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Vakfımız, 13 Mart 1975’te din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması
amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına destek için kurulmuş olsa da bugün
ülkemizde 1003 şubesi, dünyanın 149 ülkesinde yürüttüğü faaliyetlerle
insanlığa hizmet eden en büyük vakıflardan biri olma konumuna ulaşmıştır.
Aziz milletimizin her geçen gün artan güven ve teveccühü, devletimizin
desteği ile Vakfımız hızlı bir büyüme ve gelişme göstermiş, küresel ölçekte
hizmet üreten bir kurum haline gelmiştir. Bugün artık dünyanın her
yerinden hem ülkemize hem de Vakfımıza yönelik beklenti ve umutlar
artmış durumdadır. Türkiye’nin dünyaya uzanan yardım eli vazifesiyle
sorumluluklarımızın bilincinde olarak daha çok çalışmamız, faaliyet ve
hizmetlerimizi daha dikkatli ve titiz yürütmemiz gerekmektedir.
İnsanlığın ağır bir sınavdan geçtiği bugünlerde iyiliğin dünyaya egemen
olması için çalışırken, ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında ihtiyaç
sahiplerine yönelik geliştirdiğimiz insani yardım faaliyetleri, dinî hayatı
desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımız, kültürel ve sosyal
hayatı inşaya yönelik etkinliklerimiz ve dünyanın dört bir yanında imar
ettiğimiz camiler, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, külliyeler ve kültür
merkezleriyle mazlumların umudu olduk.
45 yıla yaklaşan yolculuğumuzda bu bültene sığdıramayacağımız kadar çok
iyiliğe vesile olduk. En önemlisi de hiçbir iyiliğin boşa gitmediğine bizzat
şahit olduk. Küçükte olsa her bir iyiliğin, yeni bir iyilik kapısını araladığı
gibi insanlığa ilham kaynağı olan büyük iyilik hareketlerine de öncülük
edebildiğini gördük.
Geçmişten bugüne bir gelenek halinde devam ettirdiğimiz Uluslararası
İyilik Ödülü törenleriyle işte bu büyük iyilik hikayelerini ve o hikayeleri bir
kartopundan çığa dönüştüren başrol oyuncularını dünyanın gündemine
taşımayı amaçlıyoruz.
Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirdiğimiz
5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreniyle her biri eşsiz kıymete sahip iyilik
hikayelerini insanlığın istifadesine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu tören vesilesiyle yakından tanıma şerefine nail olduğumuz; İmam Hatip
Okullarının kurucularından merhum Mahmud Celaleddin Ökten Hocamıza,
görme engelli öğrencilerin gören gözü olan Huzeyfe Aydın’a, ömrünü
Filistin’e adayarak Kudüs’ten bir zerre toprak vermemek için nöbetine
devam eden Ayşe Masluhi’ye, ailesi cezaevlerinde bulunan çocuklarla 20
yılı aşkın bir süredir baba gibi ilgilenen Turgay Tanülkü’ye, Beyoğlu Selimiye
Hatun Camii'nin kapılarını sokakta yaşayan, fakir ve işsizlere açıp, dertlerini
paylaşan Osman Gökrem Hocamıza, 40 yıldır yaşlıların her ihtiyacıyla
ilgilenen Darülaceze'nin kanatsız meleği Şengül Kazan’a, Afrika'daki binlerce
fakir çocuğa umut olup iyilik kervanına adını yazdıran futbolcu Frederik
Oumar Kanute’a ve Bosna Hersek’te kurduğu aşevinden 26 yıldır hiç kimseyi
aç göndermeyen Zilka Şeta’ya gönülden teşekkür ediyor, yüce Mevla’dan
iyilerin ve iyiliklerin çoğalması adına dua ve niyazda bulunuyoruz.
Diyanet teşkilatımızın fedakâr mensupları, şubelerimiz, çalışanlarımız,
gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle amaç ve gönül birliği içerisinde
ülkemizde ve bütün dünyada yürüttüğümüz faaliyetlerle iyiliğin egemen
olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte yapacağımız bu
çalışmalar, hem insanlığa örnek olacak iyilik hareketlerine vesile olacak hem
de bizlere açlık, yoksulluk, ayrımcılık, savaş, şiddet ve zulmün olmadığı bir
dünya hedefinde yardımcı olacaktır.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
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nsanoğlu, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç
duyan bir varlıktır. Bu durum, insanlar arası ilişkilerde karşılıklı yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Kur’an-ı
Kerim’in; “…Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için,
(çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün
kıldık…” (Zuhruf, 43/32) ayetiyle tahkim edilen bu husus, sosyal bir varlık olan insanın toplum içerisinde yaşamasının
tabii neticesidir. Hal böyleyken, madde ve mana ilişkisini makul bir bütünlük içerisinde ele alarak insana dünyada asil bir yaşayış, ahirette de sonsuz huzur vaat eden
ideal hayat nizamı İslam, özellikle zayıfları, güçsüzleri,
kimsesizleri, yetimleri, yoksulları himaye edecek kurallar
getirmiş, onların toplumla bütünleşmelerini sağlamak
ve yaşam zorluklarını iyileştirmek için gerekli önlemleri
almıştır. İslam’ın hedeflediği toplumun en bariz özelliklerini de açıkça ortaya koyan söz konusu boyut, Müslümanlar açısından bir iman ve kulluk sorumluluğudur.
Zira Yüce Allah, nimetlerle lütufta bulunduğu kuluna,
faydalandığı her şeyde ihtiyaç sahiplerinin de hakkı
olduğunu bildirmiş ve onlara bu imkânın sağlanmasını emretmiştir. “Onların mallarında (yardım) isteyen ve
mahrum olanlar için bir hak vardır” (Zâriyât, 51/19) ayeti de
sözü edilen hususu açıkça beyan etmektedir.

Toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin tüm boyutlarıyla korunması konusunda gündeme gelen “infak” kavramı,
öncelikle insan olmanın gereği bir eylemdir. Bu bağlamda, her durumda olduğu gibi infak ve yardımlaşma
hususunda da bizlere bir bilinç, farkındalık ve en güzel
örneklik bırakan Hz. Peygamber (s.a.s.), kişinin aşırı mal
hırsını frenleyecek, onu başkalarının sıkıntılarını paylaşarak huzur bulacak bir ruh ve zihin yapısına kavuşturacak evrensel ilkeler ve eşsiz uygulamalar getirmiştir.
Nitekim “Veren el, alan elden hayırlıdır” (Buhârî, Zekât, 18)
buyurarak infak eylemini, Allah’ın rızasını elde etmede
herkesin kazanacağı bir hayır yarışına sokmuştur. Bu
meyanda Rabbimiz de; “Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda
harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir
bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat
ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter.
Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir” (Bakara, 2/265) ayetiyle emsal getirip infakın sadece bir iyilik eylemi olmayıp
kulluk vazifesi olduğuna dikkat çekmiş ve bu görevi başarıyla yerine getirenlerin elde edeceği bereketli mükâfata işaret etmiştir.
Kişinin sahip olduğu maddi ve manevi her tür nimetten başkalarını da yararlandırmanın ifadesi olan infak;

medeniyetimizin ve Müslüman hayatının en önemli
tezahürlerindendir. Zira İslam medeniyeti esas itibariyle bir infak medeniyedir. Bu çerçevede; “Sevdiğiniz
şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz…” (Âl-i İmrân, 3/92) ayetinin ortaya koyduğu değerleri kuşanan her bir Müslüman, infakı ahlakın ve
medeniyetin kurucu değerleri arasında görmüştür. “…
İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere
yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın…” (Mâide, 5/2) ayetiyle toplumsal iyilik bilincini
özümsemiş ve İslam düşüncesini insanlığın umut ve
ufuk merkezi haline getirmiştir. Bu yönüyle infak, medeniyetin varlık sebebi ve toplumsal hayatta yüce dinimiz
İslam’ın temsil yönünü oluşturan mühim bir şiardır. Dolayısıyla Müslümanlar yardımlaşmayı ve infakı hayatlarının merkezine yerleştirmiş, sahip oldukları ilmî/iktisadi
birikimlerini her daim başkalarıyla paylaşmış ve bu asil
eylemi asla tahakküm aracı hâline getirmemişlerdir. Bu
itibarla İslam medeniyeti, vermenin hazzına ulaşmış insan topluluklarının var ettiği değerler bütünüdür. Aksi
takdirde, bu duyguyu idrak edememiş, cimriliğe saplanmış, israf ve lüks çıkmazında debelenen fertlerden
oluşan bir toplumun dünyaya huzur ve güven veren bir
müktesebatı var etmesi imkânsızdır.
Bireyi takvaya, toplumu da sosyal ve iktisadi açıdan
şahikaya ulaştıran infak, Yüce kitabımız Kur’an’ın ana
konusunu teşkil eden tevhit ve Allah’a ibadetle birlikte
ana-babaya iyilik etmenin devamında, insanı istenen
hedefe ulaştıracak iyi işler cümlesindendir. İnfak duygusu, insandaki ulvi hislerin harekete geçmesinin, nefsin
tezkiyesinin, zihin ve gönlün hakikate açılmasının ve
böylelikle insan-ı kâmil olmanın değerli vesilelerindendir. Fakat dünyevileşme ve bireyselleşmenin hayatı kuşattığı, vahdet şuurunun örselendiği, tüketimin kendini
ifade biçimi olarak görüldüğü, maddiyat düşkünlüğü,
güç ve çıkar tutkusunun, özenti ve gösterişe dayalı ha-

Nihai hedef yeryüzüne iyilik egemen
oluncaya kadar çalışmaktır. Bu
vesileyle, büyük bir inanç ve özveri ile
infak ve yardımlaşmada insanlığa örnek
bir davranış sergileyen aziz milletimize
ve iyilik yolunda gönül ve emek veren
herkese şükranlarımı sunuyorum.
yatların öne çıktığı günümüzde; insanlığın sürüklendiği
sonu gelmez arzu, istek ve ihtiraslar, infak ve yardımlaşmanın önündeki en zorlu engellerdir. Bu sebeple,
insanın dünyasıyla ilişkisini doğru şekilde anlamlandırması ve güzel ahlak ile kemale ulaşması için infak eşsiz
bir fırsattır. Allah Rasülü’nün; “Müslüman Müslümanın
kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez
(himaye eder). Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını
giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim
de bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, bu sebeple
Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir…” (Buhârî, Mezâlim, 4) ifadesi de vurgulanan hususu açıkça teyit etmektedir.
Bu bağlamda, insanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla
karşı karşıya kaldığı günümüzde; Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep,
farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Sosyal
yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin
ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere
maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin
umudu ve sevinci olmaktadır. Böylece Vakfımız, Filipinler’den Haiti’ye, Moskova’dan Suriye’ye, Arakan’dan
Amerika’ya kadar her yerde halkımızın hayır köprüsü
olarak, nice güzel çalışmalara imza atmış, vermiş olduğu hizmetlerle ülkemizde ve İslam Coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline gelmiştir. Elbette nihai
hedef yeryüzüne iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaktır. Bu vesileyle, büyük bir inanç ve özveri ile infak
ve yardımlaşmada insanlığa örnek bir davranış sergileyen Aziz Milletimize ve iyilik yolunda gönül ve emek
veren herkese şükranlarımı sunuyor, yapılan iyilikleri kabul buyurmasını ve insanlığa hizmet yolunda çalışanları
muvaffak kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.
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RAMAZAN

Milletimizin yardım
elini dünyanın
dört bir yanındaki
ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık
Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği
iyilik faaliyetleri ve üstlendiği
sorumluluğun bilinciyle Türkiye’de ve
yedi kıtada, milletimizin emanet ettiği
fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu
Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin
gülen yüzü oldu.

6

Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde
ve yurt dışında faaliyetlerini genişleterek
sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, bu Ramazan’da “Kardeşlerini Unutma, Beklenen
Sensin!” sloganıyla Aziz Milletimize umut
bağlayan ve iyilik yolunu gözleyen mazlumlara umut oldu, milletimizin yardım
elini kardeşlerimize ulaştırdı.
İnsanlığın sevgi ve merhameti yeniden
kuşanmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde Ramazan-ı Şerif’in rahmet iklimini yurt
içinde 81 il 725 ilçe, yurt dışında ise 98
ülke 323 bölgeye taşıyan Türkiye Diyanet
Vakfı, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş kartı dağıtımı
gerçekleştirdi. Ayrıca iftar sofraları kurup
yetimlere bayramlık kıyafet yardımında
bulunan Vakfımız, ramazan coşkusunu
mazlumlarla yaşadı.

“Dünyanın dört bir yanında
Ramazan iklimi”
Bu Ramazan ve her zaman, Türkiye’de ve
dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin elinden
tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek
için milletimizin emaneti olan zekat, fitre
ve bağışları gerçek sahiplerine ulaştıran
Vakfımız, 2019 yılı Ramazan çalışmaları
kapsamında 100 ülke ve 327 bölgede iyiliğin sesi olarak, kardeşlik iklimini dünyanın
dört bir tarafına taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştiren Ramazan yardım
programı çerçevesinde, dünyanın farklı

2019 RAMAZAN PROGRAMI
TOPLANAN YARDIMLAR

2019

42.476.454 TL

Zekat 32.968.992 TL
Fitre 4.968.262 TL
İftar Sofrası 1.303.595 TL
Fidye 1.419.867 TL
Ramazan Paketi 836.693 TL
ARTIŞ
Bayramlık 979.045 TL

62
2018

26.171.084 TL

2019 - DAĞITILAN YARDIMLAR
YURT İÇİ

81

İL, 725 İLÇEDE
FAALİYET

42.028

YARDIM KARTI

1.100.000

KİŞİLİK İFTAR

591.584

10.000

ÇOCUĞA BAYRAMLIK

KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRILDI

YURT DIŞI
2018’de

84
ÜLKE

2019’da

100 327

ÜLKEDE
BÖLGEDE

FAALİYET

509.000

17.190.520 TL

KİŞİYE GIDA YARDIMI

195.957

KİŞİLİK İFTAR

9.530.256 TL

coğrafyalarında 102.100 gıda paketi dağıtımı yapılarak, 195.957 kişiye iftar verildi. Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak
üzere 8 ülke 19 bölgede 11.000 çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.
Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise ihtiyaç
sahipleri ve mülteci aileler için 40 bin adet alışveriş
yardım kartı dağıtın Türkiye Diyanet Vakfı, 5 bin yetime kıyafet yardımında bulundu. Ülke genelinde il
ve ilçe şubeleri tarafından kurulan iftar sofralarında
da 1 milyondan fazla vatandaşla bir araya gelerek
iftar yaptı.

Bayramda yetimleri unutmadık
Ramazan ayında ümmetin yetimlerini de unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve yurt dışında
toplam 16 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak
onların bayram sevincine ortak oldu.

715.857

KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRILDI

10.900

KİŞİYE BAYRAMLIK

İyilik Sofralarında kardeşlerimizle buluştuk
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından dünyanın dört bir
tarafında kurulan ve geleneksel hale gelen iyilik
sofraları bütün Ramazan ayı boyunca yüz binlerce
Müslüman’ı bir araya getirdi. Kurulan iyilik sofralarında toplumun her kesimiyle Ramazan ayının bereketini yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı, Kocatepe
Camii külliyesinde kurduğu iyilik sofrasında on binlerce kişiyi ağırladı.
Bu yıl 100 ülkenin yanı sıra Türkiye’de şubeler vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurarak toplumun farklı kesimleri ile iftar sofralarında bir araya
gelindi.
Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt
içinde ve yurt dışında toplam 22,3 milyon TL değerinde yardım ulaştırdı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ ŞUBAT - EKİM 2019
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RAMAZAN

KENYA
Mesafe tanımaksızın
yardımlarımızı ulaştırdık

Başkanlığımız ile birlikte
Ramazan ayında yardım
seferberliği çalışmalarını
hızlandıran ve “Kardeşlerini
Unutma, Beklenen Sensin”
sloganıyla yola çıkan Vakfımız,
Türkiye’den 7 bin kilometre
uzaklıkta bulunan Doğu
Afrika ülkesi Kenya’da yardım
faaliyetleri gerçekleştirdi.
Başkent Nairobi başta olmak
üzere İsiolo ve Mombassa’da
toplamda 2 bin 800 adet gıda
paketi dağıtan ekiplerimiz,
bölgedeki yetimhaneleri de
ziyaret etti.

KIRGIZİSTAN
8

Ahıska Türklerine yardım eli

Milletimizin yardım elini
Kırgızistan’a ulaştıran Vakfımız,

ihtiyaç sahibi 600 aileye
Ramazan yardım paketi dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Bişkek’te inşa edilen Bişkek
Cumhuriyet Merkez İmam
Serahsi Camisi’nin girişinde
düzenlenen gıda dağıtım
programında, gönüllülerimiz ile
birlikte ülkede yaşayan Ahıska
Türklerine de yardım ulaştırıldı.

MALİ
Gıda kolisi dağıtıp iftar
sofrasında bir araya geldik

Ülke ve coğrafya ayrımı
yapmadan mazlumun ve
ihtiyaç sahiplerinin yanında
olmayı görev addeden
Vakfımız, Mali’de 500 aileye
gıda yardımında bulundu.
Mali’nin başkenti Bamako’da,
bir ailenin Ramazan boyunca
gıda ihtiyacını karşılayacak
şekilde hazırlanan ramazan
yardım paketleri engelli,
dul ve yetimler başta olmak
üzere ihtiyaç sahibi 500 aileye
ulaştırıldı.
Yardım kolilerinin yanı sıra
Mali’de kurulan iyilik sofrasında
500 kişiyle birlikte iftar yapıldı.

KOSOVA
Türkiye’nin iyiliği
Kosovalılara ulaştı

Tarih boyunca karşılıklı dostluk
ve kardeşlik bağlarının güçlü
olduğu ülkelerin başında gelen
Kosova’da, TDV ekipleri ihtiyaç
sahibi aileleri Ramazan ayında
da yalnız bırakmadı.
Türkiye’deki hayır sahiplerinin
desteğiyle hazırlanan ramazan
yardımı paketleri başkent
Priştine olmak üzere ülkenin
dört bir yanındaki ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Vakıf gönüllüleri, Kosova’daki
mağdur ve mazlum yetimleri
de evlerinde ziyaret ederek
çeşitli oyuncak ve yardım
kolileri ile ramazan sevinci
yaşamasına vesile oldu.
Ekiplerimiz, içerisinde 10 kilo
pirinç, 5 kilo şeker, 5 litre yağ,
1’er kilo da kuru fasulye, tuz ve
makarnanın yer aldığı 600 gıda
kolisini 12 ayrı bölgede ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdı. Yine bu
bölgelerde iftar sofraları kuran
Vakfımız 536 kişiyle iftarda bir
araya geldi.

SUDAN
Öğrencilere iftar sofrası

sahiplerinin umudu olan
Vakfımız, yardım çalışmaları
kapsamında bin aileye gıda
paketi ulaştırdı.

Nijerya’nın başkenti Abuja
ve Lagos’ta ihtiyaç sahibi
750 aileye ulaştırılmak üzere
Ramazan yardım paketi
dağıtıldı.

Başkent Harare’nin kırsal
noktalarında ve dar gelirli
ailelerin yaşadığı ülkenin
diğer bölgelerinde ekiplerimiz
tarafından gıda paketleri
ailelere ulaştırıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak
Sudan’ın başkenti Hartum’daki
Uluslararası Afrika Üniversitesi
öğrencilerine iftar verdik.
İftara, Uluslararası Afrika
Üniversitesinde eğitim gören,
Afrika’nın farklı bölgelerinden
bin 500’e yakın öğrenci katıldı.
Üniversite yerleşkesinde
kurulan iyilik sofrasında
Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi
İrfan Neziroğlu, Hartum
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Mustafa Bülent
Dadaş, bazı öğretim görevlileri
üniversiteli öğrencilerle birlikte
iftar yaptı.

MAKEDONYA
Gıda kolisi ve alışveriş
yardım çeki

Ayrıca, Chitungwiza şehrinde
bulunan “Seke Muslim
Yetimhanesi” bahçesinde
kurulan iftar çadırında
Türkiye’nin Zimbabve
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
Can Bilgiç, yetimler ve ihtiyaç
sahipleriyle iftar sofrasında bir
araya geldi.

NİJERYA
Yolumuzu gözleyen ihtiyaç
sahiplerine ulaştık

ZİMBABVE
Yetimler ve ihtiyaç sahipleri
unutulmadı
İhtiyaç sahipleri tarafından yolu
gözlenen Vakfımız, Nijerya’da
750 aileye ulaştı.

