın!” emr-i ilahisini ilke“ "فَاْستَِبُقوا 
edinip insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar 
ve ıslahı için koşturuyoruz.

الُْمنَكِر" َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف   ayetini okuyor ve "َويَأُْمُروَن 
iyiliğin yaygınlaşıp kötülüğün def’i için çabalıyoruz.

َوالتَّْقَوى" الِْبرِّ  َعلَى   ayetini merkeze alıp Cenâb-ı "َوتََعاَونُوا 
Hakk’ın razı olacağı değerleri kuşanmak için milleti-
mizle bütün insanlık arasında yardımlaşma köprüleri 
kurmak için gayret sarf ediyoruz.

Aziz milletimiz, her sene olduğu gibi bu sene de 
vekâlet yoluyla kurbanlarını dünyadaki mağdur ve 
muhtaçlarla paylaşmıştır. Bu sene Başkanlığımızla 
Türkiye Diyanet Vakfımızın “Kurbanını paylaş, karde-
şinle yakınlaş” temasıyla beraberce yürüttüğü Vekâ-
letle Kurban Organizasyonunun bizleri çok memnun 
edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmek gere-
kir. Zira milletimizin vekâletle bize emanet ettiği kur-
ban sayısı 430 bin’in üzerinde bir sayıya ulaşmıştır. Bu 

güzel tablo, aziz milletimizin büyüklüğünü ve alice-
naplığını bizlere açıkça göstermiştir. Bununla birlikte 
nerede bir mağdur ve muhtaç varsa, milletimizin ona 
yardım elini uzattığını hatta kendi sıkıntıları olsa dahi 
başkalarına yardım etmekten vazgeçmediğini bu ve-
sileyle bir kere daha teyit etmenin mutluluğunu ya-
şamaktayız. Bu güzel netice, aziz milletimize din hiz-
metini daha nitelikli bir şekilde ulaştırma konusunda 
bizleri her daim motive edecektir. Ayrıca bahse konu 
husus, milletimizin Başkanlığımıza ve Vakfımıza gü-
ven duygularının gittikçe arttığını göstermesi açısın-
dan oldukça önemlidir.

Bu vesileyle, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için 
bu gönüllü hizmete katkıda bulunan aziz milletimi-
ze en kalbî şükranlarımı sunuyor, Rabbimize ve can 
taşıyan her varlığa bizleri yakınlaştıran kurban iba-
detinin; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ai-
lemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek 
insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenâb-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum.

Nerede bir mağdur ve muhtaç 
varsa, milletimizin ona yardım elini 
uzattığını hatta kendi sıkıntıları olsa 
dahi başkalarına yardım etmekten 
vazgeçmediğini teyit etmenin 
mutluluğunu yaşamaktayız.
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Milleti-
mizin vekâletle Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet 
ettiği kurban sayısı bu yıl 430 bini aştı. Bu, Diyanet 
tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kur-
ban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin 
vekâletle bize verdiği kurbanları en güzel bir şekil-
de ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliği ile icra edilen Vekâletle Kurban Organizas-
yonunun yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği ev-
rensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması 
haline geldiğini belirten Erbaş, “Aziz milletimiz, her 
sene olduğu gibi bu sene de vekâlet yoluyla kur-
banlarını dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla pay-
laşmıştır” diye konuştu.

Bu yılki Kurban Organizasyonunda vekalet sayısının 
430 bini aştığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

“Vekaletle kurban bağışının rekor denebilecek dü-
zeyde olması iki önemli şeyi ortaya koyuyor. Birin-
cisi milletimizin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her 
geçen yıl veren el olma noktasındaki anlayışının 
geliştiğini gösteriyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa 
dahi diğerkâmlık yapıp başkalarına yardım etme-
yi öncelediğini gösteriyor. İkincisi ise halkımızın 

Kurban 
Organizasyonunda 

tarihi rekor

Kurban 
Organizasyonunda 

tarihi rekor

Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde ve 
143 ülkede 430 bin hisse kurbanı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
2018 Vekâletle Kurban Organizasyonu 
kapsamında, çeyrek asırlık Kurban 
Organizasyonu tarihinde en yüksek 
rakam olan 430 bin hisse kurbanı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye 
Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir 
yanında bayram sevinci yaşattı.



Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet 
Vakfımıza olan güveninin ne kadar üst seviyede 
olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle tüm milletimize 
şükranlarımı arz ediyorum.

Yapılan bu çalışmalar ve milletimizin iyilik eli maz-
lum coğrafyalara umut oluyor. Milletimizin o böl-
gelerde bulunması, hep sömürüye maruz kalmış, 
gelecek umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güç-
süzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara gele-
ceğe dair, inanç, azim ve heyecan aşılıyor. Onlar her 
yıl bizi bekliyor. Nitekim biz o coğrafyalarda Türkiye 
gibi büyük bir devleti kendilerinin yanında görünce 
nasıl gözlerinin parladığını, heyecan ve umutlarının 
nasıl yeşerdiğini görüyoruz. Gördüğümüz zaman 
da mutlu oluyoruz. İslam’ın paylaşma ve dayanış-
ma dini olduğu gerçekliğini bir kez daha anlamış 
oluyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir miktar etin pay-
laşılması değildir. Şu anda ülke içinde ve dışında 
milletimizin fertlerinin, TDV gönüllülerinin o bölge-
lerde bulunmuş olması mazlum ve mağdurların ge-
leceğe dair umudunu ve inancını diri tutmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Başkan Erbaş, TDV’nin yürüttüğü “Vekaletle Kurban 
Organizasyonuna” devlet büyüklerinin verdiği des-
teği hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfımızın Vekâletle Kurban Organizasyo-
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nuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü 
desteği veren başta çok muhterem Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bina-
li Yıldırım Beyefendi’ye, katkı sunan bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, 
bürokratlarımıza, valilerimize ve kaymakamlarımı-
za, il ve ilçe müftülerimize şükranlarımızı arz edi-
yorum. Büyük bir özveri ile bu iyilik organizasyo-
nunda çalışan Başkanlığımız ve TDV mensuplarına 
teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarı, bütün men-
suplarımızın, milletimizin bütün fertlerinin el birliği 
ile gerçekleştirdiği bir başarıdır. Milletimizin büyük 
bir teveccüh ile kurbanlarını bağışlaması, destek 
vermeleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diya-
net Vakfı olarak bizim sorumluluğumuzu artırıyor.”

Kardeşlerimizle bayramın bereketi ve 
sevincini birlikte yaşadık

TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat da 
2018 yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu kapsa-
mında 430.008 hisse kurbanın yurt içinde 287 il ve 
ilçe merkezinde, yurt dışında 143 ülkenin 436 böl-
gesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını 
söyledi.

Kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara verilen 
vekâletlerle büyük bir yardımlaşma seferberliğine 
dönüştüğünü ifade eden Polat, Türkiye Diyanet 
Vakfının da 1993 yılından beri Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile birlikte Vekâletle Kurban Organizasyonu 
gerçekleştirdiğini ve milletimizin hayır elini dünya-
nın dört bir tarafına ulaştırdıklarını belirtti.

Kurban Organizasyonunun tüm süreçlerinin bizzat 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütüldüğü ve 
kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkati çeken Meh-
met Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfının profesyo-
nel ekibi ve kurmuş olduğu teknolojik alt yapısı ile 
bağış aşamasından, kurban kesimi ve dağıtımına 
kadar süreci adım adım takip ettiklerini vurguladı.

Kurban ibadetinin teslimiyet, paylaşmak ve kar-
deşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Polat, 

“Bu bayram da Afrika’dan Asya’ya, Uzakdoğu’dan 

Güney Amerika’ya, Gazze’den Arakan’a, Haiti’den, 

Tanzanya’ya, Patani’ye, İzmir’den Van’a kadar geniş 

bir coğrafyada adını bile duymadığımız ülkelerdeki 

hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizi ve 

yeryüzündeki bütün müminleri de birbirine yakın-

laştırdı. Kardeşlerimizle bir kere daha kardeşliğimiz 

pekişti ve hep birlikte bayramın bereketi ve sevinci-

ni yaşadık” dedi.

Yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yine Suriyeli 

kardeşlerimizi unutmayarak yurt içinde farklı nok-

talarda ve sınır ötesinde kurban kestiklerini ifade 

eden Polat, “Bunun yanında yurt dışında da 143 

ülkenin 436 bölgesinde kurban kesimi yaparak ih-

tiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylece milletimizin 

emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki 

kardeşlerimize ulaştırarak, bayram sevinçlerine or-

tak olduk” diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde Endonezya’da deprem 

yaşandığını hatırlatan Polat, “Endonezya’nın Lombok 

adası yakınlarında bayramdan önce meydana gelen 

deprem nedeniyle bu ülkede kesilecek hisse sayısını 

artırdık. Bölgede bulunan ekiplerimiz üzerinden 595 

hisse kurbanın depremden etkilenen Lombok ada-

sında kesimini yaparak depremzedelere dağıtımını 

sağladık” dedi. Polat, etlerin bir bölümünün Lombok 

aşevine verilerek depremzedelere sıcak yemek ola-

rak dağıtımının sağlandığını vurguladı.
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Kurban vekâletlerinde geçen yıla göre 

182.809 hisse artış

“Hayırsever milletimiz Vekaletle Kurban Organi-
zasyonumuza bu yıl daha büyük bir teveccüh gös-
terdi” diyen Polat, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet 
verilen kurban sayısında bu yıl büyük bir artış ya-
şandığını belirtti. Polat, “Kurban vekalet sayılarında 
2015 yılında yüzde 29, 2016 yılında yüzde 30, 2017 
yılında ise yüzde 5 artış gerçekleşmişken, bu yıl Tür-
kiye Diyanet Vakfına vekalet verilen kurban sayısın-
da yüzde 76 oranında bir artış gerçekleşti” dedi.

“Türkiye Diyanet Vakfı tarihinin en başarılı Vekaletle 
Kurban Organizasyonu rekor rakamlarla sonuçlan-
dı” ifadesini kullanan Polat, şunları kaydetti:

“2018 yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu Kapsa-
mında Türkiye Diyanet Vakfına verilen toplam vekâ-
let sayısı bir önceki yıla göre 182.809 hisse arttı. 
Yurt dışı vekalet sayısı geçen yıla oranla yüzde 72, 
yurt içi vekalet sayısı ise yüzde 124 oranında artış 
gösterdi. Böylelikle, yurtdışı vekalet sayısında ge-
çen yıla göre 160.292 hisse, yurtiçi hisse sayısında 
ise 22.517 hisse artış gerçekleşti.

Hayırsever milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfına olan güveniyle birlikte Di-
yanet İşleri Başkanlığı teşkilatı mensupları ve çalı-
şanlarımızın gayretleri neticesinde bu sene 430.008 
hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Bunun için gayret gösteren ve destek veren herke-
se teşekkür ediyorum.”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş 
Polat “Vakfımıza vekâlet veren hayırseverlerimizin 
kurbanlarının kabul olmasını diliyor; yoksula, kim-
sesize ve çaresize ulaşmanın, kalpleri ısıtmanın ve 
böylece Allah’a yakınlaşmanın vesilesi olan Kurban 
Bayramının ülkemize ve milletimize hayırlar getir-
mesini diliyorum. Vakfımıza teveccüh gösteren ha-
yırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Bugüne kadar kesilen vekâletle kurban 
sayısı 1 milyon 794 bin 166 oldu 

Türkiye Diyanet Vakfının 1993 yılından beri Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu düzenlediğine işaret eden Polat, 
“2017 yılı itibariyle toplam 1 milyon 364 bin 158 
hisse kurbanın kesim ve dağıtımı gerçekleştirilmiş-
ti. Bu yıl kestiğimiz 430.008 hisse kurban vekaletini 
de eklediğimizde bugüne kadar kestiğimiz veka-
letle kurban sayısı 1 milyon 794 bin 166’ya ulaştı” 
dedi.

Kurban Organizasyonuna büyük destek 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Vekaletle Kurban Orga-
nizasyonuna başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Binali Yıldırım olmak üzere bakanlar, milletvekille-
ri, sanatçılar, sporcular, bürokratlar, valiler, kayma-
kamlar, Diyanet Teşkilatı, il ve ilçe müftüleri büyük 
destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Di-
yanet Vakfı’na kendisi ve eşi Emine Erdoğan için 
kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, kendisi ve eşi Emine Erdoğan adına Türkiye 
Diyanet Vakfı’na vekâlet verdiği kurbanlar, Siirt’te 
kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı 
Gürsel Baran da kurban vekâletlerini Türkiye Diya-
net Vakfı’na verdi.

Çok sayıda önde gelen ismin kurbanlarını bağışla-
dığı Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Organizasyonu-
na, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başta 
olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri de 
kurban bağışlarıyla büyük destek verdi.
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Kurban ve

İYİLİK
SEFERBERLİĞİ

Kurban, Hakka, hakikate, doğruya, güzele, ada-
lete, fazilete daima yakın olmak, yakın durmak 
ve yakın yaşamak demektir. Rabbimizin bize 

emrettiği bütün ibadetlerin en büyük gayesi de bizi 
kendisine yakın tutmaktır.

Allah’a yakın olabilmek için iyilik yolunda yürümek, 
iyiliğe gönül vermek gerekir. Bütün hayatını, malını, 
canını Allah’ın dinine ve Hz. Peygamberimizin yolu-
na feda eden Ashab-ı Kiram, iyilik neferleri olarak o 
kutlu zaman diliminden bugüne bizlere örnek ol-
muşlardır.

Fedakârlık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun 
içten bir ifadesi olan kurban ibadetinde elbette ki 
sayısız hikmetler vardır. Teslimiyet ve samimiyetin 
zirvesi olan kurban, Hakk’a yakınlaşmaya, manevî 
kurbiyyete, hakiki kulluğu hatırlamaya ve gerçek 
mânâda kulluğumuzu yerine getirmeye vesiledir.

Kurban ibadetinin bir hususiyeti de kesilen kurban-
lar marifetiyle yoksul, mahrum, mazlum, mağdur 
insanlara ulaşmak, onlarla bir parça eti değil, kur-
biyyetimizi paylaşmaktır. Çünkü kurban kesmekle 
kurduğumuz yakınlık Rabbimizle yakınlık anlamına 
geliyor. Bütün bu yönleriyle kurban, arkasında yüce 
manaların olduğu bir ibadettir.

Kurban ibadeti aynı zamanda toplumda kardeş-
lik, dayanışma ve sosyal adaletin sağlanmasına da 
önemli katkıda bulunmaktadır. Sadece akrabaları, 
komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün 
kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban, aynı 
zamanda milletler arasında iyilik köprüleri kurul-
masına, Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney 
Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç 
görmediğimiz kardeşlerimize uzanan bir yardım eli-
ne vesile olmaktadır.

Yardımlaşma, hayır ve infâk bakımından mühim bir 
mevsim olan Kurban Bayramı, inananlara bu bereket 
ikliminden ziyadesiyle istifade etme imkanı sunar-
ken biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu Kurban 
Bayramı’nda da bugüne kadar ortaya koyduğumuz 
hizmetlerle yetinmeyip, hayır ve ihsan yürüyüşü-
müzde daha ileri hedeflere ulaşmak için yolumuza 
devam ettik.

Av. Mehmet Savaş POLAT
Türkiye Diyanet Vakfı

Genel Müdürü
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Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun birileri aç-
ken tok yatmamak, insanlığın birlik ve dirliği için 
elimizdeki nimetleri paylaşmak, mesafeleri hiçe 
sayarak gönül köprüleri kurmak ve yedi kıtada in-
sanlığın hizmetine koşmak için mazlumlara yardım 
eli uzattık. Dini ve sosyal hayatımızda müstesna bir 
yere sahip olan Kurban Bayramında, ihtiyaç sahiple-
rine destek olmak amacıyla, ülkemizin yanı sıra dün-
yanın farklı coğrafyalarında Kurban Organizasyonu 
düzenledik.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte 1993 yılından 
beri gerçekleştirdiğimiz Kurban Organizasyonumuz 
kapsamında bu yıl, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan 
Balkanlar’a, Haiti’den Filipinler’e, Arakan’dan Filistin 
ve Gazze’ye kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sa-
hiplerinin yanında olduk.

2018 Yılı Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu 
kapsamında milletimizin Vakfımıza emanet ettiği 
430.008 hisse kurbanın bir bölümünü yurt içinde 
287 il ve ilçe merkezinde, bir bölümünü ise yurt dı-
şında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve 
görevlilerimizin nezaretinde keserek ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırdık. Dünyanın dört bir yanına milletimizin 
emanetlerini taşıdık, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu 
yıl da hayırsever milletimizin desteğiyle, mazlum 
coğrafyalara ümit ışığı olduk. 

Vekâletini aldığımız kurbanlar; yurt içinde müftülük-
ler, Vakfımız şubeleri, yurt dışında ise Din Hizmetleri 
Müşavirlikleri, Ataşelikler, Büyükelçilikler, ilgili ülke-
lerdeki dini idareler ve sivil toplum kuruluşları iş-
birliği ile görevlilerimiz ve gönüllülerimiz 
nezaretinde kesildi. Kesilen kurban-
ların etleri; yurt içi ve yurt dışında 
vekâlet veren vatandaşlarımız 
adına muhtaçlara ulaştırılmış, 
tamamen dinî, hayrî ve in-
sanî olan bu hizmetin her 
safhası tam bir sorumlu-
luk anlayışıyla yerine ge-
tirilmiştir.

Kurban Bayramları artık 
güzel yurdumuz Tür-
kiye’yi ve milletimizi 
bir umut olarak gören 

mazlum milletlerde ayrı bir heyecan uyandırmak-
tadır. Biz bu kurbanda da gerek Türkiye’de, gerek-
se kardeşlerimizin bulunduğu Kafkaslar, Balkanlar, 
Orta Asya ve Afrika ülkelerinde kesim faaliyetinde 
bulunduk. Kurbanı oralara Türkiye’den ulaşan bir iç-
timai güzellik ve paylaşım olarak görüyoruz. Çünkü 
pek çok ülkede senede bir defa kurban vesilesiyle 
et yüzü gören insanlar var ama bir tarafta da son 
derece yüksek seviyede imkânları olan insanlar var. 
Hedefimiz ülkemiz insanıyla adı geçen bölgelerde 
yaşayan kardeşlerimiz arasında bir kardeşlik köprü-
sü kurmak, muhabbet kaleleri inşa etmektir. Gönül 
coğrafyalarında kesilen kurbanlar yüreklerde Türk 
Bayrağı’nın dalgalanmasına vesîle olmaktadır. Kesi-
len bir kurbanın etini en az 20-25 ihtiyaç sahibine 
ulaştırmış oluyoruz. Bu vesileyle milyonlarca kar-
deşimizden Türkiye ve insanlık adına duâlar alıyor, 
gönüller kazanıyor ve bir dostluk köprüsü kurmuş 
oluyoruz. O ülkelerde binlerce, on binlerce kurban 

kesme imkânı bulduğumuz zaman daha yüksek 
hedeflere ulaşmış olacağız ve o insanların 

yüreklerinde bir dostluk kalacak diye 
ümid ediyoruz.

Milletimizin gönülden destekle-
riyle artık bir iyilik ve kardeşlik 

seferberliğine dönüşen 2018 
Yılı Vekaletle Kurban Orga-
nizasyonumuza yurt için-
de ve yurt dışında destek 
veren kurum ve kuruluş-
lara, gönüllülerimize ve 
hayırsever vatandaşları-
mıza şükranlarımı sunu-
yorum.

Hedefimiz ülkemiz insanıyla farklı 
coğrafyalardaki kardeşlerimiz arasında 
bir kardeşlik köprüsü kurmak, 
muhabbet kaleleri inşa etmektir. 
Gönül coğrafyalarında kesilen 
kurbanlar yüreklerde Türk Bayrağı’nın 
dalgalanmasına vesîle olmaktadır. 
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Gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik köprüsü 
olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu Kurban Bayramında da 
ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 143 ülkesinde kurban 
kesim ve dağıtımı yapan TDV, emanetlerinizi ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırarak bayramda bir kardeş selamını 
bekleyen mazlum coğrafyalara ümit ışığı oldu.

Gönüllülerimizi Zanzibar’da duygulandıran karşılama

Türkiye Diyanet Vakfının Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organi-
zasyonundaki gönüllüler Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar’ın 
Tumbatu Adası’nda ilahilerle karşılandı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde “Tahsin Paşa” karakterini canlan-
dıran sinema ve dizi film oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 
da içinde olduğu TDV gönüllüleri ve vakıf yetkilileri, Zanzi-
bar’da kurban eti dağıtımı yaptı.

Zanzibar’dan tekne ile ulaşımın sağlandığı Tumbatu Ada-
sı’na geçen gönüllüleri ada halkı sahilde ilahi, kaside ve 
teflerle karşıladı. Sahilde bir süre çocuklarla ilgilenen gö-
nüllüler daha sonra evleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahip-
lerine kurban eti dağıttı.

Ada halkının kendilerini bu şekilde karşılamalarından 
oldukça etkilendiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, “İna-
nılmaz bir şeydi. Biz tekneden kayıkla sahilde karaya 
çıkacağımız esnada hepsi boy boy sıralanmışlar. Kız 
çocukları bir yerde, erkek çocukları bir yerde ve bü-
tün yüksek sesle gönüllerinden gelen duygu seliy-

Kurbanlarınız mazlum 
coğrafyalara umut oldu
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le bizi ilahilerle karşıladılar. Onların o anına tanıklık 
etmek, onların o muhabbetinin tanığı olmak ve bizi 
o şekilde karşılıyor olmaları... Türkiye neresi Zanzi-
bar neresi? Dünyanın bir ucu ama kurulmuş olan o 
gönül köprülerinin ne kadar güçlü olduğunu gös-
teriyor" diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin daima mazlum coğraf-
yalarda yaraları sarmaya çalıştığını, bu karşılamanın 
da bunun bir tezahürü olduğunu dile getirdi. 

