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Kurumsal İletişim Müdürlüğü

BU SAYIDAKardeşliğe köprü; İyilik
“Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki; harcayacağınız mal, ana-baba, 
yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne 
yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir." (Bakara, 215) 

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, 
cennette şöyle yan yana bulunacağız” (Müslim, Zühd 42.)

Cenab-ı Hakk’ın emrettiği gibi hayır yapanlardan olabilmek, Peygamber 
Efendimiz (sas) ile cennette yan yana bulunabilmek, “bu gece hiçbir çocuk 
aç uyumamalı” diye gecesini gündüzüne katan Hz. Ömer’in (ra) derdiyle 
dertlenebilmek en büyük arzumuz. 

Bir dünya düşünün; insanlar mermiyle, topla, tüfekle değil; açlık, susuzluk ve en 
acısı da yalnızlıktan ölüyor. Diğer tarafta bolluk, bereket, refah içindeki insanlar 
tokluktan şikayet ediyor. İşte böyle bir dünyada Yüce Yaradanımızın bizlere 
bahşettiği eşsiz imkanların şükrünü belki eda edemeyiz ama sadakası olarak 
yolumuzu gözleyen kardeşlerimizin dertleriyle hemhal olabiliriz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak çatışma bölgelerinde, mülteci kamplarında, afet 
ve felaketlerle karşı karşıya kalan her ülkede herhangi bir ayrım gözetmeksizin 
insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız tüm iyilikleri görev 
bilinciyle veya meşakkatli, zor bir vazife olarak değil, her yolculuğumuzda 
rahmet deryasından nasiplenme ümidiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Hayırsever milletimizin 145 ülkeyi saran iyilik halkası ile bu defa Yemenli 
kardeşlerimizin çevresini sarmaya gittik. Bir kez daha gördük ki beklenen 
bizleriz, beklenen Türkiye… Ne mutlu bizlere ki kanayan yaraların sarılmasında, 
yaşaran gözlerin gülmesinde, uzağın yakın olmasında, gönüller dolusu iyiliğin 
taşınmasında, içtenlikle dertlerin paylaşılmasında, imamesi kardeşlik olan iyilik 
halkasında bir damla umut olabildik.

Sessiz çığlıkları cihanı sarmışken fakirliğin, mazlumluğun, ölümün yüreklerimizi 
dağlayan yankılarına sessiz kalamazdık. Onlar günlerce aç bir şekilde 
emanetlerini Cenab-ı Hakk’a teslim ederken bizler tok yatamazdık. Kemikleri 
sayılır hale gelmiş çocukların hayallerinde kumandalı arabalar, rengarenk 
bebekler değil, sadece bir lokma ekmek, bir yudum su varken biz rahat 
uyuyamazdık. Bizler gibi siz değerli bağışçılarımız da tencerede ağaç yapraklarını 
kaynatan annelerin, karnı doymadığı için sessizce ölen çocukların, evlatlarını 
çaresizlik içinde toprağa veren babaların çığlığına sessiz kalmadınız ve Yemenli 
kardeşlerimizle iyilik köprüleri kurmamıza vesile oldunuz. 

Attığımız her adımda onların kurak, çöle dönmüş topraklarını görürken diğer 
yandan da bir nefes, bir ses olabilme umudu her birimizin ruhunda rengarenk 
çiçeklerin yeşermesine vesile oldu. Dünyanın her neresinde olursa olsun 
mazlumun, mağdurun yanında olmaya çalışan Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
aziz milletimizin bizlere emanet etmiş olduğu bağışları bir kez daha gerçek 
sahiplerine ulaştırdık.

“Yemen’e Sessiz Kalma” sloganı ile başlattığımız kampanyayla davetimize icabet 
eden siz değerli bağışçılarımıza, şartlar ne kadar zor olsa da orada bir bebek 
daha ölmemeli telaşıyla yola koyulan gönüllülerimize, camilerde, okullarda, 
sokaklarda, hayır çarşılarında, aile oturmalarında her anı fırsat bilip Yemenli 
kardeşlerimiz için birşeyler yapmaya çalışan din görevlilerine, öğretmenlere, 
öğrencilere, esnafa, işçiye, memura, 7’den 70’e desteğini esirgemeyen tüm 
kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyor, hep birlikte Allah’ın rızasını 
kazananlardan olabilmeyi niyaz ediyoruz.
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Y aşanabilir bir dünya ancak iyilikle mümkün-
dür. Bütün insanlık iyilikte ısrar etmek, onun 
sürekliliğini sağlamak ve iyilikte uzlaşmak 

mecburiyetindedir. İyiliğin bulunmadığı bir dünya, 
sadece kendi çevresinde dönüp duran bencil, çıkarcı 
ve hastalıklı bireyler üretir. Çağımız insanının gittikçe 
yaygınlaşmakta olan maddeci ruh hâlinin şifası, iyilik-
ten ve iyilik yapmaktan geçer.

İyilik yapmak için önce iyi olmak gerekir. Ancak iyi 
düşünceye, kişiliğe, ahlaka, karaktere sahip insan iyi-
lik yapabilir. İnsan iyilikle ölçülür. İyilik, varoluşun en 
önemli güç ve erdemlerindendir. İyilik, bütün değerle-
ri savunan, koruyan ve destekleyen her şeydir. 

Medeniyetimizde de iyilik varoluşun gayesidir. İyiliği 
egemen kılmaya, merhameti, ihsan ve marufu bütün 
insanlığa tanıtmaya ihtiyacımız var. Bugün maalesef 
coğrafyamızın her yerinden feryatlar yükseliyor. Hak-
kı, adaleti, hakikati, iyiliği taşımak ve güçlendirmekle 
mükellef bir ümmetin mensupları, rahmet Peygam-
berinin getirdiği iyilik ve güzellik dinine yakışmayacak 
uygulamalarla karşı karşıya.

İslam dünyasının, etnik, mezhepsel ve bölgesel dü-
şünceleri öne çıkararak ümmet bilincinden uzaklaşıp 
merhamet ufuklarını daraltmaya başladığından dola-
yı düştüğü bugünkü olumsuz durumu nazara alarak, 
iyiliği yeniden insanlığın gündemine taşımak zorun-
dayız.

Modern dünyanın gözlerini kapattığı bu karmaşık ve 
hızla kötüleşen ortamda umudunu bize bağlayan pek 
çok kişinin bizden beklentisi artmıştır. Bugün dünya-
nın her tarafından mağdur, mazlum, mahrum, umu-
dunu yitirmiş nice Müslüman, umudunu bu toprakla-
ra, bu ülkeye, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye 
Diyanet Vakfına bağlamış durumdadır. 

Ülkemiz bugün farklı kıtalarda meydana gelen insani 
trajedilere ve zulme sadece uluslararası platformda 
sesini yükseltmekle kalmayıp, gerçekleştirdiği eylem 
ve yardımlar ile insani yardım konusunda dünyaya ön-
cülük etmektedir.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” ha-
dis-i şerifini kendisine düstur edinmiş bir teşkilat ola-
rak bizlere düşen büyük görevler var. Amacı, mede-
niyetimizin bir iyilik medeniyeti olduğunu, ümmetin 

MAZLUMA

UMUT OLMAK

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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varlık sebebinin iyiliği yeryüzünde egemen kılmak 
olduğunu haykırmak olan bir kurum olarak mesuliye-
timiz büyük.

Kurulduğu günden bu yana gönül coğrafyamızda 
başlayıp tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla evrensel 
bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfı, 
ülke genelindeki 1.001 şubesi ve 145 ülkede yürüt-
tüğü faaliyetleriyle bugün Afrika’dan Asya’ya, Latin 
Amerika’dan Balkanlara, Karayiplerden Uzakdoğu’ya 
nerede yardıma muhtaç, mazlum, mağdur varsa yar-
dımına koşmaya çalışmaktadır.

Vakfımız, Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden iti-
baren eğitim, sağlık, temizlik, barınma, giyim ve gıda 
gibi ihtiyaç duyulan her alanda Suriyeli kardeşlerimi-
zin yanında olmuş, gerçekleştirdiği yardım kampan-
yalarıyla 213 milyon tutarında ayni ve nakdi bağış 
toplayarak 1.866 tır yardım malzemesini bölgeye ulaş-
tırmıştır. 

2012 yılından bu yana Mynmar’da zulüm gören Ara-
kan Müslümanlarının göç etmek zorunda kaldığı 
Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da yürüttüğü çalış-
malarla yaralarını sarmaya çalışmıştır. “Arakan’ı Yalnız 
Bırakma” yardım kampanyası kapsamında bugüne 
kadar Arakanlılar’a 19 milyon TL tutarında yardım ya-
pılmıştır.

Aziz milletimiz ile beraber Diyanet teşkilatı olarak tüm 
mazlum ve mağdur coğrafyalarda olduğu gibi bugün 
derin tarihi bağlara ve ortak bir geçmişe sahip oldu-
ğumuz Yemen’de yaşanan büyük insanlık dramına da 
kayıtsız kalmadık. 

30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu, bir yan-
dan her geçen gün artan şiddet ve yoklukla mücadele 
ederken diğer yandan dünyanın kendilerine yardım 
elini uzatmasını bekliyor. 11 milyondan fazla insan acil 
yardım ulaşmazsa ölümle karşı karşıya kalacak.

Bölgeye krizin ilk günlerinde ulaşan ekiplerimiz aci-
len barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik ürünleri, 
temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme 
ürünleri, içme suyu için hızlandırılmış su kuyuları ve 
çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç ol-
duğunu tespit ederek harekete geçti. O günden bu 
yana ekiplerimiz halkımızın emanetlerini kardeşleri-
mize ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yemen’de sadece bugün değil çatışmaların başladığı 
ilk andan bu yana insani yardım faaliyetleri başta ol-
mak üzere eğitim, kurban, ramazan ve hayri çalışma-
lar sürdürüyoruz. İnsani yardım ekiplerimiz şu anda 
orada hem kardeşlerimize yardım ulaştırmaya hem 
de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili 
yardım çeşitliliğini genişletmek için saha araştırmaları-
na devam etmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı-
mızla birlikte tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda 
olduğu gibi bu büyük insanlık dramına da kayıtsız 
kalmayarak “Yemen’e Sessiz Kalma” başlığıyla insani 
yardım kampanyası başlattık. Ülkemizin bütün dünya-
da göğsünü kabartan, insanlığın vicdan yükünü yük-
lenen bu güzel çalışmalara destek veren milletimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin tarih içindeki müstesna duruşunu temsil 
eden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet 
Vakfımız, ülkemizde, İslam dünyasında ve yeryüzünün 
her noktasında yürütmekte olduğu hizmetleri, aziz 
milletimizin desteği ve personelimizin özverili çalış-
malarıyla her geçen gün geliştirerek sürdürmeye de-
vam edecektir.

Ülkemiz bugün farklı kıtalarda 
meydana gelen insani trajedilere ve 
zulme sadece uluslararası platformda 
sesini yükseltmekle kalmayıp, 
gerçekleştirdiği eylem ve yardımlar 
ile insani yardım konusunda dünyaya 
öncülük etmektedir.



“Milletimiz insanlığın vicdan yükünü 
bir kez daha yüklendi”
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Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Konferans Salonunda 
düzenlenen “Yemen’e Sessiz Kalma” yardım kam-
panyasının tanıtım toplantısına katılarak, kampan-
ya ile ilgili basına açıklama yaptı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, insanlığın çetin 
sınavlardan geçtiği bir çağda yaşadığını belirterek, 
insanlığın vicdan sınavını bu kez Yemen’de kay-
bettiğini söyledi. Erbaş, “Kurduğu medeniyetlerde 
uyguladığı ahlak ve adalet ile asırlarca insanlığın 
sığınağı olmuş ve bugün hakkı, hakikati, adalet ve 
merhameti, iyilik ve güzel ahlakı yeryüzüne tanıt-
mak ve temsil etmekle mükellef bir ümmetin men-
suplarının hâli maalesef içler acısıdır” dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti; “El-
bette İslam coğrafyasında yaşanan sorunların, 

acıların, küresel müdahalelerle ve emperyalizmle, 
uluslararası faktörlerin sömürgeci politikalarıyla 
ilgili boyutunun varlığı inkâr edilemez. Ancak bu 
durum, sorunlarımızı tamamen harici unsurlara in-
dirgeyerek, sorumluluklarımızı ve hatalarımızı gör-
mezden gelmeye mazeret olamaz. Kabul edelim ki 
bizim ümmet olarak maalesef çok ciddi hatalarımız 
ve zaaflarımız var. Asırlardır bir sekînet yurdu olan 
bu coğrafya nasıl oldu da acı ve gözyaşı diyarı ha-
line geldi? Irk, mezhep ve meşrep kavgalarının bir 
tuzak olduğunun, esasında hepimizi vurduğunun 
idrak edilmesi için daha ne kadar acı yaşayacağız?

İşte Yemen… Yaşanan dramı anlatmaya kelimelerin 
kifayet etmediği Yemen… İnsanlık vicdan sınavını 
bu kez de Yemen’de kaybetmiştir. İslam dünyası, 
akıl, izan, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu 
kez de Yemen’de kaybetmiştir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2015 yılından bu yana süren 
iç savaş nedeniyle insani kriz yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlattı.



“Mazlumların umut bağladığı bir 
medeniyetin mensuplarıyız”

Erbaş, “Bugün dünyanın her yerindeki mazlum ve 
mağdur insanlar, umudunu bu topraklara, bu ül-
keye, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diya-
net Vakfına bağlamış durumdadır. Kafkaslardan 
Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlar’daki 
Evlad-ı Fatihandan Uzak Doğu’ya, Afrika’dan Latin 
Amerika’ya mazlum, yoksul, sahipsiz milyonlarca 
insan bizi, ülkemizi bir umut hatta son umut olarak 
görmektedir. Zira bugün ülkemiz farklı kıtalarda ya-
şanan trajedilere, bütün uluslararası platformlarda 
ve küresel boyutta dikkat çeken, itiraz eden, maz-
lumların sesi ve sözcüsü bir ülke olmuştur. Bunun 
yanında gerçekleştirdiği yardımlar ile bizzat yaraları 
sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için büyük gayret 
sarf etmektedir” dedi.

İnsani kriz yaşanan bölgelere en fazla Türkiye'nin 
yardım ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başka-
nı Erbaş, şöyle konuştu: “Türkiye, son dönemlerde 

başta Suriye, Filistin, Somali ve Arakan olmak üzere 
bütün kriz bölgelerinde din, dil, ırk ve bölge ayrımı 
gözetmeden gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyada 
en fazla insani yardım yapan ülke olmuştur.

Bu durum, milletimizin insanlığın vicdan yükünü 
neredeyse tek başına yüklendiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla yeryüzünde yükselen her feryada gö-
nülden karşılık vermek bizim hem insani hem de 
dini bir vazifemizdir. Amacı, medeniyetimizin bir 
iyilik medeniyeti olduğunu, ümmetin varlık sebe-
binin iyiliği yeryüzünde egemen kılmak olduğunu 
hatırlatmak olan bir kurum olarak mesuliyetimiz 
büyük. Bunun bilincinde olarak kurulduğu günden 
bu yana ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışma-
larıyla evrensel bir iyilik hareketine dönüşen Türki-
ye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1.000 şubesi ve 
145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afri-
ka’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Balkanlara, Ka-
rayiplerden Uzak Doğu’ya nerede yardıma muhtaç 
mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalış-
maktadır.” 
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“Yemen’e kayıtsız kalamazdık”

Yemen halkı ile derin tarihi bağların ve ortak bir geç-

miş olduğuna dikkat çeken Erbaş, yaşanan insanlık 

dramına karşı kayıtsız kalınamayacağını söyledi.

“Derin tarihi bağlara ve ortak bir geçmişe sahip ol-

duğumuz Yemen’de yaşanan insanlık dramına da 

millet olarak kayıtsız kalamazdık. İşte bu sebeple, 

yardımlarımızı büyütmek ve farkındalığımızı artır-

mak için bir aradayız” diyen Erbaş, sözlerini şöyle 

sürdürdü;

“Biliyoruz ki Yemen, milletimizin kalbinde müstes-

na bir yere sahiptir.  2015 Mart ayından bugüne 

Yemen’de giderek kötüleşen insani durum ülkemiz 

tarafından yakından takip edilmekte, kardeş Ye-

men halkının yaralarının sarılmasına yönelik insani 

yardımlar gerek kamu kuruluşları gerek çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarınca sürdürülmektedir.

Bugün, 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyo-

nu, her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısın-

da hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer acilen yardım 

edilmezse 11 milyondan fazla insan hayatını kay-

bedecek. Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının 

had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve su-

suzluk sorunu yaşıyor. Sağlık alt yapısının tamamen 

çöktüğü ülkede yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuk 

beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yü-

zünden hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çoğun-

luğu El Hudeyde şehrinde bulunan 1,2 milyon kişi 

kolera hastalığına yakalanmış durumda. Çatışmalar 

nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 

2,6 milyon kişinin öncelikli olarak barınma ihtiyacı 

bulunuyor. 1600 okulun kullanılamaz hale geldiği 

bölgede, acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, te-

mizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve 

çocuk beslenme ürünleri, içme suyu için hızlandırıl-

mış su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda 

desteğe ihtiyaç var.”

“Yemen’e bugüne kadar 8,5 milyon TL 
tutarında yardım ulaştırıldı”

Türkiye Diyanet Vakfının iç savaşın başlangıcından 
bugüne kadar Yemen halkının yanında yer aldığını 
belirten Erbaş, şu an TDV ekiplerinin bölgede ol-
duğunu ve zor şartlar altında yardım ulaştırıldığını 
söyledi.

Erbaş, “Savaş, şiddet ve açlıkla mücadele eden kar-
deşlerimizin yanlarında olabilmek adına Diyanet İş-
leri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz de 
oradayız. Yemen’de çatışmaların başladığı ilk andan 
bu yana her türlü insani yardım çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Şu anda da ekiplerimiz orada yardımla-
rı ulaştırmaya devam ediyor.  İç savaş koşullarında 
bölgede insani yardım faaliyetleri de zor şartlar al-
tında yapılmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak Yemen’de önemli çalışmalar yaptıklarını ifa-
de eden Erbaş, şunları kaydetti; “Hayırsever milleti-
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mizin bağışlarıyla bugüne kadar Yemen’de, kurban 
faaliyetleri kapsamında 9 bin 798 hisse kurban ke-
serek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan yardım 
faaliyetleri kapsamında 8 bine yakın aileye gıda ve 
acil ihtiyaç desteği verdik. 10 bini aşkın kardeşimiz-
le aynı iftar sofrasında bir araya geldik. Açtığımız 
30 bin kişinin faydalanabileceği 2 su kuyusu ile acil 
bölgelere su ulaştırmaya çalışıyoruz. Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi, lisans ve lisansüstü alanlarda bir-
çok Yemenli öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı su-
nuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığımızla birlikte Yemen’e bugüne kadar 8,5 
milyon Türk Lirası (1 milyon 600 bin dolar) tutarın-
da yardım yaptık.

Bugün de yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı 
hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için “YE-
MEN’E SESSİZ KALMA” başlığıyla yeni bir kampanya 
başlatıyoruz. Milletimizi hep beraber daha güçlü 
şekilde, insanlığın vicdan yükünü taşıma seferber-
liğine davet ediyoruz.”

“Milletimiz kuşkusuz Yemen’in çığlığına 
sessiz kalmayacaktır”

Milletimizi kampanyaya destek vermeye davet 
eden Erbaş, “Her zaman bizlere destek ve teveccüh-
lerini esirgemeyen kadirşinas milletimize gönülden 
teşekkür ediyoruz. Tarih boyunca mazlumların ya-
nında olan milletimiz kuşkusuz Yemen’in çığlığına 
da sessiz kalmayacaktır” dedi.

Kardeşlerimize yardım elini uzatmak isteyen vatan-
daşlarımız, bagis.tdv.org adresinden online bağış 
yapabilir, cep telefonlarından da “YEMEN” yazıp 
5601’e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulu-
nabilirler. 

Ayrıca, vakfımızın banka hesap numaralarına yapa-
cakları bağışlarda açıklama kısmına “YEMEN” yaza-
rak bu kardeşlik seferberliğine katılabilirler.

Vatandaşlarımız kampanyalarla ilgili detaylı bilgiye 
“www.tdv.org” resmi web sitemizden veya 0312 416 
90 00 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirler.
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ŞİMDİ VE 
HER ZAMAN

İYİLİK

İlyas SERENLİ
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Türkiye Diyanet Vakfımız, her yıl olduğu gibi 
2018 yılı boyunca da birçok alanda dünyanın 
önde gelen iyilik merkezlerinden biri olarak 

hizmetlerini artırarak sürdürmeye ve ilkleri gerçek-
leştirmeye devam etti. Bu çerçevede, kurban orga-
nizasyonunda 143 ülkede 430 bin hisse kurbanı ih-
tiyaç sahiplerine dağıtarak aynı zamanda bir rekora 
imza attı. Kurban organizasyonlarımız, gönüllüleri-
mizin etkin olarak hizmet ettiği önemli gönüllülük 
faaliyetlerinden biri oldu.

Dinimizin ve medeniyetimizin yaşam alanı olan ca-
milerin inşasında Vakfımızın öncü rolü ile onlarca 
cami projesi hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırı-
lan ve Orta Asya’nın en büyük camii olma unvanını 
taşıyan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi 
Camii, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov’un bizzat teşrifleri ve binlerce kişinin 
dualarıyla ibadete açıldı.  

Eğitim alanında Vakfımız, dünyanın önde gelen 
kurumlarından biri olarak 111 ülkeden 25 bin öğ-
renciye verdiği eğitim hizmeti ile gelecek nesillerin 
inşasına katkı sağlıyor ve dünyanın dört bir buca-
ğında gönül ve kültür elçileri yetiştiriyor. Özellikle 
ilahiyat ve İslami ilimler alanında geliştirdiği aka-
demik ve mesleki destek programlarıyla sahih din 
anlayışının coğrafyada neşvü nema bularak İslam’ın 
doğru temsiline ve çağın sorunlarına aktif çözümler 
üretmesine katkı sağlıyor. 

Mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaptığı uluslara-
rası insani yardım faaliyetleriyle Vakfımız ülkemizin 
en büyük sivil toplum kuruluşu olma unvanını ko-
ruyor. Suriye’den Guatemala’ya Orta Asya’dan Uzak 
Doğu’ya muhtaç bölge veya ülkelerin her birine iyi-
lik ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bütün bunların yanı sıra yeryüzünün farklı coğraf-
yalarındaki iyilik çalışmalarını ödüllendirdiğimiz 
“Uluslararası İyilik Ödülleri” iyilik kültürünün yay-
gınlaştırılması alanında bir markaya dönüşmüştür. 



Bütün negatif yaşanmışlıklara karşın sivil farkında-
lık ve bilinç ile yapılan müstesna iyilik girişimleri, 
hamdolsun, dünyamızın geleceğinin iyilikle şekille-
neceğini ve iyiliğin galip geleceğini bizlere göste-
riyor.

Dünyaya örnek bu büyük iyilik hareketinin ilham ve 
eylem kaynağı İslam değer ve ilkeleriyle bin yıldır 
harmanlanan Anadolu’nun hayırsever ve alicenap 
halkıdır. Bu vesileyle, iyilik çalışmalarımızda emeği 
ve katkısı geçen hayırseverlere, gönüllülerimize, 
merkez teşkilatımızın ve Anadolu’yu bir gergef gibi 
ören şubelerimizin çalışanlarına ve bunları himaye 
eden devlet büyüklerimize minnet ve şükranlarımı-
zı ifade etmek istiyoruz. 

Birlikte daha nice güzel hizmetlere vesile olaca-
ğımıza olan inancımızı da bir kez daha paylaşmak 
istiyoruz.
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Türkiye Yemen için seferber oldu

Yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 
dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı ve 22 
milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duydu-
ğu Yemen için başlatılan kampanya ülke genelinde 
büyük ilgi gördü.

Yemen’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kal-
mayan vatandaşlar, cuma namazı sonrasında ca-
milerde oluşturulan yardım toplama noktalarına 
gelerek gönüllerinden kopan miktarlarda bağışta 
bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da “İl Buluş-
maları” kapsamında gittiği Mardin’de Şakir Nuhoğ-
lu Caminde Cuma namazını kılarak hutbe irad etti.

Prof. Dr. Erbaş, cami çıkışında Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Ye-
men’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalma-
mak için başlatılan kampanyaya nakdi yardım yaptı 
ve SMS göndererek kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Er-
baş, İslam inancında ibadetin sadece namaz kılmak 
ve oruç tutmaktan ibaret olmadığını dile getirerek, 
mali ibadetin de bulunduğunu söyledi. Erbaş zekat, 
fitre, sadaka verme ile yardım yapma, fakir fukara 
insanlara, zorda kalmışları elden gelen her türlü 
gayreti göstererek bu zorluktan sıkıntıdan kurtar-
manın da ibadet olarak değerlendirildiğine dikkati 
çekerek, zaman zaman Müslümanların, İslam dün-
yasının çeşitli yerlerinde sıkıntı yaşadığını hatırlattı.

“Suriye, Irak, Filistin, Myanmar, Arakan ve Doğu Tür-
kistan’da ve belli yerlerde fitne ve tefrikadan dolayı 
sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. Bugün Yemen kan 
ağlıyor. Yemen’de iç savaş, fitne, tefrika var. Bu yüz-
den insanlar, çocuklar ölüyor. 11 milyon insan şu 
anda açlıkla mücadele ediyor. Ölümle karşı karşıya 
kalmış durumda” ifadelerini kullanan Erbaş, şöyle 
konuştu:

“Ülkemiz, her zaman Ensar olma vasfını üzerinde 
taşıyan Müslümanların yaşadığı yer elhamdülillah. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından başlatılan “Yemen’e Sessiz Kalma” 

yardım kampanyasına milletimiz büyük teveccüh 
gösterdi. Kampanya kapsamında ülke genelinde 
90 bin camide cuma namazı sonrasında yardım 

toplanırken, Türkiye’nin dört bir tarafında Yemen 
için hayır ve iyilik çarşıları düzenledi. 
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Nasıl ki Suriye, Irak ve diğer yerlerden gelen kar-
deşlerimize Ensar olmuşsak bugün de kan ağlayan 
Yemen için cuma namazından sonra ülkemiz ge-
nelinde 90 bin camide yardım topluyoruz. Bütün 
milletimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyo-
rum. ‘YEMEN’ yazıp 5601’e mesaj göndererek 10 lira 
yardımda bulunmuş oluyoruz. Allah kabul etsin di-
yoruz. Ne kadar insanlara yardım edersek Rabb’miz 
bu millete, vatanımıza daha çok yardım ediyor.”

Yemen için hayırda yarıştılar

Yemen’de yaşanan zulme duyarsız kalmayan gö-
nüllülerimiz, Türkiye’nin dört bir tarafında Yemen 
için, hayır ve iyilik çarşısı programları düzenledi.

TDV il ve ilçe şubeleri ile müftülükler tarafından dü-
zenlenen yardım çalışmaları ülke genelinde Yemen 
için adeta bir yardım seferberliğine dönüştü.

Yemen yararına yürütülen yardım çalışmaları kap-
samında düzenlenen hayır ve iyilik çarşılarında TDV 
gönüllüleri ve 4-6 yaş arası Kur’an kurs öğrencileri 
tarafından hazırlanan pasta, börek, gözleme, sar-
ma, kurabiye ve diğer gıda ürünleri Yemen yararına 
satışa sunuldu.