Afrika’nın güneyinde bulunan
Zimbabve’de de ihtiyaç

Abuja Din Hizmetleri
Ataşeliğinin organizasyonunda
hazırlanan kumanyalar,
ülkedeki ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı.

Vakfımız, Kuzey Makedonya’nın
başkenti Üsküp şehir
merkezinde ihtiyaç sahipleri ve
engelliler ile birlikte Osmanlı
döneminde bölgeye yerleşen
ve ülkenin doğusundaki
yerleşim yerlerinde kimliklerini
ve kültürlerini koruyarak
yaşayan Yörüklere yardım
ulaştırdı.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşavirliği iş
birliğinde düzenlenen program
kapsamında, 250 ihtiyaç
sahibi aileye ve 60 engelli
vatandaşa ramazan yardımları
kapsamında 1000 denar (109
Türk Lirası) değerindeki yardım
çekleri, Yörüklere ise 250 adet
gıda kolisi dağıtıldı.
Ayrıca, Kuzey Makedonya’nın
doğusundaki Radanya köyünde
Osmanlının Balkanlar’daki
simge camilerinin başında
gelen ve yaklaşık 4 asırdır
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RAMAZAN
ayakta duran Mahmut
Ağa Camisi’nin avlusunda
kurduğumuz iftar sofrasında
200 kişiyle bir araya geldik.

ARNAVUTLUK
Bin 20 aileye Ramazan
yardımı

Ayrıca evlerini terk etmeyen
ve yer altı sığınaklarında
yaşayanlara yardım ulaştıran
Vakfımız Ramazan ayı içinde
günlük olarak 130 bin adet

KAZAKİSTAN

ekmek ve 15 binden fazla

Gıda yardımı ulaştırıp iyilik
sofraları kurduk

aileye gıda paketi, aynı
zamanda temizlik malzemesi,
çocuk bezleri ve Türkiye’den
gönderilen adak-akika

Kazakistan’daki yardım
çalışmalarımız kapsamında
Almatı kentinde ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından inşa
edilen Hoca Ahmet Yesevi
Camisi’nde, Türkiye’nin Astana
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Galip Akın ve
görevlilerimiz ihtiyaç sahibi
ailelere gıda paketi dağıttı.
Kazakistan’ın Türkistan
kentindeki Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi yemekhanesi ve
Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde
iftar programı düzenlendi.
10

Kazakistan genelinde
gerçekleştirilen yardım
faaliyetlerinde görme engelli
kardeşlerimizde unutulmadı.
Türkiye Diyanet Vakfı,
Kazakistan’ın başkenti Nur
Sultan’da ihtiyaç sahibi görme
engellilere gıda yardımında
bulunarak, Kur’an-ı Kerim
hediye etti.

Yardım çalışmalarımız
kapsamında Arnavutluk'da
yaşayan ihtiyaç sahiplerine de
ulaşan Vakfımız, Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük ve gönüllerimiz ile
birlikte Arnavutluk’un farklı
bölgelerinde bin 20 aileye
ramazan yardım paketi dağıttı.

kurbanlarının dağıtımlarını
gerçekleştirdi.
70 bine yakın aileyi iftar
sofralarında buluşturan
Vakfımız, İdlib ve çevresindeki
merkez camilerde özellikle
çocuklara yönelik çeşitli
yarışmalar düzenleyip hediyeler
dağıtarak savaş ortamından

SURİYE
Savaş mağduru aileleri
Ramazan ayında da yalnız
bırakmadık

Suriye’de rejim güçleri
tarafından yoğun
bombardıman altında kalan
halka ramazan ayı süresince
gıda paketi, temizlik malzemesi,
çocuk bezi ve Türkiye’den
gönderilen adak-akika
kurbanlarını ulaştırdık.

uzaklaşmalarını sağladı.

CİBUTİ
Cibutili ihtiyaç sahipleri ve
Yemenli mültecilere yardım
ulaştırdık

Doğu Afrika ülkesi Cibuti’de,
ihtiyaç sahiplerine ve Yemenli
mültecilerin yaşadığı kamplara
ramazan gıda paketi dağıtımı
gerçekleştirdik.

Ekiplerimiz, Türkiye’nin
Cibuti Büyükelçisi Levent
Şahinkaya’nın da destekleriyle
başkent Cibuti’de ve
mültecilerin yoğun olarak

Üniversitesi kampüsü

ETİYOPYA

mescidinde 500 kişilik iftar
programı düzenledi.

İhtiyaç sahiplerinin gülen
yüzü olduk

Genç yaşlı, kadın erkek,
toplumun her kesiminden
katılımın sağlandığı iftar
programında Yeni Zelandalı
Müslümanlar, Türkiye
Diyanet Vakfına kendilerini
unutmadıkları ve yalnız
bırakmadıkları için teşekkür etti.

bulunduğu Obok şehrinde
Yemenli mültecilerin yaşadığı
kamplarda 800 aileye gıda
yardımında bulunarak bin
kişilik iftar sofraları kurdu.
Etiyopya’da da ihtiyaç

PAKİSTAN
2 bin 500 aileye Ramazan
yardımı ulaştırıldı

sahiplerinin gülen yüzü olan
Vakfımız, Türkiye’nin Addis
Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp’in
de destekleriyle Afar eyaletinde
2 bin 500, Oromiya eyaletinde
de engelli, yaşlılar başta olmak
üzere bin yoksul ve yerinden

Duygulu anların yaşandığı iftar
programında terör saldırısında
şehit edilen Müslümanlar için
dualar edildi.

SIRBİSTAN
Belgrad’da iftar programı
düzenlendi

olmuş 3 bin 500 aileye gıda
yardımı ulaştırdı.

YENİ ZELANDA
Ekiplerimiz ilk olarak Talagang
kentinde 500 aileye yönelik

Yeni Zelandalı
Müslümanları unutmadık
Başkentteki tek cami olma
özelliği taşıyan Bayraklı
Camii’nde düzenlenen iftara
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi
Tanju Bilgiç ve Kültür ve Sosyal
İşler Müşaviri Fatih Yücel’in yanı
sıra 500’den fazla kişi katıldı.

gerçekleştirilen yardım dağıtım
programının ardından kırsal
bölgelerde bulunan ihtiyaç
sahibi aileleri de ziyaret ederek,
milletimizin yardımlarını
ulaştırdı.
İçerisinde pirinç, sıvı yağ,
şeker ve nohut gibi gıda
ürünlerinin yer aldığı Ramazan
yardım paketleri İslamabad ve

Ramazan ayının manevi iklimini
dünyanın dört bir tarafına
taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı,
Yeni Zelanda’nın Christchurch
şehrinde terör saldırısında 51

Karaçi’de yaşayan ihtiyaç sahibi

Müslüman’ın şehit edildiği El

ailelere de ulaştırıldı.

Nur Camii'nde ve Canterbury

Ramazan ayı boyunca
Sırbistan’daki ihtiyaç
sahipleriyle birlikte Ramazanın
bereketini yaşayan TDV ekipleri,
başkent Belgrad olmak üzere
kırsal bölgelerde bin 700
aileye ramazan yardım paketi
ulaştırdı.
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RAMAZAN

IRAK
Göçmen ailelere yardımeli

Vakfımız, Irak’ın Kerkük
kentinde bin iç göçmen aileye
gıda yardımında bulunarak iftar
çadırı kurdu.
Gıda yardımları Kerkük kent
merkezindeki Kudüs Caddesi
üzerinde bulunan Abrar
Camisinde gerçekleştirilirken
Tarık Sarraf camisinde iftar
sofrası kuruldu. İftar sofrasına
aralarında terör örgütü DEAŞ
olaylarından dolayı iç göçmen
durumuna düşen vatandaşların
da bulunduğu 200 kişi katıldı.

SOMALİ

sofrası kurarak milletimizin
yardım elini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık. Eğitim desteği
sağladığımız Şeyh Sufi İmam
Hatip Lisesi’nde gerçekleşen
gıda dağıtımı ve iftar sofrası
programına, Mogadişu
Büyükelçisi Mehmet Yılmaz da
katıldı.
Somali’nin farklı bölgelerinde
30 bin kişiye gıda yardımı
ulaştıran Vakfımız ülkedeki
Kabasa ve Qasali mülteci
kamplarında kalan aileleri de
unutmadı.
Somali’nin başkenti
Mogadişu’nun güneyindeki
Gedo bölgesindeki Doolow
kasabasında yer alan Kabasa ve
Qasali mülteci kamplarındaki
4 bin kişiye, içerisinde pirinç,
şeker, un ve yağ gibi temel gıda
malzemelerinin bulunduğu
yardım kolileri dağıtıldı.

BOSNA HERSEK

Mogadişu’da gıda yardımı
ve iftar programı

Evlad-ı Fatihan yurdu
Bosnadayız

Somali’nin başkenti
Mogadişu’da da 400 aileye
gıda kolileri dağıtıp iftar

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Fatih Sultan Mehmet’in
1463’te Bosna Hersek’i fethinin

12

ardından Fransisken rahiplere
ibadet özgürlüğü bahşettiği
ahidnamenin verildiği Milodraz
köyü başta olmak üzere 20’den
fazla noktada iftar sofrası
kuruldu. Köy sakinlerinin yanı
sıra çok sayıda gencin de
buluştuğu iftarda, dualar edildi
ve mevlit okundu.

FİLİSTİN
Gazzeli bin 500 çocuğa
bayramlık

Tüm dünyada mazlumun gülen
yüzü olan Vakfımız, yıllardır
bombalar altında yaşam
mücadelesi veren Filistinli
ihtiyaç sahipleri ve yetimleri de
unutmadı.
Vakfımız, Filistin Vakıflar
ve Din İşleri Bakanlığı ile iş
birliği halinde gerçekleştirilen
organizasyonda Filistin
Gazze’de de 2 bin 200 aileye
gıda kolisi dağıtıp 2 bin
500 kişiye iftar verdi. Ayrıca
yetimlerin bayrama boynu
bükük girmesini istemeyen
Vakfımız, yetim ve yoksul bin
500 çocuğa da giysi yardımında
bulundu.

Ramazanda mülteci aileleri
unutmadık
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş
Polat, vakıf gönüllüleri ile birlikte
Ankara’nın Altındağ ilçesinde
Türkmen, Somalili ve Suriyeli
mülteci ailelere gıda kolisi dağıtımı
yaptı. Polat ve beraberindekiler
daha sonra 6 ailenin bir araya
geldiği iftar sofrasında iftarlarını açtı.
Ramazanın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı Altındağ ilçesinde
mülteci ailelerin yüzünü güldürdü.
TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, “Ramazan, kardeşliğin, ikramın, iyiliğin inananları
sardığı, bereketinin arşa ulaştığı rahmet iklimidir.
Kardeşlerimizin yüzlerindeki gülümsemeye şahit
olmak ve ramazan iklimini tüm dünyada yaşatmak
için iyiliğin kapılarını aralamaya devam ediyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ramazan çalışmaları kapsamında Türkmen,
Somalili ve Suriyeli mülteci ailelere gıda kolisi dağıtarak iftarımızı mülteci ailelerle birlikte yaptık. Yurt
dışında 100 ülkenin 327 bölgesinde olduğu gibi
yurt içinde de 81 ilin 725 ilçesinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mazlumların dertleriyle hem hal
olmaya Vakıf olarak devam ediyoruz. Hayır sahiplerine de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz” diye
konuştu.

Polat, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve yerel sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştireceğimiz
Ramazan yardım programı çerçevesinde, dünyanın
farklı coğrafyalarında 102.100 gıda paketi dağıtımı
yaparak yaklaşık 200 bin kişiye iftar verdik. Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11.000 çocuğa
da bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Yurt içi ve yurt
dışında toplam 16 bin yetim çocuğumuzun gülen
yüzü olduk. Vakfımız, bu yıl Ramazan ayında yurt
içinde ve yurt dışında toplam 22,3 milyon TL değerinde yardım gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.
Polat, “Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla
medeniyet mirasımızı geleceğe taşımak için çalışıyoruz” dedi.
13

Yurt içinde Ramazan yardım çalışmaları kapsamında 40 bin adet alışveriş yardım kartı dağıtıldığını, 5
bin yetim çocuğa kıyafet yardımı yapıldığını ifade
eden Polat, ülke genelinde il ve ilçe şubeleri tarafından kurulan iftar sofralarında da 1 milyondan
fazla kişiyle bir araya gelme imkanı bulduklarını
vurguladı.
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Türkiye Diyanet Vakfından
“İyilik Sofrası”
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kocatepe Cami’nde Ramazanların geleneksel
organizasyonu “İyilik Sofrası”nda günlük 2 bin 600 kişiye iftar verildi.
gesinde hem gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını hem
de iyilik sofraları kurarak oradaki insanlara Ramazan coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.
Çadırda yaklaşık 2 bin 600 kişi olduğunu tahmin
ettiğini aktaran Polat, “Biz millet olarak ramazanı
bir bütün olarak, coşku içinde yaşıyoruz. Bize hissettirdiği şu, kim olduğuna, nereden geldiğine, haline bakmaksızın herkese bu sofralarda iftar ikram
ediyoruz. Kapılarımız açık. Herkes geliyor bu iftar
sevincini bizimle birlikte paylaşmak üzere nasibini
alıyor.” diye konuştu.
14

TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat,
TDV’nin 20 yıldır iftar çadırı faaliyetlerini sürdürdüğünü, 5 yıldır da “İyilik Sofrası” formatında hizmet
verdiğini belirtti. Bu hizmetlerin kaynağının halkın
yardımları olduğunu söyleyen Polat, hayırsever
vatandaşların kendilerine dağıtılmak üzere gönderdikleri sadakalarını, fitrelerini ve zekatlarını bu
vesilelerle vatandaşlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Bu sofraları sadece Türkiye’de değil yurt dışında da
kurduklarını kaydeden Polat, 100 ülkenin 323 böl-

Kütahya şubemizden şehit ve gazi
aileleri için iftar programı
Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV)
Kütahya Şubesi
tarafından
şehit aileleri
ve gaziler için
iftar programı
düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı ramazan yardımları kapsamında Kütahya şubesi tarafından şehit aileleri ve gaziler
için iftar programı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan
Muslu’nun katılımıyla İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim ve mevlidi
şerif okunmasıyla başladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının paylaşıldıkça daha anlamlı
hale geldiğini söyledi.
İftar davetine icabet eden şehit yakınları, gaziler ile
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarının
kendilerine güç verdiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:
“Bu coğrafyada bağımsız ve hür bir şekilde yaşamanın, kendi milli ve manevi değerlerine bağlı olarak
yaşamanın bedeli var. Bu bedeli, kahraman evlatlarınız, Mehmetçiklerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödüyorlar. Biz onların bu büyük fedakarlıkları sayesinde

bağımsız bir şekilde, huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu yüzden onların hakkını ödeyemeyiz. Ümit ediyoruz ki yüce Allah onları en iyi şekilde
ödüllendirecek. Biz de onların emaneti olan şehit ailelerimize gücümüz yettiğince sahip çıkmaya, onlarla
beraber olmaya devam edeceğiz.”
Kütahya İl Müftüsü ve TDV Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar da Türkiye Diyanet Vakfının geleneksel
hale getirdiği iftar programında, şehit yakınları ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmiş
olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmış müstesna
topraklar olduğunu vurgulayan Hazırlar, “Bu topraklar bu Aziz Milletle inşallah kıyamet sabahına kadar
payidar olacaktır. Yeter ki bizler bu birliği, beraberliği,
kardeşliği devam ettirelim. Bu birlik ve beraberliğin
karşısında hiçbir gücün duramayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.
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Yüzbinler Yenikapı’da
Enderun usulü teravih kıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
“Yenikapı’da Enderun Teravihi” etkinliğinde yüz binlerce kişi saf tuttu.
Kentin farklı bölgelerinden akın akın Yenikapı Milli
İrade Meydanı’na gelen yüz binlerce kişi alanda hazır edilen hasırların üzerinde teravih namazı kıldı.

dört rekatını farklı bir imam kıldırdı. Her dört rekatın ardından ise farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi.
Programda salalar okundu ve Kur’an-ı Kerim tilavet
edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, TBMM eski Başkanı İsmail
Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.
Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş
Polat ile vatandaşlar katıldı.

Yatsı ve vitir namazını Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, Enderun usulü teravih namazının ise her

Teravih namazının ardından Ramazan ayı boyunca
Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce
hatm-i şerifin duası yapıldı.

“149 ülkede milletimizin adını ve
bayrağını temsil ediyoruz”
“Dünyanın 149
ülkesinde faaliyet
yürüten bir teşkilat
olarak milletimizin adını,
bayrağını oralarda temsil
ediyoruz”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, ajans, gazete ile televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirlerle iftar programında bir araya
geldi.
Polat, TDV Genel Merkezinde düzenlenen iftar programında, 1975’te kurulan Vakfın 1.003 şubesiyle 149
ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.
Polat, “Dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten bir
teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda
temsil ediyoruz.” dedi.
Vakıf tarafından KKTC’de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nin resmi açılışının gelecek günlerde yapılacağını
dile getiren Polat, Osmanlı’nın fethettiği bölgelerde
inşa ettiği eserler gibi Türkiye tarafından bugün yapılan camilerin de gelecek nesiller için gurur kaynağı
olacağını söyledi.
Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yürütülen “Hediyem Kuran Olsun Projesi”ne hayırseverlerce bir milyon 300 bin bağış yapıldığını belirtti.
Vakıf tarafından vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek
için internet sitesi kurulduğunu anımsatan Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye’nin
zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu aktardı.

“Türkiye ve yurt dışında aynı faaliyetleri
yapıyoruz”
Polat, zekatın sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplanıp
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığında çok ciddi bir potansiyel çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Biz, sanki yurt dışına sürekli yardım yapıyormuşuz
gibi bir algı var. Rakamsal olarak yaptığımız sunumlarda özellikle gösteriyoruz. Bizim yurt içine yaptığımız
yardımlar, yurt dışına yaptığımız yardımlardan yüksek,
her zaman fazla ama neden hep yurt dışı öne çıkıyor?
Çünkü yurt dışındaki durum gerçekten içler acısı. İnsanlara bunları hem içinde bulunduğu nimeti hem de
mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin
ihtiyaçlarının boyutunu anlatmak adına bunları gösteriyoruz. Yoksa biz aynı faaliyetleri Türkiye’de de yapıyoruz.”
Yemen, Arakan ve Gazze’ye yönelik devam eden yardım kampanyalarına da değinen Polat, “Dünyanın 149
ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz, insanlara
gösteriyoruz. Ramazan temamız ‘Kardeşlerini Unutma,
Beklenen Sensin’. Hakikaten beklenen bir millet olduğumuzu oralarda yaptığımız çalışmalarda defalarca
şahit oluyoruz. Hasret, sevinç ve coşkuyla karşılıyorlar.”
ifadesini kullandı.
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“Milletimizin yardım elini
kardeşlerimizle buluşturmaya
devam edeceğiz”

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın merkez teşkilatlarında
görev yapan personelle bayramlaştı.
18

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada bir konuşma yapan Diyanet
İşleri Başkanı Erbaş, personelin Ramazan Bayramı’nı
tebrik etti.
Diyanet Teşkilatı olarak yoğun ve güzel bir Ramazan
geçirdiklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Bir taraftan
milletimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edebilme gayretiyle birimlerde daha yoğun çalıştınız, diğer
taraftan özel hayatınızda iftarlarla, ibadetlerle güzel
ve bereketli bir Ramazan ayı geçirdik” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
mensuplarıyla birlikte Ramazan ayında yurt içinde 81
il ve 725 ilçede, yurt dışında ise 100 ülkede ve 327 bölgede faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erbaş, “Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk,
hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı
olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.
Buna ihtiyacımız var” dedi.
Erbaş, “Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdık, 200 bin kişiye iftar verdik. Yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı

dağıttık. Yine yurt içinde 5 bin, yurt dışında 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Türkiye Diyanet
Vakfımız 22 milyon liranın üzerinde bir meblağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oldu elhamdülillah. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir.” şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin yapmış olduğu faaliyetlerle bütün dünyayı kucaklayan küresel bir
kurum olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Muhtacın
yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkânı olanın,
zenginin de yardım etmeye ihtiyacı vardır. Onlara kim
yardımcı olacak? Zenginin malını fakire ulaştırma konusunda kim destek olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz destek olacağız.
Çünkü yardımlaşmak hepimize iyi gelecek, hepimize
iyilik getirecek” diye konuştu.
Ramazan ayı boyunca infak, zekât, yardımlaşma konularını ülke genelinde kapsamlı faaliyetlerle ele aldıklarını dile getiren Başkan Erbaş, şöyle konuştu:
“Birimlerimizin, teşkilatlarımızın, vakfımızın Ramazan
faaliyetlerine baktığımda güzel ve önemli hizmetler
gördüm ve mutlu oldum. Bu gayretin, bu heyecanın
gittikçe artması hepimizi mutlu ediyor. Bize bunları
nasip eden, bizi buna vasıta kılan Rabbimize sonsuz
hamd-ü senalar olsun. Elbette yapılan bütün hizmetler sizin emekleriniz ve çalışmalarınızda oluyor. Hepinize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

“İşimiz vaktimizden daha çok”
Diyanet İşleri Başkanlığının konumu, potansiyeli ve
hizmetleri açısından ülkemizin çok önemli kurumlarından biri olmasının yanında dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde hizmet sunan küresel bir teşkilat
olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Bu süreçte daha yakından gördük ki ülkemizin bütün kurumlarının ve milletimizin yanında dünyadaki
bütün Müslüman ülke ve toplulukların da bize ilgisi
ve bizden beklentisi her geçen gün artıyor. İşte bu
büyük onurun da, sorumluluğun da sahibi hepimiziz.
Biz burada, merkezde ne kadar iyi, düzenli ve özveriyle çalışırsak, teşkilatımıza, vakfımıza ne kadar ümit
ve heyecan katarsak, taşradaki bütün meslektaşları-

mız o kadar çok hizmet edecek ve bütün yeryüzünde
umutla bize bakanların yüzündeki tebessüm o kadar
artacaktır. Bunun için işimiz vaktimizden daha çok ve
hiçbir sorumluluğumuzu öteleme lüksümüz yok. Aksi
halde ümmet ve insanlık için bizden istenen ve yapmamız gerekirken yapmadığımız işlerin hesabını Allah’ın huzurunda veremeyiz.”