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Yasin Dedeş ise Tan-
zanya Zanzibar özerk bölgesindeki bin 120 hisse 
kurbanın kesim ve dağıtımını yaptıklarını belirte-
rek, “Buradaki halkın üzerimizdeki Türk bayrağını 
gördükleri anda yüzlerinde beliren tebessüm biz-
leri çok duygulandırdı. İnsanların gözlerindeki ışık, 
aslında bizim buraya bir parça et dağıtmak için 
değil, mazlum coğrafyalarla geçmişten gelen güçlü 
birlikteliğimizi ve kardeşlik köprülerimizi kuvvet-
lendirmek için geldiğimizi gösterdi” diye konuştu.

Patani Müslümanlarından Türkiye’ye dua 

Türkiye Diyanet Vakfının Kurban Kesim Organizas-
yonu kapsamında Tayland’ın Patani, Naratavi ve Yala 
bölgelerinde 5 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti 
ulaştırıldı.

TDV gönüllüsü olarak Vekaletle Kurban Kesim Or-
ganizasyonunda yer alan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin 
oyuncularından Celal Al Nebioğlu ve şarkıcı Resul 
Aydemir ile Vakıf görevlileri,  bin 50 hisse kurbanı 
keserek Patani, Naratavi ve Yala bölgelerindeki ihti-
yaç sahibi ailelere dağıttı.

Dağıtımlara katılan Nebioğlu, Türkiye'nin Devle-
ti ve Milleti ile her alanda güçlü olduğunu bir kez 
daha gördüklerini, Patani’deki Müslümanların Türk 
halkını çok sevdiğini ve onların hep tebessüm etti-
ğini dile getirerek, vatandaşların gönül rahatlığıyla 
TDV’ye bağış yapabileceğini söyledi.

TDV’nin bölgedeki partner kuruluşu Friend Foun-
dation’un Başkanı Hasan Etae ise “Bölgede çok sa-
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yıda ihtiyaç sahibi var. Bayramda üç şehirdeki in-
sanlara ulaşmaya çalışacağız. Türkiye ile beş yıldır 
çalışıyoruz, bu çok gurur verici. Türkiye’ye her an 
dua ediyoruz” diye konuştu.

TDV gönüllüleri Kurban Organizasyonu kapsamın-
da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Ayrıca Friend Foundation tarafından Kurban Orga-
nizasyonu kapsamında, Patani bölgesindeki Boğa-
ziçi Üniversitesinden mezun öğrencilerin ve çok sa-
yıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yaptırılan 
Boğaziçi Okulunda program düzenlendi. Program-
da, oyuncu Celal Al Nebioğlu “Bu son ordusudur 
İslam’ın” marşını, Resul Aydemir ise “Çocukluğum” 
şarkısını söyledi.

Afrika ülkelerinde bayram sevincine ortak 
olduk

Türkiye Diyanet Vakfı Vekaletle Kurban Organizas-
yonu kapsamında kesilen kurbanlar, Güney Afrika, 
Svaziland, Mozambik, Lesoto ve Kamerun’daki ihti-
yaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV gönüllüsü Burak İnce, Afrika’da çok sayıda in-
sanın et ihtiyacı olduğunu belirterek, “Yardımları 
alan insanlar Türkiye ve Türk halkına teşekkür ve 
dua ediyorlar. Bu yıl Güney Afrika’nın yasama baş-
kenti Cape Town’da 420 hisse ile yaklaşık 4 bin aile-
ye ulaştık. Ayrıca insanlara yerel dilleri olan Çeçova 
dilinde Kur’an-ı Kerim meali dağıttık” dedi.

Nijer’de 2 milyon kişiye yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın en yoksul ülkesi Ni-
jer’de gerçekleştirdiği kurban faaliyeti çerçevesinde 
yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazlumun yüzünü 
güldürdü.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, “Nijer’in 
6 eyaletinin tamamında faaliyet yürüttük. Yapmış 
olduğumuz çalışmayla Nijer’de milyonlar çifte bay-
ram etmiş oldu. Çünkü burada insanların çoğunun 
evine yılda bir defa et giriyor. Türk halkından, TDV 
bağışçılarımızdan ve tüm emeği geçen çalışma eki-
bimizden Allah razı olsun” diye konuştu.
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Yetimlere bayram hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Nijer’in baş-
kenti Niamey’in en büyük yetimhanesinde Türk 
hayırseverlerin yardımıyla temin edilen giyim 
malzemelerini yetimlere hediye etti.

Vakfın 20 kişiden oluşan gönüllü ekibi, başkent 
Niamey’in en büyük yetimhanesini Arife günü zi-
yaret etti. Yetimlerle yakından ilgilenen TDV gö-
nüllüleri, oyuncak hediye ettiği çocuklarla oyun 
oynayıp vakit geçirdi.

Gönüllüler, Kurban Bayramı öncesinde yetimha-
nede bulunan 360 yetime Türk hayırseverlerin 
desteğiyle temin edilen kıyafetleri dağıttı.

Afganistan’da 19 bin aileye kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Kurban Bayramı 
dolayısıyla Afganistan’da kurban eti dağıttı. 

Ülkenin kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif ken-
tindeki dağıtım törenine, Türkiye Mezar-ı Şerif 
Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Din Hizmetle-
ri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve TDV gönüllüsü 
Mustafa Talha Gümüşsoy katıldı.

TDV olarak Afganistan’ın başkenti Kabil ile Herat, 
Tahar, Samangan, Belh, Cüzcan ve Faryab vila-
yetlerindeki ihtiyaç sahibi 19 bin aileye kurban 
eti dağıttıklarını ifade eden Din Hizmetleri Ata-
şesi Abdulcelil Alpkıray, özellikle savaş mağduru 
sığınmacılara ulaşmaya özen gösterildiğini söy-
ledi.

Bu bayram da Kerkük’ü unutmadık

Türkiye Diyanet Vakfı, Irak’ın Kerkük kentinde ih-
tiyaç sahibi 3 bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

TDV yetkilisi Ali Güner, Kerkük’teki Adil Cami-
si’nin avlusunda gerçekleştirilen dağıtım sıra-
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sında yaptığı açıklamada, “Hayırseverlerimizden 

emanet aldığımız 700 hisse karşılığında 100 bü-

yükbaş hayvanı hijyenik ortamda dini vecibeleri-

ne uygun bir şekilde kestik” dedi.

Güner, söz konusu kurban etlerini Kerkük’te ihti-

yaç sahibi 3 bin 500 aileye dağıttıklarını söyledi.

Abluka altındaki Gazze’de 15 bin aileye 
kurban eti 

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail’in yıllardır abluka uy-

guladığı Gazze’de 15 bin aileye kurban eti ulaş-

tırdı.

Gazze Şeridi’nde Din işleri ve Vakıflar Bakanlığı 

Zekat İdaresi Müdürü Üsame Selim, Türkiye Di-

yanet Vakfı tarafından Gazze’de 15 bin aileyi kap-

sayan kurban eti dağıtımı projesinin tamamlan-

dığını belirtti.

Kurban eti dağıtım projesinin Gazze Din İşleri ve 
Vakıflar Bakanlığı'nın gözetiminde yürütüldüğü-
nü belirten Selim, Türkiye’nin Gazzelilerin sıkın-
tılarını hafifletme ve direnişine destek verme ça-
basının önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyondan fazla Fi-
listinli 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri 
insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam 
mücadelesi veriyor.

Türkiye’de 287 il ve ilçe merkezinde 
kurban kesimi

Dünyanın dört bir yanına bayram sevincini ulaş-
tıran Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki ihtiyaç 
sahiplerini de unutmadı.

TDV, Türkiye’de 287 il ve ilçe merkezinde, Suriye-
lileri kardeşlerimizi de unutmayarak yurt içinde 
farklı noktalarda kurban keserek ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırdı.
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Bir gönüllü olarak dilimde;

SORUN YOK
HAKUNA MATATA

22
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Bahadır 
YENİŞEHİRLİOĞLU
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Zanzibar, Afrika Kıtası’nın doğusunda Tanzanya’ya 
bağlı Unguja ve Pempa adında iki adadan oluşan yarı 
özerk bir ada. 90 kilometre uzunluğu, 30 kilometre 
genişliğe sahip ölçüleri ile Hint Okyanusu’nda yer 
alıyor. En büyük şehri ve başkenti Zanzibar Ctiy. 
Evet, bu adadayım. Peki, bu adaya nasıl geldim? Tabi 
ki benim açımdan büyük önem arz eden DİYANET 
VAKFI'nın gönüllüsü olmam sebebiyle. Malumunuz 
Diyanet Vakfı'nın sitesinde Gönüllülük: Gönüllü; fiziki, 
maddi ve manevi gücünü kendi özgür iradesi ile 
herhangi bir karşılık beklemeden, iyilik yolunda ortaya 
koyabilen kişi olarak tanımlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı “Ülkemizde ve Yedi Kıtada 
İnsanlığın Hizmetindeyiz” vizyonundan hareketle, 
Türkiye’de ve yüzün üzerinde ülkede, hayırseverlerin 
emanetlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. İşte 
tam da bu sebeple ben Zanzibardayım.

Diyanet Vakfı bu çalışmalarda görev alarak, maddi 
yardımların ulaştırılmasının yanı sıra, bağışçılarının 
şefkat elini onların üzerinden çekmediğini yardıma 
muhtaç insanlara hissettirecek gönüllüler bekliyordu. 
İşte aldığım davet üzerine bu sene bu vazife Afrika 
sorumlusu olarak bana nasip oldu.

İnsanoğlunun kendi menkıbesinde edineceği 
tecrübeler açısından bu gönüllülük büyük fırsatlar 
sunuyor. Yıllarca köleleştirilmiş ve sömürülmüş 
coğrafyalardaki mazlum kardeşlerimize ulaşmak ve 
onların gönül deryaları ile iletişime geçmek dünyada 
karşılığı olmayan bir zenginlik katıyor insana. Bizleri 
adalarında ilahilerle karşılayarak gönüllerini açan, 
bizimle dans eden ve muhabbetlerini esirgemeyen 
kardeşlerimizle kurduğumuz temas çok değerliydi. 
Duygulanmamak mümkün değildi. Tumbatu Adası'na 
yaklaştığımızda adadaki çocukların ilahi seslerinin 
bize ulaşması beni hayretler içinde bıraktı. Bizim için 
giyinip sahilde büyük bir seremoni hazırlamış bu fakir 
ama gönülleri zengin kardeşlerimizle ilk kurduğumuz 
göz teması ile gözlerimizden yaşlar boşandı. Dostum 
Yasin Dedeş'in gözyaşlarını saklaması  ne kadar 
anlamlıydı anlatamam. Karaya ayak bastığımızda 
onlara dokunmak ve onların bizi bağırlarına basmaları 
karşılıksız bir duygu. Bunu yaşadığım için Allaha 
şükrediyorum.



Zanzibar İranlı göçmenler (Farslılar) tarafından 
kurulan ve adını “zenciler sahili” anlamındaki 
Farsça “zengi bar” dan alan Zanzibar cennetten 
farksız muhteşem sahilleri, sıcak yüzlü insanları, 
envai çeşit tropik meyvesi ve deniz ürünleriyle 
Arap ve Fars toplumunun derin izler bıraktığı, 
Portekizlilerin, Ummanlıların ve İngilizlerin yıllarca 
hüküm sürdüğü büyük bir ada.

Arapların gelişi ile de Zanzibar büyük bir değişim 
yaşamış. Zanzibar’ın çok önemli bir özelliği sahil 
halkının konuştuğu dil anlamına gelen Svahili 
dilinin doğduğu yer olması. 300 milyon Afrikalının 
konuştuğu bir dil bu.  Dünya literatürüne pek çok 
sözcük hediye etmiş, ‘Safari’ gibi, ‘Hakuna matata’ 
gibi.

İşte benim yerel halkla kurduğum ilk iletişim bu 
cümle ile oldu ‘HAKUNA MATATA’

Zanzibar 200 yıl önce bir Müslüman Arap Devleti 
olarak biliniyor. Dünyada köle ve fil dişi ticaretiyle 
nam salan Zanzibar’a daha sonra Avrupalılar 
gelmiş. Ne acı ki Araplar da, Avrupalılar da köleliği 
sürdürmüşler.

Zanzibar adasında toplanan fil dişi ve köleler 
buradan Ortadoğu ve Avrupa’ya satılmış.

Araplar buraya geldiklerinde Zanzibarlılara 
dinlerini vermişler fakat özgürlüklerini gasp 
etmişler. Portekizliler ise hiçbir şey vermeden her 
şeylerini almışlar. İngilizler ise özgürlüklerini geri 
vermişler lakin dinlerini yok etmişler.

İşte tam da bu noktada DİYANET VAKFI hiçbir 
karşılık beklemeksizin yaptığı yardım faaliyetleri ile 
eskiye dair açılmış yaraları sarmaya çalışıyor. Gönül 
köprüleri kuruyor.

Zanzibar, uzun yıllar Doğu Afrika’daki köle 
ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olmuş 
ve hatta Afrika’da kölelik en son, 1964 yılında 
Zanzibar’da sona ermiş. 

Hiç kuşkusuz Afrika’nın bugün yaşadığı krizlerin 
ekseriyeti; sömürge döneminin mirası, uygun 
yöneticilerin yokluğu, kötü devlet yönetimi ve 
yolsuzluğun yayılmasıyla ilişkili.

Ne acıdır ki bugün siyaset, bol servet elde etmek 
için bir araç. Bu yüzden iktidar mücadelesi çetin. 
Bugün Afrika’nın karşı karşıya kaldığı en büyük 
sorun, hastalığın yuvası sayılan ulus devlet 
organlarının yapısı.

Afrika’da yönetici zümrenin evladı iseniz Paris’te, 
Londra’da eğitim alma şansınız var ve çıtayı 
aşıyorsunuz aksi takdirde yoksulluk, salgın hastalık 
ve yetimhanelerde bir hayat kaderiniz oluyor. 

Yetimhane, Afrika’nın yaygın bir gerçeği. Küçücük 
odalarda, dört-beş siyahi çocuk, her gün Afrika 
sıcağının sevgisiz, soğuk gecelerine dalıyor. Çıkış 
yolu bulmak ise giderek güçleşiyor.

Çevresel problemler, küresel sömürü düzeni, 
değişken koşullar, siyasi çekişmeler ve iç sorunlar 
Afrika’nın bir gerçeği. Küresel sömürü düzeninin 
yıllarca sömürdüğü ve hala sömürmeye devam 
ettiği bu coğrafyalarda bizler inancımız ve kadim 
kültürümüz gereği  hep yardım elimizi uzatmışız. 
Bize uzanan yardım ellerini hiç boş bırakmamışız. 
Bu kadim kültürün bir parçası olmak ne kadar 
gurur verici.

Her on Afrikalı'dan dördü mutlak 
yoksulluk içerisinde. Afrika Kıtası, dünya nüfusunun 
yüzde 10’unu barındırdığı halde dünya gelirinin 
yüzde 1’ini dahi elde edemiyor. Bu durumda 
yardımlar son derece önem arzediyor. Türkiye 
Cumhuriyeti'nden pek çok vakıf ve derneğin 
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buraya ulaştığını biliyorum lakin en kapsamlı 
kurban faaliyetini DİYANET VAKFI gerçekleştiriyor.

Bayram sabahı bayram namazında hutbeyi okuyan 
İmamın Türkiye’den ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Bey'den yardımlarından 
övgüyle bahsetmesi gururumu okşadı. Bazılarının 
yara açtığı Afrika'da biz Türkler hep yara sarmışız. 
Anladım ki yıllardır doğru işler yapmışız. 

Yazımı okuduğunuzda nasıl gönüllü olabilirim diye 
soruyorsanız eğer işte cevap:

Nasıl Gönüllü Olunur?

Gönüllü Adayı Türkiye Diyanet Vakfı 
web sitesindeki Gönüllü Formunu 
doldurarak, talebini vakfa iletir.

Vakfa ulaşan talepler bilgi 
havuzunda toplanarak, Gönüllü 
adayının katkı sağlayabileceği 
uygun alanlar ve faaliyet yapılacak 
alanlar eşleştirilir.

Bu bilgiler ışığında, organizasyon 
döneminde ihtiyaç duyulması 
halinde, gönüllüler düzenlenen 
faaliyetlere davet edilir. İşte aynen 
böyle.

Bu yıl çektiğimiz tanıtım filmiyle 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
yüzü olma gururunu yaşadım. 
Bağış konusunda tarihi rekor 
gerçekleştirdik. 

Bizatihi Kurban edilecek hayvanları 
yerinde tespit ettik ve kesimlerine 
nezaret ettik. Yapılan bağışların 
yerine ulaştığına bizzat şahitlik 
etmek bu organizasyonun ne kadar 
sağlıklı işlediğinin göstergesiydi. 
Bu sene Zanzibar’da bu vazife 
bana nasip olduğu için Allah'a 
şükrediyorum.

Tabi ki toplum önünde bulunan ve yaptıkları 
işler ile gönülleri feth etmiş kişilerin böylesine 
değerli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları 
çok önemli. Bu yapılan organizasyonların daha 
görünür hale gelmesini sağlıyor. Bu sebeple bütün 
edebiyatçıların, sinemacıların, tiyatrocuların, 
ressamların velhasıl tüm sanatçıların ve gönlü 
muhabbetle çarpan gönül dostlarımızın gönüllü 
olmasını tavsiye ediyorum. Yaşadıklarım ve şahit 
olduklarım asla unutulmayacak. Yerli halk ile 
kurduğumuz gönül köprüleri inanın her şeyden 
çok daha değerli.

Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ediyorum. 
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Siz Türkiye'den belki kendisi de zor 
şartlarda olup yine Anadolu tabiriyle 
“bulup buluşturup” mazlum, unutulmuş 
coğrafyalardaki kardeşlerini hatırlayan 
değerli kardeşlerim! Siz o kadar gönülden 
bağışladınız ki kurbanlarınızı, emin 
olun onlar oradaki gönüllere ulaştı. 
O kurbanlar belki somut anladığımız 
tarafıyla çok karınlar doyurdu ama emin 
olun aslında çok gönüller de doyurdu. 
Çok kardeşlik köprüleri kurdu. Bırakın 
yardım ulaştırdığımız Müslüman Patanili 
kardeşlerimizi, emin olun bu samimiyeti 
oradaki Budist Taylandlılar bile çok derinden 
hissedip etkilendiler. Hatta kurbanlar 
kesilirken askerler uzun süre gelip bizlere 
ve Patanili Müslümanlara yardım ettiler. 
Bizlerle resimler çektirdiler. Velhasılı kelam 
siz Allah'ın izniyle çok büyük işler yaptınız.

Merhum Abdülmetin hocamın bir sözü var, 
hiç unutmam: “Bir güneş koca dünyaya nasıl 
yetiyorsa. Bir Türkiye de bu koca dünyanın 
mazlumlarına yeter Allah’ın izniyle.” Siz bunu 
bir kez daha kanıtladınız.

Kurbanlarınızı ulaştırdığımız insanlardan 
birisi de ev demeye bin şahit isteyen 
bir kulübede yalnız başına yaşayan çok 
yaşlı bir teyzeydi. Tarifsiz duygular içinde 
yardım kolisini evinin eşiğine bıraktıktan 
sonra ellerini tutup öptüm bayramlaşmak 
için fakat çekmek istedi ellerini utangaç 
bir tavırla. Yanımızda bize yardım eden, 
çevirmenlik yapan Türkçe bilen Patanili 
Muhammed kardeşime “Neden elini 
çekmek istedi, utandı, sizin âdetinizde yok 
mu el öpmek” diye sordum. O da onunla 
konuştuktan sonra, “El öpmek bizde de var 

ama teyze, ‘ben çiftçiyim ellerim nasırlı ve 
topraklı. Misafirlerimiz rahatsız olmasın, 
ondan öptürmek istemedim’ diyor” dedi. 
Aklıma Soma'daki faciada kurtarıldıktan 
sonra “devletin ambulansı kirlenmesin, 
çizmemi çıkarayım” diyen canım abim geldi. 
Dünyanın diğer ucunda birbirini tanımayan, 
yaşı, cinsiyeti, ırkı tamamen farklı iki insan. 
Tek bir ortak noktaları var; gönüllerindeki 
imanları. O yüzden “12 bin kilometre ötede 
Anadolu'dan bir parça sanki Patani" dedim 
başlığımda.

Yine oranın devamlı gülümseyen, çalışkan 
gençleriyle konuşurken onları motive etmek 
için “Siz gelip Türkiye'de okuyacaksınız, 
çalışıp en iyi dereceleri yapacaksınız. 
Sonra gelip Patani'deki Müslümanlara 
hizmet edeceksiniz. Asla ve asla aslınızı 
ve geldiğiniz yeri unutmayacaksınız” 
dediğimde bir genç;  “Konuşmanızda bir 
şey çok dikkatimi çekti” diyerek şöyle dedi: 
"Abi buraya birçok ülkeden birçok vakıf, 
kurum, üniversite temsilcisi geliyor ve hepsi 
genel olarak gelip ülkemizde okuyun orda 
fırsatlar çok iyi, biz sizi okuturuz ama 5 sene 
ülkede kalıp hizmet edeceksiniz gibi şeyler 
söylüyorlar, yani hepsinin bir menfaati var. 
Ama siz gelin Türkiye'de okuyun sonra 
gelip öğrendiklerinizle Patani'ye, vatanınıza, 
halkınıza faydalı olun diyorsunuz. Hiçbir 
menfaat gözetmiyorsunuz" dedi. Ben belki 
söylerken bu kadar farkında değildim, 
söylediğim şeyin bu kadar önemli 
olduğunun. O şaşkınlıkla hemen şu cevabı 
verdim; "Patani iyi olursa Türkiye zaten iyi 
olur kardeşim. Biz bir ümmetiz ve evimdeki 
kardeşimle olduğum gibi seninle de 
kardeşiz."

12 bin km ötede
Anadolu'dan bir parça sanki PATANİ
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Benim bir sözüm var;

"Ağızdan çıkan kulağa kadar  
Gönülden çıkan gönüle kadar ulaşır."

Resul Aydemir 
"Misal" 2018 Patani
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Sultan II. Abdülhamid Han'ın izinde
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Büyük devlet demek, işte bunun farkına varabilmek… 
Çoğumuz devletimizin ne kadar büyük ve güçlü ol-
duğunun farkına varamıyoruz. Devletimizin büyük ve 
güçlü devlet oluşunun en temel özelliği “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” düsturu olsa gerek.