Düzenlenen hayır ve iyilik çarşılarının gelirleri Ye-
menli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere TDV 
şube yetkililerine teslim edildi.

Minik Kur’an talebelerinden Yemen’e yardım 
seferberliği

Kampanyaya en anlamlı destek 4-6 yaş Kur’an Kur-
su öğrencilerinden geldi.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
4-6 yaş Kur’an kurslarındaki çocuklar, kendi harç-
lıklarını birleştirerek topladıkları yardımları Yemenli 
kardeşlerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vak-
fına bağışladılar. 

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar Türki-
ye’nin 81 ilinde yaşları küçük ama kalpleri kocaman 
yardım neferleri, evlerinde aileleriyle birlikte ha-

zırladıkları rengarenk kumbaralarında biriktirdik-
leri harçlıklarını Yemenli kardeşlerine bağışlayarak 
7’den 70’e herkesi duygulandırdı. 

Öğrencilerin topladığı bağışlar, Yemenli mazlumla-
ra ulaştırılmak üzere makbuz karşılığında TDV yet-
kilileri tarafından teslim alındı.

Uluslararası öğrencilerden Yemen’e anlamlı 
destek

TDV Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğü’nde burslu 
olarak eğitim gören 30 ülkeden 121 öğrenci, Ye-
men için 38 bin liralık yardım topladı.

Türkiye Diyanet Vakfının kampanya için hazırlamış 
olduğu Yemen’deki dramı anlatan fotoğraf ve vide-
olardan çok etkilenen öğrenciler, bu görselleri ken-
di dillerine çevirip sosyal medya üzerinden aileleri 
ve yakınlarına da göndererek yardım seferberliğine 
onları da dahil etti.

Öğrenciler, ailelerinden gelen paralarla birlikte top-
ladıkları 38 bin lirayı TDV Bursa İl Eğitim Koordina-
törlüğü Eğitim Uzmanı Zakir Şadman’a ulaştırdı. 
Şadman, yardım çekini öğrenciler adına TDV Genel 
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’a teslim etti.

TDV Genel Müdürü Polat, yapılan bağışların Yemen 
halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi-
ğini söyledi. Yemen kampanyasının ülke sınırlarını 
aştığını ve dünyanın dört bir tarafından destek gel-
diğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

“Mazlumun, ihtiyaç sahibinin dini, dili, ırkı yoktur. 
Bunu bir kez daha görmüş olduk. Balkanlar, Asya, 
Avrupa’daki çok sayıda ülkeden öğrencilerimiz ara-
cılığıyla dillerini dahi bilmedikleri insanlara yardım 
gönderildi. Dünya Yemen’e sessiz kalmadı. Özel-
likle bizzat eğitim verdiğimiz öğrencilerden böyle 
bir yardım gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Demek ki 
doğru eğitim veriyormuşuz. Bu öğrencilerin kalbi-
ne girebilmişiz, insan sevgisini, yardım severliği aşı-
layabilmişiz. Bu açıdan da yapılan yardımın ayrıca 
önemli olduğunu düşünüyorum.”
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TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut 
Temelli, Hudeyde kentindeki çatışmalardan 
kaçan yerlerinden edilmiş Yemenli sivillere 
Türkiye’de toplanan yardımları ulaştırmaya 

başladıklarını söyledi. 

Yardımları ulaştırmak ve bölgedeki sivil hal-
kın ihtiyaçlarını tespit etmek için bölgeye 

ulaştıklarını aktaran Temelli, Yemen’deki 
acil ihtiyaçlara ilişkin şunları söyledi;

“Barınma konusunda büyük sorunlar 
var. İnsanlar burada genelde derme 

çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz 
su eksikliği var. Kışlık insani yardım 

malzemesi ihtiyaçları var. Özellikle ye-
tersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden 

kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bundan da 
en çok çocuklar etkileniyor. Çocuklar için tak-

viye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç var. Ziyaret 
ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf 

şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslen-
me yüzünden günde 50 civarında başvuru 

geldiği belirtiliyor.” 

Temelli, Yemen’in Marib ve Seyun bölgelerin-
de Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçan 
ailelere yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda 

binlerce aileye bir aylık temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak acil gıda yardım paketi dağıttık-

larını söyledi.

Yemen’de aylardır yardım 
yapılamayan bölgeye Türkiye 

Diyanet Vakfı ulaştı
İç savaşla yıkıma uğrayan Yemen'deki sivillerin 
yardım çığlığına karşılık veren Türkiye Diyanet 

Vakfı, Hudeyde bölgesinde yerinden edilen 
ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdı.
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Yetersiz beslenme vakaları artıyor

Yemen’de yaşanan krizin en büyük mağdurları ço-
cuklar. Yaşanan kriz sebebiyle açlık ve yoksulluğun 
giderek arttığı ülkede hastanelere gelen vakaların 
başında yetersiz beslenmeden kaynaklı çocuk has-
talıkları yer alıyor. Ailesi ile birlikte savaş nedeniy-
le Umran bölgesinden göç ederek Marib şehrine 
gelen Vahde bebek de bunlardan biri. Gıda yeter-
sizliği yüzünden vücudu şişmeye ve iltihap topla-
maya başlayan Vahde, ailesinin kara hastanesine 
ulaştırması ile tedavi altına alındı. Özel mamalarla 
beslenen Vahde bebek, bulunduğu hastanenin ye-
terli imkânlara kavuşmasının ardından tedavisine 
başlandı.

Hastaneye gelen vakaların en az 65’inin yetersiz 
beslenmeden kaynaklı hastalıklar olduğunu belir-
ten  Kara Hastanesi Çocuk bölümü sorumlusu Dr. 
Lütfü Abdulmecid, yetersiz beslenmeden kaynaklı 
oluşan hastalıklarla ilgili gerekli müşahedeyi yap-
tıktan sonra çocukları tedavi altına aldıklarını söy-
ledi. Dr. Abdulmecid, ailelerin iç savaş nedeniyle 
hastaneye ulaşmakta problem yaşadıklarını ve bu 
sebeple çocuk ölümlerinin sık yaşandığını ifade 
etti.

“Allah’tan başka kimsemiz yok, yer 
yatağımız gök yorganımız”

“Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyası kapsamında 
kriz bölgesinde bulunan TDV ekipleri, aylardır yar-
dım yapılmayan bölgelere ulaşarak içerisinde temel 
insani yardım malzemelerinin bulunduğu paketleri 
ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut Te-
melli, yaklaşık 5 saatlik yolculuk sonrasında Aden’e 
160 kilometre uzaklıktaki çatışmaların yoğun ola-
rak yaşandığı Taiz kentine bağlı El-Kedah bölgesine 
ulaştıklarını söyledi.

Bölgedeki irili ufaklı kamplarda evlerinden yüzlerce 
kilometre uzakta yaklaşık 70 bin civarında mülte-
cinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Temelli, 
şunları kaydetti:

“Yardım götürdüğümüz bölge cephe hattına 5 ki-
lometre uzaklıkta bir yer. Bundan dolayı da yardım 
faaliyetleri çok zor şartlar altında yapılıyor. Yaklaşık 
4 aydır da bölgeye hiçbir şekilde yardım yapılma-
dığını öğrendik. Vakfımızın başlatmış olduğu kam-
panya sonrasında yapılan bağışlarla hazırlanan ve 
içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulundu-
ğu yardım paketlerimizi tek tek ailelere ulaştırdık. 
Paketleri alan aileler, günlerdir yemek yemeyen 
çocuklarının karnını doyurabilmek için hemen bu-
lundukları alanda ekmek ve yemek hazırlıklarına 
başladı. Yardım paketi verdiğimiz ailelerden Neval 
Muhammed’in, ‘Bizim Allah’tan başka kimsemiz 
yok, yer yatağımız gök yorganımız’ iyi ki sizler varsı-
nız ve bize ulaştınız. Sizler bizi unutmadınız’ ifade-
leri aslında bölgedeki durumu anlatmaya yetiyor.”

İlk etapta 30 bin ihtiyaç sahibine yardım 
ulaştırdık

Kamptaki insanların iki buçuk yıldır derme çatma 
çadır ve barakalarda çok zor şartlar altında yaşam 
mücadelesi verdiğini ifade eden Temelli, milletimi-
zin emanetlerini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Temelli, Yemen’e Sessiz Kalma kampanyasının baş-
latılmasını müteakip ilk etapta yapılan çalışmalarla 
6.000 aileye ulaşıldığını ve 30.000 ihtiyaç sahibine 
yardım götürüldüğünü kaydetti.
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YEMEN'İN 
SESİNİ

DÜNYAYA 
DUYURDUK

Selam, emniyet, anlaşma ve uzlaşma gibi yüce değer-
leri barındıran yüce dinimiz İslam; huzurlu bir top-
lum oluşmasını gaye edinmiştir. Şiddet ve terörle ta-

ban tabana zıt olan dinimiz, her vesile ile iyiliği, güzelliği, 
kardeşliği, merhamet ve adaleti, kısacası insanlığın yararı-
na olacak her türlü ahlaki ve sosyal ilkelere riayet etmeyi 
emretmektedir. 

Dinimiz; toplumları bölük-pörçük eden kavgaların ve ihti-
lafların sebebi değil; birlik ve dirliği sağlayan kaynaştırıcı 
bir unsurdur. Ancak şiddet, mezhebi kavgalar, iktidar sa-
vaşları, iç çekişmelerle ismi yan yana geçirilmekte ve bu 
türden hadiseler insanlık dramlarının yaşanmasına gerek-
çe gösterilmektedir. 

Küresel anlamda yaşanan çekişmelerin bir sonucu ola-
rak Kızıldeniz’e ve Hint okyanusunun Aden körfezine kı-
yısı olan, Resulullah (s.a.v.)'in "Hikmet'in Yemeni" dediği, 
hikmetin ve irfanın merkezi kadim medeniyet ve kültür 
yurdu olan Yemen bugün kan ağlıyor. Filistin, Irak, Suriye 
ve Myanmar’la birlikte bir İslam ülkesi olan Yemen’den de 
feryatlar yükseliyor.  

Yemen’de salgın hastalıklar, iç savaş, kıtlık, susuzluk her 
yanı sarmış.  Bugün İslam coğrafyalarında devam eden 
açlık, acı, Yemen’de artık özel bir hal almıştır. Kadınlar, ço-
cuklar, bebekler uzun zamandır açlıkla mücadele ediyor. 
Yemen’den artık kahve kokusu gelmiyor, aç ve biçare ço-
cukların, annelerin feryatlarının göğü titrettiği Yemen'den 
artık kan kokusu geliyor.

Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı himayesinde barış için-
de yaşayan, huzur adası Yemen’de, bugün Ortadoğu’da 
Suriye’den sonra en büyük dramlarından birinin yaşan-
dığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Zengin yer altı kay-
nakları, stratejik önemi, dünya ticaretinin merkezi olma-
sına rağmen, Yemen fakirliğin, sefaletin, abluka nedeniyle 
açlıktan ölümlerin diyarı haline geldi. 30 milyon nüfustan 
22 milyon halkın acil yardıma ihtiyacı var. Bugün 4 milyon 
Yemenli topraklarını terk etti. 3 milyon çocuk okuma ya-
şını kaybetmekte ve eğitimden mahrum hale gelmekte. 
500 bin çocuk gıda yetersizliğinden dolayı ölümle karşı 
karşıya. Bir milyonun üzerinde çocuk anasız, babasız ve 
sahipsiz kaldı.

Bu zulme uğrayan insanların sessiz çığlığına duyarsız kal-
mayan Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet 
Vakfımızla birlikte aziz milletimizin güçlü desteği ile “Ye-
men’e Sessiz Kalma” yardım kampanyasını başlattık. 

Daima mazlumun yanında duran Necib bir millet olarak 
derin tarihi bağlara ve ortak bir geçmişe sahip olduğu-
muz Yemen’de yaşanan insanlık dramına millet olarak 

Av. Mehmet Savaş POLAT
Türkiye Diyanet Vakfı

Genel Müdürü
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kayıtsız kalamazdık. 2015 yılı Mart ayından bugüne Ye-
men’de giderek kötüleşen insani durum ülkemiz tarafın-
dan yakından takip edilmekte, kardeş Yemen halkının 
yaralarının sarılmasına yönelik insani yardımlar aralıksız 
sürdürülmektedir.

Milletimizin gönlünde Veysel Karani’nin memleketi ola-
rak müstesna bir yere sahip olan Yemen, her geçen gün 
artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalı-
şıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 11 milyondan fazla 
insan hayatını kaybedecek. Temel gıda ve tıbbi malzeme 
ihtiyacının had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık 
ve susuzluk sorunu yaşıyor. Bir felaket diyarı haline gelen 
Yemen’de, acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik 
ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama, çocuk beslenme 
ürünleri, içme suyu için hızlandırılmış su kuyuları ve ço-
cukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç var. Savaş, 
şiddet ve açlıkla mücadele eden kardeşlerimizin yanla-
rında olabilmek adına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak Milletimizin merhamet eli olarak Ye-
men’deyiz.

Başlattığımız kampanyayla Yemen’in sesini tüm dünyaya 
duyurduk. Dünyanın birçok ülkesinden Yemen’e destek 
gelmeye başladı. İnsanların dikkatini Yemen’e çekmeyi 
başardık. Halkımızdan da dış ülkelerden de birçok Müslü-
manın bu kampanyaya destekleri başlamış durumda.

“Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına vatandaşlarımız 
çok büyük teveccüh gösterdi. Milletimize desteklerin-
den dolayı teşekkür ediyorum. Yemen’de yaşanan zulme 
duyarsız kalmayan gönüllülerimiz de Türkiye’nin dört bir 
tarafında Yemen için yardım çalışmaları, hayır ve iyilik 
çarşısı programları düzenlediler. Minik öğrencilerimiz cep 
harçlıklarıyla kampanyamıza katıldı. Türkiye’nin dört bir 
tarafından 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimiz harçlıkları-
nı biriktirdikleri kumbaralarını Yemenli kardeşleri için bo-
şalttı. Minik Kur’an talebelerinin bu duyarlı davranışı bizi 
çok duygulandırdı. 

Rize’de şahit olduğumuz bir olay var ki, Milletimizin ve ge-
leceğimiz olan minik merhamet elçilerimiz çocuklarımızın 
Yemen hassasiyetini en güzel şekilde anlatıyor. İlköğretim 
okulunda öğrenim gören bir yavrumuz, vakıf görevlileri-
miz tarafından okula konulan Yemen yardım sandığının 
içerisine öğlen yemeği için aldığı tostu bırakıyor.

Yemen’de kardeşleri açlıktan ölürken o tost boğazından 
geçmiyor. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 
diyen Peygamberin ümmeti olduğumuzu ve bu özü kay-
betmediğimizi bize bir kez daha hatırlatıyor. 

Yine kampanyamız kapsamında burs verdiğimiz, yurtları-
mızda kalan yerli ve yabancı öğrencilerimiz, ülkelerindeki 
ailelerini de harekete geçirerek Yemen için sessiz kalma-
dı. Topladıkları bağışları vakfımız aracılığıyla kardeşlerine 
gönderdi.

Yaşanan bu hadiseler tüm dünyada Yemen hassasiyeti 
oluşturduğumuzu ve kampanyamızın amacına ulaştığını 
göstermektedir. Elhamdülillah iyilikte ve yardımda yine 
öncü olduk. Yemen’de iç savaştan kaçarak çatışmasızlık 
bölgelerine sığınan ve aylardır hiçbir yardım alamayan 
yüzbinlerce insanın yaşadığı bölgelere ilk giren Türk STK’sı 
olduk. Milletimizin emanetlerini kardeşlerimize ulaştıra-
rak yaraları sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Ekiple-
rimiz bölgede başlattığmız çalışmaları aralıksız bir şekilde 
sürdürmektedir.

Tarih boyunca mazlumların yanında olan Milletimiz, Ye-
men’in çığlığına da sessiz kalmadı çok şükür. Milletimiz 
yardımlarıyla bundan sonra da Yemen’in yanında olacak-
tır.

Tarihin kendisine mazlumların hamisi olma görevini biç-
tiği bu necib milletin aziz evlatları atalarının iyilik misyo-
nunu yeryüzüne egemen kalmak adına, ebediyete kadar 
kötülüğe başkaldırmak adına biran bile durmaksızın yolu-
na devam ekmektedir.

Elhamdülillah iyilikte ve yardımda öncü 
olduk. Yemen’de iç savaştan kaçarak 
çatışmasızlık bölgesine sığınan yüz 
binlerce insanın yaşadığı bölgelere ilk giren 
Türk STK’sı olduk. Milletimizin emanetlerini 
kardeşlerimize ulaştırarak yaraları sardık ve 
sarmaya da devam ediyoruz.



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
gittiği Rize’de ilk olarak Rize Müftüsü ve Türkiye Di-
yanet Vakfı Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın’ı ziyaret 
etti.

Polat, burada, Rize Müftülüğü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Rize Şubesi’nin “Yemen’e Sessiz Kalma” kam-
panyası kapsamında Rizeli vatandaşların yapmış 
olduğu 453 bin liralık bağış ile İslampaşa Mahallesi 
4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin Yemenli kardeş-
leri için topladığı bağışı teslim aldı.

İl Müftüsü Yalçın nezdinde Rize halkına teşekkür 
eden Polat, kampanya kapsamında yardımların ar-
tarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin dört bir tarafından minik Kur’an tale-
belerinin harçlıklarını biriktirerek Yemen’e bağışta 
bulunduğunu dile getiren Polat, yaşları küçük ama 

kalpleri kocaman olan çocukların yapmış olduğu 
bağışları çok önemsediklerine ifade etti. 

“Rize’de bizi çok duygulandıran bir olaya şahit ol-
duk” diyen Polat, şunları kaydetti: “Vakfımızın Rize 
şubesi il genelinde çok sayıdaki okula kampanya 
kapsamında bağış sandıkları koydu. İl merkezin-
de bulunan Doğuşçay İlköğretim Okulu’ndaki bir 
öğrencimiz cuma günü gittiği camide hocamızın 
vaazında ‘Yemen için bir öğün yeme’ sözünden et-
kilenerek bağış sandığına öğlen yemeği için aldığı 
tostu bırakmış. Belli ki kardeşleri açken tok durmayı 
kendine yedirememiş. Belki cebinde verecek para-
sı yoktu, o an elinde tost vardı ve bağış sandığına 
onu bıraktı. Sahabevari bir davranış biçimi. Böyle 
bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavruları-
mızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tost, halen 
sandığın içinde atılan paralarla birlikte duruyor. Bu 
manzara bizi çok duygulandırdı.”

Öğle yemeği için aldığı tostu 
Yemenli kardeşlerine bağışladı

Rize’de gittiği camide hocanın vaazda “Yemen için bir öğün yeme” 
sözünden etkilenen ilkokul öğrencisinin bağış sandığına öğlen yemeği için 

aldığı tostu bırakması, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
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Müftülük ziyaretinin ardından Polat, yaklaşık iki ay 
önce göreve başlayan Rize Valisi Kemal Çeber’i zi-
yaret etti. Vakıf çalışmaları ve “Yemen’e Sessiz Kal-
ma” kampanyası hakkında bilgi veren Polat, Çeber’e 
Kur’an-ı Kerim hediye etti.

“İyilikte öncü vakıf Türkiye Diyanet Vakfı”

İlçe müftüleri ile de bir araya gelen Polat, gönüllü-
lük alanında yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın en büyük yar-
dım kuruluşlarından birisi olduğunu ve sadece in-
sani yardım çalışmaları yürütmekle yetinmediğini 
anlatan Polat, yürütülen faaliyetler sonrasında ihti-
da hikayelerinin ortaya çıktığını söyledi.

İnsanların yanına sadece yardım toplamak için 
gidilmemesi gerektiğini, normal zamanlarda da 
gerekirse köy köy, mahalle mahalle gezilerek vak-
fın bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ve devam 
eden faaliyetlerle ilgili bilgilendirmeler yapılması 
gerektiğine dikkat çeken Polat, “İnsanların gönlüne 
girerek gönüllü olmalarını sağlamamız gerekiyor. 
Bizim dolduramadığımız boşlukları art niyetli grup-
lar dolduruyor ve insanlar o yöne kanalize oluyor. 
Biz cami cemaatiyiz. Kendimizi doğru ve etkili an-
latmamız durumunda insanların gönlünde biz olu-
ruz. Bu konuyu vakıf olarak çok önemsiyoruz” diye 
konuştu.

Polat daha sonra Rize’nin ulusal yayın yapan kanalı 
Çay TV’de “İyilikte Öncü Vakıf Türkiye Diyanet Vak-
fı” özel programına katılarak vakıf çalışmaları ve 
“Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyası hakkında bilgi 
verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 145 ülkede sosyal ve 
hayri hizmetlerden dinî hizmetleri destekleme faa-
liyetlerine, eğitim kültür faaliyetlerinden cami hiz-
metlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüt-
tüklerini belirten Polat, mazlum coğrafyalara umut 
olan dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından 
birisi olduklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Yemen’e Ses-
siz Kalma kampanyasının yurt içinde ve yurt dı-
şında çok büyük destek gördüğünü anlatan Polat, 
toplumun her kesiminden Yemen için yardım et-
kinlikleri düzenlenip bağışlar yapıldığını söyledi.

Yemen’de büyük bir insanlık dramının yaşandığını 
dile getiren Polat, şöyle devam etti:

“Necip milletimiz yaşanan insanlık dramına kayıtsız 
kalmayarak Yemen’deki kardeşlerimiz için adeta se-
ferber oldu. Şu an bölgede bulunan ekiplerimizle 
birlikte bölgedeki sivil halkın ihtiyaçlarının tespi-
tini yaparak Yemen’in Marib, Taiz, El Cevf, Sey’un 
şehirlerinde yaşayan muhtaç ailelere insani yardım 
ulaştırdık. Yemen’in Marib ve Sey’un bölgelerin-
de Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçanların 
sığındığı 100 binlerce insanın kaldığı ve aylarca 
yardım yapılamayan kamplara acil gıda paketle-
ri dağıttık. Bölgeye ilk giren Türk STK’yız. Bundan 
sonraki süreçte de milletimizin emanetlerini hızlı 
bir şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya 
devam edeceğiz.”
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Yemen’de 2015 yılından bu yana devam eden iç 
savaş sonrasında ülke genelinde meydana gelen 
insani kriz nedeniyle çok sayıda insan açlık ve hij-
yen sorunları nedeniyle hayatını kaybederken, bu 
büyük insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye 
Diyanet Vakfı, zor günler geçiren Yemen halkının 
yanında olmak için “Yemen’e Sessiz Kalma” başlığıy-
la insani yardım kampanyasını başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenen 
tanıtım programının ardından “Yemen’e Sessiz 
Kalma” yardım kampanyası sosyal medya ve farklı 
mecralarda yayılmaya devam ediyor.

Hayırseverlerin büyük ilgi göstererek destek verdiği 

yardım kampanyasına bir destek de ünlü isimler-

den geldi. Çok sayıda ünlü isim kamera karşısına 

geçerek işaret diliyle Yemen’e yardım çağrısında 

bulundu.

Kamera karşısına geçen ünlü isimler arasında Ba-

hadır Yenişehirlioğlu, Murat Kekilli, Erdem Baş, 

Celal Al, Resul Aydemir, Burcu Çetinkaya, Rıza Ka-

yaalp, Levent Sülün, Berna Sülün, Ateş Fatih Uçan 

ve TDV’nin genç gönüllüleri Rumeysa Yaden ve Ali 

Bera yer aldı.

TDV Gönüllüsü ünlülerden
Yemen’e destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yemen’de 
yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için başlattığı “Yemen’e 

Sessiz Kalma” kampanyasına ünlülerden destek geldi.
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Sosyal medyada büyük ilgi gördü

TDV’nin tanınmış ünlülerinin yer aldığı video vakıf 
tarafından sosyal medyada paylaşılırken, İngilizce 
ve Arapça çevirisi ile de uluslararası platformlar-
da yer buldu.  “Yemen’e Sessiz Kalma” başlığıyla 
düzenlenen kampanyaya bakanlar, milletvekilleri 
ve üst düzey yöneticiler de destek verdi. Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dış İşleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu gibi çok sayıda isim sosyal med-
yada kampanya görsellerini paylaşarak Yemen’e 
yardım çağrısında bulundu. 

Vakfımızın Twitter’da başlatmış olduğu 
#YemeneSessizKalma hashtagine 
35 binden fazla tweet atıldı.

6 Aralık 2018 Perşembe
 1. Sıra #YemeneSessizKalma 

7 Aralık 2018 Cuma 
 6. Sıra #YemeneSessizKalma

TOPLAM ERİŞİM 35.123.794
Yemen kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederiz.
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Televizyonlardaki programlara canlı yayın konuğu 
olarak katılan Polat, Yemen’deki gelişmeler ve Diya-
net İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafın-
dan yürütülen “Yemen’e Sessiz Kalma’ kampanyası 
hakkında bilgi verdi.

30 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık 22 mil-
yonunun açlık ve iç savaşla mücadele etmek zo-
runda kaldığını ifade eden Polat, “Özellikle şiddetli 
çatışmaların yaşandığı sınır bölgesine 5 kilometre 
mesafedeki Taiz bölgesi ve Marib bölgelerindeki 
kamplara dağılmış yüz binlerce mülteci var. Sayı sü-
rekli artıyor. Dolayısıyla öncelikle bu bölgelere yar-
dım ulaştırmak gerekiyor” diye konuştu.

“Kampanyamızı tüm dünyaya duyurduk”

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen “Ye-
men’e Sessiz Kalma” kampanyasının tanıtım toplan-
tısının geçtiğimiz haftalarda yapıldığını anımsatan 
Polat, bu kampanyayla Yemen’de yaşanan dramı 
daha büyük kitlelere anlatarak farkındalık oluştur-
mayı amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden Yemen’e destek geldi-
ğini ifade eden Polat, “Kampanyamızı tüm dünyaya 
duyurduk. İnsanların dikkatini Yemen’e çekmeyi 
başardık. Halkımızdan da dış ülkelerden de birçok 
Müslümanın bu kampanyaya destekleri başlamış 
durumda” şeklinde konuştu.

Yemen’de açlık ve sıkıntının birkaç yıldır devam 
ettiğini anlatan Polat, iç savaşın devam etmesi, in-
sanların muhasara altında olması gibi nedenlerden 
dolayı bölgeyle alakalı bilgi alıp yardım yapmakta 
zorlanıldığını vurguladı.

“O bölgeye giden ilk STK’yız”

Bölgede birkaç farklı ülkenin kontrolünün bulun-
duğuna dikkati çeken Polat, geçişlerde problemler 
yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

İnsanların 
dikkatini 
Yemen’e 
çekmeyi 
başardık
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Yemen’e 
yapılan yardımların sürdüğünü belirterek, “Yemen’e Sessiz Kalma” 

kampanyası amacına ulaştı. Dünyanın birçok ülkesinden Yemen’e destek 
geldi. İnsanların dikkatini Yemen’e çekmeyi başardık” dedi.