“Samimiyeti kaybettiğimizde huzuru
kaybederiz”
Allah’a kulluk vazifesini yerine getirmede, millete ve
insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun
ve en büyük imkânın samimiyet olduğunu kaydeden
Başkan Erbaş, “Samimiyeti kaybettiğimizde bereketi
de kaybederiz. Samimiyeti kaybettiğimizde muhabbeti de kaybederiz. Samimiyeti kaybettiğimizde huzuru kaybederiz. Samimiyeti kaybettiğimizde kardeşliğimizi kaybederiz. Bunun için samimiyeti zedeleyen
unsurlara karşı daha dikkatli olmak zorundayız. Bayramlar esasında daha çok samimi olmayı, daha çok
insanların birbirine muhabbet bağlarıyla bağlanmalarını desteklemek için yaşadığımız mukaddes vakitlerdir” ifadelerini kullandı.

“Takva, samimiyet ve kardeşlik; söylemden
öte yaşanan bir ahlaktır”
Bayramların samimiyeti, bağlılığı ve muhabbeti artırma vesilesi olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, “Takva, samimiyet ve kardeşlik; söylemden öte yaşanan bir
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ahlaktır. Günümüzde bütün değerlerin alabildiğine
konuşulduğu ama hayata yansımadığı bir tezat ile de
karşı karşıyayız. Bunu bizler tamir edeceğiz” dedi.
Ramazan ayının bir mektep olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Bu mektebin talebeleri olduğumuzu hiçbir
zaman unutmayalım” tavsiyesinde bulundu.

“Bizim idealimiz, bütün insanlığın huzurudur”
İnsanın hayatında idealin önemine işaret eden Başkan
Erbaş, “İnsan, ideali kadardır ve insan, derdiyle insandır. Bizim idealimiz, bütün insanlığın huzurudur. Derdimiz de insanlığın derdidir. Asıl kazancımız, Rabbimizin huzuruna vardığımızda yüzümüzü ağartacak olan
hizmetlerimizdir” şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği büyük hizmetlerin artarak devam
etmesi için, merkez teşkilattaki ve vakıftaki personelin uyumlu, disiplinli ve fedakârca çalışmasının hayati
önem taşıdığını ifade eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:
20

“Bununla berber dünya hızlı değişiyor, imkânlar ve
teknoloji gelişiyor. Biz yerimizde sayamayız. Mutlaka
kendimizi her yönden geliştirmek zorundayız. Her birimiz ve özellikle genç arkadaşlarımız için söylüyorum.
Üç açıdan mutlaka kendimizi geliştirmeli ve geleceğe
hazırlamalıyız; Bunlardan birincisi; imkânları, potansiyeli ve hizmetleriyle dünya çapında bir teşkilatta
hizmet ediyorsunuz. Başkanlığın gelecek perspektifi, hizmet planlamaları, sorunları, çözüm yolları gibi
alanlarda kafa yormalısınız. Bilhassa çalıştığınız alana

bütün yönleriyle vakıf olmalıyız. Bu anlamda getireceğiniz her türlü teklif, hizmet ve proje için müteşekkir
olacağımdan ve her türlü destek ve teşvikte bulunacağımdan emin olunuz. İkincisi; yaşadığımız toplumu
ve dünyayı tanımak, ümmetin ve insanlığın sorunlarına ve çıkış yollarına dair çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun için mutlaka okumalarımız olmalı, ders halkaları ve müzakere ortamları oluşturmalıyız. Merkez
teşkilatımız sadece teknik ve planlama yönüyle değil,
entelektüel olarak da taşra ve yurt dışı teşkilatımızın
motoru olmalıdır. Üçüncüsü; kişisel formasyonlarımızı, kariyerimizi ve yeteneklerimizi sürekli geliştirmeyi
ihmal etmeyelim. Bilgisayar programları, yabancı dil
gibi alanlarda çalışmalar yapalım. Bunları ihmal etmediğinizde emin olun her şeyden önce Allah emeklerimizi zayi etmeyecek ve gayretlerimizin karşılığını bizlere nasip edecektir.”

“Bizler her şeyden önce kardeşler
topluluğuyuz”
Başkan Erbaş, her şeyden önce kardeşler topluluğu olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
“Statülerimiz, bulunduğumuz kadrolar sadece bizim
sorumluluğumuzu ifade eder. Allah’a kulluk ve imanda kardeşlik açısından farkımız yoktur. İnsan olmanın
gereği değişik görüşler, tercihler, zaman zaman sorunlar olabilir. Ama asla grupçuluk, sendikacılık, hemşericilik ya da benzer hiçbir şey kardeşlik hukuku ve
ahlakının önüne geçemez ve asla adaleti, liyakati ve
muhabbeti zedeleyemez. Aksi takdirde kendi arasında
güzel ahlakı tesis edemeyenler toplumda ve dünyada
insani değerleri nasıl ikame edebilirler, nasıl gerçekleştirebilirler? Birbirimizi sevmek, birbirimize güvenmek zorundayız.”
Bayramlaşmaya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr.
Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman
Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr.
Ramazan Muslu, Dr. Burhan İşliyen, Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Türkiye Diyanet Vakfının merkez teşkilatında görev
yapan personel katıldı.

38. Türkiye
Kitap ve
Kültür Fuarları
Ramazan’da
kitapseverleri
ağırladı
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen kitap fuarları
İstanbul Sultanahmet Meydanı ve Büyük Çamlıca Camii ile
Ankara Kocatepe Camii’nde kitapseverlere kapılarını açtı.
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen “38. Türkiye Kitap ve
Kültür Fuarı”nın açılışını yaptı.

İslam medeniyetinin bilgi ve kitap medeniyeti oldu-

Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışta
konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yıl İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda olmak üzere “38. Türkiye Kitap ve
Kültür Fuarı”nı iki yerde açacaklarını söyledi.

hip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i

Başkan Erbaş, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, “Bizi özümüzle
buluşturan, nefsimizle yüzleştiren Ramazan ayının;
bilgi, bilinç ve idrak boyutunu da canlı tutmak ve bu
mübarek zamanı fikrî ve kalbî düzlemde farkındalık
ve yenilenmeye vesile kılmak için her sene kitap ve
kültür fuarı düzenliyoruz” dedi.

sonrası düşman ordusundan esir alınan kişiler var.

Başkan Erbaş, geleneksel hale gelen kitap fuarlarını
“Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla bu sene de
İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya’da kitapseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

ğunu ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:
“Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sakerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bedir Savaşı’nı şöyle bir hatırlayalım. Orada çok
anlamlı bir sahne her zaman anlatılır. Kitap, kalem,
okumak deyince hatırlanan bir sahne: Bedir Savaşı
Allah Rasulü Efendimiz talimat veriyor. Buyuruyor
ki, bu esirlerden her biri, okuma yazma bilmeyen on
kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest
bırakılacaktır. Tarihi bir karardır bu, tarihi bir talimattır. Ve ilim, irfan, bilgi, hikmet konuları her gündeme
geldiğinde hatırlamamız gereken çok önemli bir
olaydır. Sadece bu uygulama bile Peygamber Efendimizin okuma yazma ile nitelikli bir toplum oluşturma arzusunu ortaya koyan fevkalade bir vesikadır.”
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“Bilgiyle, kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir
medeniyetin mensuplarıyız”
Başkan Erbaş, Müslüman âlimlerin, 7. yüzyıldan Rönesans’a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük ettiğini hatırlatarak,
“Bizler, Endülüs’ten Mâverâünnehir’e devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış; bilgiyle, kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir medeniyetin mensuplarıyız”
ifadelerini kullandı.
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Bugün okuma ve kitaba verilen değer açısından bakıldığında Müslümanların durumlarının iç açıcı olmadığını dile getiren Başkan Erbaş, “Maalesef ‘oku’
emri ile başlayan, her daim bilgiyi yücelten bir dinin
ve asırlarca bilimin her alanında insanlığa öncülük
etmiş bir tarihin mensuplarının durumu çok iç açıcı değildir. Zira ulusal ve uluslararası istatistiki verilere göre, ülkemiz de dâhil İslam coğrafyası, kitap
okuma oranında dünya ortalamasına göre gerilerde kalmakta; kitap, Müslümanların ihtiyaç listesinin
neredeyse sonlarında yer almaktadır. Bu fuarları işte
bunun için çok önemsiyoruz” diye konuştu.
Başkan Erbaş, dünyada ekonomi, sanat, teknoloji,
hukuk alanında ileri ülkelerin ortak özelliklerinden
birinin de kitap okuma oranı, yayın sayısı ve niteliği

gibi açılardan önde olmaları olduğuna işaret ederek,
“Unutulmamalıdır ki; bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin her zaman mahkûmu, esiri olmuşlardır” değerlendirmesinde bulundu.

“İslam’ın kaynak eserlerini ve İslam
medeniyetini iyi tanımaya ve anlamaya
mecburuz”
İslam’ın doğru anlaşılması konusunda sahih dini
bilginin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen
Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Bunun için, Kur’an ve sünneti, İslam’ın kaynak eserlerini ve İslam medeniyetini iyi tanımaya ve anlamaya mecburuz. Zira bugün insanlığın devasa meselelerini çözme noktasında Kur’an ve sünnet en büyük
imkândır. Ancak, öncelikle onları en doğru şekilde
anlayıp, en uygun yöntemle çağa taşımak sorumluluğu hakkıyla yerine getirilmelidir. Üzülerek ifade
etmeliyim ki; son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam
dünyası, insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve
dünya tasavvurunu, güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir.”

“İnsanı olgunlaştırmayan, hayatı
güzelleştirmeyen bilgi ve okumalar
faydasızdır”
Başkan Erbaş, okumanın neticesinin hayata değer
katmak olduğunu belirterek, “Okumak ile sorumluluk, hak duyarlılığı, güzel ahlak gibi değerler arasında pozitif ve vazgeçilmez bir ilişki vardır. İnsanı
olgunlaştırmayan, hayatı güzelleştirmeyen bilgi ve
okumalar faydasızdır. Zira bizim inancımız ve medeniyetimizde bilgi terbiyedir, sorumluluktur, sabırdır.
İyilik için çalışmaktır. Onun için dünyamızda, medeniyetimizde ilim ve âlimin yeri hep öndedir” şeklinde
konuştu.

“Her eser bize yeni şeyler öğretmeli, yeni
ufuklar açmalıdır”
Kitap ve okur bağlamında yapılan çalışmalar veya
araştırmalarda iki hususa daha çok dikkat edilmesi
gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Birincisi; özgün
ve nitelikli eserler konusudur. Zira eser sayısı kadar
yayın niteliği de önemlidir. Bu manada her eser bize
yeni şeyler öğretmeli, yeni ufuklar açmalıdır. İkincisi
ise; nitelikli okur konusudur. Bu manada bilinçli okumalar yapmak, ihtiyacının ve okuduklarının farkında
olmak da oldukça önemlidir. Yani nitelikli yayın ve
nitelikli okuyucu meselesi, birbirini tamamlayan ve
geliştiren iki unsur olarak beraberce ele alınmalıdır”
dedi.

“Bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete
dönüşür”
Başkan Erbaş, insanın bilgiyle iki yönden sağlam ve
köklü bir ilişki kurmasının oldukça önemli olduğuna
vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

lendirilmelidir. Hepimizin bildiği bir realite olarak,
bilgi en büyük güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa
hizmete; hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise insanlık için felakete dönüşür. Allah Rasulü
Efendimiz, “Allah’ım Senden faydalı ilim istiyoruz”, ya
da “Allah’ım faydasız ilimden Sana sığınırım” duasını
çok yapardı. O açıdan ilmin faydalı olması gerekiyor.”
Başkan Erbaş, İslam dünyasının bilim, teknik, tıp,
sosyal bilimler, ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi
güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz
yapma konusunda kendisini daha da geliştirmesi
gerektiğini söyledi.
Doğru ve sahih bilgiden uzaklaşmanın doğuracağı
sorunlara dikkat çeken Başkan Erbaş, “Doğru ve sahih bilgi zeminini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve
geliştirmeyi ihmal ettiğimizde sağlıklı düşünmeyi,
sorunları tespit etmeyi ve çözüm üretme imkânını
da kaybediyoruz” diye konuştu.
“Neticede, değer olarak görülmeyen, hikmetle yoğrulmayan, uygulanarak ahlaka dönüşmeyen bilgi,
hayata huzur getirmeyecektir” uyarısında bulunan
Başkan Erbaş, “Bize düşen; bilgiyle, hikmet ve tefekkürle yeniden öze dönmek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak, yaşadığımız çağın sorunlarına bilgiyle
çözüm bulmaktır” ifadelerini kullandı.
38 Kitap ve Kültür Fuarı’nın hayırlı sonuçlara vesile
olmasını temenni eden Başkan Erbaş, bütün katılımcılara, yayınevlerine, kitap dostlarına teşekkür etti.
Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından kurdela kesilerek kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.
Başkan Erbaş, beraberindeki heyetle fuarı gezerek
yayınevi yetkilileri ve kitapseverlerle sohbet etti.
23

“Birincisi; düşüncenin değil, imajın; sözün değerinin değil, görselliğin öne çıktığı bir dünyada bilgiye
değer vermeyen, önemsemeyen bir yaklaşım terkedilerek bilginin öneminin idrak edilmesi ve bilgiye
ulaşmak için herkesin bir çaba ve fedakârlık içinde
olması gerekmektedir. İkincisi; sadece bilgiyi edinmekle yetinmeyip, öğrendiklerini bilince dönüştürerek hayatına tatbik eden, edindiği ya da ürettiği
bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayış güç-
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Kitap fuarı, Anadolu yakasında
Büyük Çamlıca Camii avlusunda açıldı

Başkan Erbaş, Sultanahmet’ten sonra “38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı”nı, Büyük Çamlıca Camii avlusunda da kitapseverlerle buluşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını İstanbul’dan sonra Ankara’da da kitapseverlere açtı.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada insanları
kitapla buluşturmak amacıyla düzenledikleri fuarın
hayırlara vesile olmasını diledi.

Kocatepe Camii avlusunda düzenlenen fuarın açılışını Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı.

Kitabın önemine değinen Başkan Erbaş, sözlerini
şöyle sürdürdü:
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Ankara Kocatepe Camii'nde
kitapseverleri ağırladık

“Medeniyetimizin, inancımızın kitabının ilk ayetlerine baktığımızda, şu anda yaptığımız işi bize emrediyor adeta. ‘Yaratan Rabbinin adıyla Oku’ diye
başlıyor ve devam ediyor. Biz ilk ayetleri, kitaptan,
okumaktan, kalemle yazmaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahseden bir kitabın mensuplarıyız. İşte
bu emirler doğrultusunda daha çok okumamız,
daha çok yazmamız, daha çok öğrenmemiz, daha
çok üretmemiz gerekiyor.”
Fuarın açılış törenine, Tataristan Başmüftüsü Kamil
Samigullin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt,
yazarlar ve kitapseverler katıldı.
Açılışın ardından Başkan Erbaş ve davetliler, caminin
iç avlusunda kurulan stantları gezdi.

“Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş kitap ile kitap dostlarını buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Kitap denilince
Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim önce aklımıza geliyor.
Kur’an okunmak, yaşanmak için var. O Kitap ki gelen
ilk ayetleri, ‘oku’ diyor. Kainatı, Allah’ın gönderdiği
vahyi oku. Dolayısıyla kitap, hayatımızın ayrılmaz bir
parçasıdır” dedi.
Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde okumaktan, öğretmekten, öğrenmekten, kalemden bahsedildiğini
belirten Başkan Erbaş, “Bu medeniyetin mensuplarının elinden kitap, kalem düşmeyecek. Öğretme, öğrenme faaliyeti eksik olmayacak. Tarihe baktığımız
zaman kitap ve kalemle meşgul olduğumuz asırlarda yükselmişiz, elimizden kitap ve kalem düştüğü
zamanlarda da gerilemişiz” diye konuştu.

“Bilinçli, şuurlu bir Müslüman olmak, insanları
aydınlatmak için okuyacağız”
Başkan Erbaş, iyi bir insan, bilinçli bir Müslüman olmak için kitap okumanın önemli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
“Bilinçli, şuurlu bir Müslüman olmak, insanları aydınlatmak için okuyacağız. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’i
Peygamber Efendimize niçin gönderdiğini ifade
ederken, ‘insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak
için Kur’an gönderildi’ buyuruyor. Bütün kitaplar, Allah’ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bütün kitapları hem Allah’ın Mushaf
içerisinde bulunan ayetlerden oluşan Kitabını hem
de kainat kitabını anlamak için okuyacağız.”
Kitap fuarlarının çocuklara, gençlere okuma alışkanlığının kazandırılmasında önemli katkısı olduğunun
altını çizen Başkan Erbaş, “Çocuklarımızın elinden
tutalım, teravihe gelelim. Teravihten çıktıktan sonra
kitapevlerini, yayınevlerini dolaşalım. Teravihi, orucu,
Kur’an kıraatiyle Ramazan bir bütündür. Fuarları gezmek, kitap satın almak ve aldığımız kitapları okumak;
Ramazan böyle güzelleşiyor. Ramazan insanları daha
dinamik hale getirmeli” şeklinde konuştu.