1000 yıl öncesinden bu coğrafyada Selçuklu ve ardın-
dan Osmanlı’yla devam eden devlet geleneğinin te-
melini oluşturan Şeyh Edebali hazretlerinin öğretisiyle 
Osmanlı’nın adeta anayasası haline gelen “insanı yaşat 
ki devlet yaşasın” düsturu, bizleri bu coğrafyaya dar kıl-
mış ve iklimi Rum’a, Viyana kapılarından Afrika’ya, Orta-
doğu’ya uzanan üç kıtanın refah, huzur ve hoşgörünün 
zirve olduğu dönemleri ecdad ile olmuştur.

Müslüman necip Türk Milletimizi ayakta bir ve diri tu-
tan en belirgin yönlerimizden biri de dünyanın bütün 
mazlum coğrafyalarındaki milletleri “can gardaşı” ola-
rak insani ve İslami sahiplenişidir.

“Türk beklenendir” düsturuyla Devletimiz ve sivil top-
lum kuruluşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsun 
akan gözyaşına derman olmuş, hem maddi hem ma-
nevi kucak açmıştır. O kurumlarımızdan biri de Türkiye 
Diyanet Vakfımızdır.

“Türkiye Türkiye’den büyüktür” sözünün karşılığını ül-
kemiz sınırları dışına çıkınca daha güzel görmemize 
vesile olan Vakfımızla 2018 Kurban Bayramında 12.000 
km ötede, haritada bile inanın ben dahil birçoğumu-
zun yerini göstermekte zorluk çekeceği Tayland Patani 
bölgesindeki Müslüman garındaşlarımızın sıcacık gö-
nül hanelerine misafir olduk, milletimizin vekaletlerini, 
emanetlerini gönül rahatlığıyla ihtiyaç sahibi kardeşle-
rimize kesimleri yapıp, tek tek, isim isim listeleyip pay 
ederek sahiplerine teslim ettik.

Görevli ve gönüllülerimizin bastıran yağmura ve ça-
mura rağmen özveriyle samimice ve en önemlisi aşkla 
hareket edip sorumlulukların bilincinde, hassas bir şe-
kilde en ince ayrıntısına kadar dikkat ederek sahadaki 
çalışması gerçekten takdire şayandı. Bu aşk ve samimi-
yet sadece Tayland’da değil  145 ülkeye giden personel 
ve gönüllü büyüklerimizin ve kardeşlerimizin mevcut.

Kurban faaliyetinin hemen öncesinde ise Ramaza-
nı Şerif’in son günlerinde Diyanet Vakfımızla Bosna 
Hersek’te Kadir Gecesi’nde Boşnakça mealli binlerce 
Kuran-ı Kerimin dağıtımı ve Bosna savaşında şehit dü-
şenlerin ailelerine yapılan yardımlarda bizatihi gördüm 
ve şahit oldum ki göğsümüzdeki Al Bayrağı gören dün-



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  TEMMUZ - EKİM 2018

yanın neresinde olursa olsun, ister beyaz ister siyah, 
ister çekik gözlü, rengi, dili, dini, ırkı fark etmeksizin 
o Ayyıldıza sarılıp kucaklayan fesli amcalar, Türkiye ve 
Osmanlı tişörtlü gençlerle karşılaşıp her şeyleriyle en 
önemlisi de devletimizin ve milletimizin bekası, refahı 
için gönülden dualar eden insanları gördükçe şunun 
iyice farkına varıyorsunuz; Gerçekten biz büyük bir 
devletiz. Ecdadın mirasına sahip çıkmak, uzak coğraf-
yalarda beklenen olmak ve insanlığın yeniden adil bir 
düzenle yönetilmesi için Türkiyemizin üstünde çok bü-
yük sorumluluk var. Milletçe güçlü devletimize sahip 
çıkmak, her gencimizin bu sorumluğun farkında olması 
ve çıtayı hep yüksekte tutmaya çalışması, ecdadın ora-
da kurduğu gönül köprülerini sınır çizgileriyle değil, 
gönül genişliğiyle o insani mirası layığıyla devralıp tam 
teşekküllü, insanlığa, mazlum ve yetim sabilere kan ve 
acısız bir dünya bırakabilmek adına özveriyle hizmet 
edebilmek, bizlerden sonraki nesillere aktarmaya çalış-
mak milli bir sorumluluk ilkesidir.

Ecdat uzak coğrafyalar olsa da mazlum insanları yalnız 
bırakmamış ve azınlık durumunda olan Müslüman kar-
deşlerimizi kaderlerine terk etmemiş. Patani’de Osman-
lı Hilafeti’ne, özellikle de Sultan II. Abdülhamid Han’a 
karşı büyük hayranlık var. Cennet mekan Abdülhamid 
Han, Patani İngilizler tarafından işgal edildiğinde Ana-
dolu’dan 27 genci İngilizlere karşı savaşmaları için Pa-
tani’ye göndermiş. Bu gençler Patani’ye girerken İngiliz 
birlikleri tarafından esir alınarak kurşuna dizilmişler. 
Şeyh Ahmed Patani isminde Patanili bir âlimi atayan 
sultan Abdülhamid Han, Patanili Müslümanların İngi-
lizlere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesine de biz-
zat maddi destek vermiştir. Yine bölgeye İstanbul’dan 
Fuat Efendi gibi âlimleri gönderen Abdülhamid Han, 
bu âlimler aracılığıyla bölge halkını İttihad-ı İslâm fikri 
etrafında örgütlemiştir. Sultan Abdülhamid Han’a karşı 
duyulan muhabbet dolayısıyla Patani’de birçok çocu-

ğa Abdülhamid ismi verilmiştir. Ve Sultan Abdülhamid 
Han Patani’de, Tayland’da Müslümanların gönüllerinde 
ve dillerinde hala yaşamakta. Cennet mekan serdarı 
hakan Halife Sultan II. Abdülhamid Han hazretlerinin 
120 sene önce Tayland’daki Müslümanları koruyup 
kollayıp “ben sizin halifeniz Sultan II. Abdülhamid Han, 
sizlerin manevi sorumluluğu üzerimdedir”  diyerek 
huzuruna çıkan Tayland’dan gelen elçiyle yolladığı bir 
miktar parayla yapılan camiyi ve kapının girişine Devle-
ti Ali armasını astırması, bölgedeki Müslümanlara umut 
olmuştur. 12 bin kilometre ötede 120 sene sonra hala 
dillerinde Abdülhamid Han hazretleri ve Osmanlı, Türk 
halkına, Türk devletine dualar eden Müslüman kardeş-
lerimizi görmek paha biçilemez bir zenginlikti.

Yeniden uzak coğrafyalarla gönül köprüleri kurmamı-
za vesile olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin güçlü 
kurumlarından Diyanet Vakfımızın Genel Müdürü Meh-
met Savaş Polat Bey, Kurumsal İletişim Müdürü Yasin 
Dedeş Bey ve kurum personelleri, samimi alakaları, 
üstün iyilik gayretleriyle devletimizi, milletimizi yurt dı-
şında en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir-
ler. Ben çok duygu dolu bir kurban faaliyetine katıldım 
ve unutulmaz duygu dolu anılar edindim. Vakfın Pata-
ni’de ortaklaşa inşa ettiği yetimhaneye kurban faaliyeti 
kapsamında ziyarette bulunduğumuzda yetim kardeş-
lere Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri, emanetleri tak-
dim etmeye çalıştık. Hediyeler arasında Türk Bayraklı 
balonlar vardı. Balonları alan yetimhanenin Kuran’ı ez-
berlemiş minik hafız ve hafizelerinin balonları severek, 
“Türkiye” deyip öpüp başlarına koymaları, şişirdikleri 
balonları yere düşürmemeye özen göstermeleri, dü-
şenleri silip sevmeleri aslında her şeyi anlatıyor.

Rabbim devletimize zeval vermesin, yardımsever Müs-
lüman necip milletimiz daim var olsun, Türkiye Diyanet 
Vakfımızı daim yüceltsin.



Biz düşeni kaldırmak, ya-
ralıya yardım etmek, Al-

lah'tan geleni her şekilde 
kabul etmenin ne demek 
olduğunu bilen bir mille-
tiz. Ve yolumuzun önüne 
her türlü insan geldiğinde 

de bunun imtihan olduğunu bilen nesillerin torun-
ları olarak davranıyoruz. Önce merhaba hayırda ya-
rışanlara demek istiyorum. Sonra dünyada hayır da 
yarışanlarının çoğalmasını istesek de ahir zaman 
çerçevesinde hiç tahmin etmeyeceğimiz olayları 
hem duyuyor hem de yaşıyoruz. Zaman vakıf kültü-
rünü öne çıkarma ama zaman samimiyet anı. İhlasın 
ve samimiyetin tebessüm ile buluşmasından yol alır 
toplumlar ve iyilikten beslenir içinde iyiliği çoğaltıp 
hanesinde sevap yazdırmak isteyenler.

Kim dile zincir vurabilir ya da kim bizi işimizi yap-
maktan alıkoyabilir. Dünyada insanlığın tek ilacı 
“sevgi” varken, bizi kim durdurabilir. Ancak zincirin 
halkasında halkın içinde hakla yürüyenebiliyorsa ve 
verdiğini karşındaki alıp mutlu oluyorsa bir de üstü-
ne mazlum ve masumların duası geliyorsa ne mutlu 
inanan insanlığa. 

Galiba biz vakıf kültürünü algılama noktasından 
yeniden başlamalıyız. Üstünlüğün takvada olduğu-
nu verdikçe ve sadece insanın elinde var olanları 
paylaştıkça mutlu olunabileceğini görmek gereki-
yor. Sadece bunun için geç kalınmamak lazım. İki 
varken birini vermek, verdikçe bütünsel çoğalmak. 
Dünyada olan tüm kötülüklerden hem bahsediyor 
hem içinde yaşıyoruz. Sürekli hayıflanmak yerine bir 
yerden tüm bunların ütopik olmayan cesaretle yeni-
den değişebileceğine inanarak yol almak ve aslında 
şunu görebilmek, kötü sadece iyilikler ile kendiliğin-
den erir. İnanın hatta bunun üzerine çok güzel bir 

Hadis-i Şerif’te, “Nerede olursan ol Allah’a karşı gel-
mekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir 
iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel 
ahlakın gereğine göre davran.” (Tirmizî), biz görürüz. 
Biz anne ve babasının ilk eğitici olduğu ve iyiliğin, 
güzelliğin emredildiği dünya insanlığına hizmet et-
mek zorundayız. Herkes bir diğerinden sorumludur. 
Herkes kendi çözümünü kendi içinde yapmalı ve 
etrafından ibret almalıdır. Birinin derdi ile dertlenir-
ken vakıf mantığında birinin bir sıkıntısına yardımcı 
olanın hayır sevdası üzerine uzanan eli kıymetlidir. 

Şimdi küçük bir çocuğun gözlerindeki samimiyeti 
yakalama zamanı.

Dünya her gün dil, kültür ve benzeri konu başlıkla-
rında kirleniyor olabilir lakin çözüm bizlerde. Sürdü-
rülebilir iyilik ve hizmetler açısından vakıf mantığını 
ve çalışmalarını yeni nesillerimize ve yetişen çocuk-
larımıza aktarmak boynumuzun borcu. Biz bıkma-
dan konuşacağız,  bir kişi on kişi, on kişi yüz kişi ve 
yüzler, geleceğin binleri inşallah olacağız. Şimdi İyi-
lik Dergisi ile bir başlangıç yaşıyorum, güzel bir he-
yecan ve yeniden büyük bir mutluluk duyuyorum 
ülkem adına. Okuma oranının arttığı bir toplumu-
muz var ve artık vakıf çalışmalarında gençleri gör-
mek mümkün. Sizlerle ilerleyen zamanlarda farklı 
başlıklara dem vuracak ve onları elimden geldiğince 
yazı heyecanım ile paylaşmaya çalışacağım. Sayfalar 
özel ve kıymetlidir. Siz değerli okuyucularımız gibi. 
Sesiniz olalım hep birlikte iyiliklere vesile olalım. Her 
cümlemiz iyiliğe hizmet etsin. Her duyduğumuz iyi-
lik için tatlı bir yarış olsun. İyilik için heyecan duya-
lım. İyiliğin tarifsiz güzel etkileri için tartışalım daha 
iyi olsun diye amma kalp kırmadan, yürek incitme-
den ve tüm bedeni hatta ruhu incitmeden yapalım 
tüm bunları. Biz insanız hatasız elbet olamayız ama 
her zaman aldığımız ve şükre tabi görmeden aldığı-
mız nefes gibi. Her bir nefes her işin başı. Besmele 
ile haydin gelsin sizden iyilikler efendim sevgi ile. 

Saygılarımla.

Hayırda Yarışanlar

Aynur AYAZ
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Gönle düşen gönüller arasında sizlerin emanetle-
rini asıl sahiplerine teslim etmek adına Türkiye 

Diyanet Vakfı olarak Kurban Bayramı'nın birinci gü-
nünde muhacir kardeşlerimizi de unutmadık. Kurban 
emanetlerinizi ulaştırmak adına kapılarını çaldığımız 
ailelerden birisi de Ankara Altındağ ilçesi Önder Ma-
hallesi'nde yaşayan Suriyeli Hanadi Nur Hanım ve ai-
lesi oldu… Hanadi Nur Hanım'a yaptığımız ziyarette 
gönlünden bizlere düşen ifadeler şu şekilde oldu;

“Kurban Bayramı sabahı büyük bir heyecan ile uyan-
dım, sabahın ilk ışıkları ezan sesi ile birlikte pencere-
me konuvermişti. Uzun zaman oldu memleketimden 
göçeli. Eski bayramlar çok güzeldi, annem, babam, 
büyüklerim, kardeşlerim bir sofranın başına toplanır 
bayramlaşırdık.

Bu bayram, ben, çocuklarım, annem… Ne kaldı geriye 
göz ucuyla baktım, biz kalmıştık, gariptik, yetimdik ve 
en zoru kimsesizdik. Uzun zamandır işsizim, nasıl ço-
cuklarımın yüzünü güldürebilirim? Aklımdaki sorular-
la ben de Sabahın Rabbi'ne sığındım.

Etrafı et kokuları sarmaya başlayınca evde tarçın kay-
nattım, çocukların canları çeker diye size bayram şer-
beti yapıyorum dedim. 

Aklımda birçok düşünce vardı her biri yüreğimi yakan.

Birden kapım çalındı saat sabahın erken saatleri, koş-
tum kapıyı açtım. Bayramlaşmaya gelen çocuklardır 
dedim. Ah! keşke şekerim de olsaydı keşke. 

Kapıya gelen kişi son derece samimi güler yüzlü bir 
ifade ile “Türkiye Diyanet Vakfı'ndan geliyorum. Size 
vakfımız yöneticilerinin ve bağışçılarımızın selamını 
getirdim. Hayırlı bayramlar” dedi ve bize kurban etimi-
zi ve bayram şekerimizi verdi.

O an garipliğimizi, kimsesizliğimizi unuttum. Annem, 
sesi duyarak içeriden iki büklüm haliyle “Kim gelmiş” 
diye sorunca bir çırpıda olanları anlattım. Türkiye Di-
yanet Vakfı'nın, yetimleri yalnız bırakmadığını, kapı-
mızı çaldığını, halimizi hatırımızı sorduğunu söyledim. 
Dertlerden iki büklüm olan annem, doğruldu ve şu 
sözü söyledi: 

“Kimsesizlerin kimsesi ALLAH’tır şükürler olsun, Rabbim 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI ELİYLE BİZİ SAHİPSİZ KOYMADI.” 

“Şükürler olsun…
Rabbim bu bayram da
bizi sahipsiz bırakmadı”

Suriyeli bir annenin gönülden teşekkürü:

Handan ERDOĞAN
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2018 Vekaletle 
Kurban Organizasyonuna katılan 
gönüllülerimiz, ülkelerinden, evlerinden 
uzakta kardeşleriyle beraber Kurban 
Bayramı geçirmeyi tercih etti. Milletimizin 
emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllülerimiz, 
gittikleri ülkelerden kucak dolusu selam, 
dua ve hatırayla döndü.

İslamî kaideler ve hijyen kurallarına 
uygun olarak kesilen kurbanların, farklı 
coğrafyalardaki mazlumlara, mağdurlara ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına şahitlik 
eden gönüllülerimiz, orada yaşadıklarını 
anlattı.

Gönüllülerimizin gözüyle 
Kurban Organizasyonu

Uzaklara gidersen gönüllere yakınlaşırsın

Gündelik telaşlarımızın ne kadar gerçekten uzak 
olduğunu Afrika’da ücra bir köyde, arka mahal-

lelerde, çocukların çaresiz bakışlarında çok daha iyi 
fark ediyorsunuz. Türkiye Diyanet Vakfımızın 2018 
Vekâletle Kurban Organizasyonu kapsamında Af-
rika’nın yoksul ülkelerinden biri olan Svaziland’a 
gittik. Aslında bu yolculuk sadece kurban kesip, 
kurban eti dağıtmak değildi. Kurban vesilesiyle Tür-
kiye’den bizlere emanet edilen selam ve muhab-
betleri de ulaştırmaktı. 

Kurban eti dağıtılırken yerli halktan bizlere yardım-
cı olan Afrikalı kardeşlerimiz, uzak köylere giderken 
bizlerin yorulacağını düşünerek “İsterseniz oralara 
kadar yorulmayın” dediler. Yorulmak kavramı açlıkla 

Mustafa TOPRAK
Televizyon Programcısı / İstanbul

SVAZİLAND
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mücadele eden, bir sıcak tebessümü bekleyen ço-
cukların var olduğu yerde önemini kaybediyordu. 
En uzak köylere kadar gittik, yol olmayan yerlerde 
patikalardan ilerledik fakat muhabbet iklimini ta-
şımayı bırakmadık. Bu şahsi bir yolculuk değildi. 
Türkiye’nin her yoksul coğrafyadan haberdar oldu-
ğunu ve bunu gidermek için gayret ettiğinin nişa-
nesiydi.

Bizleri en çok sevindiren ise gözlerimizin içine bakıp 
hoş geldiniz diyen çocuklara yanımızda götürdü-
ğümüz oyuncaklardan, şekerlerden hediye etmekti. 
Sadece hediyelerini vermekle kalmadık. Çocuklarla 
bizim kültürümüze ait oyunlar oynadık, ayrıca onlar 
da bizlere yeni oyunlar öğrettiler. Yanlarından ayrı-
lırken bir daha beklediklerini söylediler. Afrika’nın 
bu yoksul çocuklarıyla her daim buluşmak, el uzat-
mak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini fark 
ettim. Eğer sadece bir defa gidip sonra köşemize 
çekilip kalırsak bu yoksul çocukların umudunu bel-
ki de hayata tutunuşlarını ellerinden almış oluruz. 
Onun için gündemimde Afrika’nın sürekli olacağını, 
bu çocuklardan aldığım tebessüm dolu bakışları ve 
yardım bekleyen umutlarını herkese anlatacağımı 
söyleyebilirim. Bu bir vazife, oraları gördükten son-
ra daha çok çalışmamız gerektiğine dair bir sorum-
luluk beliriyor zihnimizde ve gönlümüzde.

Kurban, yardımlarımızı ve muhabbetlerimizi ulaştır-
mak için vesilelerden biriydi. Yıl 365 gün ve orada 

sürekli, yoksulluk, kuraklık, açlık var. Afrika’ya dair 
yardımlarımızı yıl boyu yapmamız gerektiğini söy-
leyebilirim. Herkes kendi imkânları ölçüsünde bu 
yardımı yapabilir. Evimizde bir kumbara oluşturup 
ona Afrikalı aileler için yardım paralarını koyabiliriz. 
Bu hem oradaki yoksullara umut olur hem de evle-
rimizde çocuklarımızın gündeminde Afrika’nın taze 
kalmasına vesile olur. Bizler evlerimizde akşam ye-
meğinde ne yapsam diye düşünürken sadece ağaç 
yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışan insanla-
rın var olduğunu unutmadan çalışmalıyız. Türkiye 
Diyanet Vakfımızın 2018 Vekaletle Kurban Organi-
zasyonu kapsamında benim hissettiğim ve sorum-
luluğunu yüklenmeye çalıştığım duygular böyle. 
Allah gayretimizi daim kılsın.

Mazluma ve muhtaca bayram sevinci yaşatmak

Orta Afrika ülkesi Çad’ın, Lac Çad bölgesi Boga 
Sulla şehri kırsalı Dar Es Selam mülteci kam-

pında kesimler yaparak dağıtıma başladık. Kurban 
etlerini alan mültecilerin gözlerinin içi parlıyor, yüz-
lerinde tarif edilemez bir gülümseme beliriyordu. 

Akşama doğru etlerin bir kısmı dağıtılamamıştı, 
çünkü uzak kamplardaki mülteciler karanlık nede-
niyle gelememişlerdi. Bölgede Boko Haram tehdidi 

Özkan GÜLER
DİTİB Balve Dernek Başkanı / Almanya

ÇAD
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nedeniyle gece dışarı çıkma yasağı vardı. Bize özel 
izin ve güvenlik verildi. “Onlar bize gelemiyorsa biz 
onlara gideriz” diyerek etleri kamyonete yükleyip 
yola çıktık. Biz giderken kampta bir sessizlik hakim-
di. Yaklaşık yarım saatlik yolculuktan sonra kampa 
ulaştık ve etleri ihtiyaç sahiplerine vererek dönüş 
yoluna koyulduk. Elektrik ve yol olmayan arazide 
istikametimizi zor buluyorduk. Bir müddet gittik-
ten sonra uzaktan bazı ışıklar belirdi. Acaba bize 
yer göstermek için ateş mi yaktılar diye düşündüm 
bir an. Biraz daha yaklaşınca bunların kamp ateşleri 
olduğunu anladık. Artık neredeyse kampın için-
deydik. Her sazlık barakanın önünde ateş yanıyor, 
aileler ateşin etrafına oturmuş yemek yapıyorlar-
dı. Biz giderken sessizliğe  bürünmüş olan kampı 
şimdi neşe ve çocuk cıvıltıları sarmıştı. Anladık ki 
bizim gelmemizle birlikte buralara bayram gelmiş-
ti. Hani hep söylenir ya “mazlum ve muhtaçlara 
bayram sevinci yaşatmak” diye, işte biz buna bura-
da canlı canlı şahitlik ettik. Gece yarısına kadar bu 
böyle devam etti. Belki bu mazlumlar geçen kur-
bandan beri et yememişlerdi. Bir kez daha anladık 
bizim bu gönül coğrafyalarına neden gelmemiz 
gerektiğini.