“O bölgeye giden ilk Türk STK’sıyız. Arkadaşlarımız 
yaklaşık bir ayı geçkin bir süredir oradalar. Biz aslın-
da yıllardır orada çalışıyoruz. Ramazanda, kurbanda 
arkadaşlarımız giderek gerekli yardımları yapıyor. 
Ama iç savaş olunca durum daha farklı bir hal alı-
yor. Rutin yardım faaliyetleri yapmak zorlaşıyor. Şu 
andaki yardımların çoğu aslında oradaki çatışma-
lardan kaçan ve çatışmasızlık bölgelerine sığınan 
mülteci kardeşlerimize yönelik yardımlar. Yemen’de 
bir insanlık dramı yaşanıyor ve Müslümanlar olarak 
bu dramın son bulması için ilk etapta bizler öncü 
ve destek olmalıyız.”

“Yemen için yapılan her bir bağışın çok 
büyük kıymeti var”

“Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına milyonlarca 
kişiden destek geldiğini ifade eden Polat, “Yemen 
için yapılan her bir bağışın çok büyük kıymeti var. 
Çok küçük yardımlar bile birikerek çok büyük dert-
leri, kederleri, sıkıntıları çözmeye yarıyor” diye ko-
nuştu.

Bölgede şuan acil insani yardım çalışmaları yürütü-
lebildiğini ifade eden Polat, yakın zamanda hasta-
neler, sağlık hizmetleri alanında çalışmalar yapılabi-
leceğini vurguladı.

Bu yapılan bağışlarla acil insani yardım konusunda 
daha büyük projeler gerçekleştirebileceğini ifade 

eden Polat, “Yemen’e Sessiz Kalma kampanyasına 
vatandaşlarımız çok ciddi teveccüh gösterdi. Mil-
letimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” 
dedi.

“Diriliş Ertuğrul” setine ziyaret

Polat, canlı yayın programlarının ardından yurt için-
de ve yurt dışında izlenme rekorları kıran ve Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın gönüllü destekçisi “Diriliş Ertuğ-
rul” dizisi ve dizi ekibini çekimlerin yapıldığı sette 
ziyaret etti.

Dizi ekibi ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile 
bir araya gelen Polat, “Kadim medeniyetimizi gönül 
coğrafyamızda en iyi şekilde temsil eden tüm diri-
liş ekibine ve kıymetli yapımcısı Mehmet Bozdağ’a 
gönüllü olarak faaliyetlerimize katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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RÖPORTAJ

İnsanların ailesiyle birlikte izleyebildiği 
ender dizilerden birini yaptınız. 
Bu tarihi dizi projesi nasıl başladı, 
dizinin istikrarlı bir şekilde izlenmesini 
sağlamak için dikkat ettiğiniz hususlar 
nelerdir?

Projenin bir yıllık bir düşünsel alt 
yapısı var. Osmanlı Devleti'nin 
kuruluş sürecini anlatabilmek hep 
hayalimdi. Çünkü dünyanın en 
muhteşem hikayelerinden biri. 
Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle 
dünya tarihi değişti. Türklerin 
Anadolu'ya gelmesi; siyasi, 
ekonomik ve sosyal anlamda bin yılı 
kapsayan bir süreci başlattı. Bence 
'Diriliş: Ertuğrul'un başarılı olmasının 
nedeni; tarihle ilgili bir soru sorması 
ve tarihte onun cevabını vermesi...

Öte yandan elde ettiğimiz başarı 
ve istikrarın çalışma disiplini ve 
meseleye olan yaklaşımımızla ilgili 
olduğu düşünüyorum. Çünkü her 
şeyden önce 'Diriliş: Ertuğrul'un 
hikayesi aslında bizim hikayemiz. 
Bugüne kadar maalesef Türk 
sineması, kendi tarihiyle arasına 
perde koymuştu. 'Diriliş: Ertuğrul', 
bu anlamda çorak toprağa su 
serpti. İnsanımızda bir hasret vardı. 
'Diriliş: Ertuğrul', bu özleme cevap 
verdi diye düşünüyorum. Bunu 
yaparken, prodüksiyon olarak bütün 
teknikleri kullanıyoruz. Aksiyon 
sahneleri dünyanın önde gelen 
koreografi ekipleriyle yürütülüyor. 
Yönetmen ve teknik ekibimizle 
birlikte oyuncularımız ortak hayalde 
buluştu. Aramızda çok iyi bir ahenk 
oluştu; bu da seyirciye olumlu 
yansıyor diye düşünüyorum.

Diriliş projesiyle; geçmişten günümüze 
var olan gönül coğrafyamıza yeniden 
gönül köprüleri kurdunuz. Ülkemizden 
ve dünyadan bunun size yansımaları 
nasıl?

Gerek Türkiye’den gerekse dünyanın 
farklı ülkelerinden diziyle ilgili bazen 
şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyorum. 
Mesela diziyi Meksika’dan izleyip, 
yeni bölümün fragmanı için 
sabırsızlıkla beklediğini yazanlar 
da var, Türkiye’de alp kıyafetleriyle 
izleyenler de var. 

Her şeyden önemlisi Mısır'da bir aile 
evladına 'Ertuğrul' ismini veriyor. 
Amerikalı birisi Diriliş Ertuğrul'la 
beraber Müslümanlara bakış açısının 
değiştiği söylüyor. Kafkasya'daki bir 
insan diziyi izlerken kendini Diriliş 
Ertuğrul'a benzetiyor. Orta Asya 
içlerindeki insanlar 'atamız' diyor. 
Endonezya, Pakistan ve Afrika'daki 
herkes, Diriliş Ertuğrul'un vermiş 
olduğu mücadeleyi hayranlıkla 
seyrediyor. Onlara kahraman 
ecdadımızın destansı mücadelesini 
anlatmak beni ziyadesiyle memnun 
ediyor. Diriliş: Ertuğrul dizisi ülke 
sınırlarını aşan bir sevgiye dönüştü. 

Tarihimiz açısından önem arz eden 
konuları izleyicilere ulaştırırken gerek 
tarihi araştırmalarınız esnasında 
gerekse araştırmaları senaryo diline 
dönüştürürken sizi etkileyen/dikkat 
ettiğiniz hususlar nelerdir? 

Tarih biliminin her ilgi duyan 
tarafından bilinen tanımı malumdur. 
Geçmişi öğrenmeye vurgu yapan 
bu tanımlama bir mana da 
doğrudur. Ancak bizim yaptığımız 
çalışmalarda tarihi ele alışımız bu 
tanımlama ile sınırlı değildir. Çünkü 
tarih sadece geçmişi öğrenmek 
için öğrenilmez. Tarihin bugün ve 
gelecekle olan bağlantısı da tam 

DiRiLiŞ 
RUHU 

KITALARI 
AŞTI

Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
sürecini konu alan ve yayına 

girdiği ilk günden itibaren 
yurt içi ve yurt dışında 

büyük bir hayran kitlesi 
oluşan Diriliş Ertuğrul dizisi 

hakkında merak edilen 
soruları, dizinin yapımcısı 

Mehmet Bozdağ’a yönelttik. 
Bozdağ, verdiği samimi 

cevaplarla dizinin yapım 
aşamasından itibaren 
gelinen noktayı İyilik 

dergisine anlattı.

Mehmet BOZDAĞ
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olarak bu noktada ortaya çıkar. Zira 
tarih; üstüne emek verilmiş doğru 
çalışmalarla harmanlandığında bizi 
ileriye taşıyabilecek bir köprüye 
dönüşebilir. Bu da işi ancak ait 
olduğu mana içinde yapmakla 
mümkündür. Böyle yaptığınızda 
yani manaya sadık kaldığınızda, 
hem işin sürekliliği içinde sizi 
yıldırabilecek engellere karşı bir 
mukavemet gücü elde edersiniz 
hem de işin aslına uygun olması 
adına dikkate alacağınız sınırı çizmiş 
olursunuz. Bizim her çalışmamız da 
şiar edindiğimiz, işi manasına uygun 
yapma hassasiyetindeki hedefimiz, 
bulmaya mecbur olduğumuz ruhu 
ortaya çıkarmaya yönelik gayretler 
olarak okunmalıdır. Çünkü çeperi 
böyle bir mana ile kuşatılmış olan 
çalışmalar bizi aradığımız o ruha 
kavuşturacaktır. O ruhun bulunması 
demek üç asırdır ıstırabını çektiğimiz 
tekrar dirilme hamlemizin 
başlangıcı olacaktır. Türkistan’dan 
Anadolu’ya oradan da Rumeli’ye 
taşıdığımız ve maalesef son üç 
asırda yitirdiğimiz ikame ve terkip 
gücümüze kavuşmamızı sağlayacak 
en güçlü hamleler bu ruhla inşa 
edilmiş kültürel çalışmalardan 
geçmektedir…

Türkiye’de tarihi dizi alanında boşluk 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız, yapmış olduğunuz 
projeyle bu boşluğu ne kadar 
doldurabildiniz?

Türkiye ve medeniyet 
coğrafyamızda; inançlarımızı, 
tarihimizi, medeniyetimizi ve 
kültürümüzü konu edinen 
yapım, konsept ve senaryo 
bakımından büyük hacimli bir 
film ve dizi maalesef yapılamadı. 
Biz hem senaryo hem de konsept 
(kostüm-dekor-kurgu) ve yapım 
olarak bu boşluğu doldurmak için 
gayret sarf ettik. Konu edindiğimiz 
dönemin ruhunu iyi çözümleyip, 
senaryoda da iyi işledik. Çok 

gerçekçi bir hikâye kurguladık. 
Böylece izleyiciler dizimizi 
izlerlerken kendilerini hikâyenin bir 
kahramanı gibi görmeye başladı. 
Netice itibariyle biz gayret ettik, 
Cenabı Allah da bize böyle güzel bir 
iş yapmayı nasip etti.

Projelerinizin yurtiçi ve yurt dışı 
izlenme oranları düşünüldüğünde 
ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı 
açısından yayınlanan ülkelerdeki 
etkisini nasıl buluyorsunuz?

Örneğin Diriliş Ertuğrul dizinin 
yayınlandığı ülkelerde bilhassa 
da medeniyet coğrafyamızda 
kültürümüzün tanıtımına 
olumlu katkılarda bulunduğunu 
görebiliyoruz. Bugün Filistinli 
çocuklar üzerinde Kayı boyunun 
sembolü bulunan tişörtler giyiyor, 
Yemenli mülteciler çadırlarının 
üzerine Ertuğrul’un posterini asıyor, 
Özbekistan’da dizimizi izleyenler 
Türkiye Türkçesi’yle konuşabiliyor. 
Projelerimizin temel hassasiyeti 
insanların yüreğine dokunabilmekti 
ve bunu başardığımıza inanıyorum.

Önümüzdeki dönemde hangi 
projelerle izleyicinin karşısına 
çıkacaksınız? 

Çok fazla projemiz var ama ilk 
olarak Barbaros’u ve Malazgirt’i 
sinema filmi yapacağım. Tempolu 
bir dizi yapmak çok yorucu. 
Dünya’ya baktığımızda da daha 
kalıcı olduğundan sinema filmlerine 
yönelmek istiyorum. Malazgirt’i 
Türkistan’da çekmeyi planlıyoruz. 
Türkiye'nin en önemli projelerinden 
biri olacak. Ayrıca Oğuz Kağan 
Destanı ile ilgili bir şeyler yapmak 
istiyorum. İlerleyen dönemler için 
İmam Maturidî ve İmam Hanefî 
Hazretleri hakkında film projelerimiz 
var. Bir de Hazret-i Peygamber 
ve Sahabe dönemiyle ilgili bir iş 
yapmayı çok arzu ediyorum.

“Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyası 

kapsamında Vakfımıza emanet edilen 
bağışları Yemenli kardeşlerimize 
ulaştırmaya giden ekiplerimizi 
oradaki çocuklar; “Eyvallah 
beyim” diye karşıladı. Çocukların 
fotoğraflarını sizinle paylaşmıştık. 
O fotoğrafı gördüğünüzde neler 
hissettiniz?

Diriliş ruhunun Yemen’e kadar 
ulaşmış olmasından ötürü gurur 
duydum. Tabii bazı duyguları tarif 
etmek imkansızdır. Bize bu duyguyu 
tattırdığı için Rabbime sonsuz 
şükürler olsun.

Ülkemiz son yıllarda insani yardım 
alanında uluslararası arenada 
oldukça önemli işler yapıyor. Türkiye 
Diyanet Vakfı da aralarında gönül 
coğrafyamızın da olduğu 145 ülkede 
hayri ve insani faaliyetler yürütüyor. 
Ümmetin yeniden dirilişi noktasından 
hareketle bu faaliyetleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönül 
coğrafyamıza yönelik bu faaliyetleri 
göğsümüzü kabartıyor. Biz pek 
farkında olmasak da İslam dünyası 
her anlamda bizden büyük 
beklenti içerisinde. Diyanet Vakfı, 
bu beklentilerin bir nebzede olsa 
karşılanması adına çok önemli işlere 
imza atıyor. Bu faaliyetlerin gelecek 
yıllarda İslam dünyasının yeniden 
dirilişinde filizlenecek tohumlar 
olmasını diliyorum.



ÇARE KARDEŞLİKTE, ÇARE BİR OLMAKTA, ÇARE DİRİLİŞTE

Diriliş Ertuğrul 
dizisi ekibi, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile 

Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından 

yürütülen Yemen’e 
Sessiz Kalma 

kampanyasına 
sosyal medyadan 

destek verdi.
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Dizinin yapımcısını Mehmet 

Bozdağ ve oyuncular, 

Yemen'deki iç savaşa dikkat 

çekmek için 'Yemen'e sessiz 

kalma' , 'Yemen için diriliş 

vakti' “Cihangirlik sevdası” 

etiketiyle paylaşımlar yaptı. 

Ayberk Pekcan, Hande Soral, 

Dursun Ali Erzincanlı, Celal 

Al, Edip Zeydan, Hakan 

Serim, Oğuzhan Yarımay, 

Emre Üçtepe, videolu 

paylaşımlar da yaptı.
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Vakfımızın Twitter’da başlatmış olduğu 
#YemeneSessizKalma 
#YemenİçinDirilişVakti 
#CihangirlikSevdası hashtag’lerine  
30 binden fazla tweet atıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba
 Türkiye'de 1. Sıra 
 Dünyada 6. Sıra

TOPLAM ERİŞİM 26.592.248
Yemen kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederiz.



Özel bir kurumda eğitim gören öğrenciler, Diya-
net İşleri Başkanı Erbaş’a Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
(TDV) hesaplarına yatırdıkları 57 bin TL tutarındaki 
yardımın dekontunu takdim ettiler. Başkan Erbaş, 
yardım dolayısıyla öğrencilere teşekkür belgesi ve 
imzaladığı TDV’nin bağış makbuzunu verdi.

Başkan Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, öğren-
cilerin “Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına gös-
termiş oldukları duyarlılıkları için teşekkür etti.

İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan 
insanların yanında yer almak gerektiğini ifade eden 
Başkan Erbaş, “Çünkü bizim dinimiz bunu emredi-
yor. İnsanların, özellikle çocukların büyük bir zulme 
uğraması bizim yüreğimizi acıtıyor, kalbimizi sızla-
tıyor. Sizlerin, çocuklarımızın, gençlerimizin bunun 
bilincinde olması da bizi memnun ediyor, sevindi-
riyor” dedi.

“Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte güzel işler ya-
pacaklar. Şimdiden işi sıkı tutmaları gerekir” diyen 
Erbaş, şöyle devam etti: “Her şeyden önce biz ah-

laklı insan olacağız. Peygamber Efendimiz ‘mizan-
da en ağır gelecek amel güzel ahlaktır’ buyuruyor. 
Eğer ahlakımız güzel olursa mesleğimiz ne olursa 
olsun ahlakımız mesleğimize yansır. Öğretmen 
olursak, ahlaklı bir öğretmen öğrencisine rol mo-
del olur, öğrencisi de onun gibi olmak ister. Diyanet 
İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan görevlilerimiz, 
hocalarımız bunları anlatıyor. Ahlak çok önemli, bi-
zim milletimizin tüm mensuplarının bu konuda çok 
duyarlı olduğunu biliyoruz. İnşallah bu duyarlılık 
daha da artacak, devam edecek. Millet olarak en 
önemli hasletimiz, edepli, ahlaklı, inancına ve de-
ğerlerine bağlı, vatanını, milletini, ezanını, bayrağı-
nı seven bir nesil, bir gençlik, bir millet olmamızdır. 
Millet olarak bu çizgide yürümeye devam edeceğiz. 
Sizler de bu şekilde olmak için gayret eden gençler 
olacaksınız inşallah.”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat’ın da hazır bulunduğu kabulde, öğren-
ciler Yemen’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili duy-
gu ve düşüncelerini Başkan Erbaş ile paylaştı.

Öğrencilerden “Yemen’e Sessiz Kalma” 
kampanyasına destek

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, biriktirdikleri harçlıkları ile “Yemen’e Sessiz Kalma” 

kampanyasına destek olan öğrencileri kabul etti.
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ULUSLARARASI
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ÖDÜLLERİ

İYİLİK ÖDÜLLERİ

MART 2019

CANLI YAYIN

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

15:00
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl beşincisi dü-
zenlenecek “Uluslararası İyilik Ödülleri” programı 
için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir 
yanından iyiliğe öncü kişi ve kurumların yaşanmış 
iyilik hikâyeleri toplanmaya başladı.

“İyilik insanlığın gündemine yeniden 
gelmeli”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet 
Savaş Polat, vakıf olarak iyilik için yaşamayı varo-
luş sebebi gördüklerini ve bu doğrultuda insanları 
iyiliğe davet etmek için “Uluslararası İyilik Ödülleri” 
programını düzenlediklerini belirterek, “Türkiye’nin 
ve dünyanın ücra köşelerinde adını ve hikâyesini 
hiç duymadığımız iyilikleri kamuoyu ile paylaşı-
yoruz. İyilikle alakalı farkındalık oluşturup iyiliğin 
uluslararası alanda yayılmasını amaçlıyoruz. Kötü-
lüğün hakim olmaya başladığı bir dünyada iyiliği 
insanlığın gündemine yeniden hakim kılmak için 
bu programı düzenliyoruz” dedi.

Uluslararası İyilik Ödülleri programıyla, İslam vakıf 
medeniyetinin bugünün imkân ve dinamiklerine 
duyarlı bir anlayışla yeniden ihya ve inşası için far-
kındalık oluşturmak ve yeryüzünde iyiliği egemen 
kılmayı hedeflediklerini ifade eden Polat, şöyle de-
vam etti:

“Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya 

kadar” sloganıyla Türkiye’de ve 

dünyanın 145 ülkesine milletimizin 

hayır elini ulaştıran Türkiye 

Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak ve 

iyiye olan farkındalığı artırmak 

için şefkat ve merhamet timsali 

çalışmaları “Uluslararası İyilik 

Ödülleri” programı ile beşinci kez 

ödüllendirecek.
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“Elbette iyiliğin büyüğü, küçüğü olmaz, her iyilik 
değerlidir. Burada asıl amacımız ülkemize ve ya-
şadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, ufak bir 
iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüş-
tüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenle-
diğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri programından 
bu yana pek çok iyiliğin hikâyesini toplumumuza, 
yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2018 yılı 
içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, yurt 
içinde ve yurt dışında işbirliği yaptığımız kuruluş-
lar, vatandaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal 
medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye olmak 
üzere Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlara, 
Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar pek çok noktada 
yaşanmış binlerce hikâyenin arasından ön plana 
çıkan 8 hikayeye ve bu hikayenin kahramanlarına 
iyilik ödülü verdik. Ödüller Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından katılımcılara takdim 
edildi. İnşallah bu yıl da yine iyiliğin toplumun her 
alanında yayılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
Uluslararası İyilik Ödülleri vereceğiz.”

Dünyayı kuşatacak iyilik hikayeleri

Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluş yıldönümlerini bir iyi-
lik hareketine dönüştürerek Türkiye’de ve dünyada 
hizmet götürdüğü bütün ülkelerde iyilik, hayır ve 
ihsan konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 
2019 yılında beşinci kez Uluslararası İyilik Ödülleri 
veriyor.

Dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı 
kültürleri yapılan bir iyilik ile bir araya getiren, top-
lumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, tüm 
dünyayı kuşatacak iyilik hikâyeleri, 31 Aralık 2018 
tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org adresine ulaş -
tırıldı. Oluşturulan komisyonlar ve jürinin değerlen-
dirmesi sonucunda uygun görülen iyilik öncülerine 
2019 Mart ayı içerisinde yapılacak törende ödülleri 
verilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri 
hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik hikayelerine 
www.uluslararasiiyilikodulleri.com internet adres-
sinden ulaşılabilir.

mailto:iyilikodulleri@tdv.org
http://www.uluslararasiiyilikodulleri.com


Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
arasında imzalanan protokolle internet üzerinden 
başvuru yapan öğrencilerden mülakatta başarılı 
olanlar, Türkiye’de eğitim görmeye hak kazanıyor.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta Uluslara-
rası İmam Hatip Liselerinde dini eğitimin yanı sıra 
Türkçe, matematik ve coğrafya gibi alanlarda da 
eğitim alan öğrenciler, geleceklerini sağlam temel-
ler üzerine kurmak için gayret gösteriyor.

Afrika, Asya ve Avrupa’daki birçok ülkeden gelen 
yabancı uyruklu öğrenciler, burada aldıkları eğiti-
min ardından yine Türkiye’de üniversite okuyarak 
sadece kendi geleceklerini değil, ülkelerinin gele-
ceğinin de inşasına katkıda bulunmak istiyor.

Kayseri Uluslararası Ömer Halisdemir İmam Hatip 
Lisesi müdürü Sıddık Kaya, okullarındaki 220 ya-
bancı uyruklu öğrenciye en iyi şekilde eğitim ver-
meye çalıştıklarını söyledi.

Geleceklerini 
Türkiye’de inşa ediyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı  
tarafından başlatılan Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında 

73 ülkeden Türkiye’ye gelen ve Kayseri, Konya, Bursa, Sivas ve İstanbul’daki 
Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler 

ülkelerine hizmet etmeyi amaçlıyor.
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“Ülkeler arası gönül bağları kuruyoruz”

Öğrencilerle adeta ülkeler arası bir gönül bağı da 
oluşturduklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti: “Öğ-
rencilerin yurt dışından Türkiye’ye gelmesi Türkiye 
Diyanet Vakfına ait bir çalışma. Okulumuz 2006 yı-
lından itibaren uluslararası imam hatip lisesi olarak 
eğitim öğretime devam ediyor. 2018 yılı itibarıyla 
bin 100 civarında uluslararası öğrenci okulumuz-
dan mezun oldu. Bu yıl yine 118 öğrenci mezun 
ettik. Tabii mezun olan öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı üniversitede okuyor. Okumaya devam eden 
veya okulunu bitiren öğrencilerimiz de var. Mese-
la Taylandlı öğrencimiz bir üniversitede rektör yar-
dımcısı, mezun olan Afrikalı öğrencilerimizin çoğu 
da sivil toplum örgütleri kurarak kendi ülkeleri ile 
Türkiye arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik faa-
liyetler yapıyor.”

Kaya, sadece iyi bir öğrenci değil, iyi bir birey de 
yetiştirdiklerinin altını çizerek, “Öğrencilerimiz hem 
dini bilgi noktasında donanımlı hale geliyor hem 
de hangi üniversiteyi istiyorsa ona yönelik pozitif 
ilimler konusunda kendisini geliştiriyor. Öğrencile-
rimiz burada edindikleri bilgi, birikim ve tecrübey-
le aslında gittikleri ülkelerinde yeni bir dünya inşa 
etmenin peşindeler. Biz bu gençleri iyilik üzerine 
kurulacak dünyanın öncü erleri olarak görüyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Burada kardeşlik, ümmet ve birlik olmayı 
öğrendim”

Kazakistanlı öğrenci Mustafa Sungur, 3 yıl önce eği-
tim için Kayseri’ye geldiğini, tıp eğitiminin ardından 
ülkesine gidip hizmet etmek istediğini ifade etti.

Arnavutluk’tan gelen öğrenci Akif Darda ise ilk gel-
diğinde Türkçe dahi bilmediğini aktararak, “Burada 
dilden başka şeyler de öğrendim. Burada kardeşlik, 
ümmet ve birlik olmayı öğrendim. Mezun olduk-
tan sonra ülkemize geri dönerek hizmet edeceğiz. 
Ülkemizde de Türkiye’yi destekleyeceğiz ve birlik 
oluşturacağız.” dedi.

“Hayata farklı açıdan bakmaya başladım”

Sierra Leone’den gelen İbrahim Osman Kamara da 
Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada hayata farklı bir 
açıdan bakmaya başladığını dile getirdi.

Türkiye’de gelecekle ilgili planlarının da değiştiğini 
anlatan Kamara, “Buraya gelmeden önce gazeteci, 
siyasetçi olmayı istiyordum. Buraya geldikten son-
ra çok şey öğrendim. Artık okulu bitirdikten sonra 
ilahiyat okumak istiyorum. Önceden bunu hiç dü-
şünmüyordum. Buraya geldikten ve İslam eğitimi 
aldıktan sonra böyle düşünmeye başladım. Ülkem-
le Türkiye arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak is-
tiyorum” diye konuştu.
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Cenaze töreninde Nijeryalı Abdulfathi’nin babasının 
yazdığı mektubun okunması duygulu anlar yaşattı.

İlim yolunda geldiği Türkiye’de Rahmet-i Rahman’a 
kavuşan Abdulfathi, Kayseri Hunat Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardından vatandaşlar ve okul 
arkadaşlarının omuzlarında Kayseri İldem Mezarlı-
ğı’na götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ın Nijeryalı Abdul-
fathi’nin babasından gelen mektubu okuması üzeri-
ne duygulu anlar yaşandı. Abdulfathi’nin ilim yolun-
da olduğunu ve ömrünün şehadetle sonuçlandığını 
söyleyen Polat, sözlerine şöyle devam etti;

“Abdulfathi Olamigoke kardeşimiz ilim yolunda, 
gurbette ailesinden uzak bir ülkede vefat etti. O’nun 
için ölüm bir şehadettir. Kardeşimizin vefatı sonrası 
babasına oğlunun vefatının bildirilmesi ve cenaze-
nin Nijerya’ya gönderilmesi hususu sorulduğunda 
babası bizlere bir mektup yazdı. Mektupta aynen 
şunları bildiriyor:

‘Ben oğlumu sizin ülkenize bir şeyler öğrensin, İs-
lam’ın doğru bilgisini orada edinsin ve memleketine 
faydalı olsun diye gönderdim. Ama Cenab-ı Hakkın 

planı başkaymış. Bizler Müslüman olarak buna bo-
yun eğmek durumundayız. Ben oğlumun müsaade 
ederseniz kutsal Türkiye topraklarına defnedilme-
sini sizden talep ediyorum ve vefat eden oğlumun 
yerine bu ilmi alabilmesi için kardeşinin Türkiye’ye 
kabul edilmesini istiyorum. Buraya getirilmesi için 
harcanacak cenaze masraflarının da orada ilim yo-
lunda ülkenizde bulunan kardeşlerimize harcanma-
sını talep ediyorum’ diyor, ülkemize ve milletimize 
vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı dua ediyor.”