“Fuar, eğitim ve kültüre verilen önemin
nişanesi”
TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat ise dini
doğru öğrenmenin, öğretmenin yolunun, sahih kaynaklardan bilgi edinme ve doğru kalem tarafından
yazılan kitapları okumaktan geçtiğine değindi.
Bu kapsamda düzenlenen fuarın yayıncı, yazar ve
okuyucuyla buluşturulması noktasında önemli olduğunu aktaran Polat, fuarın, Vakfın eğitim ile kültüre
verdiği önemin bir nişanesi olduğunu dile getirdi.
Polat konuşmalarını şöyle sürdürdü;
“İlk emri “Oku” olan Kur’an-ı Kerim’in muhatapları
olarak beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye
eden bir peygamberin ümmetiyiz. Yüce Kitabımızın
inşa ettiği İslam medeniyeti aynı zamanda bir kitap
medeniyetidir. Dolayısıyla, ilim, irfan ve hikmetin ta-

kipçisi olmayı ilke edinen Türkiye Diyanet Vakfı, köklü
medeniyet mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için
ilmi ve kalıcı eserler üreterek, kültürel çalışmalarını
sürdürmektedir.
Dini doğru öğrenmenin ve öğretmenin yolu, sahih
kaynaklardan bilgi edinmekten, doğru kalem tarafından yazılan kitapları okumaktan geçer. Bu çerçevede
düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarları, yayıncı
ve yazarı, bunun ötesinde kitabı gerçek muhatabıyla,
“okuyucuyla” buluşturması noktasında önemlidir.
Herkesin merakla beklediği, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen ve Vakıf Fuarcılık
şirketimiz tarafından bu yıl 38.’si düzenlenen Türkiye
Kitap ve Kültür Fuarı da eğitim ve kültüre verdiğimiz
önemin en büyük nişanelerinden birisidir.
Vakfımız kurulduğu günden bu yana, dini, milli, ilmi,
edebi, kültürel alanlarda güvenilir yayınları okuyucuyla buluşturmaktadır. Halkımızın teveccühüne
mazhar olan bu yayınlar ile birlikte, Vakfımız başta
Başkanlığımız olmak üzere, yüzlerce yayıncının binlerce eserini de ülkemizin dört bir yanında sayısı
32’ye ulaşan “kitabevlerimiz” vasıtası ile okuyucuyla
buluşturarak kültür hayatımıza önemli bir katkı sağlamaktadır.”
Açılışa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem
Keleş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Dış
İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara Müftüsü
Mehmet Sönmezoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Çankaya İlçe Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara,
yayınevi temsilcileri ve kitapseverler katıldı.
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ZEKAT

Türkiye Diyanet Vakfından
zekat seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfınca, vatandaşların İslam’ın şartlarından
biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi,
mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına
yardımcı olabilmek amacıyla özel bir internet sitesi kuruldu.
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“Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” projesi kapsamında kurulan “zekathesapla.tdv.org” internet sitesinde, “nakit ve gayrimenkul”, “zirai mahsul” ile “saime hayvanlar” gibi başlıklarda mal varlıkları kalem
kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken
zekat miktarı belirleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV, il ve ilçe müftülükleri, yurt dışı müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin desteğiyle yapılacak çalışmada, camilerde din

görevlileri tarafından zekat faaliyetiyle ilgili vaazlar
verilip çeşitli çalışmalarla proje hakkında farkındalık oluşturulacak.
TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, yaptığı açıklamada, bu yıl ramazanda infak kültürünün
gündemde her zamankinden daha fazla yer alması
ve vatandaşlarca zekat ibadetinin şartlarının doğru
anlaşılması amacıyla kurumsal bir zekat çalışması
yapacaklarını belirtti.

“FETÖ gibi yapılar zekat müessesesini
sömürdü”
Polat, infakın mali bir ibadet olduğunu, bunun, bir
insanın sevdiği ve hoşlandığı bir varlığını, Allah’ın
rızasını kazanmak için ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerine ulaştırması anlamına geldiğini aktararak;
sadaka, zekat, fitre ve fidyenin infak ibadetinin içerisinde yer alan ibadetler olduğunu kaydetti.
İnsanların yardım duygusunun daha bilinçli hale
gelmesi amacıyla bu sistemin kurulduğunu vurgulayan Polat, “FETÖ gibi halkımızın hem dini duygularını hem de maddi güçlerini sömüren yapılar üzerinden bu zekat müessesesi çok ciddi bir şekilde
sömürüldü. İnsanlarımızın zekatları toplanarak hiç
olmayacak yerlere akıtıldı, harcandı” diye konuştu.

hesaplama modülümüz var. Bu modül üzerinden
halkımız altınını, gümüşünü, çiftçilerimiz zirai ürünlerini, nakit paraları olan kardeşlerimiz miktarını
yazarak modüldeki türlere göre seçimlerini gerçekleştirecek ve ne kadar zekat vermeleri gerektiğini oradan öğrenebilecekler. Zekat özellikle dünya
üzerinde kurumsal olarak yürütülen bir çalışma. Biz
de insanlarımızın infak duyguları, bu kültür sömürülmesin diye halkımızı yine kurumsal bir yapı çerçevesinde bilinçlendirmeyi düşünüyoruz.”
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Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ALO 190 Fetva
Hattı üzerinden halkın zekat konusunda bilgilendirildiğini, bu çalışmanın daha sistemli hale gelmesi
amacıyla internet sitesi kurulduğunu vurgulayarak,
şöyle devam etti:
“Bu internet sitesinde yine Din İşleri Yüksek Kurulumuzun uzmanlarıyla birlikte geliştirdiğimiz zekat
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abbimiz Celle Celâluh Zümer Sûresinin 73.
Âyet-i celîlesinde buyurur:

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise,
bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya,
derler.” (Zümer, 39/73)

Dünyada iken, her yaptığı, ettiği işlerin, söylediği sözlerin hesâbını bir gün muhakkak Rabbinin
huzûrunda bir bir vereceğine inanarak yaşayanlar;

Dr. Burhan İŞLİYEN
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

HESABI
VERİLEBİLİR BİR

HAYAT
30

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen
yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf, 50/30) âyeti
mûcibince, insanın ağzından çıkan her sözü kaydeden bir bekçi, bir muhâfız melek olduğunun bilincinde olarak davranan ve yaşayanlar için Rabbimiz
cennetlerin kapılarını ardına kadar açmıştır. Allâh
(c.c.) hesabı verilebilecek, hesabını verebileceğimiz
sorumlu, şuurlu, izzetli ve rızâ-i ilâhî istikametinde
bir hayatı yaşayabilmeyi bütün mü’min kullarına
nasîp eylesin.
Yine Kur’an; muttâkî olanların, takvâ sahibi, Allah’tan hakkıyla korkarak ve O’nu gereği gibi severek yaşayanların gruplar hâlinde cennetlere sevkedileceğinden bahseder. Tanıdığımız bir cümle ile;
“size selâm olsun!” diye karşılanacağımızı, “ne güzel
yaşadınız siz, ağzınızdan yalan bir söz çıkmadı, ellerinizden kimse zarar görmedi, dilinizden kimse
incinmedi, ne güzel ahlâklı insanlar idiniz, ne dürüst tüccarlar, sanatkârlar idiniz, ne ahlâklı, izzetli
işveren, işçi, patron ve emekçiler idiniz, ne vaktine,
saatine dikkatli memurlar idiniz, dersine değil dakikalar, saniyeler gecikmeyen öğretmenlerdiniz,
vazîfesini bihakkın edâ eden hocalar idiniz, siz ne
güzel insanlar idiniz… Girin, “fedhulûhâ hâlidîn!
Ebediyyen, temelli kalmak ve bir daha aslâ çıkmamak üzere sizin için hazırladığımız cennetlere” diye
meleklerin sesleneceğini bize anlatır.
Zümer sûresinin 71. Âyet-i celîlesinde Rabbimiz
küfredenleri de anlatır ve buyurur ki;
“O küfredenler, bölükler halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır,

bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden
peygamberler gelmedi mi? derler. "Evet, geldi" derler ama azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur.”
İşte bunlar için;
“Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir”
buyurulur ve hemen ardından işte şu yukarıda zikrettiğimiz Zümer sûresinin 73. Ayetinde Rabbimiz
cennet ehlini anlatır. Cennet ehli mü’minlerin;

“Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna
vâris kılan Allah'a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.” Tarzındaki şâhitliğini, îtirâfını beyân buyurur.
Rabbimiz, meleklerin cennetin kapısında mü’minleri karşılayıp ta “sizler ne güzel insanlardınız, ne
güzel yaşadınız, artık sizler için hazırlanmış olan bu
cennetlere dilediğiniz kapıdan girin, selâm olsun
size” diyecekleri muttakî bir hayatı yaşamayı bizlere
nasîb eylesin.
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Uluslararası öğrenciler Türkiye’de
eğitim görmek için burs
programlarına akın etti
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Türkiye Diyanet Vakfının
gönül coğrafyamızla
kardeşlik köprüleri
kurmak ve Müslümanca
bir bilincin oluşmasına
katkıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirdiği uluslararası
öğrenci programlarına bu yıl
Avrupa’dan Afrika’ya, Asya
Pasifik’ten Latin Amerika’ya,
Orta Asya’dan Balkanlara
dünyanın 107 farklı
ülkesinden 9.646 öğrenci
Türkiye’de eğitim görmek
için başvurdu.

TDV’nin yurt dışından öğrencilere Türkiye’de eğitim
imkânı sunan Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı.
Uluslararası öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın
Uluslararası Öğrenci Programlarına yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların internet üzerinden alındığı TDV Uluslararası Öğrenci Programlarına talep her geçen yıl
artarken, 2018 yılında 105 ülkeden 8 bin 505 öğrencinin başvurduğu uluslararası eğitim programlarına
bu yıl başvuru sayısı 107 ülkeden 9 bin 646 öğrenciye
çıktı. Bu yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına
83 ülkeden 4 bin 337 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına ise 102 ülkeden 5 bin 309 öğrenci
müracaat etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 2019 Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi
programı için 519, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 200 öğrenci olmak üzere toplam 650 öğrenciye daha Türkiye’de eğitim alma hakkı kazandı.

Programlara talep artıyor
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 1993 yılından bu yana yurt dışında
ve yurt içinde eğitim çalışmaları sürdüren Türkiye Diyanet Vakfının başlatmış olduğu Uluslararası Öğrenci
Programları kapsamında her yıl dünyanın dört bir
tarafından öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduklarını söyledi.
Türkiye’nin yanı sıra gönül coğrafyamızda eğitim çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde gören
Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat
programı gibi projelerle eğitim imkanı sunduğuna dikkat çeken Polat, “Bugüne kadar 111 ülkeden
binlerce öğrenciye Türkiye’de eğitim imkanı sunan
Vakfımız, burs imkanları ile birlikte barınma ve farklı
eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı
eğitim imkanları da sağlıyor. Uluslararası öğrencilerin
her geçen yıl artarak devam eden Türkiye’de eğitim
görme isteği de bizleri mutlu ediyor” dedi.

burada hem dini hem de kültürel eğitimlerine katkı
sağlıyoruz. Sadece kendi evlatlarımıza değil, ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz. Dünya üzerinde,
genel olarak eğitim-öğretime ve özelde ise din eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman toplumlara bu imkânı sunma hedefiyle faaliyetlerimizi
yürütürken aslında öğrencilerin İslam’ın orta yolunu,
sahih kaynaklardan hikmetli bir şekilde öğrenmelerini hedefliyoruz. Ülkelerini ve çevrelerini aydınlatacak,
İslam medeniyetinin aklı selimini ve birikimini idrak
eden, ahlak ve maneviyatı önceleyen, bilinçli fertler
yetiştirmek amacı ile 7 kıtadan ümmetin evlatlarına
eğitim imkanı sağlıyoruz.”
Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında
gönül köprüleri kurduklarını belirten Polat, bu öğrencilerin Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerini
ve Türkiye’nin gönüllü tanıtım elçileri olduklarını söyledi.
Polat, halen 80 ülkeden 1.529 öğrenci İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas’taki Uluslararası Anadolu
İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürürken, Uluslararası Lisans programlarında 86 ülkeden 709 öğrenci,
Uluslararası İlahiyat programında 15 ülkeden 501 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programında ise
33 ülkeden 85 öğrencinin Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye’de eğitim gördüğünü vurguladı.

Eğitim programıyla gönül coğrafyamıza hizmet
Türkiye Diyanet Vakfının hayata geçirdiği ve bugün
İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesinin hedeflendiği eğitim programları ile hali
hazırda 3 bin 33 öğrenciye Türkiye’de eğitim imkânı
sağlandığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:
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“Vakfımız, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlatmış olduğu Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası İlahiyat ve Lisansüstü programlarla gönül
coğrafyamızda kardeşlik köprüleri kurmaya ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunuyor.
Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarını ülkemize getirerek
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İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesinde
mezuniyet heyecanı
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfına ait İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
Üniversitenin Elmalıkent Yerleşkesi’nde düzenlenen
törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, mezun olan öğrencilerin hayatta başarılı olabilmeleri için üniversitede öğrendiklerini hayata taşımaları gerektiğini söyledi.
Başkan Erbaş, 230 öğrencinin mezun olduğunu ifade
ederek, “Onlar bilgi, hikmet ve irfan sahibi insanlar
olarak bulundukları ortamlarda insanları aydınlatacaklar. Hangi alanda birikim sahibi olmuşlarsa o
alanda en iyi olmaya çalışacaklar. Mühendisse en iyi
mühendis, öğretmense iyi öğretmen. Öğrencilerimiz,
üniversitemizin hangi bölümünde mezun olmuşsa o
alanda en iyi olmaya çalışacak” dedi.
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Başkan Erbaş, İstanbul’un fethine işaret ederek “29
Mayıs deyince Fatih, Fatih deyince de sizler akla geliyorsunuz. O büyük bir şair aynı zamanda. Bir beytinde diyor ki ‘İmtisâl-i ‘câhidû fi’llâh’ oluptur niyyetim /
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim’ hedefi
göstermiş. Ben de diyorum ki, 29 Mayıs Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimizin de gayreti dini
mübini İslam’ın mücerret gayretidir” diye konuştu.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “Deki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” buyurduğunu hatırlatan Başkan
Erbaş, “Bizim medeniyetimiz, bilgi, hikmet, ilim, irfan medeniyetidir. 29 Mayıs Üniversitesi, ilim, irfan,

bilgi, hikmet sahibi insan yetiştirmek için kurulmuş,
Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir üniversitesidir” ifadesini
kullandı.
“Türkiye’de okumak için 101 ülkeden müracaat eden
öğrenciler var”
Başkan Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde 44
farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu belirterek şöyle
devam etti:
“Bu Üniversitemiz artık evrensel bir noktada hareket
ettiği anlamına geliyor. Farklı ülkelerden ne kadar
çok öğrenci gelirse birbirimizi daha iyi tanımış olacağız. Birbirimizin tecrübesinden kültüründen faydalanmış olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı’na Türkiye’de
okumak için bu yıl 101 ülkeden müracaat eden öğrenciler oldu. Seçimini yaptık bu sene bin kadar yeni
öğrenci geliyor. Bunların bir kısmı Uluslararası İmam
Hatip Liseleri’nde, bir kısmı Uluslararası İlahiyat Fakülteleri’nde bir kısmı da diğer fakültelerde okuyacaklar. Bu bizim için büyük bir kazanımdır.”
Başkan Erbaş, törende İslam ve Din Bilimleri Programı birincisi Hüseyin Yıldız’a plaket verdi.
Mezuniyet törenine, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

EĞİTİM

“Yazımda Kardeşlik Var”
Yaz Kampı Van ve İstanbul
Kapanış Programları gerçekleştirildi

Van

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının eğitim çalışmaları
kapsamında düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” Yaz Kampı Van ve
İstanbul Kapanış Programları gerçekleştirildi.
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İki etap şeklinde İstanbul ve Van’da bu yıl 4. sü düzenlenen kampın Van programına Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ
illerinden 600, İstanbul programına Ağrı, Batman,
Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak illerinden 600 olmak üzere toplam 1200 öğrenci katıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Kompleksi’nde
düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

Programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştüğünü aktaran
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanımız, programın hem gençlerimiz için hem geleceğimiz için çok önemli olduğunu, yapanları takdir
ettiğini, katılanları da kucakladığını söyledi. Dolayısıyla burada bulunanlara Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum” dedi.
Soylu, “Yazımda Kardeşlik Var” programının önemine vurgu yaparak, “Bu program bizi biz yapan
bir programdır. Bizi yeniden özümüzle buluşturan
bir programdır. Bizim özümüzü tekrar keşfetmeni-

zi, anlamamızı sağlayan bir programdır. Onun için
Diyanet İşleri Başkanlığımıza, vakfımıza, bu kardeşliğimizi bir araya getirdiği için, yaz boyunca bir kişi
dahi olsa gençlerimizle hem kardeşliği hem bilgiyi
hem beraberliği hem kültürümüzü hem cennet vatanımızın güzel yerlerini buluşturduğu için minnetlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bu çok önemli
bir adımdır” diye konuştu.
“Biz bugünün milleti değiliz. Bizim kardeşliğimiz
bugün kardeşliği değildir. Binlerce yıldır bu topraklarda ve dünyada bize emr olunan bir kardeşliği
anlatmaya çalışıyoruz” diyen Soylu şunları söyledi:
“Biz, size bir kardeşlik Türkiyesi bırakmak istiyoruz.
Onun için size söyleyeceğimiz şudur, sayın Başkanımız, size çok güzel, tembihatlerde ve nasihatlerde
bulundu. Ben onların hayatınızın her döneminde
sizinle beraber olacağına, kulaklarınızda, zihninizde, belleklerinizde, attığınız adımlarda sizinle
birlikte olacağına inananlardanım. Çünkü o sözler
sadece söylemek için söylenmiş sözler değildir, o
sözlerin her birinin hayrı vardır, o sözlerin her birinin dayandığı bir anlayış vardır. Onun için inanıyorum ki, sizler hem burada gördüklerinizi hem burada size anlatılanlarla birlikte buradan çok büyük bir
tecrübeyle bilgiyle, görgüyle döneceksiniz. Ailelerinize selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Her birine
sizi buraya gönderdikleri için teşekkürlerimizi iletmenizi istiyoruz.”

“Kur’an’ın bütün güzelliklerinin yaşandığı
örnek bir hayat ile tanıştınız”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da öğrencilere Kur’an-ı Kerim’de “Müminler ancak kardeştir”
buyurulduğunu hatırlatarak, “Bu kardeşliğimizi pekiştirmek, aramızda kopmayacak sevgi bağları inşa
etmek adına “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz.
Göz aydınlığımız, geleceğimizin mimarı, siz yavrularımız da bu davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdınız, gönlümüzde taht kurdunuz” dedi.
Yaz kampında öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve Temel
Dinî Bilgiler dersleri aldıklarını ifade eden Başkan
Erbaş, şöyle devam etti:
“Anlam dünyamızı aydınlatan Kur’an ile tanışarak
insana yakışan en güzel ziynetin; adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu
bir kalp olduğunu gördünüz. Peygamberimizi tanıyarak sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat,
iyilik, ana-baba, akraba ve yakınlara hürmetle ve
Kur’an’ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir
hayat ile tanıştınız. Mü’minlerin annesi Hz. Âişe annemizin Peygamberimizin ahlakını tasvir ederken;
“O’nun ahlakı Kur’an idi” diyerek ifade ettiği yüce
Kitabımızın hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenmeye çalıştınız.”
İstanbul’da Kağıthane’de bulunan Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış programına da katılan Erbaş tüm öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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İstanbul
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Bornova Koleji
öğrencileri sıfır atık
projesi ile dünya
üçüncüsü oldu
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) İzmir Bornova Koleji
öğrencileri, ABD’de düzenlenen
“Uluslararası Geleceğin
Problemlerini Çözme Becerileri”
konulu yarışmada, “Sıfır Atık
Kesin Kazanç” projesiyle dünya
üçüncüsü oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nden esinlenerek yola çıkan öğrenciler, geri
dönüşümü zor veya mümkün olmayan birçok ambalajlı ürünün yeniden dönüştürülebilir olmasına
önem gösterdi.

Massachusetts Üniversitesinde 4-9 Haziran tarihlerinde yapılan yarışmaya katılma hakkı kazandı.

Proje kapsamında okul kantininde cam kase ve şişe
içerisinde öğrencilerin kendi hazırladıkları ürünlerin satılması sağlanıyor.

Bornova Koleji Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Şebnem Şen Aksoy, toplumsal sorunları
çözme alanında yarışmalara iki takım olarak hazırlandıklarını, 5. sınıflardan oluşan takımlarının sulu
yemek israflarını önlemeye çalıştığını, 6-7. sınıflardan oluşan takımlarının ise paketli ürün kullanımını
azaltarak sıfır atık konusunda çalıştığını anlattı.

Türkiye’de, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen yarışmada paketli ürün kullanımını azaltarak sıfır atık hayat tarzının benimsetilmesinin hedeflendiği projeyle birinci olan öğrenciler, ABD’deki

Yarışmaya yaklaşık bir yıl hazırlanan öğrenciler, 33
ülke arasında üçüncülük ödülüyle yurda dönerek
elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Okullarından iki takımın da Türkiye’deki yarışmada birinci olduğunu belirten Aksoy, “Daha sonra
ABD’de ülkemizi temsil ettik. Yaklaşık 33 ülkenin
katıldığı, 2 bin 500 öğrencinin yarıştığı Massachusetts Üniversitesinde yapılan yarışmada ülkemizi ve
okulumuzu temsil ettik. 11 kişiden oluşan junior takımımız derece alamadı ama 8 öğrencimizin bulunduğu middle takımımız dünya 3’üncüsü oldu.” dedi.