Kurban Bayramı ikinci günü, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Komiserliği Delegasyonu sudan sebep-
lerle kesimleri durdurarak kampta kesim ve dağı-
tımı yasakladığını açıkladı. İş iyice çıkmaza girdiği 
anda önceden irtibata geçtiğimiz Boga Sulla Valisi 
bizzat gelerek Mülteciler Komiseriyle tartışmaya 
başladı. Yetkili kişi bir türlü ikna olmuyordu. Tar-
tışma esnasında Vali kızarak bağırmaya başladı ve 
şu ifadeleri kullandı: Söylesene! Buraya Türklerden 
başka gelerek, bu insanlara sahip çıkan var mı? Tür-
kiye Diyanet Vakfı ta buralara gelerek su kuyuları 
açtı. Ramazanda gelerek iftar sofraları kurmadılar 
mı? İftar kumanyaları dağıtmadılar mı? Şimdi de 
Türkiye’deki kardeşlerimiz kurbanlarını göndermiş 
bizimle paylaşıyorlar. Bu insanlar buralara gelebil-
mek için 24 saat çöl yolculuğu yapmışlar, elektrik 
olmayan kamplarda mültecilerle birlikte yatıyorlar. 
(Beni göstererek) Bu arkadaş ta Almanya’dan üç 
uçak değiştirerek buraya gelmiş, malaria hastalığı-
na yakalanmış. Sen kesimleri durduruyorsun. Söy-
le bana Türkiye’den başka kimler yapıyor bunları, 

kimler sahip çıkıyor buradaki mültecilere. Dünyada 
Türkiye’den başka kimin umurunda buralar. Bu söz-
lerden sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiseri 
“bizim Türk olduğumuzu bilmediğini, bilseydi böy-
le bir durum olmayacağını” söyleyerek özür diledi 
ve kesimlere izin verdi.

“Türkiye varsa biz varız”

Kendimi bildim bileli, her bayram günü aynı ha-
yali kurar ve kendi kendime sorardım: Acaba 

ben bu hayalimi bir gün gerçekleştirebilecek mi-
yim? Hamdolsun, o hayal bu bayram gerçek oldu. 
Bayramı evimden, yurdumdan çok uzakta Afrika’nın 
bir ucunda, Afrikalı kardeşlerimle birlikte geçirdim. 
Tabiri caizse bu sene on sekiz yaşına girmemle res-
mi olarak insani yardım gönüllüsü olabilir ehliyeti 
almış oldum ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönüllüsü 
olarak Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kap-
samında Fildişi Sahili’ne gittim. Yaklaşık bir hafta 
geçirdiğim bu ülkede ilk kez Afrika’ya ayak basan 
biri olarak birbirinden farklı olaylara şahit oldum, 
birbirinden farklı insanlar gördüm, birbirinden fark-
lı hikâyelere tanıklık ettim.

Nüfusu yaklaşık 24 milyon olan ülkenin yüzde 45’ini 
Müslümanlar oluşturuyor. Müslümanlar ülkenin en 

İbrahim Enes DURUAY
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Hukuk Fakültesi / Öğrenci

FİLDİŞİ SAHİLİ
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büyük dini grubu durumunda. Hristiyanlığa inanan 
yoğun bir nüfus ile birlikte yerel dinlere inanlar da 
var. Ülkede son yıllarda yaşanan hem siyasi hem de 
küresel gelişmelerle birlikte Türkiye’nin coğrafyaya 
yaptığı yardım faaliyetlerinin de etkisiyle ülkede İs-
lam'a olan ilgi ve Müslümanlığa geçenler her geçen 
gün artıyor.

Bayram sabahı, bayram namazını eda etmek için 
hazırlanıp yola çıktık. Bazı cadde ve sokaklar bay-
ram namazı için trafiğe kapatılmıştı. Trafiğe kapa-
tılan yollara hasırlar serilmiş, namaza bir-iki saat 
kala dolmaya başlamıştı. Erkekler, kadınlar, yaşlılar 
ve çocuklar en güzel kıyafetlerini giymişlerdi. Ka-
dınların da namaza katılımı, en az erkekler kadar 
yoğundu. Geciken bazı anneler sokak kenarlarında 
çocuklarını yıkıyor, onları bayram namazı için hazır-
lıyordu. 

Her Kurban bayramında olduğu gibi bu bayram da 
Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında 
milyonlarca ihtiyaç sahibine elini uzatıyor. Fildişi Sa-
hili’nde yerel kuruluşlar aracılığıyla Kurban bayramı 
boyunca burada kurbanlar kesiliyor. Türkiye’den 
bağışlanan kurbanlar ülkenin dört bir yanında bin-
lerce Afrikalı ile paylaşılıyor. Bu yardımlar sayesinde 
en ücra köylerde bile Türkiye’nin adı biliniyor, Türki-
ye’ye dualar ediliyor. Elbette Türkiye’nin burada bili-
niyor olmasının tek sebebi bu değil. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasetindeki 
aktif rolü ve haksızlıklar karşısında sesini çıkaran tek 
lider olarak dünyadaki dik duruşu, Türkiye’ye olan 
ilgiyi epey artırıyor.

Bir köyde, kerpiç bir caminin toprak avlusunda otu-
ran yaşlılardan biri bastonunun yardımıyla yavaşça 
ayağa kalktı ve hararetli bir şekilde konuşmaya baş-
ladı. Bambarca dilinde konuşan bu yaşlı Afrikalının 
ne dediğini öğrenebilmek için yanımdaki Türkçe 
bilen Afrikalı kardeşimize baktım. Derdimi anla-
mıştı, kulağıma yaklaşıp yaşlı adamın ilk cümlesini 
tercüme etti: “Türkiye varsa biz varız.”  Bu olay Tür-
kiye’den binlerce kilometre uzaklıkta, insanların ça-
mur ve bambudan yapılan evlerde oturduğu Fildişi 
Sahili’ndeki bir Afrika köyünde yaşandı. 

Türkiye onlara umut oluyor 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisiyim. Bu Kurban bayramında Türkiye 

Diyanet Vakfı Kurban Organizasyonu kapsamında 
Yemen’e gittim. 

Yemen’in Cevf bölgesinde, başkent Sana’daki savaş-
tan kaçanlar var. Bu insanlar çadırda yaşıyor. Öyle 
ki kendi ülkelerinde mülteci konumundalar. Bırakın 
evi, sığınacak bir çadırı olmadığı için ağaçların al-
tında yaşayanlar var. Yemen’in Hadremevt bölgesi 
Sey’un kentinde Somalililerin kaldığı bir kamp var. 
Bu kampta ciddi derecede su sıkıntısı yaşanıyor. 
Oradaki insanlar içilecek bir yudum temiz suya has-
retler. Hatta çoğu zaman su bulamadıkları için te-
yemmümle abdest alıyorlar.

Hadremevt Vadi Nisme adındaki bölgede, ıssız bir 
yerde 20-25 aile dağın yamacında yaşıyor. Yırtık bez 
parçalarıyla kapatılmış çadırlar. Bu insanlar yiyecek 
bir parça ekmeğe, içecek bir yudum temiz suya 
muhtaçlar. Çocuklar okula gitmek için yaklaşık ki-
lometrelerce yol yürüyorlar ve daha nice acı tablo-
lar…

Türkiye’yi ve Türk halkını gerçekten çok seviyorlar. 
Yemen halkı, başta milletimiz olmak üzere, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşek-
kür ve dualarını gönderiyorlar.

Ali UÇAK
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Öğrenci

YEMEN
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İç savaş ve kıtlık nedeniyle yoksulluğun hüküm sür-
düğü Burkina Faso’da, Türkiye Diyanet Vakfı gönül-
lüleri aracılığıyla balonla tanışan çocukların şaşkın-
lığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, çocukların 
şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdık-
ları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için 
korkarak ağladıkları yer aldı. 

Afrika kıtasındaki ülkelerden Burkina Faso’da doğ-
dukları andan itibaren iç savaş ve kıtlıkla karşılaşan 
çocuklar, yaşıtlarından farklı olarak birçok yiyecek 
ve oyuncaktan mahrum büyüyor. 

Kara Kıta’daki çocukların yüzünü güldürmek 
amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Bur-
kina Faso’da yaşayan çocuklara gıda 
ve giyecek malzemelerinin yanı sıra 
şeker ve balon dağıtımı yapıyor.

Vekaletle Kurban Kesim Or-
ganizasyonu kapsamında 
Burkina Faso'ya giden TDV 
gönüllüleri, yardım için 
gittiği ailenin çocuklarının 
kendisine verilen hediye-
ler karşısındaki şaşkınlı-
ğı görüntülere yansıdı. 
Videoda, çocukların 
şişirilen balonla karşı-
laştıklarında ilk önce 
şaşırdıkları daha 
sonra ise ne oldu-
ğunu bilmedikleri 
için ağladıkları yer 
aldı.

H a y a t l a r ı n d a 
hiç oyun balo-
nu görmeyen 
Burkina Fasolu 
kardeşler, TDV 

çalışanının kendisi için şişirdiği balondan korka-
rak, gözyaşları içinde uzaklaştı. Yaşadığı korku 
nedeniyle çığlık atıp ağlayan çocukla-
rı, babası sakinleştirmeye çalıştı. 

Afrikalı çocukların balon şaşkınlığı
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“Çocuklar balon bile görmemişler”

TDV gönüllüsü olarak Vekaletle Kurban Kesim Or-
ganizasyonu kapsamında Burkina Faso’ya giden 
36 yaşındaki Kadir Erol, çocukların yaşadığı bu anı 
anlattı.

Almanya’da yaşayan ve bilgisayar veri sektörü pa-
zarlama biriminde çalışan Erol, kurbanların kesil-
mesinin ardından ihtiyaç sahibi bir aileye kendi ze-
katını vermek için gittiklerini söyledi.

Bu esnada ziyaret ettikleri ailenin kız ve erkek ço-
cuğuyla ilgilendiğini, onlara şeker ve balon hediye 
ettiğini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

“Sonra bir tane balon şişirdim. Balonu şişirdiğim an 
çocuklar hayatında hiç balon görmemişler. İkisi de 
bağırdı, ağladı. Ben de susturamadım fazla şeker 
verdim ama yine de susmadılar. Sonra babası geldi 
çocuklarını aldı. Almanya'da çocuklar daha ilk yaş-
larında balonlarla boğuluyorlar. Oradaki çocuklar 
bir balon bile görmemişler balondan korkuyorlar."

Afrika’daki çocukların yaraları sarılıyor

Kuraklık ve terör olayları nedeniyle gıda temini ko-
nusunda en riskli ülkeler listesinde yer alan Burkina 
Faso’da, Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle yara-
lar sarılıyor.

Türkiye’deki çeşitli yardım kuruluşları ve hayır-
severler, söz konusu bölgelerde su kuyusu aç-

tırmak, sağlık merkezi ya da okul binası inşa 
etmek için çalışma yürütüyor.

TDV, Türkiye’de ve dünyanın 140’dan 
fazla ülkesinde farklı alanlarda gerçek-

leştirdiği projelerin yanı sıra yoksulluk 
ve kuraklığın etkilediği coğrafyalar-

da açtığı su kuyularıyla bir damla 
suya hasret insanların yardımına 
koşuyor.

Bugüne kadar Burkina Faso’da 
35 su kuyusu açan TDV, bu yıl 
Vekaletle Kurban Kesim Or-
ganizasyonu kapsamında, 19 
bin 684 hisse kurbanı ihtiyaç 
sahiplerine dağıttı.

TDV bu organizasyonlar 
esnasında bölgelerdeki 
ihtiyaç sahibi çocukları 
da unutmayarak, onlara 
çeşitli oyuncaklar, kıya-
fetler ve yiyecekler he-
diye etti.
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TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda 
TDV’nin Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında 
dünyanın çeşitli bölgelerine giden gönüllülere hitap 
eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Milletimizin hayır 
hasenatını, kurbanını, zekatını dünyanın en ücra köşe-
sindeki kardeşlerimize ulaştırmak, onlarla paylaşabil-
mek için büyük bir gayretin içerisindeyiz” dedi.

Yapılan işin çileli ve zor bir iş olduğuna dikkat çeken 
Başkan Erbaş, “Ne çile, ne zorluk eğer gönül harekete 
geçerse onun önünde hiçbir şey duramıyor. Bunu da 
sizlerin gayretli çalışmaları ile yakından görüyoruz ve 
diyoruz ki elhamdülillah” diye konuştu.

Başkan Erbaş, 400 yıl önce 4. Murat’ın Nijerya’da orta-
ya çıkan bir kıtlık dolayısıyla askeri kervanlarla oraya 
yardım gönderdiğini anlatarak, “Bizler de bugün o ec-
dadın torunları olarak kimimiz Orta Asya’ya, kimimiz 
Balkanlar’a, kimimiz Avrupa’ya, dünyanın dört bir yeri-
ne onların torunları olarak dağıldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hayır hasenat yapmanın, mazlumun ya-
nında yer almanın milletimizin genlerinde olduğunu 
kaydetti.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından gönüllülerden 
söz alanlar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Hayırseverlerimizin yardım eli, ihtiyaç 
sahiplerine bu bayram da ulaştı”

Gönüllü Buluşması programında konuşmalarını ger-
çekleştiren TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat 
ise bu bayramda milletimizin yardım elinin ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştığını ifade etti.

Polat, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla 
düzenlediğimiz 2018 Yılı Vekâletle Kurban Kesim Orga-
nizasyonu kapsamında vakfımıza emanet edilen 430 
bin hisse kurban, yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, 
yurt dışında ise yoksulluk ve krizlerin yoğun olarak ya-
şandığı Afganistan, Filistin, Irak, Arakan ve Suriye başta 
olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kaf-
kasya, Uzakdoğu ve Amerika’nın da aralarında bulun-
duğu 143 ülkenin 436 bölgesinde görevli ve gönüllü-
lerimizle kurban kesimi yapılarak, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı. Hayırseverlerimizin yardım eli, ihtiyaç sahip-
lerine bu bayram da ulaştı. Bu bereketli çalışma hepi-
mizin ortak emeğinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. 
Başta Diyanet İşleri Başkanımız ve TDV Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere, mesai arka-
daşlarımıza ve bu işe yüreklerini ortaya koyarak destek 
olan gönüllülerimize şükranlarımı arz ediyorum”dedi.

Programın sonunda tüm gönüllüler adına 8 gönüllüye 
teşekkür belgesi verildi.

Yardımseverlik milletimizin genlerinde var

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın 2018 Vekaletle Kurban Organizasyonu görev alan gönüllülerle buluştu.
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Caminin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir-
likte yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptı-
ğı konuşmada, açılışı yapılan caminin tüm İslam dün-
yası ve Kırgızistan’daki Müslümanlar için hayırlara vesi-
le olmasını dileyerek, caminin, ata yurduna, Kırgızlara 
kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlarını, başkanlık camiasını ve Tür-
kiye Diyanet Vakfını böylesine hayırlı bir işe öncülük 
ettikleri için tebrik eden Erdoğan, “Bu camide kılına-
cak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul 
ve karin olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin mimarisinin, gerek 
külliye bütünlüğü içindeki konumuyla, hem dost ve 
kardeş ülke Kırgızistan’a hem de Orta Asya coğrafya-
sına önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgula-
yarak, şöyle devam etti:

“7 bin metrekarelik bir alanda, 37 metre kubbe yük-
sekliği, 4 minaresi, iç ve dış avlusuyla toplam 20 bin 
kişiyi bulan ibadet alanıyla burası tam anlamıyla bir 
külliyedir. Camimiz ve külliyesi, Anadolu ve Orta Asya 
arasında geçmişte var olan din, dil, tarih, kültür ve 
muhabbetin inşallah yeniden yeşermesine vesile ola-
caktır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muham-
medsiz muhabbetten ne hasıl? Evet, her muhabbetin 
sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Mustafa (s.a.v) Efendimizi barındırması gerekiyor. Bu 

Orta Asya’nın en büyük camisi 
dualarla ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan, 

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii dualarla ibadete açıldı.
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eserin, kardeşler arasında birliğin, dirliğin, huzurun 
ve barışın adeta sembolü haline dönüşmesini temen-
ni ediyorum. Zira biz, iki ayrı devlet ama tek milletiz. 
Hepsinden öte tek ümmetiz.”

Büyük emeklerle 6 yılda ortaya çıkan eserin, Türk hal-
kından Kırgız halkına bir hediye olarak asırlarca Orta 
Asya’nın kalbinde baki kalacağını aktaran Erdoğan, ca-
milerin, İslam medeniyetinin alametifarikası olduğunu 
belirtti.

“Nerede bir kubbe, bir minare varsa orası 
Müslüman yurdudur”

“Bizim şehirlerimizin merkezinde daima camiler, 
mescitler bulunur. Bursa’dan Konya’ya, Buhara’dan 
Kahire’ye, Saraybosna’dan Timbuktu’ya kadar coğraf-
yamızın dört bir köşesinde kurduğumuz şehirler hep 
camiler etrafında şekillenmiştir” diyen Erdoğan, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Bu açıdan şehirlerimizin, mimari açıdan medeniyeti-
mizin izlerini taşıyan, gelenekle moderni mezceden, 

geniş, refah, estetik ve kullanım olarak işlevsel ibadet-
hanelerle teçhiz edilmesini çok önemli görüyorum. 
Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi’nin 
de tüm ana ve yardımcı binalarıyla işte bu mimari 
anlayışın en seçkin, en ihtişamlı örneklerinden biri 
olduğunu düşünüyorum. Bizim ibadet mekanlarımız 
yükseldikleri beldelere kattıkları anlam sebebiyle bü-
yük ve güzel olarak inşa edilmişlerdir. Hepsinden öte 
çok ferahtır, huzurludur, kasvet yoktur, huzur vardır. 
Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa biliyoruz 
ki orası Müslüman yurdudur. Şahadetleri dinin temeli 
olan ezanlar, işte bu minarelerden yükselir. Günde beş 
vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur.»

Camilerin büyüklüğü ve güzelliğinin iftihar kaynağı 
olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Nasıl İstanbul de-
yince yedi tepesindeki yedi cami aklımıza geliyorsa, 
inşallah Bişkek de diğer eserler yanında bu güzide ca-
misiyle anılacaktır. Camilerimizde, evlerimizde yapılan 
ibadetlerin ve edilen duaların bereketiyle tüm Müslü-
manların yaşadıkları sıkıntıların bir nebze olsun hafif-
lemesini, ümmet olarak çok daha güzel günlere kavu-
şabilmemizi Rabbimden diliyorum.” ifadesini kullandı.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a 
samimi ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, “Say-
gıdeğer mirzalara, mirzalarının selamlarını getirdim” 
dedi.

Caminin açılışını, ibadet ve ibadethaneler konusun-
daki hassasiyetini yakından bildiği Ceenbekov ile 
yapmaktan memnuniyet duyduğunun altını çizen Er-
doğan, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. 
Aramıza fitne sokmaya çalışan FETÖ ve benzeri terör 
örgütlerine karşı her daim uyanık olmamız gerektiğini 
vurguluyorum. Kırgızistan ve ülkemiz arasında ortak 
din, dil, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının daha da 
kuvvetlenmesini temin edecek bu abide eserin hayırlı 
hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Allah’a emanet 
olun” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Camileri olan bir 
millet asla yok edilemez”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı ko-
nuşmada, “Tarihten günümüze, sevginin, bilginin ve 
birliğin merkezi camilerin inşasına emek ve gönül ve-
ren herkesten Allah razı olsun” dedi.

İslâm medeniyet tarihinin en bereketli merkezlerin-
den biri olan Fergana vadisine mührünü vuran ve 
kaynaklarımızda “İmamların güneşi” Şemsü’l-eimme 
olarak kendisinden bahsedilen Ebû Bekr Muhammed 
b. Ebû Sehl es-Serahsî’yi rahmet ve şükranla yâd etti-
ğini ifade eden Başkan Erbaş, İmam Serahsi’nin de adı-
nın verildiği bir caminin inşa edilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, caminin yapımında başta Kırgızistan’ın 
çok kıymetli devlet büyükleri olmak üzere emek sarf 
eden, maddi-manevi destek veren herkesi kutladığını 
belirterek; “Yaptıkları bu hayırlı çalışmanın Rabbimizin 
rızasını kazanmalarına ve ebedi bir kurtuluşa vesile ol-
masını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, inancın, dilin, kültürün, coğrafyanın ve 
tarihin; milletleri millet yapan, ayakta tutup geleceğe 
taşıyan asli değerler olduğunu belirterek, şöyle devam 
etti:

“Aynı inancın, tarihin, dilin, coğrafyanın, kültürün 
mensupları olarak bizler; Maveraünnehir havzasından 

yedi kıtaya ilim, hikmet, sevgi, muhabbet taşıyan bir 
medeniyetin mensuplarıyız. İslam düşüncesinin ve 
ahlakının maverası olan bu coğrafyanın, ilim, hikmet 
ve kültür dünyamıza kazandırmış olduğu zenginlik-
lerinin, ülkelerimizde nesillerimize en güzel şekilde 
aktarılmasının, coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın 
geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgu-
lamak istiyorum. Hatta Türkiye’de 15 Temmuz’da dev-
letine, milletine ihanet eden yapının; bu coğrafyalar-
da, kültürünü tanımayan, toplumu ayrıştıran, İslam’ın 
barış, esenlik, kardeşlik ilkelerini hiçe sayarak muazzez 
dinimize en büyük zararı veren dinî görünümlü olu-
şumların önüne geçmek için bu toprakların asli değer-
lerini, yetiştirdiği İmam-ı Buhârî, Tirmizî, Mâtürîdî, Kin-
dî, Farabî, İbn-i Sînâ, Serahsî, Merginânî, Hoca Ahmed 
Yesevî, Şah-ı Nakşibendî gibi âlimlerini ve yüce dini-
miz İslam’ın yüksek hakikatlerini nesillerimize tanıtma-
nın bizim için büyük bir mükellefiyet olduğunu ifade 
etmek istiyorum.”