Polat, “Burada çok büyük vakur bir duruş görüyo-
ruz. Etkilenmemek mümkün değil. Bu kardeşimiz 
ümmetin bir evladıdır, bize emanettir. Kardeşimize 
Allah’tan rahmet diliyor, tüm ailesine de başsağlığı 
diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke’nin cenaze namazı-
nı Kayseri İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı 
Doç. Dr. Şahin Güven’in kıldırırken, Hunat Camii’n-
deki programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner 
Yıldız, Milli Eğitim camiası, Kayseri İmam Hatip Plat-
formu üyeleri, Gönüllü Kültür Kuruluşları yönetici 
ve temsilcileri, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri 
katıldı.

Nijeryalı “ilim şehidi” ailesinin isteği 
üzerine Türkiye’de defnedildi

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam 
Hatip Lisesi Programı kapsamında 

Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 

öğrenim görmek için gelen 14 yaşındaki 
Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke, geçirdiği 
beyin kanaması sonucu vefat etmesinin 

ardından ailesinin isteği üzerine 
Kayseri’de defnedildi.
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Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, TDV olarak üm-
metin, milletin çocuklarına eğitim hizmeti verdikle-
rini söyledi. Yurtlarda sadece barınma imkânı sun-
madıklarını aynı zamanda öğrencilere akademik ve 
burs desteği de verdiklerini ifade eden Polat, “Yurt-
larda verdiğimiz eğitimler ve desteklerle geleceğe 
yön verecek gençler yetiştiriyoruz. Birçok sivil top-
lum kuruluşuyla aramızdaki en önemli fark da bu. 
Bu özelliğimizle öne çıkıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin konaklama, yeme içme ve ders ça-
lışma gibi aktiviteleri rahatlıkla gerçekleştirebile-
cekleri mekânlar oluşturmaya çalıştıklarına dikkati 
çeken Polat, “Bizim için normal standartlarda olan 
bir yurt, özellikle uluslararası birçok öğrenci için 
geldikleri ülkeler ve yaşadıkları ortamlar dikkate 
alınınca saray konforunda olabiliyor. Onların hayal 
dünyalarında TDV’nin önemli bir yeri olacak” diye 
konuştu.

Çok önemli vizyon ve göreve sahip bu yurtlardaki 
personelin de çok daha özverili bir şekilde çalışma-
sı gerektiğini dile getiren Polat, “Buralarda kalan 
öğrencilere ne kadar fazla değer kazandırırsak ahi-
rete de bunu götürmüş olacağız” dedi.

Yurt hakkında bilgi veren TDV Yurtlar ve Sosyal Te-
sisler İktisadi İşletmesi Müdürü Zekeriya Soysal da 
daha önce kız yurdu olarak hizmet veren binanın 
yıkılarak yerine 120 öğrenci kapasiteli modern bir 
erkek öğrenci yurdu inşa edildiğini söyledi.

“Geleceğe yön 
verecek gençler 

yetiştiriyoruz”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü 

Av. Mehmet Savaş Polat, TDV Altındağ 
Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret 

ederek, Altındağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Zülkarneyn Avcı, KOMAŞ 

Genel Müdürü Emre Demiralp, TDV 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi 

İşletmesi Müdürü Zekeriya Soysal ve 
yurt yönetimiyle bir araya geldi.
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T ürkiye Diyanet Vakfı (TDV), çeşitli hayrî hiz-
metleri yanında eğitim öğretimi ve ilmî araş-
tırmayı da destekleyerek çok sayıda ortaöğ-

retim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, 
ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları 
açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, 
Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba 
topluluklarına kadar ulaştıran Vakfımız, 1983 yılın-
da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) 
çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştır-
maları Merkezi’ni (İSAM) faaliyete geçirmiş ve niha-
yet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan 
çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile taçlandırmıştır.

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıl-
lardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma 
noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, 
özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine 
katkıda bulunma ve bunu sağlayabilmek için yet-
kin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirme konu-
larında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri 
olmayı hedeflemektedir. 

Üniversitemiz, ülkemiz başta olmak üzere Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan ülke-
leri ile İslam ülkelerinin zeki ve başarılı gençlerine 
iyi bir üniversitede öğrenim görme fırsatı vermeyi 
tarihi bir sorumluluk olarak kabul etmekte ve bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
çatısı altında, 2010-2011 akademik yılında Felsefe, 
Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğ-
renci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 
2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölüm-
lere yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2014-2015 akademik yılın-
da ise Psikoloji, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve 
Arapça Mütercim-Tercümanlık programları açılmış 
ve bu yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans prog-
ramlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngiliz-
ce olmuştur.

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fa-
kültesi, 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili 

İSTANBUL

29 MAYIS 
ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Rektörü
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kısmen (en az % 30) Arapça olan İslam ve Din Bilim-
leri Programı’na öğrenci alarak eğitim öğretim faa-
liyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında 
“Uluslararası İlahiyat Programı’na da öğrenci alın-
mış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler 
için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. 
Ayrıca 2011-2012 akademik yılından itibaren fakül-
temizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla 
tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci 
olarak çeşitli dersler almak ve arapçalarını geliştir-
mek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ür-
dün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 aka-
demik yılında öğrenim dili İngilizce olan Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’na öğrenci 
alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup 
bu programa yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu 
İngilizce Hazırlık Sınıfı oluşturulmuştur. 2014-2015 
akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal 
Hizmet (Türkçe) programları açılmış olup ilk öğren-
ciler kabul edilmiştir.

Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları ya-
bancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için İstan-
bul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller 
Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) ve 
Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(29 MAYIS ARÖMER) açılmış olup bu merkezlerde 
dil öğrenimi, bilimsel ve mesleki gelişim için uygun 
ortam ve programlar oluşturulmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştır-
maları Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) ve Ekonomik 
ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (29 MAYIS EFSAM) da faaliyetlerini sürdürmek-
te olup bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön 
sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte 
başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurul-
ması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına 
hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağ-
lamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli 
ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken 
lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunma-
yı hedeflemektedir. Geleceğin akademisyenlerinin 
yetiştirilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek 
için üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünye-
sinde lisansüstü programlar açmış ve öğrenci kabul 
etmiştir. Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel 
araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşa-
bilmek için yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniver-
siteler ile iş birliği yapılmaktadır.

Kuruluşundan itibaren Altunizade Yerleşkesinde fa-
aliyetlerine devam eden üniversitemiz 2018-2019 
akademik yılından itibaren ağırlıklı olarak Ümrani-
ye Elmalıkent Ana Yerleşkesi ve kısmen de Ümra-
niye Yamanevler Yerleşkesinde eğitim öğretim ve 
akademik faaliyetlerini seçkin akademik kadrosu, 
yeni bölümleri ve öğrencileriyle birlikte geliştirme-
ye devam etmektedir.
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TDV’den Azez’e eğitim desteği

Türkiye Diyanet Vakfı özellikle eğitim, kalkınma, 
sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında kalıcı ve sür-
dürülebilir projelere ağırlık veriyor. Bu kapsamda 
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Azez’deki Mukaveme 
Kampı’nda 22 derslikli ilköğretim okulu açıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Bölge Dernek-
leri sponsorluğunda TDV tarafından yapılan eğitim 
kurumuna “Şehitler İlköğretim Okulu” adı verildi. 
Tüm araç ve gereçleri vakıf tarafından temin edilen 
okulda, 22 derslik ve idari bölümler bulunuyor.

Yaklaşık bin 800 öğrencinin eğitim alacağı okulda 
45 personel görev yapacak. Okulda ikili eğitim ve-
rilecek.

Okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Tür-
kiye Diyanet Vakfı ve Kilis Müftülüğü ile DİTİB Köln 
Bölge Dernekleri yetkilileri İrfan Saral, Süleyman 
Börek ve Adem Onur katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan okuldaki öğ-
rencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut Te-
melli, 4 bin ailenin yaşadığı kampta çocukların 
çadırlarda eğitim aldığını belirterek “Allah’a ham-
dolsun Almanya’daki bağışçılarımızın göndermiş 
olduğu yardımlarla 22 sınıflı bir okul yaparak eği-
tim hayatına kazandırdık” dedi.

Temelli, katkılarından dolayı bağışçılara teşekkür 
ederek vakıf olarak Suriye’de eğitim alanında çalış-
malara devam edeceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Adil Karme de kamptaki çocukların 
çadırlarda eğitim almak zorunda kaldığını söyle-
yerek “Yaz ve kış aylarında çadırda eğitim çok zor 
oluyordu. Geleceğimizi inşa edecek bu çocukların 
rahat bir okulda okumasına vesile olan Türkiye’ye 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kampta yaşayan Ebu Muhammed, üç çocuğunu 
okula gönderdiğini belirterek çadırda eğitim al-
dıkları için çocukların sürekli hasta olduğunu, yeni 
okulun açılmasıyla çocukların daha iyi koşullarda 
eğitim göreceğini kaydetti.

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

yardım elini ulaştırmaya devam ediyor.
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Mürşid Ekmel AYBEK 
Klinik Psikolog

FITRAT, EĞİTİM VE YENİ BİR MEDENİYET

Dünya tarihinde en köklü ve en hızlı değişimle-

re sahne olan bir yüzyılda yaşamaktayız. Geçmiş 

yüzyıllarda yaşanan dönüşümler değişimden ön-

ceki mevcudun gelişimini sağlamakta idi. Fakat ya-

şadığımız yüzyıl, sanayileşme ile birlikte her geçen 

gün yeni kavramların, yeni bakış açılarının, yeni 

paradigmaların, yeni mesleklerin, hatta yeni hasta-

lıkların ortaya çıktığı bir ilginç zaman dilimidir. Her 

bir keşif, icat, buluş ve oluşum yeni kelime ve kav-

ramlarla tanışmamıza neden olmaktadır

İnsan yararına kullanılmak üzere yeni yüzyılda or-
taya konan büyük teknolojik buluşlar, yaşamsal 
kolaylıklar sağlasa da aynı pozitif gelişimin insa-
nın mutluluğu ve huzuruna neden olduğunu ko-
layca söyleyemeyiz. İntiharlar, vandalizm ve sosyal 
çalkantıların yanında, depresyon, panik atak, şizof-
reni, paranoya, vb. nevrotik ve psikotik hastalıklar 
giderek artış göstermekte, ahlaki dejenerasyon, 
bencillik, hakka riayet etmeme gibi manevi hasta-
lıklar da giderek artmaktadır.

Eğitim ise toplumun bu tür problemlerini çözümle-
mek için önemli bir alan olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu nedenle her millet, eğitim boyutunda yeni 
arayışlar ve farklı çözümlemelere gitmektedir. İn-
san, çocuk ve eğitim alanındaki her çalışma, yeni 
kavramlar, kelimeler ve metotlarla tanışmamızı sağ-
lamaktadır. “İndigo çocuklar”, “X, Y, Z kuşakları” gibi 
tanımlamalar, “Çoklu Zeka”, “Montessori” gibi yakla-
şımlar ve çeşitli ödül, ceza, motivasyon sistemleriy-
le çocuğu disipline etme, eğitme çabalarını bu çer-
çevede ele alabiliriz. Bütün bu uygulamalar, sadece 
“nefs” ve “zekâ” temelli olup, insanı tanımlamada 
yetersiz kalmakta, özellikle “kalp ve akıl “boyutun-
dan tamamen uzak bir noktada bulunmaktadır.

Geliştirilen uygulamalar ile ilgili bir yorum yapma-
dan önce “Eğitim” konusunda bir tespit yapmakta 
fayda var; Eğitim bir bilim dalı değildir; çeşitli göz-
lem, deney ve araştırmalar sonucu elde edilen bul-
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gular, sosyal doku, kültür ve inancın da etkisiyle 
oluşturulan bir metodolojidir. Yukarıda sözünü et-
tiğimiz eğitim ile ilgili yaklaşımların her biri kendi 
sosyal dokusu, inanç yapısı ile harmanlanarak oluş-
muş, kendi sosyal ihtiyaçları doğrultusunda şekil-
lenmiştir. Batının kendi yaşam alanından doğmuş 
ve kendi problemlerine çözüm arayışında olan uy-
gulamaların her ülkeye ya da topluma uygun olabi-
leceğini düşünmek büyük yanlışları da beraberinde 
getirecektir. Bu nedenledir ki kendi topraklarımız 
dışında geliştirilen uygulamaları doğrudan almak, 
kendi sistemimize adapte etmeye çalışmak; kısa 
vadede fark edilemeyecek, uzun vadede ise derin 
sosyal dönüşümlere ve sosyal problemlere neden 
olabilecek riskler taşımaktadır. Eğitimciler bu konu-
da çok dikkatli davranmak zorundadırlar. Batıdan 
adeta bir ürün gibi ithal edilen yaklaşımlar ya da 
uygulamalar bir süre konuşulup, kullanıldıktan ve 
pazarlama aracı olarak iş gördükten sonra içi boşal-
tılmış bir kavram olarak bir kenara atılmaktadır.

Bir yandan bu tür metodolojik arayışlar sürerken, 
kendimize ait olan bir kavramı günümüzde bazı 
eğitimcilerin uygulamalarında sıkça duymaya baş-
ladık; Fıtrat Eğitimi. Bu kelime ve uygulamalar ile 
ilgili önemli gördüğüm birkaç hususu paylaşma ge-
reği duyuyorum;

Fıtrat ve Eğitim kelimeleri birbirine zıt iki kavram-
dır. “Fatr” kelimesinden türeyen ve yarmak, kazımak 
anlamına gelen fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” anlamı-
nı taşır. Fıtrat, yarma sonucu ortaya çıkan bir varlık 
halidir. İbn Manzur, Lisânü'l-Arab adlı eserinde Fıt-
rat’ı; yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, olarak 
tanımlar. Yani Allah’ın yarattığı mutlak bir yapıyı 
tanımlar. İnsanın fıtratı sabittir ve değişiklik kabul 
etmez. Rum suresinin 30. ayeti Fıtrat ile ilgilidir.

Mevcut eğitim yaklaşımlarımız, yaradılışı kabul et-
meyen, evrimle gelişen ve temeli ilkel olan insanın 
eğitilmesi gerektiğine inanan Batı kültürünün etkisi 
altındadır. Batı kültüründe, günahkâr olarak dün-

yaya gelen insanın yapısında, özünde değer, ahlak 
olmadığı anlayışı hâkimdir. Bu nedenle özünü “ilkel 
kabul ettiği” varlığın “Değerler Eğitimi” ve benzeri 
uygulamalarla eğitilmesi gerektiğine inanır. Uygu-
lanmaya başlanan Fıtrat Eğitiminde! de aynı man-
tıktan hareket edilerek, “Değerler”, “Dini Kurallar”, 
dinimizce sorumlu tutulmayan, sevgi ve şefkatle 
beslenmesi gereken çocuğa yüklenmeye çalışıl-
maktadır. Aslında, Değerler Eğitimi vb. uygulama-
ların tamamı aynı yaklaşımlarla Fıtrat Eğitimi başlığı 
altında yeniden karşımıza çıkmaktadır.

Oysa Fıtrat ne eğitilmeye ne de değiştirilme-
ye muhtaçtır. Fıtrat sabittir ve değişiklik yapıla-
maz. Eğitilmeye çalışılan her fıtrat aslında boz(ul)
maya başlanan bir birey demektir. Fıtrat dendiğin-
de farklı bir yaklaşımın ortaya konulması ve çocuğa 
gerek okulda gerekse evde farklı bir tutumun sergi-
lenmesi gerekmektedir.

Fıtrat Eğitimi, bir metod değildir. “Fıtrat” bilinmesi, 
tanınması, anlaşılması gereken bir kavramdır. “Fıt-
rat” okullarda, uygulamalarda, kitaplarda sıkça kul-
lanılarak yıpratılmaması, uluorta kullanılmaması, 
pazarlanmaması gereken bir kavramdır. “Fıtrat” her 
insanda var olan Allah’ın insana yerleştirdiği iç tak-
vimdir, dindir, yeteneklerdir, özelliklerdir.

Fıtrat, eğitim uygulamalarıyla ilişkilendirilmek iste-
niyorsa, öncelikle yapılması gereken şey, çocuğun 
özünü bilmek, çocuğu anlamak ve onu tanımak-
tır. Allahtan geldiğine inandığımız, eşrefi mahlukat 
olan, seleme-iyilik üzere doğan çocuğun davra-
nışlarını değiştirmek yerine onun doğal akışına, 
açılmasına, gelişimine fırsat verecek ortamlar oluş-
turulmalı ve onun yapısına uygun yaklaşımlar geliş-
tirilmelidir. Çocuğun genelde yaş özellikleri, özelde 
de yapısı, yetenekleri ve ilgi alanları dikkate alına-
rak imkânlar sağlanmalı, okul ve ev ortamları da 
buna göre şekillendirilmelidir.

İnsanlığa huzur ve saadet getirecek yeni bir mede-
niyetin inşası, ithal yaklaşımlar ve kavramlarla değil 
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ancak bu toprakların özüne uygun insan yaklaşım-
larını kısacası kendimize ait paradigmamızı eğitim 
uygulamalarımıza uyarlamakla mümkün olacaktır. 
Bununla birlikte, mevcut uygulamalarımız, eğitim 
metotlarımız, fıtratı eğitmeye kalkıştığı için fıtratı 
bozmakta ve yazımızın başında bahsettiğimiz kişi-
sel ve sosyal problemlere neden olmaktadır.

Mevcut yapıda yer alan kendi özümüze aykırı uygu-
lamalara kısa kısa değinecek olursak;

Çocukları sınıflamak;

Okulun ilk yıllarından itibaren çocukları başarıla-
rına, davranışlarına vb. göre tasnif etmek, her bir 
çocukta diğerini düşünmeyen, kendini öncele-
yen bencil bir anlayışın filizlenmesine neden ol-
maktadır. Çocuklar hipnotiktir, olumlu olumsuz her 
türlü etkiye açıktırlar. Çocukluk döneminde yapılan 
her uygulama çocuğun bilinçaltını şekillendirir. Hal 
böyle iken, oyunlarla etkinliklerle çocuğa kardeşliği 
dostluğu öğretmeye çalışmak, ezberletilmiş dav-
ranışlardan öteye geçememekte, bireyselleşmeyi 
esas alan bir sistemin örgüsünde yetişen çocuğun 
davranışlarını şekillendirmeye yetmemektedir. Ha-
yatlarının henüz başlangıç noktasında olan ve bir-
birinden ayrıştırılmış, henüz bilinçlenmemiş bir ya-
pıda olan çocukların, ilerleyen yıllarda aynı uğurda 
bir araya gelmeleri, pek de olası değildir. Hele de 
ümmet bilincini tesis etmek böyle bir yapıda daha 
da zor bir hale gelmektedir. Oysa, kendi inancımız-
da her çocuk bir emanettir, ayrıştırılamaz, ötelene-
mez, sevgiden, ilgiden yoksun bırakılamaz, olum-
suz hiçbir duygu ile yüz yüze bırakılamaz.

Ödül - Ceza;

Çocuğun koşullandırılması, onun doğal akışının 
engellenmesi anlamını taşır. Her ne sebeple olursa 
olsun ister Kur’an öğretimi için, ister güzel davranış 
kazandırmak için olsun, koşullanan çocuk, iç tak-
viminin oluşumuna engel olunmuş çocuk demek-
tir. İnsan, tekamül eden, kendi kendini geliştiren 

bir yapıda yaratılmıştır. Çocukluk refleksleri ise, bu 
tekâmül sürecinin çok önemli bir dönemini kap-
sar. İyi niyetli de olsa çocuğa verilen her ödül ve 
ceza onun kendi olmasını, iç kontrolünün gelişimi-
ni engeller, başkaları için, başkalarına göre yaşama-
sına, dış kontrollü ve rüşvetçi olmasına neden olur. 
Bu da çocuğun mutsuz ve hırçın büyümesi sonucu-
nu doğurur. İlerleyen yıllarda ise artık mutlu olmayı 
çevresinden onay görmeye bağlamış mutsuz bir 
yetişkin olarak çıkar karşımıza.

Ödül ve ceza uygulamaları çocuğun sabit fıtratı-
nı şekillendirmeye çalışmakta, çocuğun yapısını ze-
delemekte, özgüvenine ciddi hasarlar vermektedir. 
Çünkü ödül ceza sistematiğinin felsefesi, yaratılışı 
reddeder, insanın hayvandan geldiğine inandı-
ğı için özünün ilkel olduğuna inanır, ödül ceza ile 
terbiye etmeye çalışır. Bu durum çocuğun nefsani 
boyutunu beslemekle birlikte, manevi boyutunun 
ciddi oranda zayıflamasına neden olmaktadır.

Fıtratı önceleyen bir yapı ise, çocuğun her bir dav-
ranışının kendi özünde bir karşılığı, anlamı olduğu-
na inanır. Davranışı şekillendirme yerine,çocuğu, 
özeliklerini tanıyarak, onun gelişimine imkan sağla-
yacak bir ortamı oluşturmayı önceler. Çocuğun ser-
gilediği “taşkın” davranışları ödül ceza ile şekillen-
dirmek yerine sebep - sonuç ilişkisine odaklanarak 
çocuğun gerçek ihtiyacını tespit eder ve sorunun 
sonucuna değil, temel sebebine odaklanarak çö-
züm üretir.  

Elbette bu konuda söylenecek çok şey var satır-
lar ise sınırlı. Pratikteki bazı uygulamaların çocuğa 
verdiği hasarlardan satırların izin verdiği miktarda 
bahsetmek istiyorum;

Silgi Kullanımı; Çocuğun büyük emek harcaya-
rak yazdıklarını sildirmek, hatasını kabullenmeyip 
ve böylece kendisine kabullendirmeyip yok et-
mek, onu hatasız yapmaya çalışmak çocuğun ruh 
dünyasına zarar verir. Oysa çocuk hata yapar, do-
ğaldır, doğasındandır, hatası ile öğrenir. Olması ge-
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reken; çocuğun hatasının üzerini çizebilerek yoluna 
devam edebilmesini sağlamaktır.

Yazı yazma; Çocuğun okuldaki ilk yıllarında yazı 
yazmayı başarabilmesi onun yapısını çok zorlayan 
bir uygulamadır. Başarısız oldukça ve eleştirildik-
çe kendine olan güveninin zedelenmesine böylece 
yazmaktan nefret etmesine yol açar. Yazı yazdırma 
uygulamalarının daha esnek, çocuğu zorlamadan 
yaptırılması gerekmektedir. (Osmanlı döneminde 
özellikle Tanzimat öncesinde sıbyan mekteplerinde 
çocuğa yazı yazdırılmaması çocukluklarının daha 
rahat geçmesini, öğrenmenin daha kolay yolla ger-
çekleşmesini sağlamakta idi.)

Sınava tabi tutmak; İlkokul döneminde çocuğun 
sınava tabi tutulması, onda kaygı bozukluğunun 
ortaya çıkmasına neden olur. Çocuğun doğal akı-
şını zedeler, kendi olmasını engeller. Ayrıca sınav 
stresi çocuğun bildiğini de unutmasına neden olur. 
Çocuğa sınav yapıldığı söylenmeden ölçülmelidir ki 
şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlkokul Yönetme-
liği’ne göre de ilk üç sınıfta çocuğun sınavla muha-
tap edilmemesi gerekmektedir.

Evde ders çalıştırma; Anne babanın evde sürek-
li ders takibi yapması, çalıştırması, çocuk ile anne 
baba iletişimini ciddi anlamda zedelemektedir. Ço-
cuğun, anne babadan alması gereken sevgi, şefkat 
ve muhabbetin yerini ders takipleri, kurallar, tartış-
malar almakta, bu da çocuğun ruh dünyasında cid-
di travmalara neden olabilmektedir. Bu problem, 
ilk yıllarda fark edilmemekte, genellikle buluğ çağı 
ve sonrasında genç, aileden tamamıyla uzaklaşmış 
olarak, kronik bir iletişim problemi biçiminde biz 
yetişkinlerin karşısına çıkmaktadır.

Oyunu sınırlandırmak; oyun oynamak çocuğun 
en temel ihtiyacıdır, fıtratının gereğidir. Oyun, ço-
cuğun dünyaya adaptasyonunu sağlayan, hayatı 
ve kendisini anlamasını, tanımasını sağlayan en 
önemli araçtır. Oyunu elinden alınan çocuk hem 
yolunu kaybeder, hem de kendini. Oyun yerine ders 

koymak adeta çocuğun nefes almasını engellemek-
le eşdeğerdir. Bu nedenle çocuk özellikle anaokulu, 
ilkokul döneminde bol oyun oynayabilmelidir. Bilgi 
ise oyunlaştırılarak çocuğa sunulmalıdır ki, sağlıklı 
ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş olsun. Mevcut 
sistemimizde ilk dört sınıfın temelinde de bu an-
layış bulunmaktadır. Öğrenme ortamlarının buna 
göre şekillendirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun inanç boyutunda gelişimi de, salt öğ-
retmekle, ezberletmekle gerçekleşmez, çocuğun 
kendini bilmesinden, bulmasından, açılmasından 
geçer. Çocuğun Rabbini bilmesi, kendini bilmekten 
geçer. Bu nedenle, Rabbini bilen kendini bilir değil, 
“Kendini bilen Rabbini bilir”. dir.

Özetle, “Fıtrat”, uygun atmosferi bulduğunda, ihti-
yacına göre oluşturulan iklimle karşılaştığında ye-
şerir, gelişir, ortaya çıkar, yaradılışı üzere olan mey-
velerini verir. Kendini bulan çocuk huzurlu, dingin 
ve güçlü olur. Çocuğun açılması, fıtratının ortaya 
çıkması için yetişkine düşen görev, ona uygun ikli-
mi hazırlamaktır.

En temelde yapılması gereken şey; çocuk için hu-
zurlu ve güven verici bir ev ve sınıf ortamı sağlaya-
rak, onun yetenek ve özelliklerinin ortaya çıkması-
na yardımcı olmak, tavır, davranış ve tutumlarımızla 
da çocuğa örnek olabilmektir.

Yeni bir medeniyetin inşası; fıtratı tanımak, anla-
mak, kalp ve akıl temelli, fıtrata uygun bir yaklaşım 
ve sistem temin etmekten geçmektedir.
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Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katılımıyla 2015 yılında atılan ve başkent Tiran se-
malarında hızla yükselen caminin inşaatı yüzde 70 
oranında tamamlandı. Bölge Müslümanlarının ade-
ta 100 yıllık rüyası olan caminin yılsonuna kadar ta-
mamlanarak ibadete açılması planlanıyor.

Osmanlı zamanında Tiran'da bayram namazı kılı-
nan, bütün Müslümanların bir araya gelerek bay-
ramlaştığı ve geçmişin şahidi olan namazgah taşı-
nın bulunduğu Namazgah mevkiinde inşa edilen 
cami, gelenekten geleceğe uzanan ve gelenekle 
teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolo-
jisi ile Balkanlarda hakim olan Klasik Osmanlı Mima-
risi üslûbunu buluşturan bir yapı olarak tasarlandı.

Başkent Tiran’da halk arasında Namazgah olanak 
bilinen bölgede 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen 
cami 5 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip. Cami-
de dış alanlarıyla birlikte 10 bin kişi aynı anda na-
maz kılabilecek.

Külliye olarak inşa edilen cami, şehrin merkezinde 
yükselen dört minaresiyle şimdiden başkent Ti-
ran’ın sembollerinden biri haline gelmiş durumda. 
Aynı zamanda kütüphane, kültür merkezi, otopark, 
Kur'an kursu, sergi salonu, yemekhane ve konfe-
rans salonunun da yer alacağı caminin yanına "Bir-
likte Yaşam Müzesi" adını taşıyacak bir müze de 
inşa edilecek.