Okullarının kantininde çok fazla paketli gıda ürünlerini gözlemlediklerine dikkati çeken Doğan, “Okul
kantininde daha az paketli gıda satıldığını görmek
istedik. Eğer paketli ürün kullanmak zorundaysak o
paketin geri dönüştürülebilir olmasına önem gösterdik. Aşama aşama biz bu problemi okulumuzda
çözdük. Okul kantinimizde artık cam kaselerin içerisinde tatlılar satılıyor bizim sayemizde. Limonata-

Paketli gıdaların yerini cam tabak ve
şişelerdeki ürünler aldı

lar cam bardaklarda satılıyor. Cam bardak için bir

Bornova Koleji 7. sınıf öğrencisi Nisa Deren Doğan,
elde ettikleri bu başarıdan dolayı arkadaşları gibi
kendisinin de mutlu olduğunu belirtti.

menler toplantılarında paketli gıdaların verilmesi

miktar depozito ödüyorsunuz. Okulumuzun öğretyerine cam tabaklarda meyve ikramı yapılıyor.” diye
konuştu.

Bornova Koleji öğrencilerinden
Afrika’ya su kuyusu bağışı

Öncelikle öğrencilere Afrika’daki insanların hangi
zorluklarda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan
sunumlar, bilgilendirme toplantıları yaptıklarını dile
getiren Tay, şunları kaydetti:
İzmir Bornova Koleji öğrencileri, kumbaralarında
biriktirdikleri harçlıklarını ve düzenledikleri hayır
çarşısında elde ettikleri geliri, Afrika’da su kuyusu
açılması için Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.
İzmir Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan
Tay, öğrenciler arasında sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturabilmek için her yıl farklı projeler
hazırladıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 yıl önce, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında temiz içme suyu bulma
sıkıntısı yaşayan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek adına okul genelinde “Yaşama Sende
Destek Ol” sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Tay, projeye öğrencilerin ve velilerin çok büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

“Öğrencilerimiz duyduklarından ve gördüklerinden
çok etkilendi. Bizim anlattıklarımızı aileleriyle ve
çevrelerindeki insanlarla paylaştılar. Aileleri de projemize destek verdi. Kumbaralarında biriktirdikleri
paraları su kuyusu açılması için bağışlayan öğrencilerimiz aynı zaman da aileleri ve okul personelinin de desteğiyle hayır çarşısı etkinliği düzenleyip
hayırseverlerden yardım toplayarak projeye katkı
sağladılar. Yaklaşık 2 yıl sonunda damlaya damlaya
göl oldu ve 66 bin 600 lira gibi büyük bir meblağ
topladık. Öğrencilerimizle birlikte topladığımız bu
miktarı Türkiye Diyanet Vakfına Afrika’da su kuyusu
açılması için bağışladık. İnşallah temiz suya ulaşamayan insanların çaresizliğine bir nebze olsun katkımız olmuştur” diye konuştu.
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Esma Mumtaz Arar Gençlik
Merkezi dualarla açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Esma Mumtaz Arar Gençlik
Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla açıldı.
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İstanbul’un Fatih ilçesinde yapımı tamamlanan
gençlik merkezinin açılışında konuşan Prof. Dr. Erbaş, gençlik merkezinin kız öğrencilere yönelik
hizmet vereceğini belirterek, “İnşallah burada sohbetler, konferanslar, Kur’an-ı Kerim kursları, ilmihal,
tefsir, akaid, siyer dersleri olacak. Sanat dalları ile
ilgili dersler olacak. Bu şekilde öğrencilerimiz en iyi
bir şekilde yetişecektir” dedi.
Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Allah’ın arşının
gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan
birinin de neşeyi ve huzuru Allah’a ibadette bulan
genç olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Bu müjdeye nail olacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu mekanlar, yurtlar, kitaplar, kütüphaneler
vasıtadır. Bu vasıtalarla gençlerimizi buluşturmak
da bizim vazifemizdir. Bu vazifeyi hepimiz titizlikle
yerine getirmek zorundayız. Eğer yerine getirmez-

sek vebali ağır olur. Dinden, imandan, Kur’an’dan
İslam’dan uzaklaşan her bir gencin vebali bizim
omuzlarımızda. Eğer bu vebali omuzlarımızda hissedersek daha fazla gence ulaşmak, daha fazla üniversite öğrencisini bu tür mekanlar ile buluşturmak
için gayretimiz artar. Rabbim yar ve yardımcımız
olsun.”
Başkan Erbaş, gençlik merkezinin yapımında emeği
geçenlere teşekkür etti.
Esma Mumtaz Arar Gençlik Merkezi’nde 8 bin kitaptan oluşan kütüphane ve kafe bulunuyor. Kız
öğrencilerine yönelik ilmi, akademik ve kültürel
faaliyetlerin düzenleneceği merkezde, sanatsal çalışmalarda yapılacak. 80 kişinin aynı anda istifade
edebileceği gençlik merkezinde, gençlere ücretsiz
çay ve kahve ikramı yapılacak.

80 ülkeden 1528 öğrenciye
Türkiye’de eğitim desteği veriyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Uluslararası
Öğrenci Programları ile
gönül coğrafyamızdan
binlerce öğrenciye
ülkemizde eğitim desteği
vermeyi sürdürüyor.

Eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde ve yurt
dışında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
(UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111
ülkeden Türkiye’ye gelen öğrenciye eğitim imkanı
sunan TDV, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap,
kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı
dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri, yarıyıl ve yaz kampları gibi faaliyetleri de düzenliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliğiyle TDV tarafından Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Türkiye’de eğitim imkânı
sağlanması amacıyla başlatılan Uluslararası İmam
Hatip Lisesi programına 2019-2020 eğitim öğretim
döneminde Afrika’dan Asya Pasifik’e ve Orta Asya’dan Balkanlara kadar pek çok ülkeden yüzlerce
öğrenci başvurdu. Başvuruların ardından yapılan
mülakatların sonucunda 80 farklı ülkeden 519 öğrenci Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında eğitim görmeye hak kazandı.
Müslüman gençliğin İslamı doğru kaynaklardan sahih bilgiyle öğrenebilmesi amacıyla başlatılan Ulus-

lararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında
2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde 80 ülkeden toplam 1.528 öğrenci eğitim görecek.
Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı kapsamında öğrenciler Kayseri Uluslararası Şehit Ömer
Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam
Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet
Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Şehit
Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam
Hatip Lisesi, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası
Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve
Ankara Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitimlerine
devam edecek.
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası
İmam Hatip Lisesi programından bugüne kadar
2.117 öğrenci mezun oldu.
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Göç ve Manevi Destek Merkezi
dualarla açıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Merkezi,
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla
Ankara’nın Çankaya ilçesinde açıldı.
Prof. Dr. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, son yıllarda başta Suriye olmak üzere bölgemiz ve dünya
üzerinde yaşanan iç çatışmalar, savaş, terör olayları
gibi sebeplerle ülkemize önemli bir göç hareketinin yaşandığını ifade ederek, “Başkanlığımız, son
yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenleri de eklenmiştir. Bu bağlamda 2017 yılında Din Hizmetleri
Genel Müdürlüğü bünyesinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur” dedi.

Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının toplumun desteğe muhtaç dezavantajlı ve
kırılgan kesimlerine manevi danışmanlık hizmetleri
sunduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bu daire başkanlığı, aynı zamanda göçmenlerin toplumumuzla
barışık ve uyumlu yaşamalarına, şiddet ve terörden
beslenen radikal akımlardan, zararlı ve istismarcı
yapılardan korunmalarına gayret göstermektedir”
diye konuştu.

“Eğitim faaliyetleri, dil ve meslek edindirme
kursları düzenlenecek”
Başkan Erbaş, hizmete açtıkları Göç ve Manevi Destek Merkezi’nde, 10 adet derslik, toplantı ve konferans salonları, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin yapılabileceği salonların bulunduğunu dile
getirerek şöyle konuştu:
“Göç ve Manevi Destek Merkezi’nde Başkanlığımızın yönetiminde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
bünyesindeki Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi
(SODEM) işbirliğinde hizmet sunulacaktır. Başta
göçmenler olmak üzere manevi desteğe muhtaç
kesimlere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte eğitim faaliyetleri, dil kursları, meslek edindirme
kursları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecektir.”
Başkan Erbaş, Göç ve Manevi Destek Merkezinin
hayırlara vesile olmasını temenni ederek, binanın
Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada Göç ve Manevi Destek Merkezinin hem Türkiye’ye hem hedeflediği kitleye hayırlı ve uğurlu
olması temennisinde bulundu.
Düzenli ve düzensiz göçün bundan sonra dünyanın
kaderi olduğunu dile getiren Soylu şöyle devam
etti:
“Irkçılığın yükselttiği anlaşılmaz ve katı duvarlarla
aslında bugün insanlığı mahkum etmektedirler. Al-

lah korusun endişem şudur, Avrupa’dan ve dünyadan esen rüzgârların Türkiye’yi de böyle bir ırkçılığa
mahkum etmesidir. Onun için bu merkezin çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Biz Suriye’deki kardeşlerimize sırtımızı dönemezdik, dönmedik. Allah’a
şükür bütün dünyaya rağmen orada 4 bin kilometrekare bölgeyi huzura eriştirdik. Bugün açılışını
yapmış olduğunuz kurumun mensupları da bugün
orada var. Beş vakit ezan okuyorlar. Allah’a hamdolsun oradaki çocukları dinsiz yetiştirmeye, kendi
inancından ayırmaya çalışanlara karşı sadece kendi
anlayışımızda değil, dünyaya göstererek bir meydan okuma ortaya koyuyoruz. Bütün Türkiye’de bu
nizamı sağlayan ve bu nizamı oluşturan bir anlayışı
hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada bu kurumun
açılmasının bizim açımızdan hele daire başkanlığı
gibi sadece bunun üzerine yüklenen bir sorumluluk, bizim açımızdan da gayet memnuniyet vericidir. Allah razı olsun ve işin esası, özü tam anlamıyla
yerine getirilmektedir.”
Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet
Güllüoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof.
Dr. Huriye Martı ile Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Dış İlişkiler Genel
Müdürü Erdal Atalay, Strateji Geliştirme Başkanı
Mahmut Türk, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürü Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda davetli katıldı.
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“111 ülkeden
öğrenci misafir ediyoruz”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV)
2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı’na katıldı.
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TDV Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak
eğitim faaliyetlerine verdikleri önemi ifade ederek,
“Eğitim; ilim, irfan, bilgi, hikmet demektir, ‘De ki:
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayetini anlayarak onun vermiş olduğu mesaj doğrultusunda
çalışmak demektir. Eğitim, ilk inen 5 ayetteki okumanın, öğrenmenin, öğretmenin, kalemin ne kadar
önemli olduğunu anlamaya çalışmak ve onun doğrultusunda hareket etmek anlamına gelmektedir”
dedi.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Medine’ye hicret ettiğinde orada ilk olarak bir mescid ve yanına
bir mektep inşa ettiğini hatırlatarak, “Orada Allah
Resulü Efendimizin öğretmenliğinde, onun dizinin dibinde yetişen ashab, on binlerce kilometreyi
aşan uzaklıktaki yerlere kadar o günün şartlarında
gitmişler, öğrendiklerini başka yerlerde öğretmenin çabasını göstermişlerdir. Medine’den çıkmış
Endülüs’e gitmiş, Endülüs’ten çıkmış İstanbul’a, İstanbul’dan çıkmış başka yerlere gitmişler” diye konuştu.

“Onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz”
7 kıtadan Türkiye’ye eğitim için gelen gençlerin ilim
için yaptıkları fedakarlığa dikkat çeken Başkan Erbaş şöyle devam etti:
“Türkiye artık cazibe merkezi haline geldi, elhamdülillah. 200 bin kadar misafir öğrencimiz var. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı olarak 111 ülkeden misafir öğrenci kabul ediyoruz. Ülkemizin 200’ü aşkın üniversitesinde, imam
hatip liselerinde misafir öğrencilerimizin varlığı bizi
oldukça sevindirmekte, mutlu etmektedir. Onlar
bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız. Anneleri, babaları onları bize emanet ettiler. Onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve ayırmayacağımıza da söz
veriyoruz.”
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyiliğin egemen
olması için çalışacak nitelikli gençler yetiştirmeyi
amaçladıklarını kaydetti.
Dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye eğitim almak için gelen öğrencilere başarılar dileyen Başkan
Erbaş, öğrencilere emek verenlere, ilim yolunda atılan adımlara destek olanlara teşekkür etti.

Başkan Erbaş konuşmasının ardından, 4. kez dünya şampiyonu olan Milli Güreşçi ve TDV gönüllüsü
Rıza Kayaalp’i tebrik ederek hediye takdim etti.
Programda 3 öğrenci, 7 kıtadan gelen arkadaşlarını temsilen duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ayrıca
Sanatçı Hasan Özer de konuşmaların ardından mini
bir konser verdi. Programa, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı ve TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
Dr. Burhan İşliyen, TDV Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
sabah namazında gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazında gençlerle buluştu.
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Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Uluslararası İmam Hatip Programı (UİHL) kapsamında ülkemizde eğitim
gören ve UİP lisansüstü öğrencilerle Kırgız öğrencilerin de aralarında bulunduğu öğrencilere Ahmet
Hamdi Akseki Camii’nde sabah namazını kıldıran
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından
gençlerle sohbet etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öncelikli amaçlarından birinin insan yetiştirmek olduğunu belirten
Başkan Erbaş, “Sizler, bizim için çok değerlisiniz. Sizin eğitimlerinizi tamamlayıp dini mübin-i İslam’a
hizmet ettiğiniz günleri biz iple çekiyoruz. Bir millet
gençlerine değer, kıymet verir ve onları Allah rızası
için, O’nun yolunda yetiştirirse o millet ilelebet payidar olur, geleceğinden emin olur” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının insan yetiştirmek için gerekli imkân ve mekânı sağlayan çok önemli bir
hayır kurumu olduğunu söyleyen Başkan Erbaş,
TDV’nin bu imkânlarını gençlerin eğitimi için kullandıklarını kaydetti.

“İslam Dünyasında Gençlik
ve Sivil Toplum” sempozyumu
Türkiye Diyanet Vakfı,
5. Uluslararası Öğrenci
Sempozyumu kapsamında
“İslam Dünyasında Gençlik ve
Sivil Toplum” başlıklı uluslararası
öğrenci sempozyumu düzenliyor.

Gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle ülkemizde ve
dünyada İslami ilimler alanında insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, bu
kapsamda başlattığı Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarını sürdürüyor.
Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan sempozyum 2829 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye’de eğitim
gören uluslararası öğrenciler ile ülkemizdeki öğrenciler arasında kültürel zenginlik anlamında bilgi paylaşımı ve ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek
amacıyla başlatılan sempozyumun bu yılki teması,
“İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum” olacak.
İslam dünyasındaki gençlik faaliyetleri ve sivil toplumun konuşulacağı sempozyumda bugün ve tarihteki
örnekleri, İslam coğrafyasında ve Türkiye’deki gençlik
çalışmaları, karşılaşılan zorluklar, gençlik ve sivil toplum çalışmalarının geleceği gibi konuların masaya
yatırılacağı sempozyumda sosyal medyanın yaşattığı
dönüşüm ve gönüllülük çalışmaları da önemli konu
başlıkları arasında yer alacak.

İlki 2014 yılında Bursa’da düzenlenen Uluslararası
Öğrenci Sempozyumunun beşincisi, Ankara’da Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda gerçekleşecek.
Sempozyumun bilim kurulunda ise başta Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere 12 farklı üniversiteden 17 akademisyen yer alıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü
öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katılarak tebliğlerini sunacakları
sempozyumun başvuruları www.tdvegitimkultur.org
adresinden yapılabiliyor.
Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılarak kültür hayatına kazandırılacak.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ ŞUBAT - EKİM 2019

47

EĞİTİM

Güzel Sanatlar İmam Hatip
Gençliğinden Yemen’e ahde vefa
Türkiye’nin ilk güzel sanatlar
imam-hatip lisesi olan Ulus İlk Meclis
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,
“Çanakkale’den Yemen’e” programı
kapsamında öğretmenlerinin de
desteğiyle yaptıkları hat, tezhip ve
çini gibi geleneksel sanat dallarındaki
ürünlerini sergiledi.
Sergide satılan ürünlerden elde edilen yaklaşık 15
bin TL’lik gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.
Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü
Naci Çakır, tarihi çatı altında tarihi işler yapmaya
başladıklarını söyledi.
Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirten Çakır, “Kültürümüzün bize yüklediği
misyonun farkında olarak geçmiş ile gelecek arasında köprü olmanın yanında, mazlum coğrafyaların yanında yer alarak onların yaralarına bir nebze
merhem sürüp, iyilik adına, kardeşlik adına ve insanlık adına çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz”
diye konuştu.
Çakır, sanatı iyilik için yapan öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
48

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür
Yardımcısı Hasan Özer de, derslerde hat, tezhip ve
çini gibi geleneksel sanat dallarında üretim yapan
öğrencilerin, ilk eserlerini Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla satışa sunduklarını
söyledi.
5 aylık çalışma sonucu yaklaşık 70 tablonun sergilendiğini belirten Özer, sergiden elde edilen gelirin
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Yemen’e gönderildiğini ifade etti.

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çal, Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Çetin, İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Ankara Şube Başkanı Enes Şişman, Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü İkbal Gürpınar, öğretmenler
ve öğrencilerinin katıldığı programda, katılımcılar
sergide beğendikleri tabloları satın aldı.
Programa katılamayan ünlü sanatçı ve TDV Gönüllüsü Murat Kekilli de Yemen’e destek olmak için
tablo satın aldı.
Öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı’nı ziyaret ederek
sergiden elde edilen geliri makbuz karşılığında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’a teslim etti. Polat, öğrencilere göstermiş
oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

“Ümmetin en büyük sorunu eğitim”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Ankara’da
eğitim gören TDV İlahiyat Akademi öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.
Sahurda öğrencilerin kaldığı yurda konuk olan Polat, öğrencilerle hasbihal ederek, TDV eğitim vizyonu ve gönüllülük faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Günümüzde eğitim olanaklarının eskiye nazaran her geçen gün daha da arttığını dile getiren Polat, öğrencilik
döneminde insanların bir arada yaşama kültürüne hâkim olduğunu söyledi.
Polat, “Bir öğrenci, öğrencilik yıllarında farkında olmadan bulunduğu yer ve konum itibariyle bir arada yaşama kültürünü kazanmış oluyor. Bu dönemde insanlar
birbirlerine tahammül etme alışkanlığı kazanıyor. Aynı
zamanda ömrü boyunca bir arada göremeyeceği kadar
farklı kişilikleri aynı anda tanıma imkanına öğrencilik
yıllarında kolay bir şekilde sahip olunabiliyor. Özellikle
yurtlarda kalan öğrencilerimiz bu durumun bereketini
daha iyi yaşıyor” dedi.