İstiklal mücadelesinin en önemli 
merkezlerinden biri

Camilerin İstiklal mücadelesinin en önemli merkezle-
rinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “15 
Temmuz hain işgal girişiminde minarelerinden yükse-
len salalarıyla milletimize heyecan veren camilerimizin 
ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür. Zira ulu 
camileri olan bir millet asla ölmez, asla yok edilemez” 
şeklinde konuştu.  

Müslümanların bir araya geldiği ortak zeminlerden bi-
rinin de camiler olduğunu anlatan, Başkan Erbaş, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Camiler huzur, güven, barış ve kardeşliğin merkezi, 
bütün farklılıklarımızla omuz omuza bir araya geldi-
ğimiz ortak zeminimizdir. Bizler, caminin değerleriyle 
kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetle-
rimiz değil; tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz 
hep camiyle iç içedir. Bu sebeple camilerimize sahip 
çıkmak, bizlerin önünde önemli bir şuur ve sorum-
luluk dersi olarak durmaktadır. Çünkü biz camiden 
uzaklaştıkça kendimizden, medeniyetimizden, bizi 
biz yapan değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Şimdi hep 
beraber caminin temsil ettiği tevhit, birlik, beraberlik, 

BİR TUĞLA DA BENİM OLSUN
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samimiyet, kardeşlik, paylaşma, tevazu gibi değerlerle 
hayatı yeniden inşa etmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov, Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş’ın yaptığı duanın ardından kurdele ke-
sip, caminin açılışını yaptı.

Açılışa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii

Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, An-
kara Kocatepe Camii tarzında inşa edilen cami, Orta 
Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Maveraünnehir İslam medeniyetinin önemli isimlerin-
den büyük fıkıh alimi İmam Serahsi’nin ismini taşıyan 
caminin yapımı, Kırgızistan’ın maddi ve manevi kalkın-
masına destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkan-
lığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan makamları 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılması 
kararlaştırıldı.

Yapımına Nisan 2012’de başlanan cami, Bişkek şehir 
merkezinde, tarih boyunca doğu ile batının bağlantı 
yolu olmuş, meşhur İpek Yolu Caddesi’nde yer alıyor. 
Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığına ait 
35 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen cami, Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından kendi kuruluşu olan KOMAŞ 
A.Ş. aracılığıyla tamamlanarak ibadete hazır hale geti-
rildi.

Şimdiden Başkent Bişkek’in sembol binaları arasında 
yer alan cami, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı 
alana sahip. Kapalı ibadet alanlarında aynı anda 9 bin 
kişinin namaz kılabileceği camide, açık alanlar ile bir-
likte Cuma ve Bayram günlerinde ise aynı anda 20 bin 
kişi ibadet edebilecek.

Yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, 
konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari bina-
ları gibi birçok özelliğiyle Ankara’daki Kocatepe Cami-
si’ni andıran caminin, her biri 68 metre yüksekliğinde, 
üç şerefeli dört minaresi bulunuyor.
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İlyas SERENLİ
Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

İslam medeniyetinde camilerin toplumun inşasın-
da rolü büyüktür. Şehir ve medeniyet cami etrafın-
da büyür, gelişir ve neşvü nemâ bulur. Camilerini 
doğru konumlandıramayan toplumlar sadece iba-
detgâhlarını değil; kültürlerini, dinlerini, medeni-
yetlerini ve kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalırlar. Bu yüzdendir ki insanlığın atası Hz. 
Âdem (as), yeryüzünün ilk mabedini ve toplanma 
yerini Mekke’de, daha sonra onun bir benzerini 
Kudüs’te inşa ederek bu kadim geleneğin öncüsü 
olmuştur.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem), 
hicret yolculuğu sırasında, Yüce Kur’an’da “Teme-
li takva üzerine kurulu bir mescid” (Tevbe, 108) 
olarak övülen Kuba Mescidi’ni tesis etmiştir. Yine 
Medine’ye hicret eder etmez hemen ilk iş olarak 
Mescid-i Nebevi’yi sababe ile omuz omuza vererek 
inşa etmiştir. Hz. Peygamber’in bu davranışları İs-
lam toplumunun cami ile bütünleşmesi gerektiğini 
gösteren açık örneklerdir.

“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe 
iman edenler imar eder” (Tevbe, 18) düsturunu reh-
ber edinen ecdadımız, özellikle Selçuklu ve Osmanlı 
tecrübesinde, gittikleri her yere çil çil camiler serp-
mişlerdir. Yüzyıllar boyu medeniyetimizin ilim, irfan, 
eğitim, sağlık, güvenlik ve benzeri kamu hizmetleri-
ni camilerin etrafındaki kurumlarla gerçekleşmiştir. 
Toplumu adeta cami ile bütünleştirmişlerdir.

Camilerin birleştirici ve kaynaştırıcı rolü özellikle 
yurtdışında, diaspora topluluklarının yaşadığı ül-
kelerde öne çıkar. Müslümanlar değişik sebeplerle 
bulundukları coğrafyalarda camilerin etrafında top-
lanır, uzak mesafelerden de olsa cuma veya bayram 
münasebetiyle gelmek suretiyle mabedle bağını 
koparmazlar. Orada cami; düğün, dernek, merasim, 
toplantı, külliye, medrese, hâsılı insana ve topluma 
dair her şeydir. İnsanlar burada dinlerini, örflerini 
yaşatırlar, kültürleriyle hatta devletleriyle bağlarını 
burada sağlamlaştırırlar.

Belçika’da görev icabı bulunduğum zamanlarda 
bizzat müşahade ettiğim gerçek şu ki orada ca-
miinin havası, soluğu çok farklıdır. İnsanlar orada 
sosyalleşir, çocuklar sabahtan akşama kadar cami-
de oynarlar, kimi zaman dersler hatta ara dönem 
tatillerinde eğitimler yapılır. Dertliler orada derman 
bulur, acılar sarılır, borçlulara, zorda kalmışlara hep 
destek olunur.
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkemizde ve yurtdışın-
da yaptırmış olduğu, faaliyetlerini de desteklediği, 
yine camileri merkez alan hizmetlerinden maksadı 
toplumu dini, kültürel ve sosyal bakımdan geliştir-
mek, birlik beraberliğimizi desteklemek, İslam me-
deniyetini insanlığa tanıtmak olmuştur. 

Bu bağlamda, hamdolsun, Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Baş-
kanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla Orta As-
ya’nın en büyük camii ve külliyesi olma özelliğine 
sahip İmam Serahsi Camii’ni Eylül 2018 itibariyle 
Kırgızistan’da açmış bulunmaktayız.

Büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleşen cami açı-
lışımızın kardeş Türkiye ve Kırgızistan milletleri ara-
sında var olan derin tarihi ve kültürel bağları daha 
da sağlamlaştıracağına inanıyorum.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 
yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında camile-
rimizin ezan, sala, namaz ve niyazlarla ebedi yaşa-
masını, mümin gönüller için inşirah ve felah mer-
kezleri olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.



EĞİTİM

Türkiye Diyanet 
Vakfı’ndan

25 bin öğrenciye 
eğitim hizmeti

Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinden 

ve 111 ülkeden öğrencilere burs, 

barınma, yabancı dil ve mesleki 

eğitim kursu gibi alanlarda eğitim 

imkânı sunarak, milletler arasında 

gönül köprüleri kuruyor.

TDV, eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde eği-
tim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası 
Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İla-
hiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı 
(UÖP) gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eği-
tim imkanı sunuyor.

Programlar kapsamında eğitim imkânlarını geniş 
kapsamlı sunan vakıf, öğrencilerin burs, yurt, ula-
şım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, 
yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kül-
tür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.

111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı 

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakfın 
eğitim faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, eği-
tim ve kültür faaliyetlerini öncelikli bir alan olarak 
görüldüğünü belirtti.

Polat, TDV’nin bugün bütün gücüyle kadim mede-
niyet mirasını idrak eden, ümmetin derdiyle dertle-
nen, özgüveni yüksek ve alanında uzman nesillerin 
yetiştirilmesi için çalıştığını söyledi.
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Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğ-
renci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eği-
tim kurumlarının açıldığını anımsatan Polat, “Ulus-
lararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası 
İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı ve 
yurt dışı eğitim programları gibi projelerle 111 ül-
keden öğrencilere eğitim imkanı sunarak, milletler 
arasında gönül köprüleri kuruyoruz” diye konuştu.

Polat, şu an 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti verildi-
ğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 
üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve kuru-
luşlar ile işbirliği yapıldığını kaydetti.

Yeni eğitim öğretim döneminde kaydı yapılan öğ-
rencilere ilişkin bilgi veren Polat, “Uluslararası burs 
programları kapsamında Uluslararası Anadolu 
İmam Hatip Lisesine 450, Uluslararası İlahiyat Prog-
ramı’na 400, yüksek lisans ve doktora programına 
50, Dini Yüksek İhtisas Merkezine 50, Uluslararası 
Kur’an Kursu’na 50 olmak üzere toplam bin yeni 
öğrenci alındı. Bu öğrencilerin mülakat ve kabul sü-
reçleri tamamlandı, vize ve intikal süreçleri devam 
ediyor.” açıklamasında bulundu.

Polat, yurt içi burs ve eğitim programları kapsa-
mında İlahiyat Akademi Burs Programı’na 350, Özel 
Destek Akademi Burs Programı’na 250, Lisansüstü 
İlahiyat Akademi Programı’na 100, İmam Hatip Li-
seleri Burs Programı’na 300 olmak üzere toplam bin 
öğrencinin kabul edilmesinin planlandığını aktardı.

Eğitimci desteği sağlanıyor

İslam coğrafyasındaki insanların da ihtiyaç ve bek-
lentilerini karşılamak amacıyla eğitim çalışmaları 
yapıldığını dile getiren Polat, "Vakfımız yurt dışında 
14 ülkede lise ve üniversite düzeyindeki 21 eğitim 
kurumuna eğitim desteği sağlamaktadır." dedi.

Polat, tüm maddi kaynakların vakıf tarafından kar-
şılandığını ifade ederek, MEB ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığı koordinesinde eğitimci desteğinin de sağ-
landığını vurguladı.

22 ilde 31 yükseköğrenim öğrenci yurdu

TDV’nin öğrenci yurdu ve ev faaliyetlerine ilişkin de 
bilgi veren Polat, şunları ifade etti:

“Yaşadığımız acı tecrübeler bize yurt hizmetinin 
çok önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. FETÖ 
yıllarca öğrencilere barınma imkanı adı altında, 
kendi sinsi emelleri için hareket etti. Tekrar aynı 
manzaralarla karşılaşmamak adına daha fazla gay-
ret göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğ-
rultuda elimizden gelen desteği vermeye ve var 
gücümüzle katkı sağlamaya hazırız. 

Yurt faaliyetlerimizle gençlerimize huzurlu ve temiz 
bir ortamda yükseköğrenim imkanı sağlıyor, bilgi, 
inanç ve sanat dünyalarını inşa etmelerine rehber-
lik ediyoruz. Vakfımızın mevcut durumda 22 ilde 31 
yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunuyor.”

Polat, öğrenci yurtlarının bulunmadığı illerde, öğ-
renci evlerinin bulunduğuna işaret ederek, geçen 
yıl 37 ilde 387 evde 2 bin 772 öğrenciye barınma 
desteği sağlandığını bildirdi.
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İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde eğitim gö-
ren öğrencilere yönelik düzenlenen İlahiyat Akade-
mi Yaz kampı ve Güneydoğu’da eğitim gören terör 
mağduru öğrencilere yönelik düzenlenen “Yazımda 
Kardeşlik Var” yaz kamplarında öğrenciler bir ay bo-
yunca çeşitli etkinliklere katıldılar.

360 kız ve 250 erkek öğrencinin ka-
tıldığı “İlahiyat Akademi Yaz Kam-
pı” eş zamanlı olarak Ankara 
ve İstanbul’da yapıldı. Bir ay 
süren kampta İslami ilimler 
derslerinin yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikle-
re de yer verildi.

Güneydoğuda eğitim gören 
terör mağduru yüzlerce öğ-
rencinin katılımıyla Diyanet İş-
leri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliğiyle İstanbul ve Anka-
ra’da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” 
yaz kampında ise öğrenciler yaz boyunca, Kur’an-ı 
Kerim ve temel dini bilgiler, zenginleştirilmiş kültür 

ve sanat etkinlikleri ile sosyal programların yanı sıra 
kültürel ve tarihi mekânlara düzenlenen gezi prog-
ramları, sanat atölyeleri, spor aktiviteleri, değerler 
eğitimi, yazar-okur buluşmaları ve münazara gibi 
etkinliklere katıldı.

“Hakkın batıla galip gelmesi için 
mücadele edeceğiz”

Diyanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, “İlahiyat Akademi Yaz 
Kampı” kapanış programına 
katıldı.

İlahiyat ve İslami ilimler fa-
kültelerinde okuyan öğren-

cilerle bir araya gelmekten 
duyduğu mutluluğu dile getiren 

Erbaş, öğrencilere hangi kurumda 
görev yaparlarsa yapsınlar insanlığı aydın-

latmakla sorumlu olduklarının altını çizdi. Erbaş, 
“Nasıl ki peygamberimiz hakkın batıla galip gelme-

TDV burslusu öğrenciler 
yaz kamplarında buluştu

Türkiye’nin dört bir tarafında eğitim 
gören TDV burslusu öğrenciler, 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından düzenlenen 
yaz kamplarında bir 

araya geldi.
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sine şahit olduysa biz de ömrümüz boyunca hakkın 
batıla galip gelmesi için mücadele edeceğiz, bunun 
şahitleri olacağız. Ömrümüz boyunca irşat ile meş-
gul olacağız. Hangi kurumda görev yapıyor olursak 
olalım ömrümüz boyunca insanları inzar edeceğiz” 
dedi.

Öğrencilere farklı alanlarda da kendilerini yetiştir-
melerini tavsiye eden Başkan Erbaş, “Belki İlahiyat 
fakültesinden sonra kiminiz sosyolojide, kiminiz 
psikolojide, kiminiz tarihte, kiminiz edebiyatta aka-
demik çalışmalar yapacaksınız. İlahiyat nosyonu 
almış bir arkadaşımızın sosyolojide, tarihte, edebi-
yatta ilerlemesi ayrı bir zenginlik katacak” diye ko-
nuştu.

Başkan Erbaş konuşmasında ilim dünyasından ör-
nek şahsiyetlere yer vererek, “Akşemsettin hazret-
leri dini ilimlerde ne kadar zirvedeyse matematik-
te de o kadar zirvede. İbn-i Sina iyi bir fıkıhçı ama 
dünya çapında bir tıpçı. Farabi’nin, İbn-i Rüşd’ün 
çift kanatlı olduklarını görüyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mihraplarda, kürsü-
lerde, minberlerde kendisini iyi yetiştirmiş, insanları 
karanlıklardan aydınlığa çıkaracak kişileri görmek 
istediklerini belirten Başkan Erbaş, konuşmasının 
sonunda öğrencilere başarı diledi.

“Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampı kapanış 

töreni

Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitim gören terör 
mağduru öğrencilere yönelik yapılan “Yazımda Kar-
deşlik Var” yaz kampı da kapanış töreniyle sona erdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı ve TDV Mütevelli Heyeti üyesi Huriye 
Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci 
Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, AK Parti Kahra-
manmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedi-
de Akbulut ve çok sayıda davetli katıldı.



“Daima birbirinizi seven, birbirinizi 
gözetleyen kardeşler olun”

Programın temasının kardeşlik olduğunu hatırlatan 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, yaşat-
tıkları güzelliklerden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Martı, “Ben bu salona bakarken kendimi bazen 
Diyarbakır’da gibi hissediyorum, Diyarbakır’da 
surlardan Hevsel bahçelerine bakar gibi coşkulu 
oluyorum, bazen kendimi Mardin’de gibi hissedi-
yorum, kendimi Hakkari’deki gibi huzurlu ve mutlu 
hissediyorum. Ben Konyalıyım, sizi bu proje kap-
samında Konya’da ağırlamanın da gururunu yaşa-
dık. Bu program için büyük emekler gösteren siz 
gençlerimiz, kampta geçen bir ayı dolu dolu yaşa-
dınız, güzel zamanlar geçirdiniz, çok güzel hatıra-
larla evlerinize döneceksiniz ama bu programdan 
unutmamamız gereken ve hayatımız boyunca ha-
tırlamamız gereken tek bir gerçek olacak; o da he-
pimizin kardeş olduğu gerçeği. Biz Diyarbakır’dan, 

Mardin’den, Hakkari’den, Şırnak’tan, Konya’dan, An-
kara’dan, Bolu’dan ülkemizin hangi noktasına gele-
ceksek veya gideceksek bir tek şey karşımıza çıkar, 
bu da hepimizin kardeş olduğudur. Daima birbirini-
zi seven, birbirinizi gözetleyen kardeşler olun. Aile-
lerinize bizlerden selamlar götürün” dedi.

“İlk Müslümanların büyük çoğunluğu 
gençler”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat da Peygamberimizin (sav) vermiş oldu-
ğu mücadelede gençlerin büyük rol oynadığını be-
lirtti. Polat konuşmasına şöyle devam etti;

“Hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin (sav) 
davetini kabul edip İslam ile şereflenenlerin çoğun-
luğu gençlerden oluşuyordu ve mücadelesinde 
gençlerin büyük katkıları vardı. İçinde bulunduğu-
muz çağ ve içinden geçtiğimiz dönem bu minvalde 
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özel bir ehemmiyet taşır. Her biriniz bu bilinç ve şu-
ura sahip gençler olarak eğitim yolunda kendinizi 
geliştirmek için emek verdiniz. Size bir abi olarak 
nasihatim şudur; kesinlikle yaşadığınız zorluklar siz-
leri etkilemesin.

Ben de sizler gibi doğuda okudum, Mardin İmam 
Hatip Lisesi mezunuyum, ayrıca aslen Ağrılıyım. Siz-
lerin yapmış olduğu faaliyetleri izlerken kıskandım 

çünkü 1990’lı yıllarda özellikle, bu tür programlar 
düzenleyen kurum ve kuruluşlar çok azdı, imkan-
lar bu kadar geniş değildi. Dolayısı ile bugün sizleri 
her zaman düşünen bir devletimiz, kurum ve ku-
ruluşlarımız var, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türki-
ye Diyanet Vakfı var. Sizleri her zaman düşünüyor, 
geleceğinize emin adımlarla yürüyebilmeniz için 
çalışıyoruz.”

Bu yıl 3’ncüsünü gerçekleştirilen “Yazımda Kardeşlik 
Var” projesini dünden bugüne getirenlere teşekkür 
eden Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik 
Daire Başkanı Sedide Akbulut, düzenlenen kamp 
ile gençlerin bütün iyi duygularını paylaşmayı öğ-
rendiklerini ifade etti.

Programa katılan AK Parti Kahramanmaraş Millet-
vekili Habibe Öçal ise “Yazımda Kardeşlik Var” pro-
jesi ile gençlerin yarınlara daha ümitvar bakabile-
ceğini belirterek, kampın düzenlenmesine vesile 
olan herkese teşekkür etti.

Programda yaz kampına katılan çocuklar, kendi 
oluşturdukları koro ile şarkılar söyledi, tiyatro gös-
terisi sundular.
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, muhtelif ül-
kelerdeki Müslüman azınlıklar ile Müslüman ülke 
ve toplulukların, din hizmetleri ve din eğitimi baş-
ta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yürütülen UİP 
kapsamında halen 76 ülkeden 837 öğrenci ülke-
mizdeki ilahiyat fakültelerinde eğitim görüyor.

Program kapsamında bugüne kadar 1.491 öğrenci 
mezun olurken, 2018- 2019 akademik yılı itibariyle 
programa 400 yeni öğrenci daha alındı.

2017-2018 akademik yılında 7. dönem UİP öğren-
cileri mezun olurken, 2018-2019 Akademik yılında 
Türkiye’de eğitim hakkı kazanan 13. dönem UİP öğ-

rencileri TDV Uluslararası İlahiyat Programı uyum 
eğitimine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Progra-
mına kayıt hakkı kazanan öğrencilerle Türkiye Diya-
net Vakfı Kocatepe Konferans Salonu’nda bir araya 
geldi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler için 
düzenlenen oryantasyon programında konuşan 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sizler geleceğimizin 
teminatı, ümmetin ve insanlığın umut nesli olacak-
sınız inşallah. Bu açıdan şu anda Türkiye’de başla-
yacağınız ilahiyat eğitiminin daha ilk adımında in-

Uluslararası İlahiyat 
Programı meyvelerini 

vermeye devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı işbirliğiyle başlatılan Uluslararası 
İlahiyat Programı (UİP), ülkemizin 

dünyadaki gönül ve kültür elçilerini 
yetiştirmeye devam ediyor.

Uluslararası İlahiyat 
Programı meyvelerini 

vermeye devam ediyor
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sanlığın ve ümmetin umudunun nesli ile bir arada 
olmanın mutluluğunu, huzurunu ve bahtiyarlığını 
yaşıyorum” dedi.

Uluslararası İlahiyat Programının Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın en büyük proje-
lerinden birisi olduğunu belirten Erbaş, konuşma-
sında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Sağlam bir inanca sahip olmalısınız”

Sağlam bir inanca sahip olmalısınız. İnancı olmaya-
nın geleceği yoktur. İnancınızı sahih bilgiler üzeri-
ne bina etmelisiniz. İlahiyat Fakültesinde de bunu 
gerçekleştireceğiz, Kur’an ve sünnet çizgisinde, 
Kur’an-ı Kerim’i ve sünneti her zaman birlikte dü-
şünerek, öğrenerek ve yaşayarak bir eğitim. Kur’an 
ve sünnet birlikteliğinden taviz vermeyeceksiniz. 
İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak 
ve bir arada yaşama ilkelerini bilmeliyiz. Bu ilkeler 
üzerine kurulan medeniyetimizi tanımalıyız. Zira 
Rabbimiz, vahyini “oku” emriyle başlatmıştır. Diğer 
yandan ibadetleri asla ihmal etmeyin. Sizleri güçlü 
kılacak ve koruyacak en büyük nimet ibadetleriniz 
olacaktır.