Camiler kapatılmıştı

Arnavutluk’ta 1950'li yıllarda 100 bin civarında nü-
fusa sahip Tiran'da yaklaşık 40 cami bulunuyordu. 
Ülkede 1967 yılında, dönemin komünist rejimi ta-
rafından dinin yasaklanmasıyla tüm camiler kapa-
tılmış, bunların büyük çoğunluğu yıkılmış, bir kısmı 
depoya, kültür evine ya da müzeye dönüştürül-
müştü.

Nüfusu bugün 1 milyonu aşan Tiran'da yaklaşık 
18 cami bulunuyor. Ancak şehirdeki Müslümanlar, 
yeterli cami olmaması nedeniyle cuma ve bayram 
namazlarını, sokaklarda ve meydanlarda kılmak zo-
runda kalıyor.

Arnavutluk'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın ya-
rısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor. Namaz-
gah Camiinin inşası bölgede yaşayan Müslümanla-
rın ibadethane ihtiyacını büyük ölçüde karşılamayı 
amaçlıyor.

Arnavutluk Namazgah Camii 
milletimizin emanetleriyle yükseliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arnavutluk'un 
başkenti Tiran'da inşasına başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi olma 

özelliğini taşıyan Namazgah Camisinin inşaatı, hayırsever milletimizin 
yardımlarıyla sürüyor.
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Temeli 2015’te atılan ve ülkenin en büyük camisi 
olma özelliğini taşıyan yapı, klasik Osmanlı mimari-
sinin izlerini taşıyor. Cami 5 bin kişinin ibadet etme-
sine imkan verecek kapasiteye sahip. 

Bazı bölümlerinde Sultanahmet Camisi’ni yansıtan 
yapının yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. 
İki minareli olarak inşa edilen cami, Osmanlı Dev-
leti’nden sonra Afrika’da bir Osmanlı Sultanı adına 
yaptırılan ilk cami olacak.

Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Türki-
ye’nin Cibuti’yle ilişkilerinin askeri odaklı olmadığı-
nı, kalkınmaya ve insani yardıma önem verdiklerini 
söyledi.

Türkiye’nin şimdiye kadar ülkede çok sayıda sosyo-
ekonomik projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Altı-
nok, inşasına başlanan su barajının yüzde 50’sinin 
de tamamlandığını dile getirdi.

Cibuti’nin en büyük camisinde 
sona gelindi

Türkiye Diyanet Vakfının Afrika ülkelerinden Cibuti’de inşa ettiği 
2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi’nin inşasında sona gelindi.





MAKALE

“KOMŞULARI AÇKEN” HİSSİZ VE GÂFİL,
“KARNINI DOYURAN MÜSLÜMAN DEĞİL”*

* Manzum Hadîs / Necib Fâzıl Kısakürek
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Rabbimiz buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 
yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 
yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan-
lar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi dav-
ranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip 
duran kimseyi sevmez.” {Nîsâ, 4/36}

“Cibrîl bana o derece tavsiyelerde bulundu ki, nere-
deyse komşuyu komşuya mîrasçı kılacak zannettim.” 

(Buhârî Hadisi)

İnsanı, Allâh Teâlâ’nın afv ve mağfiretine kavuştura-
cak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmak-
tır. Öyle hakîr ve sefîl bir kapıdır ki açlık kapısı; ora-
dan geçmek zorunlu olduğunda artık insan ne kadar 
büyük olursa olsun, o nisbette eğilmek zorunda ka-
lır. Açlık, ne dost, ne akrabâ, ne insanlık ne de hak 
tanır. İnsan bir kez sefâlete düşmeye görsün; vicdân 
ile nâmûsun sesi, aç bir mideden gelen feryatlar ya-
nında zayıf kalır. Bu sebepledir ki Rasûlullâh (s.a.v) 
Efendimiz: “Aç olanı doyurunuz, hastayı ziyaret edi-
niz, esiri hürriyetine kavuşturunuz!” (Buhârî Hadisi) buyur-
muşlardır.

Toplumların yıkılışına sebep iki şey vardır ki, birincisi 
açlık (ekmeksizlik), ikincisi ise ahlâksızlıktır. Toplum-
sal hayatın olmazsa olmazlarındandır komşularımız. 
Ve açlığın karşısında komşuluk ilişkileriyle insanların 
birbirine olan ihtiyaçlarını, barınmalarını, birbirle-
rine destek olmalarını ve bu sayede toplum içeri-
sinde huzurlu yaşamı sürdürmeyi hedef koymuştur 
dinimiz İslâm. Ahlâksız da olmaması önemli kom-

şunun… Zira iyi bir komşu nasıl insanın cennetini 
hazırlarsa, kötü bir komşu da cehennemini hazırlar.

İşte sahâbe hayatındaki bir tablodan örnek:

Rivayet edildiğine göre, Ebû Hureyre (ra)’nin şöyle 
dediği işitilmiştir:

- Peygamber (sav)’e:

“- Falanca kadın geceyi ibadetle geçirir, gündüzleri 
oruç tutar, çalışır ve sadaka verir, bir de dili ile kom-
şularına eziyet verir.” denildi.

Rasûlullah (s.a.v):

“- O kadında hayır yoktur. O cehennemliktir” bu-
yurdu. Ashab:

“- Falanca kadın ise farz namazları kılar, yağı alın-
mış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet et-
mez” dediler.

Rasûlullah (sav) buyurdular ki:

“- O kadın cennet ehlindendir.”

Hayatımızı, hâtıralarımızı, anlık davranışlarımızı, sı-
kıntılarımızı, sevinçlerimizi paylaştığımız sebepler-
dir  komşularımız,  dostlarımız…  Tevâfuken aynı  
apartmanda  veya  yan  yana  evlerde oturduğumuz, 
hatta birlikte çalıştığımız kişiler… Darda ve zorda 
kaldığımızda ailemizden önce yardımına ihtiyaç 
duyduğumuz, hayatımızın büyük bir döneminde 
yollarımızın kesiştiği can dostlarımız… Geç saatte 
oluşan bir problemin çözümünde, bir hastalık anın-

Dr. Burhan İŞLİYEN
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı



da, bir ihtiyacın acil yardımında, bize ilk önce el veya 
omuz veren insanlardır komşularımız... Bir tas çorba 
veya ekmek, şeker, un, tuz veya yerine göre umut, 
sevgi, akıl, yardım isteyebileceğimiz kişilerdir.

“Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir” 
(Edebu’l-Müfred) şuurunu mü’minlere aşılayan ve “çorba pi-
şirdiğin zaman, suyunu çok koy. Komşularını da gör 
ve gözet!” (Müslim) düstûruyla paylaşımı ve kardeşliği 
bize hatırlatmıştır.

Deylemî’nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerif’te; “iki kişi 
vardır ki, kıyamet gününde Allah onlara rahmet 
nazarıyla bakmaz. Akrabâlarıyla ilgiyi kesen kimse 
ve kötü komşu.” O halde, “Allâh’a ve âhiret gününe 
iman eden kimse komşularına eziyet etmesin!” bu-
yuran bizim Peygamberimizdir(s.a.v).

Rasûlullâh(s.a.v)’in komşuyu komşuya tavsiyesi üzerine 
o kadar dikkat çekici beyânları ve uyarıları vardır ki, 
bunları bilen bir kimse onları kendisi için anne-baba, 
evlâtlar ve kardeşler mesâbesinde kıymetli görür.

“Ev alma komşu al. Komşu da pişer bize de düşer. 
Komşu komşunun külüne muhtaçtır” gibi birçok 
anlam yüklü sözlere de konu olan komşuluk, çağı-
mızda ne yazık ki önemini kaybetmeye başladı. Ev-
lerimizin başköşesine taşıdığımız teknoloji ve sun-
duğu imkânlar, bizi komşularımızdan uzaklaştırdı, 
birbirimize olan ihtiyâcı azalttı, bizleri sosyal medya 
kulvarlarında a-sosyal, sönük, donuk, hissiyâtını yi-
tirmiş, duygusuz, alâkasız varlıklar hâline getirmeyi 
maalesef başardı.

Komşularımızdan habersiz yaşıyoruz. Oysa bir Müs-
lüman için geniş bir ev, iyi bir komşu ve rahat bir 
binek, dünya hayatında onun saadetini tamamla-
yan en büyük unsurlardır. Elde ettiğimiz teknolojik 
imkânlar ne kadar çok olursa olsun, bizi ne kadar 
zengin ve ihtiyaçsız hale getirirse getirsin; hiç kimse 
komşusuna ihtiyaç duymadan bir ömür tamamlaya-
cak kadar zengin değildir. Arkadaşsız kalabiliriz belki 
ama komşusuz kalamayız. Ancak yazıktır ki, “komşu 
komşunun külüne muhtaç” deyimi, yerini bugün 
maalesef “komşu komşunun gülüşüne/gülümseme-
sine muhtaç” sözüne terketmiştir.

Eski evlerin kapı ve pencereleri komşuluğa açılırdı. 
Şimdiki apartman dairelerinin alt alta, üst üste ol-
ması ve balkonlarının halı silkeleme, gürültü-şamata 
gibi yönleriyle kavgalara açılıyor olması da modern 
kentleşmenin bize getirdiği menfî sonuçlardan biri 
olsa gerek.

Güzel komşuluk, komşularımızı arayıp sormak, on-
ların iyi-kötü her hâliyle ilgilenmek ve onlara eziyet 
etmemek dînimizin bir gereği ve örnekliğini rehber 
edindiğimiz Rasûlümüzün bize tavsiyeleridir. Güzel 
komşuluğun neticesi de inşallah cennet nimetleriyle 
ödüllendirilmek olacaktır. Şunu da unutmamak ge-
rekir ki, komşudan gelebilecek eziyete katlanmak, 
sabır ve tahammül göstermek de komşuluğun yüce-
liklerindendir.

Hayır dile ki komşuna, hayırlar gelsin başına.
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HAYRİ HİZMETLER

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de 
190 milletten göçmenin bulunduğunu belirterek, 
“Türkiye iyiliği yeryüzünde her yere ulaştırmaya ça-
lışan birinci sıradaki ülkedir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı 
Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Des-
tek ve Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitimi gören göç-
men öğrencilerle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler 
Günü dolayısıyla makamında bir araya geldi.

Başkan Erbaş, tarih boyunca Anadolu halkının mu-
hacirleri kendinden kabul ettiğini ifade ederek, 
“Bugün de öyle kabul ediyoruz. Bizim için Anadolu 
topraklarında doğmuş ve bugüne kadar hayatım 
devam ettirmiş kardeşlerimizle sizin aranızda hiçbir 
fark yoktur” dedi.

Anadolu’nun bugün 190 ayrı ülkeden misafiri bağ-
rında barındırdığına dikkat çeken Başkan Erbaş 
“Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde hem en fazla ül-
keden göçmeni olan hem de hayri hizmetler nokta-
sında iyiliği yeryüzünde her yere ulaştırmaya çalışan 
birinci sıradaki ülkedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde TDV’nin deste-
ğiyle muhacir öğrencilere verilen eğitim desteğini 
anlatan Başkan Erbaş, “Sadece Kur’an kurslarımızda 
12 bin 362 misafir öğrenci öğrenim görmektedir. Bu 
öğrencilerimizden 817’si şu anda hafızlık yapıyor” 
şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet TV’nin göçmenleri konu edi-
nen çalışmaları olduğunu ifade ederek, “Göçmen-
lerle ilgili 52 bölümlük ‘Muhacir’ isimli bir program 
yaptık. Bu programda Suriyeli göçmenlerin hikaye-
leri anlatılıyor. 5 bölüm de ‘GöçErken’ belgeseli se-
yirciyle buluştu” dedi.

TDV işbirliğiyle göçmenlere yönelik çeşitli yardım 
kampanyaları düzenlediklerini dile getiren Başkan 
Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak göçmenlere 
yönelik yürütülen çalışmalarda Suriyelilerin yanı sıra 
Bayırbucak Türkmenleri, Doğu Türkistanlılar, Sudan, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Arakanlı kardeş-
lerimiz gibi ve son olarak Yemen için bir kampanya 
düzenledik. Başkanlığımızın göçmenler konusunda 
attığı en önemli adımlardan birisi de birlikte yaşa-
ma ve yardımlaşma şuurunun diri tutulmasını sağ-
layarak toplumsal bütünleşmeye vesile olmasıdır. 
Bununla ilgili hutbe, vaaz, önemli gün ve geceler, 
Ramazan gibi tüm vesilelerle farklı yönleri ve tüm 
boyutlarıyla göçmenlere, muhacir kardeşlerimize 
yönelik yapacağımız faaliyetleri, hizmetleri yürüt-
meye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Bün-
yamin Albayrak’ın yanı sıra Ürdün, Fas, Somali, Su-
dan, Filistin, Tacikistan, Afganistan, Cezayir, Irak, 
İran, Mısır, Arnavutluk, Yemen, Suriye ve Cibuti’den 
gelen ve Türkiye’de lise, lisans ve lisansüstü eğitim 
gören öğrenciler yer aldı.

Türkiye 
190 ülkeden 
göçmenleri 
misafir ediyor



Gine’nin başkenti Konakri’de İslam Kalkınma Bankası 
himayesinde, Gine Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen “Gine 
Konakri Uluslararası Vakıf Konferansı” kapsamında 
bölgede ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştiren Tür-
kiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş 
Polat, “Vakfımızın faaliyetlerini uluslararası alanda an-
lattık” dedi.

Dünyada kabul görmüş çok sayıda sivil toplum kuru-
luşunun yer aldığı konferansa katılmanın Vakfın ta-
nıtımı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken 
Polat, şunları kaydetti:

“Konferansta, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapma-
dan 145 ülkede eğitimden kültüre, sosyal ve hayri 
hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetle-
rine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş 
bir alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi anlat-
tık. Bir kez daha gördük ki, bu kadar geniş bir coğraf-
yada bu kadar çeşitli alanda yardım faaliyeti gerçek-
leştirebilen dünyadaki ender yardım kuruluşlarının 
başında geliyoruz. Konferansa katılan STK temsilcileri 
yürüttüğümüz faaliyetleri takdirle karşıladı. Bu tür 
organizasyonlar, vizyonumuzu ve ufkumuzu gelişti-
rebilmemiz adına bize de kazanımlar sağlıyor.”

Gine programı kapsamında Türkiye’nin Konakri Büyü-
kelçisi Ege Türemen’i ve TİKA Gine Ofisi Koordinatörü 
Gökhan Keser’i de ziyaret ettiklerini belirten Polat, 
Vakfın bölgede yürüttüğü çalışmalara vermiş oldukla-
rı destekten dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın işbirliği yaptığı partner ku-
ruluş temsilcileriyle de bir araya gelme imkanı bul-
duklarını anlatan Polat, “Mevcutta yürüttüğümüz 

faaliyetlerimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 
projelerle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Daha 
fazla insanın hayatına dokunabilmek için yapılması 
gereken konuları görüştük. Bu da bizim adımıza çok 
verimli bir görüşme oldu” diye konuştu.

Milletimizin emaneti akika kurbanlarının da kesimi-
nin yapılarak Konakri yakınlarındaki kırsal bölgelerde 
yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten 
Polat, insanların mutluluğuna ortak olabilmenin se-
vincini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Gine Maarif Okullarını ve Konakri 
yakınlarındaki bir köyde Kur’an Kursu ve ilkokul se-
viyesinde eğitim veren bir okulu da ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet ettiklerini ifade eden Polat, “Ço-
cukların zor ve kısıtlı imkanlarla Kur’an-ı Kerim öğ-
renmeye çalıştığına şahit olduk. Bu bize bir kez daha 
gösterdi ki hiçbir zorluk Allah’ın Kelamını öğrenme 
arzusunun önüne geçemiyor. Duygulu anlar yaşadık” 
ifadelerine yer verdi.

Polat, Afrika kıtasının Türkiye Diyanet Vakfı’nın en 
çok faaliyet yürüttüğü alanların başında gelmesi 
dolayısıyla Gine ziyaretini ayrıca önemsediklerini ve 
verimli bir program gerçekleştirmiş olmanın mutlu-
luğunu yaşadığını vurguladı.

“Vakfımızın 
faaliyetlerini 
uluslararası 
alanda anlattık”
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“Vakıf medeniyeti ve gönüllülük” üzerine öğrenci-
lerle hasbihal eden Polat, “Dünya sınırlarla çizilmiş 
olabilir ama iyiliğin sınırı yoktur düsturuyla önü-
müzdeki dönemde gönüllülük faaliyetlerimiz daha 
aktif bir şekilde devam edecektir” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarını aktif bir şekil-
de gerçekleştirebilmesi için yetişmiş insan kaynağı-
na ihtiyacı olduğunu dile getiren Polat, bu kayna-
ğın gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla sağlanmaya 
çalışıldığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülük çalışmalarının 
önümüzdeki dönemde daha aktif bir şekilde de-
vam edeceğini belirten Polat, “Ülkemizde ve dün-
yanın farkı coğrafyalarında bizleri bekleyen kardeş-
lerimize ulaşmak ve faaliyetlerimizi insanlarımıza 

daha iyi anlatabilmek için bütün mahallelerde, bü-
tün ilçelerde ve bulunabileceğimiz tüm mecralarda 
gönüllülük faaliyetlerini daha aktif hale getirece-
ğiz” dedi.

“Gençleri ve toplumu kötü emellerine alet 
ettiler”

Ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında bulu-
nan kötü niyetli grupların yıllar boyunca insanların 
iyi niyetlerini istismar ettiklerini belirten Polat, bu 
odakların insanların iyi niyetlerini istismar ederek 
kendi varlıklarını sağladığını ve gençleri ve toplu-
mu kötü emellerine alet ettiklerini ifade etti.

Polat, gönüllülük faaliyetlerinin gençlerin bireysel 
gelişimine de büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

“Dünya sınırlarla çizilmiş olabilir 
ama iyiliğin sınırı yoktur”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, TDV Ankara 
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türkiye Maarif Vakfı 
(TMV) arasında, dini istismar eden yapılarla mücadele, 
eğitim ve kültür faaliyetleri konularında işbirliği yapıl-
masına ilişkin protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile TMV Başkanı Prof. Dr. Bi-
rol Akgün, TDV ile TMV arasında FETÖ gibi dini istismar 
eden yapılarla mücadele, eğitim ve kültür faaliyetleri 
konularında işbirliği yapılmasına ilişkin protokolü im-
zaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleş-
tirilen imza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı ve 
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Türki-
ye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı hem yurt içinde 
hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eği-
tim verme noktasında güçlerini birleştirecektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında her yıl din hiz-
metleri konferanslarının yapıldığını ifade eden Başkan 
Erbaş, bu çalışmalarda FETÖ ve benzeri dini istismar 
eden örgütlerle mücadeleye önem verildiğini söyledi.

TMV'nin de yurt dışında eğitim alanında güzel çalış-
malar yaptığına işaret eden Başkan Erbaş, iş birliği 
kapsamında yurt içi ve yurt dışında doğru dini bilginin 
insanlara ulaştırılması ve İslamofobinin engellenmesi 
konusunda mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Erbaş, bu çalışmaların 15 Temmuz darbe girişimi-
nin ardından artarak devam ettiğini anımsatarak, “Türki-
ye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı hem yurt içinde 
hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eğitim 
verme noktasında güçlerini birleştirecektir. Protokolün 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin yurt 
dışında hizmet eden kurumlarının başında 
geliyor”

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise Türkiye'nin yurt 
dışında farklı alanlarda hizmet eden birçok kurumunun 
bulunduğunu anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
TDV'nin bu kurumların başında geldiğini söyledi.

Protokolle kurumların birikimlerinin paylaşımı nokta-
sında önemli bir iş birliği yapıldığını ifade eden Akgün, 
şunları kaydetti:

“Biz ele ele verip hem gönül birliği hem de fiili iş bir-
liği yaparak, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında 
yurt dışındaki etkinliğini daha görünür kılmak ve temsil 
ettiğimiz değerlerimizi oralara sağlıklı bir şekilde gö-
türmek istiyoruz. FETÖ ve benzeri gruplarla mücadele 
etmenin en efektif yolu sahayı boş bırakmamaktır. Bu 
iş birliğiyle insanların ihtiyaç duyduğu mesajı doğru 
kanallar ve doğru yöntemlerle götürerek, Türkiye'nin 
temsil ettiği değerleri yurt dışında daha doğru bir şekil-
de temsil edeceğiz.”

İmza töreninde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Se-
lim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eği-
tim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli, TMV’nin üst düzey yöne-
ticileri hazır bulundu.

“Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye 
Maarif Vakfı güçlerini birleştirecek”
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile 
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında, 

dini istismar eden yapılarla 
mücadele, eğitim ve kültür faaliyetleri 
konularında işbirliği yapılmasına ilişkin 

protokolü imzalandı.
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Sinan İNANLI
TDV Personeli

UMUT VE DUALARDAKİ ÜLKE; TÜRKİYE

Hac ve umre yolculuklarımızdan tanıma fırsatı bul-
duğumuz, sakin ve samimi hasletleri ile gıpta etti-
ğimiz kardeşlerimizin ülkesi Endonezya… Türkiye 
Diyanet Vakfı 2018 Kurban Organizasyonu kapsa-
mında Endonezya’dayız. Ülkemizden binlerce kilo-
metre uzaklıkta, Endonezyalı Müslüman kardeşleri-
mizle geçireceğimiz bayramın mutluluğu ve derin 
heyecanını yaşıyoruz. 

Programımız boyunca  gittiğimiz bölgelerde bizleri 
güler yüzle karşılayan Endonezyalılar, milletimize 
olan sevgi ve muhabbetlerini her fırsatta dile ge-
tirmekten geri durmadılar. Ülkemizdeki tüm geliş-
meleri yakından takip ettiklerini, başımıza gelen 
sıkıntılardan kurtulmamız için dualarını esirgeme-
diklerini sohbet ettiğimiz kişilerden öğreniyoruz. 
Özellikle Endonezyalı gençlerin hayallerinde Tür-
kiye’de üniversite okumak, hatta Türkiye’ye yerleş-
mek var. Bu ilgiyi sadece ekonomik kaygılarla açık-
lamak doğru değildir. Türkiye’yi onlara cazip kılan 
daha anlamlı nedenler olsa gerek. Çünkü yabancı 
ülke gözüyle bakmıyorlar Türkiye’ye. Kendilerini 
daha güvende hissedecekleri bir yer olarak görü-
yorlar ülkemizi. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımızın bu ülke-
de yüklenecek olduğu görev, İslâm dininin doğru 
tanıtılması ve istismarının engellenmesine önemli 
bir katkı sağlayacaktır. Bu coğrafya ile kuracağımız 
kardeşlik köprüleri, ülkemizin İslâm ve kardeşlik 

kültürünün doğru aktarılmasını sağlayacak, bu hiz-
metlerin zaman içerisinde kurumsallaşarak ilim, 
irfan ve ekonomik münasebetlere zemin hazırlaya-
cağı muhakkaktır.

Vakfımızın, kurban organizasyonları ve insanî yar-
dım çalışmaları ile ayakta tutmaya çalıştığı tarihî 
bağlar; kuracağımız dinî, kültürel, insanî ve ekono-
mik münasebetler sayesinde daha da sağlamlaşa-
caktır. Atacağımız her adım, bizden binlerce kilo-
metre uzakta yaşayan bu halk ile coğrafî uzaklığı 
ortadan kaldıracak, kardeşlik köprülerimizi yıkmak 
isteyen art niyetli emperyalist güçlerin tuzaklarını 
boşa çıkaracaktır. Endonezya bize çok uzak (san-
ma), Endonezya bize çok yakın.

Lombok adasının Mataram şehrindeyiz. Birkaç 
hafta önceki depremde yıkıma uğrayan ve yakla-
şık dört yüz bin kişinin çadırlarda kaldığı bölgeler-
de, kurban hisselerinin dağıtımını gerçekleştirdik. 
Adaya, başkent Jakarta’dan geldiğimiz, 19 Ağus-
tos Pazar günü saat 22.00 sıralarıydı. Arkadaşım 
Muhammed Tarık Albayrak ile beraber oteldeyken 
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büyük bir gürültü ile sallanmaya başladık, ardın-
dan elektrikler kesildi. Odadan çıkmak için kapıya 
doğru yöneldik, sarsıntının şiddeti ilerlememizi 
zorlaştıracak boyuttaydı. Duvarlardan gelen seslere 
uğultular eşlik ediyordu. Odadan dışarı çıktığımız-
da koridorda göz gözü görmüyordu. Bir süre tele-
fonlarımızın ışıkları ile acil çıkış kapısını bulmaya 
çalıştık, otelde kalan diğer insanlar telâş içerisinde 
sağa sola koşuşturuyorlardı. O an sadece memleke-
timizden binlerce kilometre uzakta bulunan ailele-
rimize kavuşmayı düşünüyorduk, dilimizde dualar-
la Rabbimizden bizi buradan sağ salim çıkarmasını 
diliyorduk. Bir süre sonra yangın merdivenlerine 
ulaşıp kendimizi dışarı atmayı başardık. Dışarıda 
kaldırım üzerinde, tedirgin bekleyişimiz sabaha ka-
dar devam etti. Daha sonra depremin 7 şiddetinde, 
merkez üssünün ise bulunduğumuz yere yakın bir 
kasaba olduğunu öğrendik.

Sabah olup ortalık aydınlandığında, bölgeye git-
mek üzere hareket ediyoruz. Coğrafya oldukça 
dağlık, yol inişli çıkışlı ve virajlı. Yolda yer yer heye-
lan sonucu zarar gören kısımlar olsa da aracımızın 
araziye uygun olması ilerlememizi etkilemiyor. Yol 
ilerledikçe geçtiğimiz köylerin durumundan felâ-
ketin boyutları daha da net anlaşılıyor. Taş üstünde 
taş kalmamış; evler, sağlık birimleri, camiler, okullar 
yerle bir olmuş. Manzara içler acısı, fakat karamsar 
değiller. Önlerindeki en acil mesele bir an önce ka-
lıcı evler inşa edip halkı yağmur mevsimi gelmeden 
buralara yerleştirebilmek, ardı arkası kesilmeyen 
yağmurlar başladığında işlerin daha da zorlaşacağı-
nı biliyorlar.

Dikkatimizi çeken bir başka husus ise halkın gü-
nünün büyük kısmını mescit hâline getirdikleri 
çadırlarda geçiriyor olmaları. Çadırlarda toplu hâl-
de namazlarını eda ediyorlar, ardından uzun uzun 
tesbihat ve dualarla Allah’a yakarışta bulunuyor-
lar. Her gün yatsı namazından sonra çocukların da 
katılımıyla yüksek sesle Yasin Sûresini okumak ise 
âdetleri olmuş. Bu çadırlardan birine girerek orada 
bulunan halkın acılarını paylaşmak istiyoruz. Göğ-
sümüzdeki ay yıldızlı bayrağı görmeleri kendimizi 
tanıtmamız için yeterli oluyor, “Türki Türki…” nida-
ları bir anda çadırı kaplıyor. Onlara, bizlere vekâlet 

vererek kurbanlarını gönderen Türk halkının ve 
devlet büyüklerinin selâmlarını iletmemizle birlik-
te çadırdaki coşku bir kat daha artıyor. Bu manza-
ra Vakfımızın çalışmalarına katılan her gönüllü ar-
kadaşımızın, dünyanın her bölgesinde karşılaştığı 
manzaralarla aynı olduğunu biliyoruz, umut ve du-
alardaki ülke Türkiye! Onlara Rasulullah (s.a.v) bu-
yurduğu üzere “kardeş olduğumuzu, tarağın dişleri 
gibi bir ve eşit olmamız gerektiğini, tıpkı vücudun 
azaları gibi ayrılmaz bir bütün olup birbirimizin 
acılarını hissetmemiz gerektiğini” söylüyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle burada olduğumuzu bilme-
lerini istiyoruz. Biz de onlardan, ülkemiz ve yeryü-
zündeki tüm mazlumlar için dua talebinde buluna-
rak yanlarından ayrılıyoruz.