81 ilde öğrenci yurdu
Başta Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü çalışmalar olmak üzere günümüzde eğitim alanında yapılan çalışmaların geçmişe nazaran öğrencilere büyük imkanlar
sunduğunu belirten Polat, bu imkanların her geçen gün
daha arttığını söyledi.
Mardin’de İmam Hatip Lisesinde eğitim gördüğünü dile
getiren Polat, “Bizim dönemimizden bugüne baktığımızda imkan anlamında, güvenebileceğiniz yerler anlamın-

da ve kalite anlamında her şey üst seviyelerde. Bugüne
gelinmesinde Vakfımız gibi kuruluşların katkıları büyük.
Örneğin sadece son bir yılda yurt sayımız var olanın iki
katına çıktı. Şu an her ilde bir kız yurdu ve bir erkek yurdu olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde öğrenci yurtlarımız
olsun diye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Önceliğimiz eğitim
Türkiye Diyanet Vakfının eğitimi önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çeken Polat, şunları söyledi:
“Ümmetin en büyük sorunu eğitim. Birileri yıllardır bu
durumun farkında ve bunu sürekli kullanıyorlar. Türkiye
Diyanet Vakfı olarak bu yüzden önceliğimiz eğitim. Milletimizin yardımlarına başvururken de bunu sürekli dile
getiriyoruz. Siz öğrencilerimizin doğru ve donanımlı bir
bilgiye ulaşması, daha güzel imkanlarda eğitim görmesi, ilim tahsil etmesi için gayret gösteriyoruz. İnşallah
faaliyetlerimiz artarak daha bereketli bir şekilde devam
edecek.”
Vakıf bünyesinde yeni bir gönüllülük sistemi kurduklarını anlatan Polat, bu sistemin günden güne gelişen, köy
köy mahalle mahalle teşkilatlanacak bir yapısının olacağını vurguladı.
Polat, öğrencileri TDV Gönüllüsü olarak yapılan çalışmalarda daha aktif olmaya davet etti.
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TDV yurtlarına
yoğun ilgi
Türkiye genelinde 35 il 12
ilçedeki 72 binasıyla üniversite
öğrencilerine barınma hizmeti
sunan Türkiye Diyanet Vakfı
yurtlarına, öğrenciler yoğun
ilgi gösteriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat, yurt kayıtlarının başladığını belirterek
hem öğrencilerin hem de ailelerin büyük teveccühü ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda
bulunabileceğini belirten Polat, yurtlarımızda kalmak isteyen öğrencilerin www.tdvyurt.com.tr sayfasında bulunan ön kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.
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Yurda kabul edilen öğrencilerden şartları uygun
olanlara yurt ücretinde indirim, kurs desteği, kamp
ve eğitim faaliyetleri gibi çeşitli destekler sağladıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

“Yurtlarımızda öğrencilere sadece konaklama hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Özellikle ilahiyat
alanında eğitim alan gençlerimizin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi noktasında ciddi bir alt yapımız var. Bu alanda hizmet veren diğer teşkilatlar
karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte
gençlerimize daha büyük bir fayda üretmiş oluyoruz. Yurtlar konusunda verdiğimiz hizmetler, vatandaşlarımız tarafından yakinen müşahede ediliyor
ve verdiğimiz hizmetlerin karşılığı olarak da yurtlarımıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak halkımızın güvenini kazanmış bir yapımız var.”

Aileler SMS ile bilgilendiriliyor
Yurtlarda aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda
hizmet sunduklarını dile getiren Polat, yurtlarda
hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonları ise
kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmetinin ücretsiz
verildiğini söyledi.
KYK tarafından TDV yurtlarında kalan öğrencilere
beslenme ve barınma yardımı sağlandığına dikkati
çeken Polat, şöyle devam etti:
“Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için internet hizmetimiz, ders çalışma
salonlarımız ve kütüphanelerimiz ile hizmet sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin güvenliği için tüm
yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup
giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak
takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleri ile
ilgili velilere sms bilgilendirmesi yaparak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz.
Yurtlarımızda önceliklerimizden biri de öğrencilerimizin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak sadece akademik anlamda başarılı değil
aynı zamanda sosyal yaşama dair de tecrübeler
kazanmış donanımlı bireyler olmalarıdır. Bunun için
yurtlarımızda, dil kursları, geleneksel sanat kursları,
kültürel kursların yanı sıra seminerler, sportif faaliyetler, atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Böylelikle
toplumumuza gelecek nesillerin sağlam bir şekilde yetiştirilmesi, toplumun kaliteli bir şekilde inşa
edilmesi anlamında çok ciddi bir hizmet katkımız
oluyor.”
Türkiye’nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Polat, yurtlarda kalan öğrencilerin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan

hikmetli bir şekilde ulaşabilmelerine yardımcı olduklarını söyledi.
Polat, şunları kaydetti: “Bu sayede, gençlerimiz üzerinde birtakım oyunlar oynayıp, algısal operasyonlar yapmak isteyen FETÖ gibi karanlık mihrakların
önünü kesmiş oluyoruz. Çünkü o teşkilatlar geçmişte bu gençlerin milli manevi duygularını sömürüp,
onları manipüle ederek algı operasyonlarıyla insanları kendilerine bağlayıp çok büyük mağduriyetlerin yaşanmasına neden oldular. Bir daha bu şekilde
mağduriyetlerin yaşanmaması için var gücümüzle
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Polat, yurtların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri olan il müftülükleri aracılığı ile ülke genelinde
50 il 59 ilçede 308’i kız, 150’si erkek olmak üzere
toplamda 458 öğrenci eviyle de öğrencilere güvenli ve huzurlu bir ortamda barınma hizmeti sunduklarını söyledi.
Bu evlerde 2111’i kız, 1042’si erkek 3153 öğrenci
kaldığını belirten Polat, talep olması durumunda
şubeler aracılığıyla yeni öğrenci evleri açarak gençlerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade
etti.
Polat, Türkiye Diyanet Vakfı’nın eğitim alanında
yapmış olduğu faaliyetlere destek olmak isteyen
vatandaşların EĞİTİM yazıp 5601’e SMS göndererek
10 TL tutarında bağışta bulunabileceği gibi bagis.
tdv.org web sitesi üzerinden de online olarak bağış
yapabileceklerini söyledi.
Ayrıca anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla da bağışta bulunulabileceğini ifade eden Polat, alınan
bağışların öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanıldığını sözlerine ekledi.
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Amacımız sadece barınma hizmeti
vermek değil insan yetiştirmek

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat,
Türkiye’de ve dünyada yaşanan birçok sorunun temelinde insan
olduğunu belirterek, bu sorunların en aza indirilebilmesi için yürütülen
faaliyetlerin daha çok eğitime yönelik olması gerektiğini söyledi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Yurt
Müdürleri ve Manevi Rehberler Eğitim Kampı”nda
konuşan Polat, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim faaliyetleri çerçevesinde 25 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.
Vakıf olarak, 149 ülkede eğitimden kültüre, sosyal
ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme
faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına
kadar birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Po-

lat, faaliyetler arasında eğitim ve burs hizmetlerinin
geniş bir yer tuttuğunu dile getirdi.
Özellikle yurt dışından Türkiye’ye eğitim için gelen
öğrencileri çok önemsediklerine dikkati çeken Polat, “Bunlar ümmetin çocukları. Gittikleri yerlerde
ümmet için hizmet verecekler. Belki Türkiye’de kalacaklar, belki ülkelerine dönecekler belki de daha
başka ülkelere giderek oralarda projeler geliştirip
fikirler üreterek insanlığa, ümmete hizmet edecekler. Kanaat önderleri olacak, ülke yönetimlerinde
söz sahibi olabilecekler. O nedenle çok güzel izler

bırakmalıyız. Dolayısıyla burada bizim görevimiz
çok ağır ve mesuliyetimiz çok büyük. Buna dikkat
etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat
Programları olmak üzere üç farklı eğitim programı
yürüttüklerini anlatan Polat, Uluslararası İlahiyat
Programları çerçevesinde gurbetçi ailelerin çocuklarını Türkiye’ye getirerek burada eğitim verdiklerini söyledi. Bu öğrencilerin ailelerinin yaşadığı ülkelere veya gurbetçilerin yoğun olarak bulunduğu
bölgelere döndüklerinde, daha sağlıklı ve doğru
dini bilgilerin aktarılmasına vesile olduklarını ifade
eden Polat, o açıdan bu programı da çok önemsediklerini vurguladı.

“Amacımız sadece barınma hizmeti vermek değil
insan yetiştirmek. Biz sadece barınma hizmeti vermemeliyiz. Veya sadece milletin emanetine sahip
çıkalım, barındıralım, yedirelim, içirelim, bununla
yetinelim, sağlam şekilde çocuğunu emanetçiye
teslim edelim mantığıyla bakmamalıyız. Bizim amacımız burada bütün hizmetlerle insan yetiştirmek.
Bu devirde memleketimizin geçirdiği badireleri, yaşadığımız sıkıntıları görüyorsunuz. Bütün problemler insanlar üzerinden oluşturuluyor. Dolayısıyla insan üzerinden gittiği için bizim de insan yetiştirme
noktasında çok özverili ve hassas olmamız lazım.
Bizlerin yaptığı bir yanlış, ilgilendiğimiz insanlarda
daha fazla yanlışa sebep oluyor.”

Ülke genelindeki birçok il ve ilçede vakfa ait öğrenci yurtlarının bulunduğunu ve bunların sayısını
artırabilmek için çaba gösterdiklerini anlatan Polat,
yurt inşa ederken içinde kalacak gençlerin iyi bir
şekilde yetiştirilmesi için de çaba gösterdiklerini
vurguladı.
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Özellikle akademik çalışma yürütülen alanlarda bulunan personelin insan yetiştirme noktasında çok
daha hassas olmasını beklediklerini belirten Polat,
şunları kaydetti:
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nsanı eşref-i mahlûk olarak yaratan Rabbimiz yeryüzünde kendi adını ve ilkelerini yaşatmak üzere yine
insanı sorumlu tutmuştur. Bu ulvi sorumluluğun
gereğini yerine getirebilmek, yüklenilen bu vazifeyi
taşıyabilmek için iyi olmayı, iyilik yapabilmeyi, iyiliği
çoğaltmayı bir cevher olarak insanın özünde var etmiştir. İmanın tadı, lezzeti ve kokusu o cevherin davranışa dönüşmesinde saklıdır. Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) “Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük
yaptığında üzülüyorsa o mümindir” (Müsned, H.N.19565) buyurmuşlardır.

Kadir DİNÇ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

İMAN NİMETİNİN
DOYUMSUZ TADI;
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Yaratılmış her bir varlığın yaşaması, hayata tutunması
için yapılabilecek her bir hayrın her bir güzelliğin ve
her bir mutluluğun kuşatıcı kavramıdır iyilik. Şekil ve
görüntü, yapmacık ve yapay davranışlar insanı iyi yapmaz. Bu anlamda Rabbimiz “yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyi olan kişi Allah’a,
âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere
iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp
zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında
sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ
sahipleri de bunlardır” buyurmuştur. (Bakara 2/177)
Allah’a imanla başlayan iyilik yolculuğu, kişinin sevgisini, sevdiği malını paylaşmasıyla devam ederek onu
sadakat ve takvaya ulaştırmaktadır. Aksi takdirde içinde iman, ibadet ve ahlâkî erdemlerin yer almadığı bir
biçimselliğin din açısından temelde bir önem taşımadığı, özden yoksun bir biçimsellikle dindarlığa ulaşılamayacağı ortaya konulmaktadır. (Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 263)
Ayet-i kerimede iyilik “birr” kelimesiyle ifade edilmiştir. Maverdi “birr” kavramını şöyle açıklar: Birr insanlara karşı iyi olmak ve iyilik yapmaktan doğar ve
kişiye insanların sevgi ve hoşnutluğunu kazandırır;
takva da Allah’a karşı vecîbelerini yerine getirmekten doğar, Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandırır.
Her iki sevgiyi de kazanan insan tam bir mutluluğu
yakalamış olur. O’na göre “birr” sıla ve ma‘ruf olmak
üzere iki şekilde tezâhür eder. Sıla, “karşılık gözetmeksizin mal yardımında bulunmak”; ma‘ruf ise “gerek söz gerekse davranışla insanların iyilik ve mutluluğu, dirlik ve düzenliği için çalışmak” anlamına gelir.
(Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, Beyrut 1978, s. 148)

Yapılan iyiliklerin hedefinde Allah’ın hoşnutluğu varsa
bu hedef mümin için ebedi bir kazanca dönüşmektedir. Böyle bir ahlaka sahip olan kimseler iyiliğe vesile
olan her bir durumu kendileri ve gelecekleri için bir
fırsat olarak değerlendirirler. İçinde Allah’ın rızası gözetilmeyen hatta başa kakılan ve minnet altında bırakan
iyilikler dinimizce hoş görülmemekte, başa kakılan ve
minnet altında bırakan onur kırıcı, incitici iyilikler yapmaktansa uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arzeden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak mânevî sonuç, ecir ve ahlâkî davranış olarak
daha da tercih edilmektedir.

Dünyanın mazlum coğrafyaları vahşetten
ve sömürüden beslenen zalim güçlerin
insafına terk edilmemelidir. Ortak
yaşam alanımız dünya, küre şeklinde
yaratılmıştır. Keskin köşeleri olmayan bu
dünyada ıssız ve unutulmuş köşelerin
oluşturulmasına fırsat verilmemelidir.

Başa kakmak ve incitmek suretiyle iyilik yapanlar Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimselere benzetilmiştir ki, bunun da semere ve sonucu kaya misaliyle
anlatılmıştır. Yalçın ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki
toprak şiddetli yağmur aldığında sıyrılıp yere inmekte, düz yerlerdeki toprağa bereket olan yağmur bu
tür kayalıklarda toprağı yok etmektedir. İyilikler de
böyledir. Allah rızâsı için verildiği ve karşılığında bir
menfaat beklenmediği, ihtiyaç sahibi incitilmediği
takdirde harcayana bereket ve ecir getirir, aksi halde yapılan boşa gider, hem maldan olunur hem de
sevaptan mahrum kalınır. Yapılan iyiliğin Allah rızâsı
için yapılmış olmasının kesin işareti, kimseden hiçbir menfaat beklememek, minnet altında tutmamak,
incitmemek, hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaktır. Büyük ecri bu şekilde verenler alacak, korku
ve üzüntüden kurtulma saadeti de bunların olacaktır.

şayan çocukların açlık, kıtlık, sefalet ve vahşet içinde
yaşamaya mahkum bırakılarak istikballerinin sömürülmesine insaf sahibi hiçbir kimse, kurum, kuruluş ya da
ülke sessiz kalmamalıdır.

(Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 421) (Bakara 2/262-264)

İşte bu idrak ile ve beklenen sensin çağrısıyla yola koyulan Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın dört bir tarafına umut taşımaya, mazlumların sesi olmaya, insana
insanlığını hatırlatmaya ve yaşanılır bir dünya için gönüller köprüsü kurmaya devam etmektedir.

Yaratanın kuluna en büyük iyiliği ona bu olgunlukta
bir imanı nasip etmesidir. İman; insanı iyiliğe, iyilik sevgiye, sevgi harcıyla yoğrulan iyilik de takvaya ulaştırır.
O iman ki ırkları, kıtaları; tenleri, dilleri; şehirleri, ülkeleri ayrı ayrı olsa da yaşanılır bir dünyanın varlığı için
kardeşlik hukukunu tesis eden bir imandır. Böyle bir
imanın sahipleri şöyle bir aksiyon içindedirler: Dünyanın mazlum coğrafyaları vahşetten ve sömürüden beslenen zalim güçlerin insafına terk edilmemelidir. Ortak
yaşam alanımız dünya, küre şeklinde yaratılmıştır. Keskin köşeleri olmayan bu dünyada ıssız ve unutulmuş
köşelerin oluşturulmasına fırsat verilmemelidir. Dünyanın bir tarafında yaşayan çocuklar geleceğe umutla
bakarken, neşeyle gülüp oynarken öbür tarafında ya-

Mümin kendi iyiliği ve huzuru için kardeşinin iyiliğini
ve huzurunu daima hesaba katmak durumundadır.
Kapı komşusundan, uzak yurdun insanına; sokaktaki
kardeşinden, sınırların ötesindeki gönül komşularına varıncaya kadar her bir kul yaradan hatırına elden
ele, gönülden gönüle uzanan bir iyilik köprüsünü inşa
etme çabasında bulunmalıdır. Bu köprüler kurulurken
kardeşini kendisiyle bir tutarak, kardeşinin ihtiyacını
kendi ihtiyacı gibi görerek hatta önceleyerek hareket
etmeli, takvayla yoğrulmuş iyiliklerle Rabbinin sevgisine nail olabilmek için sevdiklerinden fedâkârlık yapabilmelidir.
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29 ülkede 250 su kuyusu ve
vakıf çeşmesi
Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye’de ve dünyanın 149 ülkesinde, eğitimden,
kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden uluslararası insani yardım çalışmalarına
kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yoksulluk ve
kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmeleri ile de
bir damla suya hasret insanların yardımına koşuyor.
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2015
2016
2017
2018
2019

9
15
51
108
67

29 Ülke

250
Su Kuyusu

52

5

Burkina
Faso

Senagal

3
Gine
Bisau

Filistin / Gazze

Mali

Moritanya

TAMAMLANAN

13

6

30

17
Gana

38

6

54

9

Nijer

2

2

Sudan

Togo

Fildişi

10
Uganda

1

Yemen

1

• Elektrikli su pompası ile
çeşmelerden halkın
kullanımına sunulmaktadır.
• İhtiyaç halinde hayvanların
kullanımı için de özel
bölmeler yapılmaktadır.
• Ortalama 15-25 yıl bölge
halkının temiz içme suyunu
karşılayacak özelliktedir.

1
Somalipudland

Somaliland

10

12

YAPIMI
DEVAM EDİYOR

49

PROJE
AŞAMASINDA

5
Bangladeş

10
16

66
Su Kuyusu

Kenya Somali

Ruanda

• Elektrik ve güneş enerjisi
ile çalışmaktadır.

3.671.058

Çad

Benin

• 50-250 metre derinlikte
açılan sondaj kuyulardır.

İSTİFADE EDEN
KİŞİ SAYISI

38

Tanzanya

Zimbabve

9
Madagaskar

Su Kuyusu

TOPLAM

365
Su Kuyusu

Ulusal ve uluslararası ölçekte insani yardım, eğitim,
cami ve eğitim merkezleri inşası ile toplumsal gelişim alanlarında nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi
sağlamak amacıyla projeler üreten Türkiye Diyanet
Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürüyor.

Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Diyanet
Vakfı, bugüne kadar 29 ülkede açtığı 250 su kuyusu
ve vakıf çeşmesi ile susuzluk sorunuyla karşı karşıya
olan yaklaşık 3.6 milyon insana umut oldu.

Kuraklık yaşanan bölgelerdeki insanların temiz su
ihtiyacını karşılayacak uzun ömürlü yeni su kuyusu
ve vakıf çeşmesi projeleri de yer alıyor.

Açılan kuyular 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor

Dünyada 800 milyondan fazla insanın temiz suya
erişim sorunu yaşaması nedeniyle Türkiye Diyanet
Vakfı, gerçekleştirdiği projelerde özellikle kuraklığın insan yaşamı için büyük bir sorun oluşturduğu
Afrika ülkelerinde su kuyularına da odaklanıyor.

Proje kapsamında açılan kuyular elektrik ve güneş
enerjisiyle çalışıyor, elektrikli su pompaları ile çeşmelerden halkın kullanımına sunuluyor. Yaklaşık
120 metre derinliğinde açılan anadamar artezyen
su kuyuları, bölgenin ortalama 20 ile 30 yıl arası
temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.
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Su kuyusu ve
vakıf çeşmeleri
Moritanya’ya
umut oldu
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Türkiye Diyanet Vakfı,
“Bir Damla Hayat” projesi
kapsamında temiz suya erişimin
zor olduğu Moritanya’nın kurak
bölgelerinde, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün (DSİ)
sondaj desteği, Almanya Essen
eyaleti DİTİB Dernekleri ve Rize
Müftülüğüne hayırseverlerce
yapılan bağışlarla 30 su kuyusu
ve vakıf çeşmesi açtı.

Halkın yüzde 99’unun Müslüman olduğu Moritanya’da, büyük bir kısmı Sahra Çölüne dahil olan ve sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu Aleg ve Bababe kentlerinin kırsal bölgelerinde açılan su kuyusu ve vakıf
çeşmeleri, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Aralarında Bababe şehri kırsalında yer alan Lemreiga köyündeki ‘’Recep Tayyip Erdoğan Su Kuyusu ve
Vakıf Çeşmesi’’nin de bulunduğu ve yaklaşık 60 bin
kişinin faydalanacağı su kuyuları, yöre halkının ve
Türkiye’den yetkililerin katılımıyla açıldı. Kuyuların
açılışına Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV
Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Almanya Essen Din
Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, Rize Müftü Yardımcısı
Naci Çakmakcı, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin
Alptekin, DİTİB Essen Dernek Başkanları ve yöre halkı
katıldı.
Açılış töreninde konuşan Rize il Müftüsü İsmail Yalçın, Rizeli hayırseverlerin destekleriyle Moritanya’da
11 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını söyledi.
Açılışını yaptıkları kuyunun isminin “Recep Tayyip Erdoğan Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi”nin de olduğunu

belirten Yalçın, Cumhurbaşkanımız Rizeli olduğu için
bu kuyuya Recep Tayyip Erdoğan adını verdiklerini,
açılan diğer kuyulara ise Necmettin Erbakan, Rize’nin
büyük âlimlerinden Zavendikli Mustafa Efendi’nin
isimleriyle beraber Rize’nin bütün ilçelerinin isimlerini vererek toplamda 11 kuyu açtırdıklarını ifade etti.
Desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a
ve TDV Mütevelli Heyetine teşekkür ederek sözlerine başlayan Almanya Essen Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, “Moritanya’da bu kalıcı eserleri yapmamızın en büyük vesilesi olan Almanya Essen
DİTİB bağışçılarına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.
Müminler kardeştir şiarıyla bu çalışmaların yapıldığını vurgulayan Gür, Moritanya halkının her zaman
yanlarında olduklarını ifade etti.