“Büyük bir ideale sahip olmalısınız”

Büyük bir ideale sahip olmalısınız. İnsanın değeri 
peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. 
Biz bu değeri kişinin kendisiyle, yaratanla, ailesiyle, 
toplumla, dünya ile çevreyle ilişkisinden hareketle 
ölçeriz. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın. 
Milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealini-

ze dâhil ediniz. Hangi mesleğe sahip olmayı hedef-
lerseniz hedefleyin ama o mesleği aynı zamanda 
topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz de 
mutlaka olmalıdır.

“Köklü bir bilgiye ve mefkûreye sahip 
olmalısınız”

Köklü bir bilgiye ve mefkûreye sahip olmalısınız. 
Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. Bilgi en büyük 
güçtür. Bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizme-
te, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise 
insanlık için felakete dönüşür. Bugün geri kalmış, 
kavga, fitne ve işgal kıskacında zor süreçler yaşayan 
toplumlara baktığımızda bilgiyi ihmal eden ülkeler 
olduklarını görmekteyiz. Bilgi üretmeyenler, üreti-
len bilginin takipçisi hatta mahkûmu olurlar.

“Güzel bir ahlaka sahip olmalısınız”

Güzel bir ahlaka sahip olmalısınız. Gencin süsü gü-
zel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile, edep, 
nezaket ve zarafet olsun.

Bütün imkânlarımızla bildiğiniz ve yaşadığınız güzel-
liklerin hayata taşınması için gayret edeceğiz. İyilikle-
rin çoğalması ve kötülüklerin azalması için çalışaca-
ğız. Eğer bizim şu dünyada iyiliklerin çoğalmasında, 
kötülüklerin azalmasında katkımız olursa ne mutlu 
bize. Faydalı çalışmalara katılın ve destek olun.

Konuşmasının sonunda öğrencileri UİP’i tercihlerin-
den dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Başkan 
Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen programda Başkan Erbaş, 
TDV’nin kurulduğu günden beri eğitim ve kültür hiz-
metlerini öncelikli faaliyet alanı gördüğünü belirtti.

TDV’nin eğitim ve kültür hizmetlerinin gayesinin er-
demli bir toplum inşa etmek olduğuna değinen Er-
baş, “Sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için ge-
rekli şartları sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın eğitim hizmetlerini, hem ni-
telik hem de nicelik olarak her geçen yıl katlayarak 
devam ettiğini söyleyen Erbaş,  2018–2019 eğitim 
öğretim yılı itibariyle 25 bin öğrenciye eğitim desteği 
sağladıklarını belirtti. Erbaş, “2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılında Vakfımız, 29 Mayıs Üniversitesi, İslam 
Araştırmaları Merkezi, Öğrenci Yurtları, Uluslararası 
Burs Programları, Yurt İçi Burs Programları ve Yurt Dı-
şında Desteklediği Eğitim Kurumları, İzmir Bornova 
Koleji ve Ana Okulları, Kadın Aile ve Gençlik Merkez-
leri ile 25.000 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır” 
diye konuştu.

2006 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ve İlahiyat 
Fakülteleri ile işbirliği içinde 111 ülkeden öğrenciye 
Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası İmam 

Hatip Lisesi Programı vasıtasıyla Türkiye’de eğitim 
verildiğine dikkat çeken Erbaş, “Uluslararası İlahiyat 
Programı ve Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı, 
Kur-an Kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz-
de, lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 2.500 ulusla-
rarası öğrenci eğitimine devam etmektedir” dedi.

“Hedefimiz 81 ilimizin tamamında en az bir 
yurt açmak”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye’nin dört bir 
tarafında açılan öğrenci yurdu sayısının geçtiğimiz yıl 
19 olduğunu belirten Erbaş, bu yıl sayının 32’ye çıktı-
ğını ve 4 bin olan yurt kapasitesinin 8 bine ulaştığını 
ifade etti. Erbaş, “4 bin öğrenci yurt kapasitemiz 8 bine 
çıktı. 5 yıllık hedefimiz, 81 ilimizin tamamında Türkiye 
Diyanet Vakfı bünyesinde yurt yapmak ve üniversite 
öğrencilerimizin bu yurtlarda sağlıklı bir şekilde barın-
malarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Programları 2018–2019 
Akademik yıl açılışına, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevel-
li Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Dünyanın 111 ülkesinden öğrencilere 
eğitim imkânı sunuyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Programları yeni eğitim dönemi, Diyanet İşleri Başkanı ve 
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı programla başladı.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye 
Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin 
Albayrak, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Da-
ire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, Türkiye Diya-
net Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, 
TDV KAGEM Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit ile 
Ankara Altındağ Müftüsü ve TDV Altındağ Şube 
Başkanı Enver Türkmen, yeni eğitim-öğretim 
dönemi başlangıcında öğrencileri ziyaret etti. 
Merkez personeli ile bir araya gelerek çalışmalar 
hakkında bilgi alan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Huriye Martı, sınıfları gezerek yabancı öğrencilerle 
hasbihal etti ve yeni eğitim-öğretim dönemi için öğ-
rencilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi tarafından gerçek-
leştirilen faaliyetlerin önemine vurgu yapan Martı, 
yabancı öğrencilerin merkezde aldıkları Türkçe dil 
eğitiminin ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurul-
masına vesile olacağını ifade etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat ise “Suriye’de yaşanan insanlık dramının 
başından beri ‘Farkındayım Yanıbaşındayım’ projesi 
ile başlayan çalışmalarımız, bu merkezle taçlandı. İn-

şallah, hayri ve sosyal faalietlemiz daha kapsamlı bir 
şekilde önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

14 ülkeden 508 yabancı öğrenci eğitim 
görüyor

Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde yabancı öğren-
ciler için gerçekleştirilen ileri düzey Türkçe Dil Eğitim 
Programı, okuma- anlama, dinleme- anlama, konuş-
ma ve yazma başlıkları altında dört temel beceri üze-
rinden işleniyor.  

Başta Suriye ve Irak olmak üzere Filistin, Arnavutluk, 
Cezayir, Cibuti, Afganistan, Yemen, Sudan, Mısır, Lib-
ya, Ürdün, Lübnan ve Somali olmak üzere toplamda 
508 öğrenci eğitimlerden yararlanıyor. Sabah, öğlen 
ve akşam olmak üzere merkezde 9 aylık eğitim süre-
cinde öğrenciler uzman okutmanlar eşliğinde hafta-
da 25, toplamda 950 saat Türkçe dersi alacaklar.

Merkezde ileri düzey Türkçe öğretiminin yanında, 
İngilizce öğretimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve 
SPSS eğitimleri de verilmekte. Merkeze ayrıca, gelen 
kursiyerlerin 4-10 yaş arası çocukları için de değerler 
eğitimi eşliğinde Türkçe başlangıç düzeyi dil öğreti-
mi yapılıyor.

TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim 
Merkezinde yeni eğitim dönemi başladı

Türkiye Diyanet Vakfı 
KAGEM Sosyal Destek 
ve Eğitim Merkezi 
(SDEM) tarafından 
yabancı öğrencilere 
yönelik devam eden 
Türkçe Dil Eğitimi 
Programı 2018-2019 
eğitim-öğretim 
dönemi başladı.
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Sedide AKBULUT

DİB Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN 
BİR İYİLİK YAP KENDİNE

Omuzlarında büyük bir ağrı, kollarında ağır bir güçsüzlük, gözlerin-
de ise arayışın verdiği telaş ve tedirginlik vardı. Sokaklar üzerine 

üzerine mi geliyordu ne? Metro kalabalık, caddeler insan seli, 
koşmak isteyen ama varacağı yerin kavuşmak istediği menzil 

olup olmadığını bilemeyen yığınlar... Küçük ama hızlı adım-
larla yürüdüğünü fark etti birden. Nereye bu telaşın diye 

sordu kendi kendine. Sahi bugün evden ne için çıkmış-
tı? Her gün yaptığı gibi işe gidiş eve dönüş mü? Yoksa 

kafasındaki binlerce soruya, omzundaki ağrı dediği 
toplumsal sorunlara bir cevap bulma telaşına mı 

düşmüştü. Birden çocukluğunda gördüğü bir 
levha canlandı gözünün önünde. Dedesinin 

salonun en görülür yerine astığı ‘Bugün Al-
lah için ne yaptın’ yazısının olduğu levha. O 

zamanlar bu levha pek çok evin duvarın-
da asılıydı. Muhtemelen dedesi de diğer 

insanlar gibi bu soruyu kendi kendine 
sormayı unutmamak için asmıştı oda-
sındaki duvara. Belki de eve gelen 
her insan da tekrar tekrar sorsundu 
bu soruyu. Bugünlerde bu levhayı 
artık görmediğini düşündü. İnsan-
lar, Allah için ne yaptın, sorusunu 
unutmuşlar mıydı? Allah için? 
Sahi Allah, kendisi için bir şey-
ler yapmamıza muhtaç mıydı? 
Samet olan, hiçbir şeye ihtiyacı 
olmayan Allah. Varlığı ve varlı-
ğının devamı için hiçbir varlığa 
muhtaç olmayan için bir şey-
ler yapmak… Bu soruda gizli 
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bir cevap olmalı dedi kendi kendine. Gizli bir cevap;  
Allah için bir şeyler yapmak, O’na yaklaşmak, O’nu 
razı etmek ama gerçekte kendimiz ve kendi ahireti-
miz için kazançlar üretmek. Evet, evet bu kazancın 
adı da iyilik olmalıydı... İnsanın özünde var olan, kı-
pırdattığınızda dalga dalga büyüyebilecek bir duy-
gu, iyilik...

‘’Hicretin dokuzuncu yılı ‘heyetler yılı’ olarak bilinir. 
Allah Resulü ile görüşmek, tanışmak, sorularına ve 
sorunlarına cevap bulmak isterdi insanlar. İslam di-
nine yeni intisap eden Esedoğulları da bu niyetle 
gelmişti. Heyette yufka bir yüreğe ve duygusal bir 
mizaca sahip olan Vabisa b. Ma’bed isimli bir zat da 
vardı. Medine’de kalmış ve elinden geldiğince yeni 
kabul ettiği dini öğrenmeye ve hayatına aksettir-
meye azmetmişti. Medineli olmadığı için Resulullah 
ile birlikte geçireceği zaman sınırlıydı. Fakat öğre-
neceği o kadar çok şey vardı ki... Mesela iyilik ve 
kötülüğe dair ne kadar soru varsa hepsini sormak 
geçiyordu içinden, mescidin içinde etrafı büyük 
bir kalabalıkla çevrilmiş Hz. Peygamber’e bakar-
ken. Ancak Vabisa kararlıydı. Sorusunu muhakkak 
soracak ve belki bir daha göremeyeceği Peygam-
ber’inden cevabını alacaktı. Hemen harekete geçti. 
Oturanları kızdırmak pahasına onları çiğneyerek 
ilerlemeye başladı. Bu arada kendisini uyaranlara, 
adeta yalvarırcasına, “Bırakın beni! Yaklaşayım ona! 
O, benim kendisine yaklaşmayı en çok istediğim in-
san. “ diyordu. Nihayet bu çabası Allah Resulü‘nün 
dikkatini çekti. Resul-i Ekrem etrafındakilere, “Vabi-
sa’yı rahat bırakın, ya Vabisa yaklaş! “ buyurdu. Artık 
Vabisa’nın en büyük arzusu gerçekleşmek üzerey-
di. Resul-i Ekrem’in yanına geldi, önüne oturdu, 
dizlerini onun dizlerine değdirdi. Allah Resulü, “Ey 
Vabisa! Sormak için geldiğin soruyu ben mi söyle-
yeyim yoksa sen mi sorarsın?” diye sordu. Anlaşılan, 
Vabisa’nın merak ettiği soru Allah Resul’ünün de 
kulağına gelmişti. Vabisa, “Siz söyleyin.” dedi. Allah 
Resulü , “İyilik ve kötülüğü(n ne olduğunu) sormaya 
geldin, değil mi?” buyurdu. Vabisa, “Evet, seni Hak 
ile gönderen Allah’a yemin ederim ki başka değil 
sadece bu soru için buraya geldim.” cevabını verdi. 
Bunun üzerine Allah Resulü üç parmağını birleştirip 
Vabisa’nın göğsüne vurarak, "Sen fetvayı kendin-
den iste, sen fetvayı kalbinden iste, ey Vabisa!" bu-

yurdu. Ardından da şunları ilave etti: “İyilik, gönlü-
nü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir; kötülük 
ise insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzur-
suz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir’’(hadislerle 
islam, V, 453)

İyilik paylaşmaktır, kimi zaman kazancını, kimi za-
man ilmini, vaktini paylaşmak. İyilik elinden tut-
mak, başını okşamaktır. Ve iyilik gönlün gönle do-
kunmasıdır. Yokluk ve yoksunluk tarlasına rahmet 
ekip bereket biçmektir.

İyilik, Allah Resulünün dilinde gönlü huzura kavuş-
turan şey... Sokaklarda beli bükük ihtiyarlar, pence-
relerde gözü yaşlı kadınlar, soğukta ellerini üfleyen 
çocuklar... Huzur arayan gençlik, kimliğinin peşinde 
öğrenciler... Peki, neredeydi iyilik, hangi gönle sak-
lanmıştı huzur, ilim kimin yitiğiydi ve nerde bulu-
nurdu. Sorular, sorular, sorular...

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi 
iyiliğin kapılarını gönüllülerine açmanın huzuruyla 
bu sorulara cevaplar ararken Sosyal Destek Merke-
ziyle de misafirlerimiz olan yüzlerce mülteciye uza-
nan el, dokunan gönül olmanın peşindedir.
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2018-2019 Faaliyet dönemine büyük bir coşku ile 
hazırlanan merkez, daha önceki yıllarda verilen 
talep odaklı hizmet alanlarını devam ettirdiği gibi 
farklı mekânlarla kadın, aile ve gençliğe ulaşabile-
cek yeni etkinlikleri hedef kitlelerin ayağına götür-
meyi planlamaktadır.

KAGEM’de her gün öğle saatlerinde, isteyen her-
kesin katılabileceği inanç, düşünce, ahlak ve ede-
biyat alanlarında seminerler uzmanları tarafından 
verilmektedir. Hakikate giden yol, bazen bir ayetten 
bazen bir beyitten bazense sorunları/hataları fark 
edip çözüme kavuşturmaktan geçiyor. Öğle Arası 
Seminerleri, değişen dünya ile gelişen insanın ara-
sında bir köprü kurarak hayata dair anlam arayışla-
rına yeni kapılar açmayı hedefliyor. 

Bir masa etrafında, küçük ve özel bir grupla iste-
dikleri zaman derse katkı sağlayarak, soru sorarak, 
fikirlerini paylaşarak adeta hocayla diz dize eğitim 
imkânını kaçırmak istemeyenler ilim ve hayat semi-
nerlerinde kitaplarda yolculuğa davet ediliyor.  

Sözlü ve yazılı analitik düşünme yetisini geliştirebil-
mek ve derste kazanılan yetileri bütün disiplinlere 

uygulayabilmek, mantık kurgusu ve düşünce yapısı 
sağlam metinler oluşturabilmek, sosyal hayatın bi-
linmesi, anlaşılması, açıklanmasına katkı sağlayabil-
mek için okuma-tartışma grupları oluşturuluyor.

Toplumsal Alanda Kadın Konferansları, 'İki İnsan, Bir 
Hayat; Evlilik ve Aile Okulu', 'Zamana Sığmayan Ço-
cuklar’ gibi projeler bu yılın heyecanla beklenilen 
çalışmaları arasında görünüyor. ‘Babamdan Bana’ 
söyleşileri,  Kalem sohbetleri, ‘Sağlık seminerleri' ve 
‘Ustalara Saygı’ programları bekleyenlerini değerli 
şahsiyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

İnsan, dünyaya öğrenmeye muhtaç olarak gelir. Bu 
ihtiyacın farkında olan için hayattaki en önemli me-
selelerden birisi de şüphesiz ki eğitimdir. İnsan ilk 
eğitimini ve terbiyesini aile içinde alır. Bu sebeple 
kadim medeniyetimizde ‘aile okuldur’ denilmiştir. 

KAGEM bu temel dinamiklerden hareketle, günü-
müz dünyasında yükü artarak çoğalan babaları an-
lamak ve çocuklarıyla nitelikli beraberliklerine katkı 
sağlamak için planlanan ‘Baba Okulu’ nu daha fazla 
babaya ulaşmayı hedefleyerek bu yıl müftülükleri-
miz aracılığıyla ilçelerde gerçekleştirmeyi planlıyor.
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KAGEM ailesi Türkiye genelindeki şubeleşmeyi 
güçlendirerek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Merkezleriyle 
işbirliği içerisinde toplumun her kesimine ülkenin 
her köşesine iyiliğin ve huzurun hâkim olmasını he-
deflemektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2013 yılında insani yardım ile 
başladığı Suriye projesine 2016 yılında mülteci ai-
lelerin günlük hayata uyum sağlayabilmelerini ko-
laylaştırmak ve yüzlerce öğrencinin yeniden okulla 
buluşabilmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Destek 
ve Eğitim Merkezini hizmete açmıştır. Merkezin 
amacı, tüm yaş gruplarındaki öğrenci ve öğrenci 
adaylarının eğitimlerini ülkemizde devam ettirebi-
lecekleri alt yapıyı hazırlamak ve meslek sahibi ola-
rak hayatlarını kaliteli yaşam standartlarına uygun 
sürdürmelerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte 
KAGEM bünyesinde hizmet veren SDEM alan ça-
lışmalarıyla ihtiyaçlı aileleri tespit edip onları hayır 
sahipleriyle buluşturarak gönül köprülerinin kurul-
masına da imkân oluşturmaktadır.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla pek çok 
öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılayan merkez aynı 
zamanda ‘Kardeş Aile’ projesiyle bizlere Ensar ola-
bilmenin huzurunu da yaşatmaktadır.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere farklı kültür, dil ve 
sosyal yapılardan gelen misafirlerimiz günlük ha-
yatta pek çok sorunla karşılaşmaktadır. SDEM’de 
bu sorunları çözmenin ilk adımını oluşturan resmi 
işlemler (kimlik, kayıt, hukuk vb.) ile mesleki ve psi-
kolojik rehberlik alanlarında danışmanlık ve tercü-
manlık hizmeti de sunulmaktadır. Aynı şekilde aile 
danışmanlığı hizmetleri tüm yabancı misafirler için 
Merkez bünyesinde verilen hizmetler arasında yer 
almaktadır.’’

Bütün bu hizmetleri bir film şeridini seyreder gibi 
canlandırmıştı zihninde. Dünden bugüne emeği ge-
çen herkese ‘selam olsun’ dedi. Ve yeniden bir levha 
asmak istedi geçtiği tüm sokaklara, reklam panola-
rına, otobüs duraklarına. "Yarın Çok Geç Olmadan 
Bir İyilik Yap Kendine". Yap ki o iyilikler cevap olsun 
tüm sorulara. Yap ki iyilikle değişsin dünya.



Başkan Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Di-
yanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde milletle el 
birliği içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pek çok 
güzel işin yapılabileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bizler veren el oldukça 
milletimizin dünya çapındaki değeri çok daha faz-
la artacak. Çünkü veren el olmak Kuran’da ve sün-
nette bize verilen en önemli emirlerinden birisidir. 
Kur’an-ı Kerim’de 250 kadar ayette infaktan yani 
karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek vermekten bah-
sediliyor” dedi.

“Vakıf anlayışının bânisi Peygamberimizdir”

Başkan Erbaş, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının Ve-
kaletle Kurban Kesim Organizasyonuna 430 bin 8 
kurban hissesinin bağışlandığını belirterek, şöyle 
devam etti:

“143 ülkede kurban hisselerini dağıtmak nasip oldu 
ve gittiğimiz her ülkede vakıf gönüllülerimizin o 
kurban hisselerini götürdükleri her evde yaşadıkla-
rını birlikte dinleyebilsek gözlerimizin yaşarmaması 
mümkün değil. Önümüzdeki yıl daha fazla sofraya, 

Nerede bir mazlum varsa, 
onun yanındayız

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya 
Şubesi tarafından düzenlenen “İyilik Buluşmaları” kapsamında sivil toplum 

kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamları ile biraraya geldi.
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daha fazla haneye kurban bağışlarınızı ulaştırma 
noktasında gayretimizi iki katına çıkarmamız lazım. 
Sizlerin de yapmış olduğu pek çok hayır faaliyetinin 
olduğunu biliyorum ve iftihar ediyoruz. Bizim mil-
letimizin özünde, yaratılışında var. Çünkü medeni-
yetimiz, vakıf medeniyetidir. Vakıf anlayışının banisi 
Peygamberimiz olduğu için ve onun ilham aldığı 
kaynak da Kur’an-ı Kerim olduğu için milletimiz bu-
nun bereketini görüyor.”

“Tarih boyunca mazlumun ve mağdurun 
yanında yer aldık”

Başkan Erbaş, milletimizin ve devletimizin tarih 
boyunca hep mazlumun ve mağdurun yanında 
yer aldığına işaret ederek, “Onların duasıyla ayakta 
kalmışız. Bugün de onların duasıyla ayakta kalaca-
ğız inşallah. Nerede bir mazlum var, onların yanın-
dayız. Suriye’de büyük bir zulüm var, devlet olarak 
mazlumların yanındayız. Bu yıl sadece o bölgede 
Türkiye Diyanet Vakfı her gün insanlara 100 bin ek-
mek  ulaştırdı. Ve her gün 15 bin sofra kurdu. Maz-
lum ve mağdur insanların yanında yer aldı” şeklin-
de konuştu.