Bayram günü kurban dağıtımlarını gerçekleştirdiği-
mizde yaşadığımız bütün zorluklar unutulmuş, ge-
riye sadece ümmetin güler yüzlü, lâtif insanlarına 
yapmış olduğumuz bu hizmetin mutluluğu kalmış-
tı. Vakfımızın merkezinde ve dünyanın dört bir ya-
nında fedakârca çalışan tüm gönüllü kardeşlerimi 
tebrik ediyorum.



TDV Genel Merkezinde protokol imzalanmasının 
ardından TDV ile Katar Hayır ve Yardımlaşma Der-
neğince (Katar Charity) 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla görme engelliler için hazırlanan 
90 dijital Kur’an-ı Kerim seti “Kalem El Basira”, Anka-
ra Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortao-
kulunda öğrencilere dağıtıldı.

TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, prog-
ramda yaptığı konuşmada, proje kapsamında 61 
ülkede 24 dilde mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldığını 
belirtti. Dünya genelinde Kur’an-ı Kerim’in kitap 
olarak ulaşmadığı birçok bölge olduğuna dikkati 
çeken Polat, şöyle konuştu:

“Bizler evimizde Kur’an-ı Kerim bulundurabiliyor, 
istediğimiz zaman açıp okuyabiliyoruz. Ancak 

Görme engellilere 
dijital Kur’an-ı 
kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile birlikte 

yürüttüğü “Hediyem Kur’an Olsun” 
projesi kapsamında görme engelli 

öğrencilere dijital Kur’an-ı Kerim 
seti “Kalem El Basira” hediye 

edildi.
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Kur’an’a bir bütün halinde dokunamayan kardeş-
lerimiz var. Kimisinde birkaç sayfa kimisinde birkaç 
cüz var. Biz başlattığımız proje ile bu kardeşlerimi-
zin ihtiyacına cevap veriyoruz. Bu zamana kadar 
1 milyondan fazla Kur’an-ı Kerim bağışı aldık ve 
bunların 800 bininin dağıtımını gerçekleştirdik. Bu 
hizmete farklı bir boyut kazandıran Katar Hayır ve 
Yardımlaşma Derneği de elektronik kalem vasıta-
sıyla okunan Kur’an-ı Kerim teknolojisi geliştirdi. Biz 
de o teknolojiye kıraat olarak Diyanet İşleri Başkan-
lığımızın kaynaklarından destek olduk. Ortaklaşa 
güzel bir proje çıktı.”

Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
da yer aldığını belirten Polat, ülke genelinde 1.000 
adet dijital Kur’an-ı Kerim seti dağıtılacağını belirtti.

Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği Türkiye Tem-
silcisi Muhammed Vahi ise dijital Kur’an-ı Kerim 
setinin görme engelli öğrencilere en güzel hediye 
olarak takdim edildiğini belirtti. Setin dünya ve ahi-
ret hayatında kullanıcılara kolaylıklar sağlayacağını 
ifade eden Vahi, “Kalem El Basira son teknolojiyle 
tasarlandı. Bu nedenle kolay kullanılabilen ve taşı-
nabilen bir set. Daha önce 5-6 dilde üretilerek dağı-
tımı yapıldı. Talep edilmesi halinde setin devamını 
yaptırabiliriz” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yaptı-
ğı hayır çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve 
örnek aldıklarını dile getiren Vahi, “Katar Hayır ve 
Yardımlaşma Derneği olarak TDV ile her türlü hayır 
çalışmalarında işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere dijital 
Kur’an-ı Kerim seti dağıtıldı.

Görme engelli 5. sınıf öğrencisi Yiğit Eski’nin 
Kur’an-ı Kerim okuduğu programda, “Hediyem 
Kur’an Olsun Projesi” ile “Kalem El Basira” tanıtım 
filmi gösterildi.

Proje kapsamında 1.000 adet dijital Kur’an-ı Kerim 
seti, ülke genelinde görme engelli öğrencilerin bu-
lunduğu okul ve Kur’an kurslarında dağıtılacak.



60

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından 2015’te hayata geçirilen “Hediyem Kur’an 
Olsun Projesi” kapsamında, Yenimahalle’deki Şehit 
Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’n-
de öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Hediyem Kur’an 
Olsun projesine 

yoğun ilgi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, 
hayırsever milletimizin “Hediyem 

Kur’an Olsun” projesine büyük 
ilgi gösterdiğini belirterek, “Proje 

kapsamında şu ana kadar 800 binin 
üzerinde Kur’an-ı Kerim dağıtımı 

yapıldı. Hedefimiz 1 milyonun 
üzerine çıkmak” dedi.



Hediyem Kur’an Olsun Projesi, Kur’an hediye etmek, hususen kuran alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için, işlenebilecek 
en kıymetli amellerden olduğundan hareketle, ülkemizde ve İslam dünyasının dört bir köşesinde Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç 
duyulan yerlerde çeşitli dillerde mealli Kur’an-ı Kerim’in bağışçılar yoluyla hediye edilmesini amaçlamaktadır.

Bağışlanan
Kur’an-ı Kerim

1.246.427
Dağıtılan

Kur’an-ı Kerim

776.213

Kur’an’ın
baskı ve dağıtımı
devam ediyor

180.000
Genel ve Yerelde 
çeviri çalışmaları 

devam ediyor

 24 Dilde• Türkçe • İngilizce • Fransızca 
• Arapça (Duri, Hafs, Verş, Medine Hattı)

 • Rusça • İspanyolca • Boşnakça 
• Azerice • Almanca • Darice • Kırgızca

• Amherice • Kazakça • Tamilce
• Arnavutça • Çeçova • Bengalce 

• Macarca• Nepalce • Bambaraca • Farsça

Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu’da

to
pl

am 61 Ülkeye
Kur’an-ı Kerim
dağıtıldı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdü-
rü Dr. Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, baş-
kanlığın ve vakfın insanlara sadece ekmek, gıda ve 
maddi yardımlar yapan değil aynı zamanda ilim ve 
hikmet elçiliği yapan önemli kuruluşlar olduğunu 
söyledi.

Proje kapsamında birçok ülkeye 1 milyona ya-
kın eser dağıtıldığını belirten Kurt, “Tabi sadece 
Kur’an-ı Kerim meali değil, bu kampanya dışında 
başkanlığımızın da desteğiyle tüm insanlık, İslam’ı, 
yüce dinimizi Türkiye örnekliği ve rehberliği ile öğ-
renme arayışı ve gayreti içerisindedir. Bu bizim için 
milletimiz için bir iftihar meselesidir. Bütün insan-
larımızı, bu ilim ve hikmet elçiliğine katkı vermeye 
davet ediyorum” diye konuştu.

“Halkımızın projeye ilgisi artmış durumda”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av.Mehmet 
Savaş Polat da “Proje kapsamında şu ana kadar 800 

binin üzerinde Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. He-

defimiz 1 milyonun üzerine çıkmak” dedi.

Yaklaşık 300 bin Kur’an-ı Kerim’in baskı aşamasında 

olduğunu dile getiren Polat, şöyle konuştu:

“Projemiz devam ediyor. Halkımızın projeye ilgisi 

artmış durumda. Vakıf olarak projenin önemini hal-

kımıza açıklıyoruz. Dünya üzerinde birçok bölgede 

yaşayan Müslüman kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’e 

ulaşma imkanı yok. Bizler onlara bu hizmeti gö-

türmüş oluyoruz. Birçok bölgede, Afrika’da aslında 

Kur’an-ı Kerim’i kitap halinde görmemiş olan kar-

deşlerimiz var. Dolayısıyla Yüce Kitabımızı bir bütün 

halinde ömürlerinde onlara görme imkanını da bu 

millet yaşatmış oluyor.”

Polat, halkın desteği sürdükçe okullarda Kur’an-ı 

Kerim dağıtarak, öğrencilere projenin önemini an-

latmaya devam edeceklerini dile getirdi.
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Afrika Müslümanlarına yerel dilde 
mealli Kur’an-ı Kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 
Malavi’de yaşayan Müslümanlara Chichewa (Çeçova) dilinde hazırlanan 

mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajının tüm 
insanlığa ulaşması için başlatılan Hediyem Kur’an 
Olsun projesi kapsamında hayırsever milletimizin 
hediye ettiği Kur’an-ı Kerimler ihtiyaç sahibi Müslü-
manlara ulaşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında TDV tarafından Afrika’nın Gü-
ney ülkelerinde yaygın olarak konuşulan Chichewa 
(Çeçova) dilinde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler, 

kırsal bölgelerde yaşayan halk, medrese öğrencileri 
ve hapishanelerde bulunan Müslümanlara hediye 
edildi.

Bölge Müslümanlarının talebi üzerine Türkiye Di-
yanet Vakfı tarafından hazırlanan 5 bin adet Chic-
hewa (Çeçova) dilinde mealli Kur’an-ı Kerimler ilk 
olarak Malavi’de dağıtılmaya başlarken, önümüzde-
ki günlerde Mozambik, Zimbabwe ve Angola gibi 
ülkelerde yaşayan Müslümanlara da ulaştırılacak.
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Bölgesel dillerde çeviriler yapılıyor

Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında Kur’an-ı 
Kerim’e ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşayan Müslü-
manların talebi üzerine bugüne kadar 24 farklı ev-
rensel ve yerel dilde mealli Kur’anı Kerim hazırlandı. 
Sadece belli bölgelerde konuşulan yerel dillerinde 
yer aldığı çeviriler arasında Sri Lanka’da konuşu-
lan Tamilce dili, Etiyopya’nın yerel dillerinden olan 
Amherice ve Afganistan’da konuşulan Darice dili ile 
Afrika’nın güney bölgelerinde konuşulan Chichewa 
(Çeçova) dili yer alıyor.

1 milyon 246 bin 427 Kur’an-ı Kerim hediye 
edildi

Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında bu-
güne kadar hayırseverlerce 1 milyon 246 bin 427 
Kur’an-ı Kerim hediye edildi. 24 dilde hazırlanan 
mealli Kur’an-ı Kerimler Asya, Afrika, Balkanlar, Gü-
ney Amerika ve Pasifik Asya’daki 61 ülkede yaşayan 
Müslümanlara dağıtıldı.

Yurt içinde ise başta imam-hatip liseleri olmak üze-
re tüm okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversite-
ler, öğrenci yurtları, cezaevleri, hastaneler, kursları 
ve ihtiyaç duyulan birçok noktaya ulaştırıldı. Şu ana 
kadar ülkemizde 245 bin 673 ve yurt dışında 510 

bin 540 olmak üzere toplam 756 bin 213 adet me-
alli Kur’an-Kerim hediye edildi.

Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında Kur’an-ı 
Kerim hediye etmek isteyen hayırseverler KURAN 
yazıp 4333’e SMS göndererek ya da online bağış 
sistemiyle projeye destek olabiliyor. Proje ile ilgili 
detaylı bilgi ise “www.hediyemkuranolsun.com” ady-
resinden alınabiliyor.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hediyemkuranolsun.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-2w6ng82zBpeGNcr2mOX-MLiQE7RJklWeRFZCTlhSSePNwWYMCOHWv5M&h=AT0Hv5oqJ22xsranh5Zy6UL4le5Q1qCybCmQudZUKi4RCDdS_5iPHuRf0__EAi2NrGd30xb5Bx-Y7uwSX7zIf3VmYKiGbDjJjdhHBgRgXY0Ik9aV6FrKQMWyanSxKAfO5b21m8ICn8aVWJcHmekJp_XUIILv2nejKn7SgPl_ICKrIVncazXd7XAGJO_5oT2j1uMbGcagyN7WfeRruRstOtASc5k1mrG5jKxE_x_BiFYcM4uFj9JeJjcUSZRZtItsUS3U3WqMDgXdCc7L0S6WalC9ZIC6InWadRiPZDokCizB6hZegCmn_55tE-ZdIrPKXDgMyIle1ML9QbnIG5cwCxhaNDCzcOdbmLYXoIYTATE7Y1mv3pz85nSuWTtSHBJ-E_M3CjPgBLLNWpFHaDwtevuFiXOyM1VfFICzFP5ZPzNIoQmxtnnrpfIbaGz-jPAnNlJNFlIwxlPm1sdxrpiY12KbfmnxwXbjEyouIqWy2kj27ldcjCnYpXgT1ll-zVhWUsrITR2FgpDogktvO6jMNEtH6-8FZCaIIplf8WPayxKU3_u6dWmbNCHGAV0au3F_Q3_E_tpoGHEB8p0xzdpnltGhuGZZsVcPNVUhRHNeIOXeZlu1zMdvtA8mfBs98ok1JGQk0d--
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Başkan Erbaş, bölge ziyaretleri kapsamında Kasım 
ayında Ürdün, Katar ve İran'ı ziyaret etti. Önemli gö-
rüşmelerin yapıldığı ziyaretleri değerlendiren Erbaş, 
ziyaretlerin Türkiye ve diğer ülkeler açısından çok 
önemli olduğunu ve görüşmeler neticesinde ülkeler 
arasında yapılacak işbirliğinin büyük kazanımlar ge-
tireceğine inandığını, bölge ülkeleriyle daha yoğun 
birliktelikler ve iş birliği yapılabileceğini olduğunu 
söyledi.

Bölgenin iki büyük devleti İran ve Türkiye’nin islamo-
fobiye, sömürgecilere ve terör olaylarına karşı güçle-
rini birleştirirse büyük mesafeler kat edileceğini dile 
getiren Başkan Erbaş, bu konuların İran ziyaretinde 
konuşulduğunu ifade etti.

“Daha fazla ziyaretçiyi Kudüs’e nasıl 
gönderebiliriz?”

Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya ziyaretlerin arttırılmasının 
önemini vurgulayan Başkan Erbaş, şöyle devam etti: 
“Daha fazla ziyaretçiyi Kudüs’e nasıl gönderebiliriz 
bunu konuşabiliriz. Biz Türkiye olarak Kudüs bağ-
lantılı umre ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bunu hem 
Diyanet İşleri Başkanlığı hem de özel şirketler olarak 
yapıyoruz. Bu konuda İran ile tecrübelerimizi payla-
şabiliriz. Mescid-i Aksa’nın maddi ve diğer sıkıntıları 
oluyor, camilerin ve mescitlerin tamir ve tadilatına 
ihtiyaç var. Bu konuda güçlerimizi birleştirip katkı 

sağlayabiliriz. Yine Kudüs ile ilgili ortak sempozyum-
lar düzenleyebiliriz, dünya insanlarını bilinçlendirme-
ye yönelik konferans, toplantı ve zirveler yapabiliriz. 
Çünkü bu konuda ne kadar çok hareket içerisinde 
olursak Kudüs konusundaki bilinç o kadar artacaktır 
ve Kudüs'ün ilelebet Filistin'in başkenti olduğu haki-
kati bütün dünya tarafından kabul edilecektir.”

“Cehalet, eğitim, ilim, irfan, bilgi ve hikmet ile 
ortadan kalkar”

Batı dünyasının sürekli bir şekilde islamofobiyi yay-
gınlaştırmaya çalıştığına ve İslam ile şiddeti ve şid-
dete dönük bir takım isimlerden oluşan örgütleri bir 
arada kullandığına işaret eden Erbaş, şu değerlendir-
meyi yaptı:

“İslam’ın barış dini olduğunu, İslam kelimesinin kök 
itibarıyla her zaman barışı tebliğ ederek bütün insan-
lığı barışa davet ettiğini, Müslümanın da barış insanı 
olduğunu söylüyoruz. Şu anda özellikle İslam dünya-
sında mezhepler arası, meşrepler arası, karşılıklı dü-
şünceler arası, insanları birbirine kışkırtan bu planla-
rın belli yerlerden üretildiğini, bunların belli yerlerde 
planlandığı ve tüm Müslümanlar olarak bunlara karşı 
çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Başkan Erbaş, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir diyo-
ruz. Bu farklılıklarla birlikte kardeşçe, birlik ve bera-

“İnancımızı ve 
medeniyetimizi doğru bir 

şekilde anlatmalıyız”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hem 

kendimizi, hem inancımızı, hem 
de medeniyetimizi çok doğru bir 

şekilde anlatmalıyız” dedi.
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berlik içerisinde çalışarak barışı yaygınlaştırmamız 
gerekiyor. İnsanlık bizden bunu bekliyor” dedi.

“Batı dünyası İslam’ı kaynağından öğrenmeli”

Başkan Erbaş, Müslümanları birbirine düşürmeye ça-
lışan, fitne ve tefrika çıkarmak isteyen mihraklara ve 
toplumlara hatta bazı idarecilere karşı teyakkuz içeri-
sinde hareket edilmesine vurgu yaptı.

Başkan Erbaş, değerlendirmesine şöyle devam etti: 
“Peygamber efendimiz, ‘Kişi bilmediğinin düşmanı-
dır’ buyuruyor. Hem kendimizi, hem inancımızı, hem 
de medeniyetimizi çok doğru bir şekilde anlatma-
lıyız. Batı dünyası, İslam’ı kaynağından öğrenmeli. 
Bugün İslam’ı yanlış uygulayan kişilere bakarak de-
ğerlendirmemelidir. Ön yargıdan vazgeçmelidir. Tabi 
bu konuda bize çok büyük görevler düşüyor, hem 
ülkelerimizde hem de Batı dünyasında İslam ile ilgili 
araştırmalar, sempozyumlar, konferanslar ve panel-
ler düzenlemeliyiz. Bilenler biliyor fakat İslam’ı sa-
hih kaynaklarından öğrenmemiş olanları bu şekilde 
uyarabiliriz. Bu noktada çok büyük imkanlarımız var. 
Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda’da 2 bin 
civarında din görevlimiz var.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı-
nın söz konusu ülkelerde uzantısı olan vakıflarımız 
var. O güçlerimizden istifade ederek İslam’ın barış 
dini olduğunu ve sadece İslam dünyasına değil bü-
tün insanlığa barış getirmeyi hedeflediğini anlatma 
imkanımız var. Şu ana kadar bunu yaptık, bundan 
sonra da hızlandırarak ve arttırarak yapmak istiyo-
ruz.” dedi.

İran ziyaretinin çok faydalı ve verimli olduğunu söy-
leyen Başkan Erbaş, "her iki ülkenin yöneticileri, ilim 
ve din adamları arasında tecrübe paylaşımıyla ilişki-
lerin daha da ileriye doğru gelişeceğini düşünüyo-
rum." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'ı terörize etmeye çalışan terör örgütlerinin 
oluşturduğu yanlış kanaatlerin ortadan kalkması 
noktasında en büyük görevin alimlere düştüğünü 
dile getiren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Alimlerin sık sık bir araya gelmesi gerekiyor, iki hafta 
önce Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Türkiye'de 
bir toplantısı oldu. Orada bin civarında ilim adamı 

toplandı ve 6 gün boyunca bu meseleler görüşüldü. 
Daha sonra İstanbul'da Avrupa Fetva Meclisi adıyla 
bir toplantı yapıldı. Avrupa'da yaşanan meselelerde 
bu kurumun devreye girmesinin çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. İslam dünyası ile Avrupa'yı bir 
araya getirmek, Avrupa'nın İslam dünyasıyla ilgili 
kanaatlerini tashih etmek açısından bu çalışmaların 
artması ve ilerlemesi gerekiyor. İlim adamları, maka-
leleri ve yazdıkları kitaplarla, konferans, sempozyum 
ve panellerde yapacakları tebliğlerle bu konuya çok 
önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“Türkiye olarak ensar diyarıyız”

Türkiye olarak yaşadıkları en önemli sorunlardan bir 
tanesinin göç sorunu olduğunu dile getiren Başkan 
Erbaş, “Biz ensarız, Türkiye olarak ensar diyarıyız. 
Buna da yeni başlamış değiliz. Yaklaşık bir asırdır 
belki iki asırdır dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme 
uğrayan, yurdundan yuvasından çıkarılmak zorunda 
kalan milyonlarca insana ev sahipliği yapmışız. Hat-
ta onların inancına bakmadan ev sahipliği yapmışız. 
Yeri gelmiş Yahudi’ye ve Hristiyan’a da ev sahipliği 
yaptık. Bugün de çok yüksek sayıda mülteci, muhacir 
ile bir arada yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ziyaretlerinde Din İş-
leri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan 
Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Mus-
lu, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet 
Savaş Polat, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, 
İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, 
Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Müslüman 
Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Ensari Yentürk’ün 
yanı sıra kurum yöneticileri eşlik etti.
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Fildişi Sahili milletvekilleri ve işadamlarından olu-
şan heyet, Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret etti. Karşı-
lıklı işbirliği alanlarına ilişkin konuşan Polat, Filistin 
meselesine işaret etti. Polat, Kudüs’ün tarih bo-
yunca Müslümanların kontrolündeyken her zaman 
huzur şehri olduğunu, Müslümanların gittikleri her 
yerde adalet, güven ve huzuru daim kıldığını ifade 
etti.

Maalesef günümüzde Kudüs’ün çatışmalar, kan, 
gözyaşı ile anılır hale geldiğini dile getiren Po-
lat,  “Kudüs sadece Müslümanların değil bütün 
insanlığın meselesidir. O nedenle herkesin sahip 
çıkması, herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi ge-
rekiyor. Çünkü Kudüs, birlikte yaşama kültürünü 
temsil eden tarihi bir yerdir. Tarih boyunca baktığı-
mızda Kudüs’te yaşanan hadiselerin siyasi olduğu 
aşikârdır” diye konuştu.

Polat, Kudüs’te sadece Müslümanlar değil, Hristi-
yanların da haklarından mahrum edildiğini, do-

layısıyla Kudüs meselesinde insanlığın birbirine 
tutunarak kendi haklarını koruyup sorunlarını çöze-
bileceğini vurguladı.

İsrail’in başkentini Kudüs’e taşıması hususunda 
dünyadaki birçok devletin Kudüs’ün haklarının 
korunması konusuna dikkat ettiklerine şahit ol-
duklarını ifade eden Polat, bu anlamda Afrika ül-
kelerinden ve Fildişi Sahili’nden de anlamlı destek 
geldiğini, bu destekten dolayı insanlık adına teşek-
kür ettiğini vurguladı.

“Dünyanın en büyük vakfı durumundayız”

Vakıf çalışmaları hakkında da bilgi veren Polat, 
2018 yılı itibariyle 145 ülkede insani, hayri ve sos-
yal hizmetler yürüttüklerini belirtti. Polat, “Faaliyet 
gösterilen ülke sayısı olarak da dünyanın en bü-
yük vakfı durumundayız. İnsana, din hizmetlerine 
dokunan hangi hizmet varsa Türkiye Diyanet Vakfı 
orada. Bu hizmetlerin başında da eğitim faaliyetleri 

Kudüs sadece Müslümanların değil 
bütün insanlığın meselesi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü 
Av. Mehmet Savaş Polat, Kudüs’ün 

tarih boyunca birlikte yaşama 
kültürünü temsil eden tarihi bir 

mekân olduğunu belirterek, “Kudüs 
sadece Müslümanların değil bütün 

insanlığın meselesidir” dedi.



geliyor. 111 ülkeden Türkiye’ye öğrenci getiriyoruz. 
Bu öğrencilere yurt ve burs imkânı yanında akade-
mik faaliyet alanlarında da hizmet veriyoruz” şek-
linde konuştu.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra insani ve sosyal yar-
dım faaliyetlerini de yoğun bir şekilde yürüttükleri-
nin altını çizen Polat, şöyle devam etti:

“Özellikle kriz bölgelerinde yürütülen kapsamlı 
yardım çalışmalarımız devam ediyor. Suriye’de Fı-
rat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde terörden 
arındırılmış alanlarda devam eden çok ciddi insani 
yardım hizmetlerimiz var. Terör örgütleri tarafından 
yıkılan, tahrip edilen 110 caminin tadilat ve tefrişa-
tını gerçekleştirdik. 160 caminin tadilatı ve tefrişatı 
için de çalışma başlattık. Çalışmalarımıza ek olarak 
tüm dünyada Kur’an-ı Kerim dağıtıyoruz. Bu güne 
kadar 1 milyondan fazla Kur’an-ı Kerim bağışı aldık 
ve yaklaşık 800 bininin dağıtımını gerçekleştirdik. 
Afrika başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanan tüm 
coğrafyalarda su kuyusu projelerimiz devam edi-
yor. İnşaat çalışmalarımız var. Avrupa, Balkanlar, 
Türki Cumhuriyetler gibi 16 ülkede büyük cami in-
şaatımız devam ediyor. Bu hizmetleri Türk insanın 
bize verdiği bağışlar ve dünyadaki Müslüman kar-
deşlerimizin duasıyla yapıyoruz.”

“Kudüs meselesi, dil, din, ırk ayrımı 
yapılmaksızın destek verilmesi gereken bir 
konu”

Fildişi Sahilli Parlamento Grup Başkanı ve millet-
vekili Kouadio Seraphin Yao da Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası 
Kudüs toplantısına katılım sağlamak amacıyla Tür-
kiye’ye geldiklerini ve işbirliğini geliştirmek için Tür-
kiye Diyanet Vakfını da ziyaret ettiklerini söyledi.

Kudüs’e destek vermek, hem İngilizce hem Fransız-
ca konuşan ülkelerin Kudüs’ün haklı davasının ya-
nında olması, onlara destek vermesi için platform 
kuracaklarını belirten Yao, “Kudüs meselesi, dil, din, 
ırk ayrımı yapılmaksızın destek verilmesi gereken 
bir konu. Bizim kıtamız Afrika, sömürgenin ne ol-
duğunu çok iyi biliyor. Herkesin kendi topraklarının 
sahibi olması ve o topraklarda özgürce yaşayabil-
mesinin önemini biliyoruz” diye konuştu.

Fildişi Sahili’nin büyükelçiliklerin Kudüs’e taşınması 
yönünde yapılan çağrılara hiçbir zaman destek ver-
mediğine dikkati çeken Yao, tüm insanlığın birlik 
olması ve dil, din, ırk ayrımı yapmadan Filistin halkı-
na destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu hizmetle-
rin takdire şayan olduğunu ifade eden Yao, “Bera-
ber el ele, kol kola olalım. Özellikle sağlık, eğitim, 
cami, okul, dini ve manevi hizmetler alanında Fil-
dişi’ne bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. 
Bizim halkımız Türk insanına çok destek verecektir” 
dedi.