DİTİB Almanya-Essen bölgesinden
19 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB’e
bağlı 36 dernek ile beraber su kuyusu ve vakıf çeşmesi için toplamda 450 bin Euro bağış topladıklarını
ve “Bir Damla Hayat” projesi ile Afrika’nın çeşitli bölgelerinde 33 adet su kuyusu açtırdıklarını, 220 bin
Euro tutarında 19 su kuyusunun ise Moritanya’da
açıldığını söyledi.

29 ülkede 250 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
açıldı
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında eğitimden,
uluslararası insani yardım faaliyetlerine kadar pek
çok alanda gerçekleştirdiği projelerle gönül coğrafyamıza yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı,
özellikle kuraklığın insan yaşamı için büyük bir sorun oluşturduğu Afrika ülkelerinde su kuyularına da
odaklanarak, kilometrelerce uzaklıktan temiz suya
erişimin taşıma suyla geldiği bölgelere umut oluyor.
“Bir Damla Hayat” projesi kapsamında bugüne kadar
29 ülkede 250 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı. 20
ile 30 yıl arasında bölgenin temiz içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açıldıktan sonraki yıllık kontrolleri ise Türkiye Diyanet Vakfı
ekipleri tarafından yerinde yapılıyor.
Proje kapsamında açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleri aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da katkı sunuyor. Köy merkezinde açılan kuyular, bölge halkına
zaman tasarrufu ve öğrencilerin eğitim sürekliliğini
sağlıyor.
Açılan su kuyularının yanında hayvanların su içebileceği yerler yapılarak bölgenin geçim kaynağı olan
hayvancılık faaliyetlerine de katkıda bulunuluyor.
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TDV Genel Müdürü
Polat'tan Azez ziyareti
TDV Genel Müdürü
Av. Mehmet Savaş
Polat, Vakfımızın Suriye
genelinde yapmış olduğu
faaliyetleri yerinde
inceledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Av.
Mehmet Savaş Polat ve beraberindeki heyet, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesini ziyaret etti.
Polat ve beraberindekiler, Azez’in Tilalişam köyünde Pakistan yardım kuruluşu Müslim Hands ortaklığında yaptırılan 12 derslikli Şehit Ahmad İbrahim
Nffal isimli okul ile Havar Kilis köyündeki 10 derslikli bir ilköğretim okulunun açılışını yaptı.
Açılışa, Suriyeli yetkililerin yanı sıra Kilis Müftüsü
Abdurrahman Şahin ve koordinatör müftüler de
katıldı.
Polat, beraberindeki heyet, ile birlikte açılışını yaptıkları okullarda çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıttı.
60

Heyet daha sonra Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda günlük olarak çıkarılan 15 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtılmasına yardım etti.

“Bölgede eğitime önem veriyoruz”
Polat, yaptığı açıklamada, Suriye’de eğitim başta
olmak üzere pek çok alanda faaliyet yürüttüklerini
söyledi.
Eğitimin öncelikli alan olduğunu belirten Polat,
“Bölgede farklı yerlerde okullarımız var, bugün bu-

rada iki yeni okulun açılışını yaptık. Biri ilkokul diğeri lise düzeyinde. Aynı zamanda buradaki açılış
vesilesiyle Kayseri Müftülüğü 2 bin öğrenci için kırtasiye malzemesi ve çanta gönderdi, bunların dağıtımını gerçekleştirdik.” dedi.
Polat, bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini dile
getirerek, “Ümmetin bir parçası olan bu topraklarda
iyilik çalışmaları yapıyoruz. Buradaki gençleri, terör
faaliyetlerinden ve algı operasyonlarından uzak
tutmak adına doğru bilgiyi, doğru kaynaklardan
ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Polat, Suriye’nin kuzeyinde yıkılan 333 caminin tadilatını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

İdlib’de yetim ve engelliler için
konut projesi
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye’nin
İdlib kentinde güvenli bölgede
engelli, yetim ve şehit ailelerine
yönelik konut inşa ediyor.

Yurt içindeki 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde,
eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini
hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası
yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda, din, dil,
ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, Türk milletinin yardım
elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor.
Bölgesel anlamda ihtiyaca yönelik projeler geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, sorunların yerinde çözümü
noktasında gerek yardımsever milletimizin destekleri
gerekse partner kuruluşlarla birlikte hassas ve insani
çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda, Türkiye Diyanet Vakfı ile Pakistan Beytüsselam Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje ile İdlib’de engelli, yetimler ve şehit ailelerine yönelik 100 konut yapılıyor.
Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle, çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren
savaş mağduru şehit aileleri, babalarını kaybetmiş
yetimler ve yaşlılar yeni bir yaşam alanına kavuşmuş
olacak.
Proje kapsamında bölge halkının ibadetlerini huzur
içerisinde yerine getirebilmeleri ve çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için cami ve okul çalışması
da devam ediyor.
Yapılan konutlarda engelliler için merdiven yerine
iniş-çıkış rampası gibi özel alanlar inşa ediliyor. Ayrıca
lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin
boy ve engel durumları dikkate alınarak inşa ediliyor.

237 milyon TL tutarında yardım
Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütmüş olduğu yardım çalışmaları kapsamında Suriye’ye bu zamana kadar 237 milyon TL tutarında yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi gönderdi.
Bu yardım malzemeleri arasında 30 bin 536 ton gıda
malzemesi, 2 milyon 372 bin adet giyim malzemesi, 518
ton temizlik malzemesi, 345 bin adet battaniye, yatak,
yastık, yorgan başta olmak üzere barınma malzemesi,
yaklaşık 150 bin adet mutfak malzemesi, 30 bin kırtasiye malzemesi, 10 adet ambulans, yaklaşık 1,5 milyon
civarında çocuk bezi, bin adet anne çocuk seti ve çocuklar için 22 bin civarında oyuncak yer aldı.
Bunların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı’na ait lojistik
merkez ve Suriye içerisindeki fırınlarda günlük 15 bin
kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek hazırlanarak iç savaş mağduru ailelere dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, bölgede bu zamana kadar 35 bin 702 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, ramazan aylarında da 184 bin 200 kişi iftar sofralarında ağırlandı.
İçme suyu sıkıntısının hat safhada yaşandığı bölgelerde
toplamda 10 bin kişilik su kuyusunu hizmete açan Türkiye Diyanet Vakfı, oluşturduğu giyim ve gıda mağazasıyla da bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.
Cerablus, Elbab ve Azez bölgelerinde savaşta yıkılan ve
tahrip olan 333 caminin tadilat ve tefrişatını gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 134 caminin tadilatına da
devam ediyor.
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Türkiye'den Sudan'a yardım eli

Sudan’da etkili olan yağışlarla
birlikte meydana gelen selin
ardından yaşadıkları bölgeyi terk
etmek zorunda kalan ailelere
Türkiye STK’ları yardım eli uzattı.

62

Başta AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay olmak üzere bölgeye Türkiye’den intikal eden yardım
kuruluşları Sudan’da yetkili kuruluşlarla görüşüp
ihtiyaç tespitinde bulunarak, mağdur ailelere gıda
yardımında bulundu.
Çok sayıda can kaybının da yaşandığı selin ardından kardeş Sudan halkına yardım etmek için bölgeye intikal eden Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve
Sosyal Hizmetler Uzmanı Mustafa Erdem, belli bölgelerde gıda yardımında bulunduklarını ve yardım
faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Erdem, “Kardeş Sudan halkının yaralarını sarmak
üzere Türk yardım kuruluşlarımızla birlikte bölgeye
intikal ederek yetkili kurum ve kişilerle görüşmeler
gerçekleştirdik. Başta gıda yardımı olmak üzere selden mağdur olan ailelerin barınma ve insani yardıma ihtiyacı bulunuyor ve bu alanlarda ihtiyaçlarını
gidermeye çalışacağız” dedi.

Yüzbinlerce sel mağduru aileler için yeni projeler
geliştirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı ve STK’lar
tarafından “Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım” başlığıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Bu kapsamda vatandaşlar kardeş Sudan halkına
destek olmak için SUDAN yazıp 5601’e göndererek
SMS yoluyla, bagis.tdv.org adresinden ise online
olarak bağışta bulunabilecek.

Türkiye Sudan'ın yaralarını sarıyor
Türkiye’nin öncü STK’ları sel mağduru ailelere
acil yardım ulaştırarak bölgede ihtiyaç analizinde
bulunmasının ardından söz konusu sivil toplum
kuruluşları ve Türk Hava Kuvvetleri iş birliğiyle Sudan’daki afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye
yardım uçağı yolladı.
Türk Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil stratejik ulaştırma uçağı olan A400M Atlas uçağıyla Sudan’a giden
malzemeler arasında, hijyen kolisi, gıda kolisi, çadır,
battaniye gibi acil yardım malzemeleri yer aldı.

“Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım” yardım kampanyası sürecinde elde edilecek bağışlarla, özellikle
afetten en çok etkilenen bölgelerde yerel mimariye
uygun “Türk Köyleri” inşa edilmesi planlanıyor, çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti vererek Sudan
halkına acil sağlık desteği sağlamayı, yerelden ya
da ülkemizden temin edilecek acil gıda ve temizlik
malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.
Sudan’da Eylül ayı içerisinde etkili olan yağışlarla
birlikte meydana gelen sel sonucunda 16 farklı eyalette 41 bin ev yıkıldı, 350 bin kişi afetten doğrudan
etkilendi. Hastane, yol ve okulların kullanılamaz
hale geldiği Sudan’da yiyecek ve temiz su kaynaklarına erişim de neredeyse yok oldu. Toplam 65 bin
232 ailenin afetten olumsuz etkilendiği kardeş Sudan halkının acilen gıda, barınma ve hijyen yardımına ihtiyacı bulunuyor.

Etimesgut Askeri Havalimanında yapılan uğurlama törenine TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş
Polat ve paydaş STK temsilcileri katıldı.

63

Hayırseverlerimiz eliyle Türkiye’nin, kardeş Sudan
halkının her zaman yanında olduğunu kaydeden
Polat, “Sudan’da meydana gelen sel nedeniyle başta Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, AFAD olmak
üzere uluslararası insani yardım çalışmalarında Türkiye’nin öncü STK’ları ile birlikte milletimizin yardım
elini Sudanlı kardeşlerimize ulaştırmak üzere bugün buradayız. Her daim kardeşlerimizin yanında
olmayı sürdüreceğiz” dedi.
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Kayseri’den Suriye’ye
519 tır yardım

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından "Yükümüz
Kardeşlik" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Suriye'deki
savaş mağduru ailelere bugüne kadar 519 tır yardım gönderildi.
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İçerisinde gıda, barınma malzemesi, giyim eşyası,
kömür, soba, hijyen malzemesi, mutfak malzemesi
ve öğrencilere yönelik yardımların bulunduğu yardım tırları Kayserili hayırseverlerin desteğiyle Kayseri İl Müftülüğü ve TDV Kayseri şubesi tarafından
hazırlanarak Suriye’deki savaş mağduru ailelere
ulaştırılmaya devam ediyor.
“Yükümüz Kardeşlik” sloganıyla il genelinde başlatılan çalışmayla Kayseri İl Müftülüğü ve TDV Kayseri
şubesince hazırlanan yardım tırlarının uğurlama töreninde konuşan Kayseri İl Müftüsü ve TDV Kayseri
Şube Başkanı Şahin Güven, “Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları ile kahraman ordumuzun terörden
arındırmış olduğu bölgelerde yaşayan mazlum,

mağdur ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize Ramazan öncesinde yardımlarımızı ulaştırmak istedik.
Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerindeki bu 38 tırlık
yardımımızı Ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracağız inşallah. Türkiye Diyanet Vakfımızın
bölgedeki fırınlarında ekmek olarak üretilecek olan
bu unlar, muhtaç ve mağdur kardeşlerimizin sofrasına sıcak ekmek olarak konulacak” dedi.

“Hayrın merkezi”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yardım tırlarının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Nerede bir problem

sunuz. Ortadoğu’daki birçok sıkıntının temelinde
Batının orada oluşturduğu suni devletçiklerin yattığını görüyorsunuz. Ülkemiz her zaman yardım elini
uzatmıştır, kendi lokmasını paylaşmasını bilmiştir”
şeklinde konuştu.

Suriyeli savaş mağduru ailelere un yardımı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen Suriye yardım kampanyası
kapsamında, TDV Kayseri Şubesi tarafından toplaolsa Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türk Milletinin oraya hemen ulaştığının hepimiz farkındayız.
Böyle anlamlı bir organizasyonun yapılmış olması
da bizim için önemli. Kayserimiz sanayinin, ticaretin,
eğitimin, sporun, turizmin, kültürün merkezi ama
bütün bunların yanında en önemlisi hayrın merkezi.
O açıdan Kayserili hemşehrilerimle gurur duyuyor,
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

nan 10 tır un savaş mağduru ailelere gönderildi.

“Gönlü en zengin ülkeyiz”

de bulunan Suriyeli çocuklar için toplanan ihtiyaç

Eğitime Destek Platformu Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Başkanvekili Bilal Erdoğan
da “Ülkemiz son dönemde dış yardımda milli gelire
göre dünyada birinci. Miktar olarak da tepelerdeyiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama gönlü
en zengin ülkesi olduğumuz kesin. Gönül istiyor ki
Batıya da örnek olsun. Dünyada zulüm ve gözyaşı
ile anılan Batı medeniyeti keşke dünyanın yaralarını sarmaya da biraz destek olsa. Ama bakıyorsunuz
bugün Afrika’nın fakirliğinin temelinde Batının 100
yıla aşkın oradaki zulümlerinin yattığını görüyor-

Hayırseverler sınır ötesindeki Suriyeli
çocukların yüzünü güldürdü
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Suriyeli savaş mağduru ailelere
yönelik yapılan yardımlar kapsamında sınır ötesinmalzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Suriyeli savaş mağduru aileler
için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde sınır ötesinde bulunan Suriyeli çocuklar için toplanan
kırtasiye, kıyafet, ayakkabı ve gıda maddelerini taşıyan tır için uğurlama töreni düzenlendi. Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen törene, Kayseri İl Müftüsü
ve TDV Kayseri Şube Başkanı Şahin Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve vatandaşlar katıldı.
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Suriye’de 40 binden fazla yetime
sağlık muayenesi
Türkiye Diyanet Vakfı,
Suriye’de iç savaş
mağduru 40 binden
fazla yetimi
muayene etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, iki yıl önce başlattığı programla
Suriye’de iç savaş nedeniyle sağlık imkanlarına ulaşamayan yetimleri, Türkiye’den gelen gönüllü doktorlar
vasıtasıyla hafta sonları sağlık kontrolünden geçiriyor.
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“Bin 500 hastaya düzenli ilaç desteği
sağlıyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Saha Sorumlusu İsmail
Yiğit, iki yıldır düzenli olarak her hafta sonu devam
eden sağlık taramalarıyla Suriyeli yetimleri tedavi
etmeye çalıştıklarını söyledi. Yiğit, “Türkiye’nin dört
bir yanından gelen gönüllü doktorlar, Suriye’de
sağlık imkanlarına ulaşamayan iç savaş mağduru
40 binden fazla yetimi muayene etti” dedi.

Suriye’de yüz binlerce çocuğun yeterli sağlık imkanlarına ulaşamadığını vurgulayan Yiğit, “Türkiye
Diyanet Vakfı olarak zorla yerinden edilen sivilin
sığındığı 50’den fazla kampa ulaştık. Birçok sivil
dört gözle gelmemizi bekliyor. Muayene ettiğimiz
yetimlere çeşitli hediyeler de vererek onların tebessüm etmelerine vesile oluyoruz. İmkanlar nispetinde onların sağlık problemleri ile ilgileniyoruz.
Kronik hastalığı olan bin 500’den fazla kişiye de düzenli olarak ilaç temini sağlıyoruz” diye konuştu.

Taramalar sonrasında yetimlere hastalıklarına göre
ücretsiz ilaç ulaştırdıklarını dile getiren Yiğit, “Haftalık ortalama 500 ila 700 yetimi sağlık taramasından
geçiriyoruz. Türkiye’den gelen doktorlar 2 senede
40 binden fazla hastaya umut oldu” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki sağlık taramalarına katılan Dr. Fatih Bakın Teke, “Biz Türkiye’den geliyoruz. Gönüllü doktorlar olarak TDV aracılığıyla kamplarda ve yetimhanelerde muayeneler yapıyoruz. TDV’nin ambulansları
var, doktorlar var. Bu şekilde birlik içinde muayeneler yapıyoruz” dedi.

MOBİL UYGULAMA REKLAMI
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izyonu, misyonu, hedefleri ve hizmet anlayışıyla Türk-İslam kültüründe Vakıf müesseselerinin en güzel örneklerden birini temsil eden
Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında
gerçekleştirdiği hizmetlerle toplumumuzun güven
duygusuna mazhar olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Milletimizin bize duyduğu bu güvene layık olmak
için ilk kurulduğu günkü heyecanını hiç kaybetmeden yoluna devam eden Vakfımız, "İki günü eşit olan
ziyandadır" sözünden hareketle, daima hizmette
ileri gitme, milletimizin dertlerine çözüm üretme ve
insanlığa kalıcı faydalar sağlama hedeflerine kilitlenmiş durumdadır.

Av. Mehmet Savaş POLAT
Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdürü

KARDEŞLİĞE
GÖNÜLDEN
KÖPRÜDÜR;
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Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Vakıf geleneğini bünyesinde yaşatan ve Türk milletinin feragat, fedakarlık ve
yardımlaşma gibi hasletlerine tercüman olan, gücünü bu gelenekten alan bir kuruluştur. Vakfımız yarım
asra yaklaşan geçmişiyle, kurulduğu tarihten bugüne
Rabbimizin “Birbirinizle iyilikte yardımlaşınız” ve “Hayırda yarışınız” emirlerini esas alarak başta ülkemiz
olmak üzere tüm yeryüzünde iyilik ve hayır yolunda
bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Hayır
ve iyiliğin, insanlığın yaşadığı ya da sebep olduğu
her türlü derdi, yarayı Allah’ın izni ile tedavi edeceği
inancıyla hareket eden Vakfımız, bütün faaliyetlerini
bu iki esas üzerinde sürdürmektedir. Bütün sivil toplum kuruluşları gerçek gücünü ve enerjisini fertlerin
yüreklerinde taşıdığı iyilik ve hayır düşüncesinden
alırlar. Bu iyilik ve hayır düşüncesi de çoğu zaman
adını dahi bilmediğimiz, yakinen tanımasak da bir
kardeş gibi bizlerle birlikte koşuşturan gönüllülerimizin eliyle hayata geçirilir.
Bizler, bir sivil toplum kuruluşu mensubu olarak görev bilinci ile değil, mesai mefhumu gütmeden ve
şartların zorluğuna bakmadan bir gönüllü ruhuyla
hareket ederek yaşamlarını sürdürmek için bir lokma
ekmeğe muhtaç, bir yudum suya hasret, bir tebessüm arayan kardeşlerimizin insanlığa olan çağrılarına
hiçbir zaman sessiz kalmadık. İç savaş, afet, felaket
ve kıtlık yaşayan birçok bölgede insani yardım kampanyası başlatarak hayırseverlerimizin gönülden gelen bağışlarıyla ve hayra gönül vermiş, vaktini iyiliğe
adamış kardeşlerimizle birlikte mazlum coğrafyalara
gittik ve kurumaya yüz tutmuş insanlık tohumunun
tekrardan yeşermesine vesile olduk.