Ramazan ayında 84 ülkede Türkiye Diyanet Vakfının 
iftar sofraları kurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, 
“Bunlar yurt dışında olanlar, yurt içinde de müftü-
lüklerimiz kanalıyla hep veren el olmaya çalıştık. 
Sizler bunu biliyorsunuz. Hayır sofralarında hepini-
zin bulunduğunu, katkı sağladığını biliyorum” ifa-
delerini kullandı.

Tarihte, mağdur ve mazlum bölgelere kervanları-
mızın dolu gidip boş geldiğinin altını çizen Başkan 
Erbaş, sömürgeci devletlerin ise kervanlarını boş 
götürüp dolu getirdiklerini belirterek, milletimizin 
farkının bu olduğunu kaydetti.

“Anadolu düşerse Anadolu’dan çıkmış olan 
diğer ülkeler de düşer”

“100-150 sene önce sömürgeciler koskoca devletin 
içine fitne sokarak devletin bölünmesine parçalan-
masına sebep olmuşlar” diyen Başkan Erbaş, şöyle 
devam etti:

“Bugün bu fitneyi devam ettiriyorlar. Bir devletten 
50 devletçik ya da 50 ayrı parça çıkarmışlar. Bugün 
Anadolu’da o fitnecilerin gözüne çok büyük gözü-
küyor. ‘Biz’ diyorlar ‘bu Anadolu’yu bitirmiştik ama 
şimdi düştüğü yerden kalktı. Yeniden canlandı. 
Yeniden içlerine fitne sokalım, tekrar parçalayalım’ 
düşüncesi içerisinde hareket ediyorlar. Anadolu dü-
şerse Anadolu’dan çıkmış olan diğer ülkeler de za-
ten düşer. Dünyada tek bir İslam ülkesi kalmaz. Bu-
nun için tefrikadan uzak bir şekilde çok çalışmamız 
lazım. Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursak 
olalım farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Yeter 
ki istismar ederek kendine yönelik menfaat içeri-
sinde olmasın. Onlar bizim zenginliklerimizdir. Geç-
mişimize baktığımız zaman medeniyetimizin baş-
langıcından itibaren hep farklılıklarımızı zenginlik 
olarak görmüşüz.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hiz-
metleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Türkiye 
Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş 
olduğu hayri hizmetler ile TDV’nin üniversite yer-
leşkelerinde, yurt dışında yaptığı ve yapımı devam 
eden camiler hakkında bilgi verdi.

Programa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Dum-
lupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan 
Muslu, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Ka-
pukaya, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir 
Dinç, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok 
sayıda STK temsilcisi, kanaat önderi ile iş adamı ka-
tıldı.
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Bölgede eğitim, kalkınma, sağlık, tarım ve hayvan-
cılık alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir projeleri uy-
gulamaya devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, aynı 
zamanda insani yardımlarını da sürdürüyor.

Bugüne kadar “Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı”, 
“Şimdi Türkmenlere Yardım Zamanı”, “Şimdi Yaraları 
Sarma Zamanı” ve “Halep’te İnsanlık Ölmesin” yar-
dım kampanyalarıyla bölgeye toplam 200 milyon 
TL tutarında yardım ulaştırılırken, ayni olarak gön-
derilen yardım TIR’larının sayısı da bin 850 oldu.

Yaptığı çalışmalarla Suriye’deki sosyal yaşamın de-
vam ettirilmesine katkıda bulunan Türkiye Diyanet 
Vakfı, Suriye içerisinde hasar gören pek çok cami, 
okul ve işyerlerini yeniden inşa ederek halkın hiz-
metine sundu. İdlib, Azez, El Bab ve Afrin olmak 

üzere sınır ötesindeki dört farklı noktada koordi-
nasyon merkezi açan vakıf,  bu merkezler vasıtasıy-
la bölge halkına yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İdlib’de 2 bin öğrenciye eğitim

Vakfın Suriye’deki çalışmaları hakkında bilgi veren 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat, Suriye İdlib’de olası bir göç hareketine 
karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Polat, “İd-
lib’de yaşanacak olası bir göç hareketini göz önün-
de bulundurarak Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün 
önlemleri aldık. Böyle bir durumda kardeşlerimiz 
sınıra ulaşmadan önce neler yapılabilir hususunda 
ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz” dedi.

Suriye’de yaşanan iç savaşın başlangıcından bu yana yaraları sarmak için 
faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bölgeye milletimizin yardım 

elini ulaştırmaya devam ediyor.

Suriye'de yaraları sarmaya
devam ediyoruz

SURİYE
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İdlib içerisinde eğitim ve insani yardım faaliyetleri-
ne de devam ettiklerini söyleyen Polat, “İdlip’te Vak-
fımızın destekleriyle eğitim hayatına devam eden 
II. Abdülhamit İlköğretim Okulu, Cine İmam Hatip 
Okulu, Beraimul İman Anaokulu, Recep Tayyip Er-
doğan Yetimler Okulu ve Azez’deki Beraim Reha-
bilitasyon Merkezi’nde 2 bin çocuk eğitim görüyor. 
Bu öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları da TDV ta-
rafından karşılanıyor. 100 öğretmen de bu okullar-
da istihdam ediliyor. İdlib Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde 2 bilgisayar laboratuvarı ve tıp fakül-
tesinde 2 uzaktan eğitim salonu kurduk, haftada 
bin öğrenci yararlanmaya başladı. İdlib’de bulunan 
Hz. Ayşe Yetim Kampı’nda 160 kadın ve 400 çocuk, 
Selahattin Eyyubi Kampı’nda 100 ailenin bütün ih-
tiyaçları yine Vakfımız tarafından karşılanıyor” diye 
konuştu.

Polat, İdlib içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafın-
dan açılan 4 ücretsiz giyim mağazası bulunduğunu 
ve her gün 70 bin ekmek ve temel ihtiyaç malze-
melerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kay-
detti.

“Suriye’de eğitim kalkanı oluşturuyoruz“

Fırat Kalkanı bölgesinde vakıf tarafından devam 
eden çalışmalara da değinen Polat, “Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı bölgesinde yapılan bütün çalışmalar o 
bölgeyi ihya etmek içindir. Bölge içerisinde yer alan 
TDV Azez ve Elbab Koordinasyon merkezleri vası-
tasıyla bölgede başta eğitim olmak üzere pek çok 
alanda çalışmalar yürüttük. Bunu oradaki çocuk-
ların eğitimsiz kalmaması için yapıyoruz. Çocukla-

rın ve gençlerin terör örgütlerine gitmemeleri için 
Türkiye, Suriye’de eğitim kalkanı oluşturuyor. Biz 
o çocuklar için boş alan bırakmamaya çalışıyoruz. 
Oradaki çocukların kültürleri ile ters düşmeyecek 
müfredat uyguluyoruz. Biz şimdi çocukların hafı-
zasına bir resim çizdik bu ömür boyu kalacak” diye 
konuştu.

Azez ve El Bab’daki kamplarda yaşayan ailelere her 
gün 15 bin sıcak yemek ve 90 bin kişilik ekmek da-
ğıtıldığını söyleyen Polat, üç farklı noktada ücretsiz 
giyim mağazalarının da olduğunu ifade etti.

113 cami onarılarak ibadete açıldı

El Bab ve Afrin’de terör örgütlerinin saldırılarında 
zarar gören 113 caminin onarımının Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ger-
çekleştirildiğini belirten Polat, bölgede görev ya-
pan din görevlilerinin maaşlarının da vakıf tarafın-
dan karşılandığını söyledi.

Afrin’de yardım çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı 
Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Afrin’de Suriye 
içerisinde 4. Koordinasyon merkezini açan Türkiye 
Diyanet Vakfı, bölgede yaşayan halka yardımlarını 
ulaştırmaya devam ediyor.

Afrin’de ihtiyaç sahibi ailelere her gün 10 bin ek-
mek yardımı yapan vakıf, aynı zamanda bölgede 
ihtiyaç tespitinde bulunarak belirli aralıklarla bölge 
halkına insani yardım ulaştırıyor.
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Milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonrasında böl-
gede yaşam mücadelesi veren ailelere gıda mal-
zemesi ve hijyen kitinden oluşan yardım paketleri 
ulaştırıldı. 

Patlamanın ardından çok sayıda kişinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden TDV Latin Amerika Sorum-
lusu Selahaddin Karabostan, şunları kaydetti:

“Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da başkent 
Ciudad de Guatemala’ya 40 kilometre uzaklıkta bu-
lunan Fuego Yanardağı’nın patlamasıyla meydana 
gelen afet sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybeder-
ken, bölgede büyük hasara neden oldu. Milyonlar-
ca kişinin etkilendiği afet sonucunda pek çok kişi 
yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak Guatemala’da yıl boyunca in-
sani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, 

yanardağ patlaması ile yaşanan afet sonucunda da 
buradaki insanları unutmadık. Afetten zarar gören 
500’e yakın aileye gıda malzemesi ve hijyen kitle-
rinden oluşan yardım paketlerini ulaştırdık. Aynı za-
manda Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında 
İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerimleri ihtiyaç sahiple-
rine hediye ettik.”

Guatemala’daki yanardağ patlamasının 
yaşandığı bölgeye insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Haziran ayının başında Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağının 
patlaması ile meydana gelen afette zarar gören bölgelere insani yardımda yaptı.

ACİL İNSANİ YARDIM
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TÜRKİYE’DEN ATA YURDA UZANAN 
KARDEŞLİK ELİ
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M. Şemsettin ÜNAL
Kırgızistan Din Hizmetleri Müşaviri

Sovyetler Birliği'nin tarihi sürecini tamamlama-
sından sonra Orta Asya’daki milletler, tarihi, etnik, 
kültürel, milli ve dini değerlerini aramaya başlamış-
lardır. Diğer bir ifadeyle Komünizm gelmeden önce 
bu coğrafyada kim ne ise herkeste aslına doğru bir 
yönelme başlamıştır. 

Yıllarca din adına “ateizm” etrafında toparlanmaya 
çalışanlar, eski milli ve manevi değerlerine duyduk-
ları hasret ve özlemle kendilerine dayatılan bu ya-
pay anlayışı bir hamlede terk etmişlerdir. Orta Asya 
coğrafyasında asıl hareketlilik bundan sonra baş-
lamıştır. Bu bölgenin asli unsuru olan Müslüman 
Türkler, Komünizm sonrasında dini hayatlarını ye-
niden canlandırma çerçevesinde çeşitli zorluklarla 
karşı karşıya kalmışlardır.

Orta Asya’da bağımsızlığını ilan eden Cumhuriyet-
lerin milli kimliklerinin ana unsurlarından birisi İs-
lam’dır. Türkiye Cumhuriyeti ile onları bir araya geti-
ren etnik ve tarihi değerler yanında İslam’ın da çok 
büyük katkısı ve kültürel etkisi bulunmaktadır.

Kırgızistan bağlamında mezkûr konuyu değerlen-
dirdiğimizde; Kırgızistan’da 1992 yılına kadar hiçbir 
dini kurum mevcut değil iken, bu tarihten itibaren 
dini kurumların açılmasına müsaade edilmiştir. Yeni 
kurulan bu kurumlar, 14 Kasım 1996 tarihinden 
itibaren kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu ge-
lişmeler sürecinde Kırgızistan’da İslam dini ile ilgili 
olarak hizmet veren iki ana kurum teşekkül ettiril-

miştir. Bunlar, genel idare içinde yer alan ve 04 Mart 
1996 tarihinden bu yana hizmet veren “Devlet Din 
Komisyonu Başkanlığı”, diğeri ise genel idare içinde 
yer almayan, tamamen kendine has özel bir statü-
de hizmet veren “Kırgızistan Müslümanları Dini İda-
resi Başkanlığı”, yerel adıyla “Müftiyat”tır.

Kırgızistan’ın bağımsızlığını elde etmesini müteaki-
ben oluşturulan bu kurumlar, kendi çerçevelerinde 
belli hizmetler ortaya koymaya gayret etmişlerdir.

Sovyetler Birliği döneminde bütün Kırgızistan’da 
39 cami var iken, günümüzde bu rakam 2.800 civa-
rına ulaşmıştır. Yine o dönemlerde merkezi bir ca-
mide Cuma namazı kılanların sayısı 10-15, Bayram 
Namazları kılanların sayısı 50-60 iken, günümüzde 
Cuma namazlarında cemaat camilerin dışına taş-
makta, bayram namazları ise merkezi şehirlerde 
açık alanda (Bişkek/Ala-Too Meydanı) en az 60-
80.000 kişinin katılımıyla kılınmaktadır.

Ülkede cami cemaatinin yüzde 80’den fazlasını da 
25 yaşın altındaki gençler oluşturmakta, hacca gi-
denlerin, oruç tutanların sayısında sürekli artış göz-
lemlenmektedir. Bütün bunlar Kırgız halkının dinini 
öğrendikçe, dini değerlerine daha fazla bağlandı-
ğını göstermektedir. Diğer yandan bu gelişmelere 
paralel olarak Kırgızistan’da bir İslam Üniversitesi, 
dört İlahiyat Fakültesi, altı İslam Enstitüsü, 80 civa-
rında medrese mevcut olup, yaklaşık 4.500-5000 
öğrenci buralarda din eğitimi almaktadır. 



Asli vazifesi toplumumuzu din konusunda aydın-
latmak olan Diyanet İşleri Başkanlığımız bu önemli 
görevini yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da aç-
mış olduğu Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ata-
şelikleri vasıtasıyla sürdürmektedir. Bu maksatla 
Kırgızistan’da 25.05.1992 tarihinde Bişkek Din Hiz-
metleri Müşavirliğimiz açılmıştır.

Bağımsızlığını elde ettikten hemen sonra Türkiye 
Diyanet Vakfı da maddi ve manevi olarak katkıları-
nı ve hizmetlerini kardeş Kırgızistan halkına devam 
ettirmiştir. 28 yılı aşkın bir süredir devam ede gelen 
çalışmalarda, kardeş Kırgız halkı için başta cami ve 
din hizmetleri olmak üzere eğitim, kültür, kitap-ya-
yın, Ramazan, Kurban ve sosyal faaliyetler alanla-
rında önemli projeler hayata geçirilmiştir.

Kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve dini durumları ile 
ilgilenmek ve onların geçmişiyle geleceği arasında-

ki kültür bağlarının kurulmasına, kuvvetlenmesine, 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Mevcut 
durumda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diya-
net Vakfı’nın katıları ile birçok dini ve sosyal faali-
yetler yürütülmektedir.

Kırgızistan’da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfının din hizmetleri adına yaptığı maddi 
ve manevi, örgün ve yaygın din eğitimi açısından 
yapılan katkılar, gerek idari yönetim açısından ge-
rekse toplum açısından takdir edilmekte, her fırsat-
ta örnek alınması gerektiği resmi makamlar tarafın-
dan da dile getirilmektedir.

Genel olarak Orta Asya’nın dini ve kültürel açıdan 
radikal akımlara terk edilmemesi, bu doğrultuda, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vak-
fı’nın Kırgızistan’daki dini hizmet ve eğitim faaliyet-
lerinin sürdürülmesi önemlidir.
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Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajının tüm insanlığa 
ulaşması için başlatılan projeye, Eylül 2018 itiba-
riyle hayırseverlerce bir milyon 35 bin 753 Kur’an-ı 
Kerim hediye edildi. Kur’an öğrenmek ve okumak 
isteyen ancak imkânları sınırlı olanlara destek için 
başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 712 bin 
871 adet mealli Kur’an-ı Kerim ülkemizde ve dün-
yanın farklı noktalarında yaşayan Müslümanlara 
ulaştırıldı. 

17 dilde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler Asya, 
Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya’da-
ki 47 ülkede yaşayan Müslümanlara dağıtıldı. Yurt 
içinde ise İmam Hatip Liseleri ile diğer okullar, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci yurtları, 
cezaevleri, hastaneler, Kur’an kursları ve ihtiyaç sa-
hibi pek çok noktaya ulaştırıldı.

Güney Afrika bölgesine ait Çeçova dili, Bengalce, 
Boşnakça, Arnavutça, Macarca, İspanyolca, Tamilce, 
Etiyopya yerel dili Amharca, Nepalce ve farklı diller-
de başlanan mealli Kur’an-ı Kerim baskı çalışmala-
rının yılsonunda tamamlanarak dağıtıma hazır hale 
getirilmesi planlanıyor. 

Ramazan’da 17 ülkede 55 bin Kur’an-ı Kerim 
dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı boyunca 17 ül-
kede 10 farklı dilde 55 bin mealli Kur’an-ı Kerim’i 
Müslümanlara hediye etti. 

“Hediyem Kur’an olsun” projesi kapsamında, Sri 
Lanka, Kolombiya, El Salvador, Guatemala, Belize, 
Haiti, Panama, Şili, Ekvador, Peru, Malavi, Zimbab-
ve, Gana, Kazakistan, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, 
Suriye ve Kenya’da Müslümanlara Kur’an-ı Kerim 
hediye edildi.

Türkçe, Fransızca, İngilizce İspanyolca, Arapça, Ka-
zakça, Azerice, Çevaca, Tamilce ve Kürtçe bastırılan 
55 bin mealli Kur’an-ı Kerim, 17 ülkede Müslüman-
lara ulaştırıldı.

Saraybosnalılara hediye Kur’an-ı Kerim

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bas-
tırılan Boşnakça mealli Kur’an-ı Kerimler, Ramazan 
ayında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki 
tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından başlatılan 
“Hediyem Kur’an Olsun” 
projesi kapsamında hediye 
edilen Kur’an-ı Kerimler, 
ülkemizde ve dünyanın dört 
bir yanında ihtiyacı olanlara 
ulaştırılıyor.

“En güzel hediye"
 sahiplerine ulaşıyor
“En güzel hediye"
 sahiplerine ulaşıyor
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Saraybosna’da düzenlenen organizasyona TRT1‘de 
yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Abdurrahman 
Alp rolü ile tanınan oyuncu ve TDV Gönüllüsü Celal 
Al da dağıtımlara katıldı.

İkindi namazının ardından dağıtılan Kur'an-ı Ke-
rim'in Boşnakça meallerine, Saraybosnalı Müslü-
manlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa katılan TDV Genel Müdürü Mehmet Sa-
vaş Polat, “Hediyem Kur’an Olsun” projesi çerçeve-
sinde 4333’e atılan kısa mesajlarla kendilerine ula-
şan Kur’an-ı Kerimleri birçok ülkede, özellikle İslam 
coğrafyasında ve Müslümanların azınlıkta olduğu 
ülkelerde dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamındaki geri dönüşlerin çok güzel ol-
duğunu ve Kur’an-ı Kerim dağıtımlarında duygusal 
hikayeler de yaşandığını anlatan Polat, şunları kay-
detti:

“Mesela Afrika’daki birçok bölgede Kur’an-ı Kerim 
yok. Dolayısıyla bu, sürekli yapılması gereken bir 
hizmet. Biz sürekli basıyoruz. Bazen yerelde, o ül-
kenin içerisinde eğer basım imkanı varsa orada 
basıyoruz ve dağıtıyoruz. Bulamazsak da Türkiye’de 
basıyoruz ve gönderiliyor. Dolayısıyla çalışma sü-
rekli devam ediyor. Bazı coğrafyalarda cüzler ha-
linde dahi değil, parçalar halinde Kur’an-ı Kerimler 
var insanların elinde. Arkadaşlarımız zaman zaman 
anlatıyor. Kur’an-ı Kerim’i ilk defa bir kitap halinde, 
bir bütün halinde gören Müslümanlara rastlıyoruz. 
Dolayısıyla bu kampanyanın ne kadar önemli oldu-
ğunu bize gösteriyor.”

“Hediyem Kuran Olsun” projesine Trabzon ve 
Üsküdar’dan büyük destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından başlatılan "Hediyem Kur’an Olsun" proje-
sine Trabzon ve İstanbul Üsküdar’dan destek geldi.

İl ve İlçe Müftülükleri ve TDV şubeleri tarafından 
başlatılan çalışmalar ve din görevlilerinden gayret-
leriyle Trabzon ve Üsküdar genelinde toplam 112 
bin Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

60 bin 142 bin mealli Kur’an-ı Kerim hediye 
edildi

Trabzon İl ve İlçe Müftülükleri ve TDV Trabzon Şu-
besi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan çalışma 
kapsamında projeye 60 bin 142 adet Kur’an-ı Kerim 
bağışı yapıldı.

Trabzon İl Müftülüğü personelinin ve hayırsever 
Trabzon halkının gayretleriyle toplanan 60 bin 142 
adetlik Kur'an-ı Kerim bağışı düzenlenen törenle 
teslim alındı.

Üsküdar halkından Hediyem Kur’an Olsun 
projesine destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından başlatılan "Hediyem Kur’an olsun" pro-
jesine İstanbul’un Üsküdar ilçesinden destek geldi.

İlçe genelinde müftülük tarafından başlatılan ça-
lışmayla kısa sürede 784 bin TL bağış toplanarak 
kampanya dahilinde 52 bin  Kur’an-ı Kerim hediye 
edildi.

Üsküdar Müftülüğü ve din görevlilerinin gayretle-
riyle toplanan 52 bin adetlik Kur'an-ı Kerim bağışı 
Üsküdar’da yapılan törenle teslim alındı.

Toplantıya TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas 
Serenli katıldı. Üsküdar’da yapılan bu çalışmanın 
takdire şayan bir davranış olduğunu belirten TDV 
Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Serenli, ''Kampan-
yaya destek veren hayırseverlerimiz ve  fedakar din 
görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.
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Erbaş, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
yapmış olduğu konuşmada "Fen ve sosyal bilimler 
ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i 
o kadar iyi anlarsınız" dedi.

Din eğitiminde hafızlığın önemine dikkat çeken 
Başkan Erbaş, “Hafızlık din eğitiminde en önemli 
kazanımlardan birisidir. Eğer hafız olan arkadaşımız 
ilahiyat fakültelerine devam ederse oradaki ders-
lerinde daha başarılı olur. İlahiyat ve imam hatip 
liselerindeki birçok ders Kur’an ile bağlantılı. Astro-
nomi, fizik, kimya bunların da Kur’an ile bağlantıları 
var” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim mealinin okunduğu 
zaman fen bilimleriyle ilgili pek çok ayet ile karşıla-
şılacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an ayetleri var, bir de kainat ayetleri var. Onlar 
da Allah'ın ayetleri. Onlara da insanoğlunun dikkati 
çekiliyor. Dolayısıyla fen ve sosyal bilimler ile ne ka-
dar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar 
iyi anlarsınız. Bütün kitaplar, ilimler Kur'an-ı Kerim'i 
daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse, insan 
öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış 
sayılır. Hangi alanda gayret edersek edelim, hangi 

alanda eğitim öğretim alırsak alalım, en iyisini ya-
palım inşallah."