Ziyaretin anısına TDV Genel Müdürü Polat, millet-
vekili Yao ve beraberindekilere Fransızca mealli 
Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Peygamber Efendimizin 
veladeti münasebetiyle düzenlenen 2018 Yılı Mev-
lid-i Nebi Haftası açılış programı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da ya-
pıldı. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda düzen-
lenen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, sala ve salavat-ı şerifler ile 
başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, Hazreti 
Peygamberimizin (s.a.v) bir yolculuk esnasında arka-
sında oturan genç yeğeni Abdullah Bin Abbas’a yatı-
ğı tavsiyeleri aktardı.

Gençlerin buna çok dikkat etmesi gerektiğini vurgu-
layan Erdoğan, tavsiyeleri şöyle sıraladı:

“Delikanlı Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Bir 
şey istediğinde Allah’tan iste. Şunu bil ki bütün in-
sanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdi-

ri dışında bir yardımları olamaz, bütün insanlar sana 
zarar vermek için toplansa, Allah’ın takdiri dışında 
sana hiçbir zarar veremezler. Bu konuda kalemler 
kaldırmış, sayfalar kurulmuştur. Bu kutlu öğütlerin 
hepimizi, bilhassa da hayatın cazibesine, dünyanın 
albenisine daha çok muhatap olan genç kardeşle-
rime rehber olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime, 
Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesini sürekli ola-
rak okumalarını da tavsiye ediyorum. Buradaki her 
bir kardeşimin, Kuran’ın ve Peygamber Efendimiz 
aleyhissalatu vesselamın müjdesine mazhar olarak, 
hesap gününde arşın gölgesinde toplanacak kimse-
ler arasında yer alacaklarına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını, 
düzenlediği güzel program için kutladığını dile geti-
rerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle özelikle Diyanet camiamızı birlik ve be-
raberlik içinde daha yoğun bir çalışmanın içerisinde 
olmaya davet ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini 

Mevlid-i Nebi haftası
dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimizin âlemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı 
Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl “Peygamberimiz ve Gençlik” teması ile gerçekleştirildi.
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tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Diyanet ca-
miamızı üzecek, milletimizle Diyanet mensuplarının 
arasını açacak tartışmaların hiç kimseye bir faydası-
nın olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha sevginin, 
rahmetin, merhametin, yoksulların, yolda kalmışla-
rın mazlumların ve en başta gençlerin peygamberi 
Resul-i Kibriya Efendimizi, kemal-i edeple yad edi-
yorum. Milletimizin ve tüm ümmeti Muhammed’in 
Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum.”

Peygamberimiz ve gençlik

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş da 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın tema-
sını “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirledikle-
rini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi’nin Pey-
gamberimizin şahsında insanlığın yeniden doğuşu-
nu ve aydınlık geleceğini ifade ettiğini kaydetti.

Peygamberin gelişiyle cehaletin, zulmün hâkim ol-
duğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumun ilmin, 
adaletin, şefkatin aydınlığında Asr-ı Saadete dönüş-
tüğünü ifade eden Başkan Erbaş,  “O’nun gelişiyle, 
bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir 
ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkıla-
bı yaşanmıştır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, “Mevlid-i nebiyi anmak, aynı zamanda, 
savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunla-
rın kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet 
ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini 
anlamaktır” dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında bütün 
camilerde yoğun programlar icra edilirken, gençler-
le özel buluşmalar gerçekleştirildi. 

Salon programları çerçevesinde okullarda öğrenci-
lerle şiir, kompozisyon, bilgi yarışmaları gibi etkin-
likler yapıldı. Yarışmalar sonucunda dereceye giren 
öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ayrıca televizyon 
ve radyolarda hafta ile ilgili programlar icra edildi.

23-25 Kasım tarihlerinde İstanbul’da, “Peygamberi-
miz ve Gençlik” konulu “Uluslararası Mevlid-i Nebi 
Sempozyumu” gerçekleştirilerek Mevlid-i Nebi coş-
kusu tüm yurtta dualarla idrak edilmiş oldu.

TDV’den “Mevlid-i Nebi Aşı” ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası 
dolayısıyla Melike Hatun Camisi’nde cuma namazı çı-
kışında vatandaşlara “Mevlid-i Nebi Aşı” ikram edildi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat’ın da ara-
larında bulunduğu heyet, Melike Hatun Camisi’nde 
cuma namazı çıkışı vatandaşlara aş ikramında bu-
lundu.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman 
halkla iç içe bir vakıf olduklarını söyledi. Mevlid-i 
Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camisi’nde 5 
bin kişiye yemek dağıttıklarını belirten Polat, “Hal-
kımızın bize büyük bir teveccühü var. Çoğu zaman 
yürüttüğümüz faaliyetlerde halkımız bize destek ve-
riyor. Biz de bu tip güzel günlerde halkımızla bir ol-
mak ve daha çok kaynaşmak adına bu tür faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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Bünyamin ALBAYRAK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürü

KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ

Irkımız, dilimiz ve 
rengimiz farklı ola-
bilir. Farklı coğrafya-
larda da yaratılmış 
olabiliriz. Ancak insan 
olarak her birimiz Al-
lah’ın kuluyuz. Yaratıl-
mamızda müdahalemizin 
olmadığı şeylerde üstünlük 
arayamayız. Üstünlük ancak tak-
vada, Rabbimizden sakınmaktadır. 
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 
“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden 
yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere 
ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaat-
sizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hak-
kıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 49/13)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygam-
berimiz Veda Hutbesinde ashabına, onların şahsın-
da bütün inananlara şöyle seslenmişti: “Sözümü iyi 
dinleyin, iyi belleyin. Rabbiniz birdir, babanız birdir. 
Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan yaratıl-
mıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üs-
tünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak tak-

vâ iledir. Müslüman 
Müslümanın karde-
şidir. Böylece bütün 
Müslümanlar kardeş-

tir.” (Buhârî, “Hac”, 132)

Sadece bir şeyler söyle-
mek veya bir şeyler yazmak 

için değil; iyice anlamak ve 
güzelce yaşamak için Peygamber 

Efendimizin sözünü iyi dinlemeli ve 
emir/tavsiyelerine uymalıyız.

Kardeşlik, iman bağıyla gönülleri birbirine bağla-
maktır. İranlı Selman ile Medineli Ebbu’d-Derda ör-
neğinde olduğu gibi. 

Kardeşlik, iyilik ve takvâda yardımlaşmaktır. Yoksa 
günah ve haksızlık yolunda değil.  

Kardeşlik, zulmetmemektir, yardımsız bırakmamak-
tır. Kardeşlik, bir müminin ihtiyacını gidermede, 
onun sıkıntısına derman olmada, kusurlarını örtme-
de gizlidir.
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Kardeşlik, kendisi için istediğini mümin kardeşi için 
istemektir. Eğer böyle olmazsa gerçek manada iman 
etmiş olamayız.

Kardeşlik, kardeşinin hak ve hukukuna riayet etmek-
tir. Onun saygınlığına asla gölge düşürmemektir.

Kardeşlik, birbirimizle ilgimizi kesmemektir. Birbiri-
mize sırtımızı dönmemektir. Birbirimize kin besle-
memektir. Birbirimize haset etmemektir. Birbirimiz-
le dargın olmamaktır.

Kardeşlik, merhamet, muhabbet ve şefkatte tek vü-
cut olabilmektir. Vücudun herhangi bir yeri ağrıdı-
ğında diğer organlar ona eşlik ettiği gibi, dünyanın 
herhangi bir yerinde mümin kardeşinin acısına or-
tak olmaktır. 

Kardeşlik, selam vermek selam almaktır. Kardeşlik, 
hasta olduğunda kardeşini yalnız bırakmamaktır. 
Davetine icabet etmek, ona her fırsatta dua etmek-
tir kardeşlik. Nihayetinde de kardeşlik dünyadan 
ahirete göçen mümin kardeşinin cenazesinde bu-
lunmak ona hüsn-i şahitlik etmektir.

Kardeşlik, şu kış gününde aç ve açıkta olan yoksul-
ların yardımına koşmaktır. Ülkemizi son kale görüp, 
muhacir olarak vatanımıza sığınanlara ensar olabil-
mektir.

Kardeşlik, sınırlar ötesine ulaşmak, Filistin’de, Myan-
mar’da, Suriye’de ve yüreklerin yandığı, acıların ya-
şandığı Yemen’e hatta tüm muhtaçlara/mazlumlara 
yardım köprüleri kurmaktır.

Kardeşlik, birliği ve beraberliği gerektirir. Kardeşlik, 
iyiliğe ve yardımlaşmaya, nihayetinde ise mutluluğa 
götürür. 

Müslüman, dünyanın gidişatına göre hayatını şekil-
lendir(e)mez. Nitekim günümüz dünyasında birçok 
insan, sadece kendi menfaati doğrultusunda har-
cama yapmayı ve mutluluğu da bu harcamalarda 
ararken, Müslüman, mutluluğu paylaşmada ve kar-
deşine yardım etmede bulur. Dünyanın neresinde 
olursa olsun bir mazlumun elinden tutmanın verdi-
ği mutluluğu başka hiçbir şey Müslümana yaşat(a)

maz. Nurettin Topçu’nun ifade ettiği gibi Müslüman, 
hiçbir emir ve talimat beklemeden, yapabileceği/
gücünün yeteceği her şeyi vazifesi bilir.

Müslümanın yardımlaşma anlayışı bir başkadır. 
Onun yardımı bütün mazlumlara ulaşır, zalimleri 
kuşatır. Zira Sevgili Peygamberimiz bir hadislerin-
de, “Din kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona 
yardım et” buyurur. Orada bulunanlardan biri, ‘Ya 
Rasulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. 
Ama zalimse ona nasıl yardım edeyim?’ diye sorun-
ca, Peygamberimiz(s.a.s): “Onu zulümden alıkoyar, 
zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım 
etmektir” diye cevap verir. (Buhari, Mezalim 4.)

Bizler biliriz ki, yapılan hiçbir iyilik boşa gitmez. 
Cenâb-ı Mevlâ bir ayette bize şöyle buyurmaktadır: 
“Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. 
Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazan-
mak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne 
varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlı-
ğa uğratılmazsınız” (Bakara 2/272.)

Asrımız, Müslüman coğrafyalarının kana bulandı-
ğı, çocukların gözlerinden yaş yerine kan aktığı, 
milyonlarca Müslüman’ın mülteci, muhacir olarak 
vatanlarını terk ettiği, bir taraftan kimilerinin obezi-
teden kurtulmak için çaba gösterdiği, diğer taraftan 
insanların açlıktan öldüğü bir zaman dilimi olarak 
hafızalara kazındı. 

Gün, zulmün karanlığına inat, rahmet ve iyilik nuru-
nu bütün dünyaya aktarma günüdür. Hiçbir beklen-
ti içine girmeden kardeşliğimizi en ulvi seviyeye çı-
karma günüdür. Gün kardeşlerimizin yanında olma 
günüdür.

Unutmayalım ki şayet biz güzel ve iyiye doğru adım 
atabilirsek, her türlü zorluğa katlanıp bütün maz-
lumların yanında yer alabilirsek Rabbimizin yardımı 
her daim bizimle beraber olacaktır. İyiler ve iyilikler 
yeryüzünde çoğaldıkça; kötüler ve kötülükler yer 
bulamayacaktır.

İnsanlığı ayağa iyilik kaldıracak; gönüllerimizi ancak 
iyilik birleştirecektir.
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Başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında 
bugüne kadar 15 farklı ülkede açtığı su kuyularıyla 
Asya ve Afrika’da yüzbinlerce insanının içme suyu 
ihtiyacını karşılayan Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina 
Faso, Nijer ve Togo’da 17 yeni su kuyusunu daha 
bölge halkının hizmetine sundu.

Ülkemizde ve dünyanın 145 ülkesinde, eğitimden, 
kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden uluslararası 
insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlarda 
faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, yok-
sulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı 
su kuyularıyla bir damla suya hasret insanların yar-
dımına koşuyor.

Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfu-
sun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ül-
kelerde su kuyusu çalışmalarını yoğunlaştıran Tür-
kiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 15 ülkede açtığı 
su kuyuları ile susuzluk sorunu yaşayan yüzbinlerce 
insana umut oldu.

“Bir Damla Hayat” projesi 
Afrika’ya umut oldu

Gerçekleştirdiği faaliyetlerle 

milletimizin mazlum 

coğrafyalardaki iyilik eli olan 

Türkiye Diyanet Vakfı, temiz 

suya erişim sorununun yaşandığı 

3 Afrika ülkesinde 17 yeni su 

kuyusu daha açtı.
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Bölgenin kalkınmasına katkı sağlanıyor

“Bir Damla Hayat” projesi kapsamında TDV tarafın-
dan açılan su kuyuları, insanların su ihtiyacını kar-
şılarken aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da 
katkı sunuyor.

Köy merkezinde açılan kuyular, öncesinde kilomet-
relerce öteden su getiren halka zaman tasarrufu 
sağlarken aynı zamanda öğrencilerin eğitim sürek-
liliğini sağlıyor. Açılan su kuyularının hemen yanın-
da hayvanların su içebileceği yerler yapılarak böl-
genin geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetlerine 
de katkıda bulunuluyor.

Açılan kuyular 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından su kuyusu açılan 
bölgelerin büyük çoğunluğunda elektriğin bulun-
maması nedeniyle güneş panelleri de kuruluyor ve 
su, elektrikli pompalar ile halkın kullanımına sunu-
luyor.

Yaklaşık 120 metre derinliğinde açılan ana damar 
artezyen su kuyuları, bölgenin ortalama 20 ile 30 
yıl arası temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasiteye sahip.
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TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen progra-
mın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, KAGEM’in inanç, kültür, sanat ve medeniyet 
değerlerinin insanlarla, özellikle de kadın ve genç-
lerle buluşmasına rehberlik etmek amacıyla 1996 
yılından bugüne kadar Türkiye’nin pek çok yerinde 
nitelikli faaliyetler yaptığını söyledi.

Başkan Erbaş, insanın, yaşadığı toplumla uyumunu 
sağlamada; barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sür-
düğü bir hayatın inşasında en önemli unsurun eği-
tim olduğunu vurguladı.

Bir arada yaşama hukuku ve ahlakının güçlendi-
rilmesi, sevgi, saygı ve muhabbetin pekiştirilmesi, 
inanç ve medeniyet değerlerinin özümsenmesi-
nin ancak eğitimle mümkün olacağını ifade eden 
Başkan Erbaş, “Aynı şekilde, bireysel ve küresel an-
lamda, fitne, tefrika, anarşi ve terörün önlenmesi 
açısından da en önemli imkân yine eğitimdir. Allah 
Rasulü, kötülüklerin anasını cehaletle ifade ediyor. 

Cehaletin ortadan kaldırılması eğitimle, ilim, irfan, 
bilgi ve hikmetle mümkündür. Kadın Aile ve Genç-
lik Merkezimizin yapmış olduğu faaliyetler bunun 
bir parçasıdır” dedi.

“Karşımızdaki en zorlu düşmanımız 
cehalettir”

Başkan Erbaş, bugün İslam coğrafyasının en önem-
li ve öncelikli meselesinin eğitim olduğunu ifade 
ederek, “Karşımızdaki en zorlu düşmanımız ceha-
lettir. Cehaletin üstesinden gelmenin yegâne yolu 
da hayatımızın her alanını bilgiyle donatmaktan 
geçmektedir. Zira bilgiyle yüceldikçe; hikmetle bes-
lendikçe, cehalet ortadan kalkacak, yüreklerimiz 
muhabbetle birleşecektir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, eğitim konusuna, okul ve öğretmen-
le birlikte hayatın tamamında ve herkesin katıldığı 
bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmasının oldukça 
önemli olduğunu belirtti.

“İdeal aile yapısı olmadan 
ideal bir toplumdan söz etmek 
mümkün değildir”

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Merkezinin (TDV KAGEM) 

2018 - 2019 faaliyet yılı açılış 
programı, Diyanet İşleri Başkanı ve 
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı.



Kadın ve gençliğe yönelik eğitimin hayati bir öne-
me sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, 
şöyle konuştu: “Bilgi, değer, erdem ve güzel ahlak 
ekseninde toplumun yücelmesi ve daha iyi bir gele-
cek inşası kadınlarımız ve gençlerimiz eliyle gerçek-
leştirilecektir. Bu açıdan bakıldığında da insanlığa 
en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin, kadın 
ve gençleri her daim öğrenime teşvik ettiği bilinen 
bir hakikattir. Bu konuda ayrımcılık yapılmamıştır. 
Allah Rasulü, Kur’an ile inşa ettiği İslam toplumun-
da, kadın ve gençlerin fıtratlarına uygun ve potan-
siyellerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamış, 
fikirlerini ve sorunlarını rahatça ifade edebilecekleri 
imkân ve özgüveni kendilerine kazandırmış ve on-
ları her yönüyle eğitim sürecine dâhil etmiştir. İşte, 
bugünün konusu olan KAGEM, bu asil gayeyi kuşa-
narak insanımıza ve özellikle gençlerimize rehberlik 
etmenin gayreti içerisindedir.”

“Aile, varlığında sayısız hikmetler barındıran 
güzide bir müessesedir”

Eğitim, sorumluluk ve gelecek söz konusu olunca 
gündeme gelen en önemli alanlardan birinin de 
aile olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Aile, tabii 
ve fıtri bir ihtiyaç olarak varlığında sayısız hikmetler 
barındıran güzide bir müessesedir. Aile, dünyaya 
gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eği-
tim yuvası, sevgi, huzur, rahmet ve sekinetin kayna-
ğıdır, membaıdır. Aile, sorumluluk, erdem ve gele-
neklerin kazanılmasıyla toplumsal huzurun; inanç, 
milli kimlik ve bilincin edinilmesiyle geleceğin te-
minatıdır. Dolayısıyla ideal aile yapısı olmadan ideal 

bir toplumdan ve aydınlık bir gelecekten söz etmek 
mümkün değildir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, KAGEM’in ilmi faaliyetlerden atölye 
çalışmalarına, yaz okulundan sosyal hizmet çalış-
malarına kadar pek çok alanda güzel çalışmalarla 
topluma büyük hizmetler sunmaya devam ede-
ceğine inancının tam olduğunu dile getirerek, “Bu 
gaye ile hizmet eden bütün kardeşlerime can-ı gö-
nülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, “Denge – Değer – Emanet Bağlamın-
da Çevre Ahlakı” başlıklı bir konferans verdi.

Programa, TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş 
Polat, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Us-
lan, TDV KAGEM Müdür V. Nurcan Yavuzyiğit ile KA-
GEM eğitimlerine katılan çok sayıda öğrenci katıldı.
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“Dünyaya güzel hikâyeler 
bırakıyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları,
2018 yılsonu değerlendirme 
toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Bur-
han İşliyen, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
İkinci Başkanı İlyas Serenli ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, çalışanlara 
hitap etti. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, 
toplantıda yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinde 
vakıf anlayışının önemli olduğunu vurguladı.

Vakıf malı, kamu malı hassasiyetinin Kur’an-ı Kerim 
ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetinde en faz-
la üzerinde durulan konu olduğuna dikkati çeken İş-
liyen, vakıf mensubunun, en küçüğünden en büyük 
harcamaya kadar yapmış olduğu tüm hizmetlerde 
emanete riayet bilinciyle çalışması gerektiğini belirtti. 

İşliyen, vakıf mensubunun yaşadığı toplumun değer 
yargılarına karşı bir sorumluluğun olması gerektiğini 
ve bulunduğu konumu güzel bir şekilde temsil etme-
si gerektiğini ifade etti.

“İyilik yolunda gurur verici çalışmalara imza 
atıyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Sa-
vaş Polat da Türkiye Diyanet Vakfının iyilik yolunda 
gurur verici çalışmalara imza attığını söyledi. 

Türkiye Diyanet Vakfının devletimizi, milletimizi dün-
yada gururla temsil eden hizmetler yürüttüğünü be-
lirten Polat, şunları kaydetti; “Vakfımız hem Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi köklü bir kuruma aidiyeti, hem 
de yaptığı çalışmalar hasebiyle çok kıymetli bir teşki-
lat. Vakfımızın kuruluş tarihi 1975 yılı olsa da kökleri 
aslında Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte yüzyıllara 
dayanan bir birikimle doludur. Tüm çalışanlarımızın 
bu hassasiyet ve bu şuur içerisinde hizmet ettiklerine 
elhamdülillah şahit olmaktayız.”

Polat, Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirdiği çalış-
malarla güzel hizmetlere vesile olduğunu ve dünyaya 
güzel hikayeler bıraktığına dikkat çekerek, bu hikaye-
lerin yaşanmasına vesile olan herkese katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
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Polat, “2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 
bütün şubelerimizle birlikte hayırla dolu bir yıl ge-
çirmiş olduk. Başta kurban ve ramazan ayı faaliyet-
leri olmak üzere elhamdülillah bereketli bir çalışma 
gerçekleştirdik ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Vakıf çalışmalarını yürütürken, çalışmalarımızı teşki-
lat mensuplarımıza ve milletimize daha iyi anlatmak, 
daha iyi tanıtmak durumundayız. Gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimize dünyaya güzel hikayeler bırakıyoruz. 
Hikayeler diyorum çünkü çalışmalarımız vesilesiyle 
bu hikayeler yaşanıyor, bir çoğunuz bunları yaşadınız, 
bu nedenle bizler insanlara bu yaşanılanları aktarma-
lı, çalışmalarımızın nelere vesile olduğunun tanıtımı-
nı yapabilmeliyiz. Sivil toplum kuruluşları devletlerin 
yumuşak güçleridir, bizler de Türkiye’nin en büyük 
yumuşak güçlerinden bir STK olarak pek çok insana 
ulaşabiliyoruz.  Bizleri bekleyenler var. Bu nedenle 
daha fazla hizmet üretmek durumundayız. Bu vesi-
leyle bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vakıf medeniyeti Peygamber Efendimizden 
(s.a.v) miras

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı 
İlyas Serenli ise vakıf ruhunun Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) döneminden bu yana devam ettiğini söyledi.

“Vakıf anlayışı Peygamber Efendimiz (s.a.v) dönemin-
den bu yana bizlere miras gelen bir anlayıştır” diyen 
Serenli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) ve sahabelerin hayatında çok kere 
görmek mümkün. Bu anlayış, geçmişten bu yana pek 
çok hayırlı ve güzel işin insanların hizmetine sunul-
masına vesile oldu. Osmanlı medeniyeti de bir vakıf 
medeniyetidir, devlet eliyle gerçekleştirilen pek çok 
hayır işi vakıflar aracılığıyla yapmıştır, sadece o döne-
me ait 26 bin 500 vakıf olduğu bilinmektedir.”

“İnsani yardım alanında birinci sıradayız”

Türkiye’nin dünyanın en fazla insani yardım yapan ül-
kesi olduğuna dikkat çeken Serenli, Türkiye Diyanet 
Vakfının da bu hayırda büyük bir katkısı olduğunu 
söyledi.

Serenli, “Yeryüzünde 58 İslam ülkesi var ve bunlar-
dan iki tanesi hayırda en fazla öncülük eden ülke-
dir. Bunların birincisi Türkiye’dir. Biliyorsunuz geç-
tiğimiz aylarda bir istatistik yapıldı, devlet olarak 
insani yardım açısından 8,5 milyar dolar yardım 
ile insani yardım alanında Türkiye, dünyanın en 
çok yardım eden ülkesidir. İkinci ülke ise Katar’dır. 
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak 145 ülkede 1.001 şubesi ile faaliyet gös-
teren dünyanın en büyük vakfı olmuşuz. Bizler bu 
açıklanan rakamların tam ortasındayız. Dini ve hayri 
yardımlarda Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın en fazla 
hizmet eden vakıflarından birisidir.”

“145 ülkede insanların duası bizimle 
beraberdir”

Serenli, “Bu hizmetlerin her noktasında hepimizin 
bir gayreti var, duası var. Senegal’da 600 kişi bizim 
dağıtmış olduğumuz kurban vesilesiyle Müslüman 
oluyorsa, onların duaları bizim üzerimizdedir. Onların 
çocukları bugün Dakar’da hafızlık yapıyor, o çocukla-
rın duası da bizim üzerimizdedir. Etiyopya’da caminin 
kapısına bir gün önce gelip yatan ve bizlerin getirece-
ği kurban etini sabaha kadar bekleyen ve o eti çocuk-
larına ulaştıran insanların duası da bizimledir. Sadece 
Türkiye’de değil dünyanın 145 ülkesinde bütün maz-
lumların ve bizleri bekleyenlerin duası bizimledir. Biz-
ler bununla ne kadar iftihar etsek azdır” diye konuştu.

Programda, Türkiye Diyanet Vakfına uzun yıllar emek 
veren personele plaket takdimi edildi.



KURUMSAL

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığının destekleriyle düzenlenen “Tutunmak 
Kısa Film Yarışması”nın gala programında Türkiye 
Diyanet Vakfı “yılın iyilik hareketi” farkındalık 
ödülüne layık görüldü.  

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı 
Devlet Konservatuvarı Salonunda düzenlenen 
programda, yarışmada ilk üçe giren katılımcılara 
ödülleri verilirken kültür  sanat camiasından çok 
sayıda ünlü isim de programda ödül aldı.

Yılın iyilik hareketi farkındalık ödülüne layık görülen 
Türkiye Diyanet Vakfı adına konuşma yapan Genel 
Müdür Av. Mehmet Savaş Polat, böylesi güzel 
çalışmaların devamını diledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
145 ülkeye ulaştığını belirten Polat, “Bütün mazlum 
coğrafyalara ulaşacak şekilde hizmetlerimizi 
götürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı dünya üzerinde 
bütün alanlarda sadece insani yardımda değil, 

eğitim ve inşa hizmetlerinde ve insanı ilgilendiren 
pek çok alanda hizmet veren dünyanın en büyük 
teşkilatıdır. Dünyada birçok teşkilat kısıtlı alanlarda 
bu hizmeti insanlara götürüyor. Biz elhamdülillah 
bütün alanlarda insana dokunuyoruz. Ben bu 
ödülü vatan düşmesin, bayrak düşmesin diye 
birbirine tutunan bir milletin neferi, bir ferdi 
olarak, ümmetin, mazlum coğrafyaların son kalesi, 
tutunacak son dalı olan ülkemize tutunan mülteci 
kardeşlerimiz adına aldım. Teşekkür ediyorum. Bu 
tür güzel çalışmaların devamını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum” diye konuştu.  

Türkiye Diyanet Vakfı’na 
“Yılın İyilik Hareketi” farkındalık ödülü

“Ben bu ödülü, vatan 
düşmesin, bayrak 

düşmesin diye birbirine 
tutunan bir milletin 

neferi, bir ferdi olarak, 
ümmetin, mazlum 

coğrafyaların son kalesi, 
tutunacak son dalı 

olan ülkemize tutunan 
mülteci kardeşlerimiz 

adına aldım”
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Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, İslam Dünyası 
STK’ları Birliği (İDSB) tarafından bu yıl 3’üncüsü dü-
zenlenen Uluslararası STK Fuarı’nda bir araya geldi.

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde dü-
zenlenen fuara 65 ülkeden 340’a yakın STK katıldı. 
Farklı ülkelerle sürdürülebilir işbirliği konularının 
görüşüldüğü fuarda Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 
yapmış olduğu  çalışmalar ve yayınları tanıtıldı.

Çeşitli panel ve çalıştayların düzenlediği fuarı ziya-
ret eden Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. 
Mehmet Savaş Polat da fuara katılan STK temsil-
cileriyle bir araya geldi.  Yapılan ziyaretlerde ortak 
çalışma alanları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılarak, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Fuarda yer alan Türkiye Diyanet Vakfı standını 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, Sudan Eski Devlet Bakanı ve Munazzamat 

El Dava El İslamiyye Genel Sekreteri Atta El Manan 
Bakhit, Srilanka, Pakistan, Filistin, Yemen, Mısır, Su-
riye, Lübnan, Katar ve farklı ülkelerden çok sayıda 
kurum ve kuruluş temsilcileri ziyaret etti. 

Ziyaretlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin düzenlen-
diği standa gelen ziyaretçiler “iyilik hatırası” pano-
sunda fotoğraf çekildi.

TDV Helal Expo Fuarı’nda

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri 
Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam 
Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover 
Events iş birliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal 
Zirvesi ve Helal Expo Fuarı’nda yer aldık.

Ülkemizin helal alanındaki merkez ülke konumu-
nun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşı-
yan fuarda vakfımızın çalışmalarını anlattık.

Uluslararası fuarlara katılarak 
vakfımızı tanıttık

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) 
tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası STK Fuarı’nda bir araya geldi.
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Mikail ÇOLAK
Türkiye Diyanet Vakfı Strateji Ar-Ge Müdür V.

KAYIP BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ

19. yüzyıl boyunca Ankara’ya gelen seyyahlar, toz-
lu, dar sokakları ve harap olmuş evleri çokça olan 
fakir bir Anadolu şehrinden söz ederler. Zira tarihi 
süreçte geçirdiği yangınlar, göçler ve yıkımlar şehir-
de derin izler bırakmıştır.

Doğu ile Batı arasında uzanan önemli yollar üzerin-
de Frigya Kralı Midas tarafından kurulan, Büyük İs-
kender’in İran seferine giderken konakladığı, Timur 
ile Yıldırım arasındaki savaşa şahit olan şehir…

Tarihi İpek Yolu’nun sofu ile ünlü, en zengin şehir-
lerinden biri olan, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı 
zamanında Anadolu Eyaleti’nin kalbi olan, askeri ve 
ticari önemi büyük bu stratejik şehir zamanla bü-
yük değişimlere direnememişti. 

Batı Avrupa’dan gelen Galatlar (Keltler) tarafından 
kurulmuş, Anadolu Yarımadası’nın en görkemli 
kalelerinden biri olan ve “Kartal Yuvası” adı verilen 
Ankara Kalesi, bir mühür gibi yüzyıllardır olan bi-
ten her şeye şahittir aslında. Sarp yamaçlarına tır-
manmanın zorluğu bilinerek kimler sığınmamıştı ki 
kaleye… Alâeddin Keykubad, Cem Sultan ve daha 
niceleri…

Hacı Bayram-ı Veli’nin varlığı Ankara’nın manevi 
havasını baştan sona değiştirmişti. Ancak sadece 
Hacı Bayram-ı Veli değildi manevi mimarı bu şehrin. 
Mevlevi, Celveti, Rufai, Nakşibendi dervişlerinin var 
olduğu manevi iklimi çok zirvelerde olan şehir, kim-

lik bunalımıyla birlikte manevi bunalımlara da dü-
çar olmuştu zaman içinde. Oysa Namazgahtepe’de 
savaşlara gönderilen koçyiğitler, sürekli dualarla 
uğurlanmıştı. Her zaferin ardından Taş Han Meyda-
nı’nda ve şehrin caddelerinde, sokaklarında şükür 
kurbanları kesmişti bu şehrin dindar insanları.

Abidin Paşa, Cenabı Ahmet Paşa, Melike Sultan, Kı-
zıl Bey şehre imza atan önemli şahsiyetlerden ba-
zılarıydı tarihi süreçte. 1897 yılında Ankara Valisi 
Abidin Paşa tarafından yapılan Ankara'nın ilk resmi 
binası “Valilik Binası” hala dururken hemen aşağı-
sındaki Çankırı Caddesi kenarında yer alan İğneli 
Belkıs Camii siyah beyaz siluetlerden sessizce silini-
yordu. 

“Yeni Şehir” diyerek taşınılan yerdeki birçok şey de 
artık yoktu… Yenişehir’e Ankara’yı değiştiren kişile-
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rin yeni isimleri ekleniyordu. Mithatpaşa, Meşruti-
yet, Dr. Mediha Eldem, Necatibey, Tunalı Hilmi vb. 
isimler artık değişen Ankara’nın değişen yüzünü 
temsil ediyordu. Kale ve civarında kalan eski şehrin 
uzağında yeni bir anlayışla yeni bir şehir kuruluyor-
du. 

Tren garına yük taşıyan kağnıcılar zamana direne-
memişti. Özlemlerin, vuslatın, ayrılıkların, cephe-
den gelen şehit ve gazilerin yolu geçmişti gardan. 
Gar, Ankara’nın yurt dışına, cephelere ve ticaret ya-
pılan şehirlere açılan tek kapısıydı.  

Sultan II. Abdülhamit Han döneminin Dârülmualli-
min Mektebinin, Taş Mektebin subayları da, 15’lileri 
de cephelerde kaybolmuştu.

Etlik, Keçiören, Seyran, Kavaklıdere bağları da hazin 
bir şekilde haritadan silinip gitmişti. Bağlar ve bah-
çelerin yerini betonarme bir örtü kaplamıştı.

Hatip Çayı’nın üstü kapatılıp yol yapıldığında bir 
zamanlar kenarında sohbet devşiren dervişler, mol-
lalar, esnaf, âşıklar, dertliler, yaşlı, genç, ihtiyar tüm 
Ankaralılarında, unutulmaz anıların da üstü kapatıl-
mıştı aslında. 

Dülgerleri, saraçları, kürkçüleri, tulumbacıları çe-
kilen şehirde ne yoğurtçular, ne deveciler kaldı ne 
de Bedestenler. Tarihe şahitlik eden birkaç han ve 
birkaç hamam eskilerin özlemiyle ayakta durmaya 
çalışmaktalar hala.  

Kuyulu (Hocapaşa) ve İğneli Belkıs Camileri yol ge-
nişletme bahanesiyle yok edildiğinde, yerine Ziraat 
Bankası yapılan Kızıl Bey Cami ve medresesi de za-
mana direnemeyeceğini anlamıştı. Yangınlara kur-
ban giden eski adliye binasının arkasındaki Yeğen 
Bey Camii ile 1927 yılı Tahtakale Yangınında Haseki 
Camii aynı kaderi paylaştı. 

Aşağı yüzün dört mahallesi yıkılarak yapılan Hacet-
tepe Hastanesi yerleşkesinde hangi caminin oto-
parkta, hangi medresenin klinik yerleşkesinde, han-
gi konağın nerede kaldığını kestirmek o kadar zor 
ki. İstiklal Marşı Şairi olduğu için dokunulamayan 
Mehmet Akif sayesinde yaşatılan Tacettin Dergâhı 

tek başına katledilen mahallelerin emanetini çek-
mekten yorulmuşa benziyor. 

Bent Deresi, İncesu, Hoş Dere, Kavaklı Dere, Kirazlı 
Dere, Keklik Pınarı, Cevizli Dere, Ak Dere, Dikmen 
Deresi ve Bülbül Deresi’nden bir zamanlar açıktan 
akan dere, pınar ve akarsular ya şehrin altına hap-
sedilmiş ya da kaybolup gitmişti. Adları da olmasa 
bu dereler ve pınarların varlığından kimsenin habe-
ri olmayacaktı. 

Şehrin en hazin kayıpları arasında yer alan birçok 
kadı, serasker, müftü, âlim, irfan ehli, memur yetiş-
tiren ve tamamı hayırseverler tarafından kurulan 
kayıtlı yirmi yedi medresenin hiçbir tanesinin ayak-
ta olmaması ne kadar da manidar. 

Geçen yıllar ya da yüzyıllar boyunca sadece eserler 
kaybolmadı. Âlimler, bilim adamları da kayboldu. 
Bir şehrin ormanları, dereleri gitmedi sadece, der-
vişleri, mektepleri, medreseleri de yol aldı tarihe 
doğru…

Sokakları, caddeleri, meydanları değişen şehrin 
medeni insanları, kültürü, mahalleleri, tarihi bir dö-
nemde sakinleri, hikâyeleri de yitik hala… 

Bir tarih çekiliyor yeni bir tarihle yeni bir şehir, yeni 
bir anlayış giriyordu Ankara’nın tarihine. 

Kimliği ve itibarı değişen/değiştirilen bir şehir, bir 
Osmanlı şehrinin hikâyesinden bahsediyoruz. İa-
de-i itibarını bekleyen öksüz bir şehrin kayıp hikâ-
yesi gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Kız Yurdu öğrencileri, 
Erzurum Tortum ilçesi İncedere Köyü İlkokulu’na 
oyuncak yardımı götürdü. Burdur’dan Ankara’ya 
otobüsle gelen gençler Ankara’dan 24 saat süren 
bir tren yolculuğunun ardından Erzurum’a ulaştı.

Projelerini “Herkes kıyafet, kırtasiye yardımı götü-
rebilir ama biz onların hayallerine ortak olmak iste-
dik” diyerek hayata geçiren üniversiteli öğrenciler, 
okulda çocuklarla keyifli vakit geçirdi. “Türkülerin 
uzak köylerine umutlarımızı yüklenip gitmeli, kar-
deşlerimizle aramızdaki sınırları kaldırıp onların ha-
yallerine ortak olmalıyız” diyen gençler, çocukların 
kitaplarını kapladı, onlarla oyunlar oynadı.

Okul Öncesi Eğtimi 3. sınıf öğrencisi Sevde Nur 
Demirci, çocuklarla oynadığı grup oyunlarının ar-
dından “Onların ruhuna oyunla dokunmak, masum 
gülüşlerinin muhatabı olmak tarif edilemez bir 
duyguydu”  diye konuştu.

Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Şükran 
Bulut ise duygularını “Projemizin gayesi mutlulu-
ğun ulaşılmaz olmadığını ispat etmekti ve biz bu-
nun mümkün olduğunu çocukların gözlerindeki 
ışıltıda bir kez daha gördük” sözleriyle ifade etti.

Ziyaretin ardından köy halkının daveti üzerine evle-
rine konuk olan öğrenciler, Tortum İlçe Kaymakamı 
Şaban Arda Yazıcı’yı da makamında ziyaret etti.

TDV Erzurum Erkek Öğrenci Yurdu da aynı okula 
daha önce kıyafet ve kırtasiye yardımı götürmüş, 
yurt müdürü Lokman Çakmak “İyilik kartopunu 
yuvarladık” diye konuşmuştu. Burdur Yurt Müdürü 
Hatice Büşra Kurt bu proje dahilinde öğrencileri ile 
kartopunu daha da büyüterek sınırsız iyilik adına 
harekete geçti. Öğrenciler, gerçekleştirilen projenin 
bütün masraflarını yurtlarında düzenledikleri ker-
mes gelirleri ile karşıladı.

Burdur’dan Erzurum’a 
kardeşlik köprüsü

“Gönül Coğrafyamızın Sınırlarını Genişletmek” 
sloganıyla yola çıkan 10 üniversiteli genç, ilkokul 

öğrencilerine oyuncak yardımı  götürdü.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  KASIM 2018 - OCAK 2019

83

TDV öğrencileri köyde yaşayan çocukları 
sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Yükseköğretim Kız 
Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri de 
köyde yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malze-
mesi dağıtıp, kendi pişirdikleri yiyecekleri ikram 
ederek mutluluklarına ortak oldu.

Öğrenciler, "Sen de Sevindir” sloganıyla düzenle-
dikleri kampanya kapsamında topladıkları kitap 
ve kırtasiye malzemelerini, Aslanapa ilçesine bağlı 
Adaköy ve Haydarlar köyündeki çocuklara dağıttı. 
Gençler, pişirdikleri yiyecekleri ikram ettikleri ço-
cuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Yurt Müdürü Yasemin Diricanlı, yurtta kalan kız öğ-
rencilerin kırsal bölgelerde yaşayan çocukları se-
vindirmek için kendi aralarında kampanya düzen-
lediklerini ve öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi 
gösterdiğini söyledi. Diricanlı, “Bu kampanyayı dü-
zenlemekteki amacımız, minik kalplere dokunmak, 
onların gülüşüne vesile olmak. Öğrenci arkadaşla-
rımız, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy ve Haydarlar 
köyüne giderek buradaki çocuklara kitap ve kırta-
siye malzemeleri dağıttılar. Elleriyle yurt mutfağın-
da pişirdikleri börek ve pastaları çocuklara ikram 
ettiler. Ayrıca çocukların keyifli vakit geçirmelerini 
sağladılar. Bu durumdan hem köydeki kardeşle-
rimiz hem de üniversite öğrencisi arkadaşlarımız 
çok mutlu oldular. Kampanyamıza Kütahya Gençlik 
Merkezi de destek verdi" diye konuştu.

Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğ-
rencilerinden Ayşenur Çeker de köydeki çocukların 
yaşadığı mutluluğa şahit olduklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğun görülmeye 
değer olduğunu ifade eden Çeker, "Bizi coşku ve 
neşeyle karşılayan o yüzler, o gülüşler bizi amacı-
mıza ulaştırıyor. Çocukların anneleri 'çocuklarımızın 
yüzünü güldürdünüz, Rabbim de sizlerin yüzünüzü 
güldürsün' diye dua ettiler. Ve hepimiz annelerin 
dualarını aldık. Çocukların gözlerindeki o heyecan 
ve mutluluk sanki annelerinin yüreğine dokunmuş-
tu. Biz TDV olarak yüreklere dokunmaya geldik. Yü-
reklere dokunan her iyilik kocaman bir dünyaydı 
aslında. İşte o yüzden biz TDV olarak dünyada iyilik 
egemen oluncaya kadar yüreklere dokunarak bu 
yolda durmadan yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rumeysa Kanık da arkadaşlarıyla 
düzenledikleri etkinliğin bir parçası olmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getirdi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 

programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Ge-

nel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Vakıf olarak 

Kur’an kurslarından hafızlık eğitimine, imam hatip 

liselerinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktora-

ya kadar eğitimin her kademesinde gençlere sağ-
lam bir din eğitimi vermek için çalıştıklarını söyledi.

Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğretim öğ-
renci yurtları, öğrenci konuk evleri kolej ve üniversi-
te açan Türkiye Diyanet Vakfının Uluslararası İmam 
Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası 
Konuk Öğrenci Programı ile 111 ülkeden öğrenci-
lere Türkiye’de eğitim imkanı sunduğunu kaydeden 
Polat, “Bu sayede milletlerarasında gönül köprüleri 
kuruyoruz. Vakfımız, dünyanın 145 ülkesinde eği-
timden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini 
hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası 
yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet 
gösteriyor. Eğitim çalışmaları faaliyetlerimiz arasın-
da önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi 
Dr. Doğan, öğrencilerin merak ettiği soruları cevap-
landırdı.

“Uluçınar Hasbihalleri”nin 
ilki gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “Uluçınar Hasbihalleri” 
kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı himayesinde lisans-lisanüstü eğitime 
devam eden öğrenciler, ilk ziyaretlerini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem 

Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan’a yaptı.
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Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB) arasında bağış protokolü imzalandı. 

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Müte-
velli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türkiye Ka-
tılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Özdemir’in imzaladığı bağış protokolüyle Bursa’da 
bir yükseköğrenim öğrenci yurdu, TDV’ye bağışlan-
mış oldu. Bağışlanan yurda, geçtiğimiz ay vefat eden 
hayırsever iş insanı Abdullah Tivnikli’nin adı verildi.

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Tür-
kiye Diyanet Vakfının Türkiye’deki en büyük vakıf 
ve hayır kuruluşu olduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“Vakıflar, en önemli hayır vasıtalarıdır. Faizsiz finans 
kurumlarının Türkiye Diyanet Vakfı ile bu şekilde iş 
birliği yapmış olması hem milletimize, hem yurt için-
de hem yurt dışında hayrı ulaştırmamız gereken kar-
deşlerimiz adına büyük bir gelişme sağlayacaktır” 
dedi.

Konuşmasında TDV’ye bağışlanan Bursa’daki yurdun 
ismini de açıklayan Başkan Erbaş, “Yurdun adı Türki-
ye Diyanet Vakfı Abdullah Tivnikli Öğrenci Yurdu ola-
caktır. Bu vesile ile kısa bir zaman önce ahirete irtihal 

etmiş Abdullah Tivnikli kardeşimize de Rabbim’den 
rahmet diliyorum. Onun mekânı cennet olur inşal-
lah” diye konuştu.

Yurdun bağışlanmasında katkısı olan yetkililere te-
şekkür eden Başkan Erbaş, “Allah hayırlara vesile ey-
lesin. Daha çok insanımıza hayır yapma noktasında 
Cenab-ı Hak yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir ise 
yaptığı açıklamada, “İnşallah bu hayata geçirdiğimiz 
protokolle, buradan yetişen insanlarımızdan, öğren-
cilerimizden Türkiye’nin ilim, fikir ve sanat dünyası-
na yön verecek şahıslar yetişmesini ümit ediyoruz” 
dedi.

Başkan Erbaş, imza töreninin ardından TKBB’nin yö-
netim kurulu üyelerine katkılarından dolayı Teşekkür 
Belgesi verdi.

Bağış protokolü imza töreninde, TDV Mütevelli He-
yeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü ve TDV Mü-
tevelli Heyeti Üyesi Kadir Dinç, TDV Genel Müdürü 
Av. Mehmet Savaş Polat, Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Abdullah Tivnikli’nin adı Türkiye 
Diyanet Vakfının yurdunda yaşayacak

Türkiye Diyanet Vakfı ve faizsiz finans kurumları arasında imzalanan 
protokolle TDV’ye bağışlanan yurda, geçen kasımda vefat eden 

hayırsever iş insanı Abdullah Tivnikli’nin adı verildi.



TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sem-
pozyumun açılış konuşmasını yapan Münevverha-
ne Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra Muvafık, Ye-
men’de yaşanan iç savaş ve drama dikkat çekmek 
için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dünyanın bir yarısının uzaya araç gönderdiği, uzay-
da yaşam kurmaya çalıştığı bir devirde, çocukların 
açlıktan ölmesini kabul edemediklerini belirten 
Muvafık, “Bizler, Hz. Muhammed’in ‘İman Yemen-
lidir, hikmet de Yemenlidir’ dediği bir milletin, iç 
savaşla mücadele etmesine alışmak istemiyoruz. 
Madem ki derdi olan insan gençtir öyleyse bizler ve 
sizler 21. yüzyılın genç münevverleri bilmek ve ha-
rekete geçmekle yükümlüyüz. Çünkü gelecek bizle-
re emanettir” diye konuştu.

Yemen konusunda uzmanlaşmış araştırmacı, gaze-
teci ve yazarların katıldığı sempozyumda, Hitit Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanık da 
Yemen’in siyasi ve sosyal yapısını anlattı.

Uyanık, Yemen’in jeopolitik konumunu anlamaksı-
zın burada insanların neden yaprak yediğini, açlık-

tan öldüğünü anlamamın imkansız olduğunu vur-
guladı.

Coğrafyayı tecrübe etmiş, yaşanan drama şahit ol-
muş araştırmacı Gazeteci Turan Kışlakçı da sempoz-
yumun ikinci oturumunda Yemen ve Arap Baharı 
üzerine konuştu. Kışlakçı “Yemen kadim bir millet-
tir. Yemen’e hükmeden Arap Yarımadası’na hükme-
der. Böylesi önemli bir milletin içinde bulunduğu 
durumdan çıkabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. 
Türkiye’ye çok büyük bir rol düşüyor” diye konuştu.

Uluslararası katılımcıların da yer aldığı programda 
İNSAMER Ortadoğu Analisti Riad Domazeti, Ye-
men’in tarihteki yerinden ve jeopolitik konumunun 
öneminden bahsetti. Domazeti, Yemen üzerine 
yaptığı araştırmaları ve elde ettiği verileri katılımcı-
larla paylaşıp gelen soruları cevapladı.

Program akışında sık sık Yemen’de yaşanan dramın 
görsellerine yer verildi. Yemenli SETA araştırmacısı 
Yaser Al-Ziyadi, “Yemenli Birinin Gözünden Bölge-
deki İnsani Kriz” konu başlığı ile Yemen’de yaşanan 
dramı birinci ağızdan paylaştı.

Gün boyu süren sempozyumun kapanış konuşma-
sını Türkiye Diyanet Vakfı Strateji ve AR-GE Müdür 
Vekili Mikail Çolak gerçekleştirdi. Vakfın yürüttüğü 
kampanyalar hakkında bilgi veren Çolak, Yemen 
için yapılan yardımların Yemen’deki ihtiyaç sahiple-
rine nasıl ulaştığını anlattı.

Çolak’ın konuşmasının ardından Yemen’de bulunan 
TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mahmut Te-
melli, programa telefonla bağlanarak krizin boyut-
ları ve görünmeyen taraflarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilerinden 
Yemen sempozyumu

Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Kız Yurdu öğrencileri tarafından kurulan 
Münevverhane Öğrenci Topluluğu, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği 
“Kardeş Topraklar Projesi” kapsamında Yemen’deki insanlık dramının 
anlatıldığı “Yemen’deki Kanlı Çıkmaz” konulu sempozyum düzenledi.
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22 ilde 30 yurtla öğrencilere aile sıcaklığında bir or-
tam sunan Türkiye Diyanet Vakfı, Van 100. Yıl Üni-
versite Kampüsündeki iki öğrenci yurdunun Tür-
kiye Diyanet Vakfına devredilmesiyle yurt sayısını 
32’ye yükseltti.

Barınma imkanının yanında öğrencilerin kültür ve 
düşünce dünyalarının inşasına da katkıda bulunan 
TDV, Van 100. Yıl Üniversitesi kampüsündeki yeni 
yurtlarla 300’ü kız, 200’ü erkek olmak üzere toplam 
500 öğrenciye hizmet verecek.

Van 100. Yıl Üniversitesi kampüsü içerisinde yer 
alan yurtların fakültelere yürüme mesafesinde ol-
ması, burs imkanları, fiziksel şartları ve sosyo-kültü-
rel faaliyetleriyle öğrencilerin ilk tercihleri arasında 
yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana eğitim ve kültür hizmetle-
rini öncelikli faaliyet alanı olarak gören Türkiye Di-
yanet Vakfı, yükseköğretim öğrenci yurdu sayısını 
hızla artırmayı amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hedeflerinin 81 ilin ta-
mamında Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde yurt 
yapmak ve üniversite öğrencilerinin bu yurtlarda 
sağlıklı ve kaliteli bir şekilde barınmalarını sağla-
mak olduğunu açıklamıştı.

Türkiye Diyanet Vakfı, açtığı yükseköğrenim yurtlarıyla öğrencilere huzurlu ve 
temiz bir ortamda barınma imkanı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 
Van’a iki öğrenci yurdu

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  KASIM 2018 - OCAK 2019

87

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  KASIM 2018 - OCAK 2019

87



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 
yapıyor. 

Hindistan Kerala Bölgesinde faaliyet gösteren Da-
rul Hüda İslam Üniversitesi rektörü Dr. Bahauddin 
Muhammed Nedvi ve beraberindeki heyet, Kaza-
kistan Müslümanları Dini İdare Başkanlığı Din Gö-
revlileri, Doğu Afrika İlmî Araştırma ve Kalkınma 
Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Sheikh Ahmet 
ve beraberindeki heyet, Türk süsleme sanatların-
dan kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen katı sa-
natı sanatçısı Ahmet Çoktan, TDV Burdur Yükseköğ-
renim Kız Öğrenci yurdu öğrencileri, Hicret Güven 
Okulları Kurucusu Mohammad Abdul Karim Sacid 
ve beraberindeki heyet, Ankara TDV Yükseköğre-
tim Kız Yurdu öğrenci temsilcileri ve Eski Tarım ve 
Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Adapazarı 
Din Görevlileri Derneği Başkanı Bedri Başer ve be-
raberindeki heyet, Pakistan Beytüsselam Yardım 
Derneği Başkanı Maulana Abdul Sattar, Somaliland 
Yardım Kuruluşu Hikmet Vakfı Müdürü Musa Muah-
mmed Dirie, Şırnak İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Şırnak Şube Başkanı Ramazan Tolan, Arjantin 
İslam Merkezi Başkanı ve Latin Amerika İslam İşbir-
liği Üyesi Anibal Bekir, İsviçre Diyanet Vakfı Gençlik 
Kolları öğrencileri, Kamboçya Eğitim, Gençlik Spor 
Bakanı Yardımcısı Nos Sles, Güney Afrika Cumhuri-
yeti İslam Fıkhı Konseyi üyeleri, Rusya Federasyonu 
Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdareler Heyeti, 
Rowad Hayır Derneği Mali İşler Sorumlusu Raed 
Al-Sa’ati ve Türkiye İlişkileri Koordinatörü Aibak 
Al-Rabai, Amerika ve Kanada’daki üniversitelerde 
görev yapan Müslüman din görevlileri, Rusya Fede-
rasyonu Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dini 
İdare Başkanı Kamil Samigullin ve beraberindeki 
heyet, Yemen Nema Sivil Toplum Kuruluşları Ağı 
Genel Sekreteri Fuat Said Kasım, Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bul-

garistan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam 
Şura Başkanı Vedat Ahmet ve Sofya Din Hizmetleri 
Müşaviri Mehmet Genç, Sakarya İl Müftüsü ve TDV 
Sakarya Şube Başkanı İhsan Açık ve beraberindeki 
heyet, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Cey-
hun Memmedov ve beraberindeki heyet, Kırgızis-
tan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Samagan Mirzaibraimov, Suriye İslam 
Meclisi Heyeti, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başka-
nı Nuri Ünal, İLMAR Başkanı ve Ankara Hacı Bayram 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Şimşek, 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfet-
tin Erşahin ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Po-
latlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım 
Sarıkavak, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ahmet 
Belada, Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Harun 
Aytaç ve beraberindeki heyet, Rize eski Milletvekili 
ve Belediye Başkanı Şevki Yılmaz ile Eyüp İlçe Müf-
tüsü Mustafa Mesten, Suriye Charity Derneği İstişa-
re Meclisi Başkanı Dr. Ali Eluleyni ve derneğin Türki-
ye temsilcisi Teysir Galyun, Kırıkkale Müftüsü Şahin 
Yıldırım, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı 
ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Uluslararası Minberi 
Aksa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ca-
hit Dinç, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş 
Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba, Milli 
Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Arge, 
Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, 
Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Kara-
kütük, beraberindeki heyet, AİDE (İhsan Gelişim ve 
Eğitim Derneği) Başkanı Ali Orhan Pehlivan, Kırgı-
zistan Din Komisyonu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov 
ve beraberindeki heyet Türkiye Diyanet Vakfı’nı zi-
yaret etti.

Yapılan ziyaretlerde vakfın faaliyetleri hakkında bil-
gi verilirken eğitimden hayrı ve sosyal hizmetlere 
kadar pek çok alanda iş birliği konuları ele alındı.
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İsviçre Diyanet Vakfı Gençlik Kolları

Güney Afrika Cumhuriyeti İslam Fıkhı Konseyi

Rowad Hayır Derneği R.F. Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları

Kamboçya Eğitim, Gençlik  Spor Bakan Yardımcısı 

R.F. Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdareleri

Amerika ve Kanada’daki Üniversitelerde Görev Yapan Müslüman Din Görevlileri
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