Başkan Erbaş, Kur’an’ın okunan kitap anlamına 
geldiğini ifade ederek “Hayırseverlerimizin ihtiya-
cı olanlara bağışladıkları binlerce Kur’an-ı Kerim’i 
sizler gibi kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. 
Türkiye Diyanet Vakfı olarak sizlere hediye ettiğimiz 
bu kitabı anlamak, yaşamak inşallah nasip olur he-
pimize. ” niyazında bulundu.

Konuşmasının ardından kız ve erkek öğrencilerin 
bulunduğu sınıflarda Kur'an-ı Kerim dağıtan Baş-
kan Erbaş, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğra-
fı çekildi.

Ziyarette TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, 
Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen ve Altındağ 
İlçe Milli Eğitim Müdür Zülkarneyin Avcı da yer aldı.

Başkan Erbaş, ayrıca Ümitköy Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda da 
Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Başkan Erbaş’a Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ziyaretinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Tu-
ran Akpınar eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
öğrencilere Kur'an-ı Kerim 
hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
öğrencilere Kur'an-ı Kerim 
hediye etti
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Hediyem Kur’an Olsun projesi 
kapsamında, Altındağ Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje okulunda gerçekleştirilen 
Kur’an-ı Kerim dağıtımına katıldı.





AŞURE İKRAMI
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ankara Kocatepe 
Camii’nde Cuma namazı sonrasında 4 bin kişiye 
aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtım programına, 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İl-
yas Serenli ile Genel Müdür Avukat Mehmet Savaş 
Polat katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş 
Polat, burada yaptığı açıklamada, hem dini hem de 
toplumsal bir kültürü yaşatmak için aşure ikramı 
yaptıklarını belirtti.

Polat, "Muharrem berekettir, aşure vaktidir. Pey-
gamber efendimizin göz bebekleri Hasan ve Hüse-
yin'in vaktidir. Hakka teslimin, zulme karşı gelişin, 
duaların geri çevrilmediği bir zamandır. Muharrem 
ayının 10'uncu günü olan Aşure günü, tarih boyun-
ca Müslümanlar açısından ayrı bir önem taşımıştır" 
diye konuştu.

Aşure dağıtımıyla aynı zamanda topluma paylaş-
ma kültürünü de yansıttıklarını vurgulayan Polat, 
"Aşure günü vesilesiyle Türkiye genelindeki bütün 
şubelerimiz aracılığıyla bugün yüz binlerce kişiye 
aşure ikramında bulunuyoruz. Bugün TDV olarak 

Kocatepe Camisi'nde de 4 bin kişiye aşure dağıtımı 
gerçekleştirdik" dedi.

Türk kültürünün vazgeçilmezi olan aşure dağıtı-
mının evlere bolluk ve bereket getirdiğini anlatan 
Polat, aşure dağıtımının bolluğun, bereketin timsali 
olarak geçmişte de ecdadımızın yaptığı bir faaliyet 
olduğunu, TDV olarak bu kültürün devam ettirilme-
sine katkı sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Diyanet 
Vakfı’ndan
aşure ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı, 
Aşure günü vesilesiyle 
Cuma namazından sonra 
aşure ikramında bulundu.



ACİL İNSANİ YARDIM
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Yaşanan afetin ardından bölgeye giden TDV ekipleri 
deprem ve tsunamiden etkilenen noktalarda ihtiyaç 
tespitinde bulunarak, ailelere barınma, gıda ve hij-
yen malzemesi yardımında bulunuyor.

TDV’nin bölgede yapmış olduğu yardım faaliyetleri 
hakkında bilgi veren TDV Yurt Dışı İnsani Yardım Uz-
manı Abdullah Uçak, deprem bölgesinde özellikle 
kırsal alanlarda temel insani ihtiyaçlar konusunda 
zorluk yaşandığını, yardım çalışmalarının afet bölge-
sinde geniş bir alanda devam ettiği bilgisini verdi.

İlk defa TDV ekipleri yardım ulaştırdı

Deprem ve tsunaminin ardından yardımın ulaşma-
dığı Limpoa bölgesine ilk defa Türkiye Diyanet Vak-
fı ekiplerinin yardım ulaştırdığını belirten Uçak, “ilk 
etapta 1 ay boyunca yetecek pirinç, sıvı yağ, şeker, 
çay ve su gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı 
gıda paketini toplamda 1040 aileye ulaştırdık, ayrıca 
hijyen ve barınma alanında da yardımlarımızı sürdü-
rüyoruz” dedi.

Afetin ardından bölge halkının yaşadığı şoku atla-
tamadığını ve endişeli bir şekilde yaşamlarını sür-
dürdüklerini ifade eden Uçak, başta elektrik, su ve 
mazot olmak üzere çok sayıda öncelikli ihtiyacın 

giderilemediğini, ölü sayısının bin 700’e ulaştığını ve 
yaklaşık 2 bin kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Uçak, yaklaşık 2 milyon kişinin deprem ve tsuna-
mi’den etkilendiğini belirtti.

“Endonezya Yardım Bekliyor”

Endonezya’da yaşanan afetin ardından Türkiye Di-
yanet Vakfı tarafından başlatılan “Endonezya Yar-
dım Bekliyor” kampanyası kapsamında hayırseverler 
bağışta bulunmaya devam ediyorlar. Kampanyaya 
YARDIM yazıp 5601’e SMS gönderilerek,  bagis.tdv.
org adresinden online bağış yapılarak veya anlaşma-
lı bankalar yoluyla bağışta bulunulabiliyor.

Endonezya'ya insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) Endonezya’da 
28 Eylül’de meydana 

gelen deprem ve 
ardından oluşan tsunami 

sonrasında bölgede 
yardım faaliyetlerine 

devam ediyor.



15 TEMMUZ
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Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi Beştepe Millet Camii’nde düzenlediği “15 
Temmuz Şehitleri Mevlid Programı”nda, Türkiye Di-
yanet Vakfı da cami avlusunda stant açarak vatan-
daşlara kitap hediye etti.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye Diyanet 
Vakfı ve TDV Kadın Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) 
Beştepe Millet Camii ve Kızılay 15 Temmuz Milli İra-
de meydanında stant açarak Diyanet İşleri Başkan-
lığı, TDV Yayınları ve İSAM Yayınları tarafından ha-
zırlanan FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahlili, 
Gülen Yapılanması 15 Temmuz’a Giden Süreçte FE-
TÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler, FETÖ Din İstismarının 
Arkasında Gizlenen Terör Örgütü ve DEAŞ: Dehşete 
Dayalı Bir Din İstismarı kitapları TDV Gönüllüleri ta-
rafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için 
Kur’an-ı Kerim okudu”

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, kabine 
üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit-
ler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, program öncesinde şehitler 
için okunan 100 bini aşkın hatmin duasını yaptı.

Başkan Erbaş, yaptığı duada şu niyazda bulundu:

“Bu toprakları vatan edindiğimiz günden bugüne 
Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakar-

15 Temmuz şehitleri unutulmadı
15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı münasebetiyle tüm ülke 

genelinde gerçekleştirilen programlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı başta Ankara olmak üzere pek çok noktada 

anma etkinlikleri düzenledi. 
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ya’da, 15 Temmuz’da yurdumuzun her yerinde, Fırat 
Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ve tüm cep-
helerde bu bayrak, bu ezan, bu devlet, bu millet ve 
bu vatan için mücadele edip canını feda eden aziz 
şehitlerimizden ve gazilerimizden razı ol Allahım. 
Onları cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allahım!

Ya Rabbel alemin kahraman ordumuzu, güvenlik 
güçlerimizi havada, karada ve denizde her daim 
mansur ve muzaffer eyle. Dahili ve harici düşman-
lara karşı kendilerine yardım eyle Allahım. Birlik ve 
beraberliğimizi bozmaya çalışan hainlere fırsat ver-
me Allahım. Milletimizin dini ve manevi duyguları-
nı istismar eden, birlik ve beraberliğimizi bozmaya 
çalışan, millet varlığımıza kasteden, milletin silahla-
rını millete karşı kullanan hainleri kahrı perişan eyle 
Allahım. Bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmeleri-
ne fırsat verme Allahım.

Ya Rabbel alemin, yeryüzündeki mazlumların umu-
du, kimsesizlerin, gariplerin, mültecilerin, muhacir-
lerin sığınağı olan aziz milletimizi ve cennet vata-
nımızı, her türlü felaketten kötülükten muhafaza 
eyle. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimi-
zin huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalışan, 
gayret gösteren, fikir üreten, mesai harcayan tüm 

devlet erkanına sen yardım eyle Allahım. Hayırlı iş-
lerin de onları muvaffak kıl, doğru kararlar almaları-
nı kendilerini nasip eyle.”

Programa, TDV burslusu öğrenciler de katıldı

Beştepe Millet Camii’nde Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Mev-
lid Programı’na TDV Burslusu öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. Ankara’da terör mağduru öğrenciler ve 
İlahiyat Akademi öğrencilere yönelik TDV tarafın-
dan düzenlenen yaz kamplarına katılan yüzlerce 
öğrenci de Beştepe Millet Camii’ndeki programa 
katıldı.



Yaklaşık yarım asırdır gerçekleştirdiği iyilik faali-
yetleri ile Türkiye’de ve tüm dünyada milletimizin 
emanet ettiği fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç sahip-
lerine ulaştıran vakıf, hayır ve ihsan yürüyüşüne bu 
Ramazan ayında da devam etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt 
içine ve yurt dışına toplam 17 milyon TL değerinde 
yardım ulaştırdı.

Yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyetlerini ge-
nişleterek sürdüren TDV, bu Ramazan ayında  “Kar-
deşlerini Unutma, Beklenen Sensin” çağrısıyla yola 
çıktı. 

TDV, Ramazan ayında dünyanın 84 ülkesi ve 326 
farklı bölgesinde muhtaçlara gıda kolisi dağıttı, if-
tar sofraları kurdu. Türkiye genelinde ise il ve ilçe 
şubeleri aracılığıyla iftar programları düzenledi ve 
864 noktada ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler 

için her biri 25 TL değerinde toplam 1 milyon 750 
bin TL’lik alışveriş yardım kartı dağıttı. 

Bugüne kadar düzenlediği Ramazan programların-
da milletimizin fakir ve muhtaçlara ulaşan yardım 
eli olan, Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda 

Ramazanda 84 ülke 326 bölgede 
iyiliğin sesi olduk

Türkiye Diyanet Vakfı, 
Ramazan ayında, ülkemizin 
yanı sıra dünyanın 84 
ülkesi ve 326 farklı 
bölgesinde ihtiyaç 
sahiplerine milletimizin 
hayır elini uzattı.

RAMAZAN

80



açtığı iftar sofralarında milyonlarca Müslüman kar-
deşimizle birlikte yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı, Ra-
mazanda milletimizin emanetlerinin dünyanın dört 
bir tarafına ulaştırdı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel sivil toplum kuru-
luşları işbirliğinde gerçekleştirilen Ramazan yardım 
programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyala-
rında 90 bin 205 gıda kolisi muhtaçlara ulaştırıldı. 
Vakıf, Ramazan’da gönüllülerden oluşan ekibiyle 
yurt dışında 13 milyon 944 bin TL değerinde yar-
dım faaliyeti gerçekleştirirken, yurt içine ve yurt dı-
şına toplam 17 milyon 21 bin TL değerinde yardım 
yapmış oldu. 

İyilik Sofralarında kardeşlerimizle buluştuk

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve gele-
neksel hale gelen iftar sofralarında bütün Ramazan 
ayı boyunca yüzbinlerce Müslüman iftar etti. 

Kurulan iyilik sofralarında toplumun her kesimiyle 
Ramazan ayının bereketini paylaşan vakıf, Kocate-
pe Camii Külliyesinde kurduğu iyilik sofrası ile bir-
likte yurt içinde ve yurt dışında iftar sofraları açtı. 

Bu yıl 84 ülkenin yanı sıra Türkiye’de şubeler vasıta-
sıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurarak toplumun 
farklı kesimleri ile iftar sofralarında bir araya ge-
lindi. Kocatepe Camii Külliyesinde hayırseverlerin 
katkılarıyla kurulan iyilik sofrasına günlük yaklaşık 
2.500 kişi iştirak etti. 

Ramazan ayı boyunca Kocatepe Camii’ndeki iyilik 
sofrasında yaklaşık 75 bin kişiye, şubeler tarafından 
düzenlenen programlarda da yaklaşık 1 milyon kişi-
ye iftar yemeği verildi.

Yetimlere bayramlık hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı boyunca yar-
dımlarını sürdürürken ümmetin emanetleri olan 
yetimleri de unutmadı. Ramazan yardımları kapsa-
mında, yurt içinde 8 bin 400, yurt dışında ise 6 bin 
300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

2018 RAMAZAN PROGRAMI2018 RAMAZAN PROGRAMI

TOPLANAN YARDIMLAR DAĞITILAN YARDIMLAR

2018 RAMAZAN PROGRAMI

                     17.831.786 TL 
                       4.278.626 TL 
                       1.018.303 TL 
                          859.290 TL 
                          744.461 TL 

                          700.980 TL 
                          665.333 TL 
                            72.305 TL 
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Fitre

İftar Sofrası
Fidye

Hediyem Kur'an Olsun
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Gıda Yardım Kartı
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KURUMSAL
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat, TDV birim amirleri ve birim personel-
leri “temel afet bilinci” ile ilgili bilgiler alırken, dep-
rem simülasyon merkezinde deprem anını yaşadı-
lar.

Eğitime katılan AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Pa-
lakoğlu AFAD’ın çalışmaları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

AFAD tarafından gerçekleştirilen afet bilinci eğiti-
minin önemine değinen Türkiye Diyanet Vakfı Ge-

nel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat ise temel afet 
bilinci eğitimlerinin önemine değindi. Polat, “Tür-
kiye Diyanet Vakfı olarak ülkemizde ve dünyanın 
farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larda AFAD ile birlikte pek çok faaliyet gerçekleşti-
riyoruz. Bugün verilen eğitim de bunun bir parçası. 
Bugün burada bizler eğitim gördük ve bu bilgileri 
çevremize de aktaracağız. Verilen bu eğitim hem 
deprem, yangın, sel ve diğer afetler konusunda 
hem de toplumsal bilinç ve davranışlarda bir far-
kındalık oluşturacak, olası bir afet anında oluşan 
zararı en alt seviyeye çekecektir ” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı yöneticileri, 
temel afet bilinci eğitimine katıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yöneticilerine yönelik düzenlenen

Temel Afet Bilinci Eğitimi, AFAD genel merkezinde gerçekleştirildi.
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Programa katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Mü-
dürü Av. Mehmet Savaş Polat, programa katılan 
yurt ve sosyal tesis müdürlerine hitap etti.

Polat, TDV olarak her geçen gün faaliyet alanlarını 
genişlettiklerini ve bu kapsamda yurt hizmeti sağ-
lamanın önemine dikkat çekti.

“Yıllarca öğrencileri barınma imkanı adı 
altında istismar ettiler”

FETÖ’nün barınma adı altında yıllarca öğrencileri 
istismar ettiğine dikkat çeken Polat, aynı manzara-
larla karşılaşılmaması için daha çok gayret gösteril-
mesi gerektiğini vurguladı.

Polat, “FETÖ yıllarca öğrencilere barınma imkanı adı 
altında kendi sinsi emelleri için hareket etti. Tekrar 
aynı manzaralarla karşılaşmamak adına hep birlikte 

daha fazla gayret içerisinde öğrencilerimize hizmet 
götürmeliyiz. Her bir yurt müdürümüz, mesai arka-
daşımız, gündelik dilde sıkça kullanılan bir tabirle 
yedi yirmi dört çalışmalı; kardeşlerimizle sağlam 
ünsiyet kurarak ülkemize ve milletimize hayırla ne-
siller olarak yetişmelerinde çok güçlü destek ver-
melidirler. Biz de bu doğrultuda elimizden gelen 
katkıyı var gücümüzle sağlamaya hazırız” diye ko-
nuştu.

Gençlik hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek 
için yeni bir gönüllülük sistemi üzerinde çalıştıkları-
na değinen Polat, “Hem sosyal-kültürel yönü güçlü 
hem de vakıf ruhu ve aidiyeti ile hareket eden bir 
neslin inşası için yeni bir gönüllülük sistemini haya-
ta geçireceğiz” dedi.

Üç gün süren toplantıda yıl boyunca yapılan çalış-
malarla birlikte yeni dönemde yapılacak çalışmalar 
ele alındı.

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İşletmesi 
yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İşletmesi 
yılsonu değerlendirme toplantısı 

Antalya’da gerçekleştirildi.



Türkiye Diyanet Vakfına
Ziyaretler

Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezi; Türkiye ve 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen resmi kurum 
ve kuruluş temsilcileri, yardım organizasyonları, 
STK’lar ve farklı alanda pek çok misafire ev sahipliği 
yaptı.

Gelen heyetlere Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyet 
alanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Se-
lim Cerrah, Afrin Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Müslim ve beraberindeki heyet, Şeyh 
Hüseyin Derviş, Pak-Turkey Studies Center (Pakis-
tan-Türkiye Araştırmaları Merkezi) Başkanı Emekli 
General Javed Hassan ve beraberindeki heyet, Dini 
Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Dr. Fa-
ruk Görgülü, Yıldıray Kaplan, Dr. Elif Arslan ve Bün-
yamin Kahraman, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu 
Üniversitesinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrenci-
ler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, 
Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Er-
dal Demir, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar 
ve Başbakanlık Müşaviri Kemal Uludağ, Siyasallılar 
Vakfı ve Uluslararası Genç Derneği öğrenci temsil-
cileri, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter 
Yardımcısı Ali Erdem ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanı İdris Ünal, Himma Gençlik Derneği 
yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılayı Genel Müdürü 

Dr. İbrahim Altan ve beraberindeki heyet, SESRİC 
Başkanı Musa Kulaklıkaya ve SESRİC direktörle-
rinden Fatih  Serenli, TDV Gönüllüsü Aktör&Yazar 
Bahadır Yenişehirlioğlu ve Usta Oyuncu Turgay Ta-
nülkü, Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan, Milli 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif 
Yılmaz ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, 
Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşak torunu Rani 
Karimeh, Manevi Değerlerin Tebliği Vakfı Başkanı 
Mehman İsmailov ile Başkan Yardımcısı Ceyhun 
Aliyev,  Alkhidmat Foundation proje müdürü Suf-
yan Ahmed ve beraberindeki heyet, Yemen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı danışmanı ve Dış İlişkiler 
temsilcisi Dr. Muhammed Bin Hasan El Soudi ve be-
raberindeki heyet, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Erbakan Vakfı Ankara Şube Başkanı Mücahit 
Çelik ve beraberindeki heyet, İnsan Vakfı Genel Baş-
kanı Sinan Aktaş ve beraberindeki heyet, Mamak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Mü-
dürü Osman Kanca ve beraberindeki heyet ve Irak 
İmam Azam Külliyesi Koordinatörlüğünde akade-
misyen ve din adamlarından oluşan heyet Türkiye 
Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde, vakfımızın faaliyetleri hakkın-
da bilgi verilirken, eğitimden hayri ve sosyal hiz-
metlere kadar pek çok alanda işbirliği konuları ele 
alındı.

KURUMSAL
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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Ziyareti

Türk Kızılayı Heyeti

MEB Din Öğretimi Heyeti

Türkiye Maarif Vakfı Heyeti

TDV Gönüllüsü Bahadır Yenişehirlioğlu ve Turgay Tanülkü

Pakistan-Türkiye Araştırmaları Merkezi Heyeti

SESRİC Başkanı Ziyareti

Yargıtay Heyeti

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  TEMMUZ - EKİM 2018




	KAPAK
	İÇİNDEKİLER
	İnsanlığın vicdanını yüklenmek ve Kurban Organizasyonu
	Kurban Organizasyonunda tarihi rekor
	Kurban ve İyilik Seferberliği
	Kurbanlarınız mazlum coğrafyalara umut oldu
	Bir gönüllü olarak dilimde; Hakuna Matata
	12 bin km ötede Anadolu'dan bir parça sanki Patani
	Sultan II. Abdülhamid Han'ın izinde Yeniden Patani'ye
	Hayırda Yarışanlar
	Şükürler olsun…Rabbim bu bayram dabizi sahipsiz bırakmadı
	Gönüllülerimizin gözüyle Kurban Organizasyonu
	Afrikalı çocukların balon şaşkınlığı
	Yardımseverlik milletimizin genlerinde var
	Orta Asya’nın en büyük camisi dualarla ibadete açıldı
	Bizi bir kılan camiler
	Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti
	TDV burslusu öğrenciler yaz kamplarında buluştu
	Uluslararası İlahiyat Programı meyvelerini vermeye devam ediyor
	Dünyanın 111 ülkesinden öğrencilere eğitim imkânı sunuyoruz
	TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde yeni eğitim dönemi başladı
	Yarın çok geç olmadan bir iyilik yap kendine
	Nerede bir mazlum varsa, onun yanındayız
	Suriye'de yaraları sarmaya devam ediyoruz
	Guatemala’daki yanardağ patlamasının yaşandığı bölgeye insani yardım
	Türkiye'den ata yurda uzanan kardeşlik eli
	“En güzel hediye" sahiplerine ulaşıyor
	Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti
	Türkiye Diyanet Vakfı’ndan aşure ikramı
	Endonezya'ya insani yardım
	15 Temmuz şehitleri unutulmadı
	Ramazanda 84 ülke 326 bölgede iyiliğin sesi olduk
	Türkiye Diyanet Vakfı yöneticileri, temel afet bilinci eğitimine katıldı
	TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İşletmesi yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı
	Türkiye Diyanet Vakfına Ziyaretler