Hayırseverlerimizin gönüllerinde hayat bulan hayır
pınarları yolumuzu gözleyen kardeşlerimizle gönül
köprüleri kurma çabamızda bize hem maddi hem de
manevi bir destek oldu. Bu destekler sayesinde, kıtlıkla mücadele ederken bir yudum suya hasret kalan
Afrika Kıtası'nda 250 su kuyusu açma onurunu yaşadık. Hiç Kur'an-ı Kerim görmemiş kardeşlerimize 873
bin 101 Kur’an hediye etme şerefine nail olduk. Ramazan ayında 100 ülke 327 bölgede, ülkemizde 81
ilde yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle toplamda
22 milyon TL tutarında yardımı ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık.
Vekâletle Kurban Organizasyonu kapsamında “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” çağrımıza ses
veren iyiliksever, hayırsever kardeşlerimizin bize
emanet ettiği 453 bin 560 hisse kurbanı, ülkemizle
birlikte 149 ülkenin 423 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın gönüllere şevk veren hazzını
yaşadık. Böylece dünyanın dört bir yanında sayısını
rakamlarla ifade edemeyeceğimiz kadar Müslüman
kardeşimize halkımızın selamlarını götürürken simalarını aydınlatan tebessümlerine mukabele ederek

Bütün sivil toplum kuruluşları
gerçek gücünü ve enerjisini fertlerin
gönüllerinden iyilik ve hayır
düşüncesinden alırlar. Bu iyilik ve hayır
düşüncesi de çoğu zaman adını dahi
bilmediğimiz, yakinen tanımasak da bir
kardeş gibi bizlerle birlikte koşuşturan
gönüllülerimizin eliyle hayata geçirilir.
aynı mutluluğu hissettik. Halkımızın dua ve destekleriyle gerçekleştirilen bu faaliyetler neticesinde bugün Türkiye’nin en büyük iyilik hareketi haline gelen
Vakfımız, ihsan ve hayır yürüyüşüne güçlü adımlarla
devam edecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun
muhtaç ve dertlilere bir gönüllü ruhuyla derman olmak için faaliyetlerimize devam edecek, diğer taraftan da ailemize katılan yeni gönüllülerimizle birlikte
uzak coğrafyalarda yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaşmanın yollarını arayacağız.
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Türkiye Diyanet Vakfı

5. Uluslararası
İyilik Ödülleri
sahiplerini buldu
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2019 Uluslararası İyilik Ödülleri sahipleri, kendisi
gibi görme engelli arkadaşları için 12. sınıf Arapça
ders kitabını Braille alfabesine çeviren ve ücretsiz
dağıtan Huzeyfe Aydın, Bosna savaşının en çetin
vakitlerinde Saraybosna’da kurduğu aşeviyle binlerce ihtiyaç sahibine ücretsiz yemek dağıtan Zilka
Şeta, görev yaptığı İstanbul Beyoğlu Selime Hatun
Camii’nin kapılarını evsiz ve ihtiyaç sahiplerine
açan Osman Gökrem, Kudüs’ün Yahudi yerleşimi
olan Megaribe Mahallesi’ndeki evini çevresini saran işgalci yerleşimcilere, evinin girişinde kurulan
barikatlara, 7/24 izlenen kameralara ve teklif edilen
yüksek fiyatlara rağmen satmayan Ayşe Masluhi, ailesi cezaevlerinde bulunan çocuklarla 20 yılı aşkın
zamandır adeta bir baba gibi ilgilenen, onlara kol
kanat gerip okumalarını sağlayan sinema ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, 40 yıldır Darülaceze
gönüllüsü olarak yaşlıların banyosundan yemeklerine kadar pek çok ihtiyaçlarıyla ilgilenen Şengül
Kazan, Mali’de yüzlerce çocuk için köy kurarak,
onların umudu olan ve İspanya’da bir caminin yıkılmasını engellemek için caminin bulunduğu yeri
satın alarak Müslümanlara devreden dünyaca ünlü
futbolcu Frédéric Oumar Kanouté oldu. Bu yıl Uluslararası İyilik Ödülleri Vefa Ödülü ise ömrünü insanlığın hayrı için çalışan bir gençliğe adayan merhum
Mahmut Celalettin Ökten’e verildi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üst düzey davetlinin yanı sıra uluslararası öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensupları ile gönüllüler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından iyiye ve iyiliğe olan
farkındalığı artırmak amacıyla
bu yıl 5’incisi düzenlenen
Uluslararası İyilik Ödülleri töreni,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleşen törende
ülkemizden ve dünyanın farklı
coğrafyalarından iyilik öncülerine
ödülleri takdim edildi.
“Günümüzde, İyilik Ödülleriyle vücut bulan
hassasiyetlere çok ihtiyacımız var”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, vicdansızlık ve çifte
standardın karabasan gibi dünyanın üzerine çöktüğü bir dönemde merhametin, şefkatin, iyiliğin sesi
olduğunu söyledi.
“Biz sadece ülkesindeki çatışmalardan kaçan 3,6
milyon Suriyeli kardeşimize kapımızı açmadık, aynı
zamanda onları bağrımıza bastık. Sınırlarımıza gelen hiç kimsenin etnik kimliğini, dinini, kültürünü,
meşrep ve mezhebini sorgulamadık” diyen Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri vesilesiyle gönülleri
buluşturan Diyanet Vakfı ve Diyanet teşkilatının yöneticilerine teşekkür ederek, ödüllerin tüm insanlık
için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaşanılan çağda karşılığı Hak’tan, Halık’tan Allah’tan bekleyerek yapılan çalışmaların altın değerinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Hemen her şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğü, her şeye menfaat penceresinden bakıldığı
bir dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir. Günümüzde, iyilik ödülleriyle vücut bulan hassasiyetlere
çok ihtiyacımız var. Zira marifet iltifata tabidir” dedi.
Dünyanın iyi insanların, hayır-hasenat sahiplerinin
yüzü suyu hürmetine ayakta durduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu unutmayalım,
dünün Firavunları vardı, Nemrutları vardı. Bugünün
de Firavunları ve Nemrutları var. Hak-batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele
ilanihaye devam edecek. Öyleyse bizim hak-batıl
mücadelesinde sabitkadem olmak suretiyle bu
mücadeleyi sürdürmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyayı hırs, hınç ve haset değil iyiliğin değiştireceğine vurgu yaptı.
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“Terör belası kapılarına dayanana kadar
tehlikenin farkına varamadılar”
“Terör belası kapılarına dayanana kadar, bir kez olsun tehdit ve tehlikenin farkına varamadılar” sözleriyle Avrupa ülkelerinin mülteci sorununa bakış
açısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ne Aylan bebeklerin sahile vuran minik bedenleri, ne Akdeniz’de kaybolup giden hayatlar, ne de
terör örgütlerinin dağıttığı yuvalar, Batı vicdanının
uyanması, harekete geçmesi için ne yazık ki yeterli olmadı. Çok daha vahimi terör gibi bir meselede
dahi ‘iyi terörist-kötü terörist’ ayrımına gitmekten
çekinmediler” diye konuştu.

“Bölgemizde vuku bulan hadiseler, yüz
milyonlarca Müslümanın gözündeki perdeyi
de kaldırdı”
“Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik
et” ayet-i kerimesi ve “İnsanların hayırlısı, insanlara
faydalı olandır” hadisi- şerifini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bunun için Derviş Yunus
‘yaratılanı severim, Yaratandan ötürü’ diyerek hepimize yürünecek asıl yolu gösteriyor. İşte bunun için
‘ne verirsen elinle, o gider seninle’ diyen gönül erleri, bize imkânımız, vaktimiz varken iyilikte bulunmayı tavsiye ediyor” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 7-8 senede bölgede
vuku bulan hadiselerin, Müslümanların gözündeki
perdeyi kaldırdığına işaret ederek, Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin’de yaşananların, Müslümanlar
için iyiyi kötüden, zalimi mazlumdan, dostu düşmandan ayıran bir “furkan” olduğunu söyledi.
“Özde demokratlarla sözde demokratlar, gerçek
insan hakları savunucuları ile bunların sadece istismarını yapanlar bu süreçte ifşa oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte bazı Müslüman
devletlerle beraber Batılı ülkelerin, batılı kurum ve
kuruluşların çok kötü bir imtihan verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerin Suriyeli,
Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve
merhameti, FETÖ’cü alçaklara, YPG’li katillere göstermekten hicap duymadıklarına dikkati çekerek,
“Şayet bugün binlerce tır silah verilen YPG’li katiller
Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma
hevesine kapılıyorsa, bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır. 23 bin tır silah mühimmat, araç gereç nakledilmiştir. Bunları kendilerine
hep söyledim ama devamlı kaçıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet bugün dünyanın
gözleri önünde gençler darağaçlarına gönderiliyorsa, bunun müsebbibi çıkarlarını ilkelerinin önüne
koyanladır. Şayet bugün Filistin’de işgal alabildiğine
devam ediyorsa, bunun sebebi mesele İsrail olunca
hukuku rafa kaldıranlardır. Şayet bugün Arakan’da
zulüm sürüyorsa, Afrika’da yoksulluk günden güne
derinleşiyorsa, Libya ve Venezuela gibi petrol zengini ülkeler hâlen yoksullukla boğuşuyorsa, bunun
sebebi açgözlü sömürgecilerdir” sözlerine yer verdi.

“Kardeşlerimizle soframızı paylaştık”
Türkiye’nin, vicdansızlık ve çifte standardın karabasan gibi dünyanın üzerine çöktüğü bir dönemde
merhametin, şefkatin, iyiliğin sesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakınız biz sadece
ülkesindeki çatışmalardan kaçan 3,6 milyon Suriyeli
kardeşimize kapımızı açmadık, aynı zamanda onla-

rı bağrımıza bastık. İmkânları bizden katbekat fazla
ülkeler mültecileri toplama kamplarına mahkûm
ederken, biz kardeşlerimizle soframızı paylaştık. Sınırlarımıza gelen hiç kimsenin etnik kimliğini, dinini, kültürünü, meşrep ve mezhebini sorgulamadık”
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılara 35 milyar
doları aşan bir harcama yapıldığını, Avrupa Birliği’nin ise vereceğini söylediği 1 milyar 750 milyon
doları dahi ödemediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Türkmenlere,
Araplara, Kürtlere sahip çıktığını, Müslümanlara kapısını açtığı gibi Ezidilere, Hristiyanlara da kapısını
açtığını dile getirerek; dünyanın en cömert ülkesi
Türkiye’nin, Suriye ile beraber Kırgızistan’dan Afganistan’a, Somali’den Filistin’e, Sudan’dan Libya,
Yemen, Bosna’ya kadar gönül coğrafyasının tamamına yardım elini uzattığını söyledi.

“İmkânlarımızı mazlumlarla paylaşmayı
sürdüreceğiz”
Türkiye’nin TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla dünyanın
en zor, en sıkıntılı coğrafyalarında insani yardım
faaliyeti yürüttüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye’nin ecdatları gibi 4 kıta 7 iklimde
iyilik sancağını göndere çektiğini kaydetti.

“Sadece maddî varlığı değil, bilgiyi
paylaşmak da iyiliktir”
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da törende yaptığı konuşmada, kötülüklerin kıtalar dolaştığı bir dünyada iyiliği
gündem yapmak üzere tertiplenen ödül töreninin
bütün insanlık için bir iyilik membaı olması temennisinde bulundu.
İyiliğin, güzel ahlakı kuşanarak kulluk ve sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayat olduğunu ifade
eden Erbaş, sadece maddî varlığı değil, bilgiyi, alın
terini, tecrübeyi, duayı, sevgiyi, hüznü, derdi paylaşmanın da bir iyilik olduğunu ifade etti.
Müminler için hayatın, bir iyilik yolculuğu olduğunu, insanın da bu dünyaya, Alemlerin Rabbine
“inanmak” ve “iyi işler yapmak” için gelen bir yolcu
olduğuna işaret eden Erbaş, ahiretin ise, iyiler için
ebedi mutluluk yurdu ve selam diyarı olduğunu
vurguladı.
İyiliğin, ancak ihlas ve ihsan ile anlam kazanacağını,
iyiliklerin sadece Rıza-yı Bâri için yapılması gerektiğini dile getiren Erbaş, iyiliğin vazgeçilmez şartının,
samimiyeti kuşanmak, gösterişten uzak ve beklentisiz olmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimizdeki kimi gafiller,
kimi vicdansızlar anlamasa da biz inşallah imkânlarımızı mazlumlarla paylaşmayı sürdüreceğiz. Zalimler karşında eğilip bükülmeyecek, 3 günlük menfaat için zulme asla alkış tutmayacağız” diye konuştu.
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Büyük mütefekkir, şair ve devlet adamı Yusuf Has
Hacib’in, Kutadgu Bilig’de “Kötülere haşmet ve siyaset, iyilere ise daima hürmet lazımdır” tavsiyesinde
bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
verilen ödüllerin iyilere hürmetin ve saygının en
güzel nişanesi olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyilik ödüllerini alan kişi
ve kurumlara şükranlarını sunarak, konuşmasını tamamladı.
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Bundan 44 yıl önce, İslam’ın hayır ve bereket
mefkûresini ve ecdadın iyilik mirasını, emanet bilinciyle günümüze ve geleceğe taşımak idealiyle kurulan Türkiye Diyanet Vakfının, bugün 1.003 şubesi
ile Türkiye’de ve 149 ülkede iyiliğin adresi olmuş
evrensel bir hayır kuruluşu haline geldiğini anlatan
Erbaş, şunları kaydetti:
“Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet
Vakfımız; zât-ı devletlerinin de destek ve himayeleriyle, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din,
ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım
elini uzatmaktadır. Sosyal yardımlardan eğitime,
camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayrî çalışmalar yapmaktadır. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz
kalanların, yoksulların, kimsesizlerin ve çaresizlerin
umudu ve sevinci olmaktadır. Hamdolsun bugün
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Türkiye Diyanet Vakfı olarak, yurt dışı eğitim çalışmaları kapsamında, 14 ülkede 23 eğitim kurumunda geleceği imar etmeye hazırlanan nesiller
yetiştirmekteyiz. 111 ülkeden gelen öğrencilere
Türkiye’de eğitim hizmeti vererek bu gençlerin hayallerine ortak olmaktayız.”
Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) bünyesinde
gerçekleştirdiği faaliyetlerle, aile yapısını güçlendirmeye, sahih dini bilgi ile gençlere rehberlik edildiğini belirten Erbaş, son bir yılda açılan 20 öğrenci
yurduyla beraber toplamda 38 yurtta öğrencilere
yurt, burs ve kurs yaklaşımıyla hizmet edildiğini ifade etti.
Hedefin her ilde ve büyük ilçelerde öğrenci yurtları
açmak olduğunu dile getiren Erbaş, “Şu anda yurt
içi ve yurt dışında toplamda 25 bin öğrencinin eğitimine katkı sunmaktayız. İslami Araştırmalar Mer-

kezi (İSAM) ve 29 Mayıs Üniversitesi ile ilim, kültür,
sanat dünyamıza önemli katkılar yapmaktayız. Yurt
içinde ve yurt dışında inşa ettiğimiz binlerce cami
ve Kur’an kursu ile yürekleri aynı safta, kalpleri aynı
hakikatte buluşturmaya gayret etmekteyiz.

“Hedefimiz, daha çok mazluma ve muhtaca
yardım eli uzatmaktır”
2018 yılı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 2 milyon insanın yüzünün güldürüldüğünü, Kurban bayramında yurt içi ve yurtdışında 145 ülkede 436 bölgede
430 bin hisse kurban kesilerek 17 milyon 850 bin
kişiye kurban eti ulaştırıldığını vurgulayan Erbaş,
“Yine 2018 yılında yurt içinde ve yurt dışında, milletimizin bizlere emanet ettiği 760 milyon TL yardımı
ihtiyaç sahiplerime ulaştırdık. Hedefimiz ülkemizin
bütün gençlerine dokunmak, ümmet coğrafyamızın bütün gençleriyle tanışmaktır. Dünyanın bütün

dillerinde İslam’ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır. Daha çok mazluma ve muhtaca yardım eli uzatmaktır. Bunun için, devletimizin,
milletimizin desteği ve mensuplarımızın gayreti ile
yaptığımız ve burada sayamadığımız daha pek çok
hizmetler, seferberlik ruhuyla artarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

“İyilik bilhassa zor zamanlarında çaresizlerin
yanında olmaktır”
İyilik için en büyük imkânın iyi bir kalbe sahip olmak olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:
“İyiliğin hiçbir engel tanımadığını bize gösteren
engelli yiğit bir kardeşimizle tanışacağız. Savaşlar,
işgaller, yoksulluk ve çaresizliğin kuşattığı hayatlar
hepimizin en büyük iyilik sınavıdır. İyilik bilhassa
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zor zamanlarında çaresizlerin yanında olmaktır.
Mazluma, muhtaca elini, evini, yüreğini açıp, ensar
olmaktır. Asaletin, mücadelenin ve hüznün diyarı
Bosna’mızdan engin bir yüreğin nasıl binlerce hayata iyilik taşıdığını göreceğiz. İyilik evsizlere yurt,
kimsesizlere umut, yetime kardeş, yoksula sevinç
olmaktır. İyilik, esasında mümin olmanın diğer adıdır. İmamlık vazifesi peygamberlik mirasıdır ve iyilikte en güzel olmayı gerektirir. Çevresine bu bilinçle yaklaşan bir imam hocamızla tanışacağız.”

“İyilik, gerektiğinde malını ve canını cennet
karşılığında direnişe adamaktır”
“İyilik, kadim değerleri ve insanlığın onurunu taşımaktır. Hakkın asaletini asla pazarlık konusu
yapmamak, zulmün karşısında yalçın dağlar gibi
durmaktır. Gerektiğinde malını ve canını cennet
karşılığında direnişe adamaktır” diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Burada, kalbimizin en hassas yerinden, Kudüs’ten,
işte daha dün akşam, bir kez daha buradan kendilerini lanetlediğim işgalci zorbalarca masuniyeti/
dokunulmazlığı ihlal edilen, imamlarına ve ibadet
eden cemaatine haince saldırılan Mescid-i Aksa’nın
yanı başından, güce tapan zalimleri şaşkına çeviren
iyiliğe adanmış cesur bir Filistinli yüreğin sahibi ile
tanışacağız. İyilik hayatın görünmeyen köşelerinde kalanların yanında olmaktır. Özellikle kadınlar,
yetimler, ailesinden uzak kalan çocuklar insanlığın
vicdan terazisidir. İnsanlığın vicdan yüküne omuz
veren vakfımızın bir iyilik gönüllüsüyle tanışacağız.
İyilik dertleri paylaşmak, hüzünleri sevince dönüştürmektir. Şimdi, huzuru, hayatın bize emaneti yaşlılarımıza hizmet etmede bulan, dünyaya merhametin en yüce örneğini gösteren bir iyilik meleğiyle
tanışacağız.”

“İyilik, bir milletin aydınlık geleceğine ömür
vermektir”
İyiliğin bir çocuğun mutluluğunu yeryüzünün bütün hazinelerinden üstün tutmak olduğunu belirten Erbaş, “Sadece duaya ve mülkün yegâne sahibinin hoşnutluğuna talip olmaktır. Kendini Afrikalı

çocukların sevincine, umuduna, toprağının neşesine adayan bir kahraman ile tanışacağız. İyilik, bir
neslin kendisiyle ve medeniyetiyle buluşmasına gönül vermektir. Bir milletin aydınlık geleceğine ömür
vermektir. İnançlı ve değerlerine bağlı bir gençlik
için sarsılmaz bir azimle mücadele etmektir. Bu seneki vefa ödülü vesilesiyle, yılmadan, yorulmadan,
hayatını, Asım’ın nesline, İmam-hatip nesline vakfeden, yakın tarihin en büyük manevi mimarlarından
ve iyilik öncülerinden birini rahmet ve hürmetle
yâd edeceğiz. Biz, dünyayı iyiliğin değiştireceğine
ve her birimiz birer iyilik neferi olduğumuzda bütün insanlığın huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşacağına inanıyoruz. Elbette mülkün sahibi ve Âlemlerin rabbi olan Allah, yeryüzünde iyiliğin egemen
olması için çalışanları muhakkak destekleyecek ve
onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbimiz bizleri
ma’rufun yanında olan ve iyiliği hayat edinenlerden
eylesin” ifadelerine yer verdi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.
5. Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında bu yılki
vefa ödülü, ömrünü insanlığın hayrı için çalışan bir
gençliğe adayan merhum Mahmut Celalettin Ökten’e verildi.
Vefa ödülünü merhum Mahmut Celalettin Ökten’in
oğlu Prof. Dr. Saddettin Ökten Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken, Huzeyfe
Aydın ödülünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan, Zilka
Şeta da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve TDV Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’dan aldı.
Osman Gökrem’e ödülünü Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Ayşe Masluhi’ye Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el
Kuvari, Turgay Tanülkü’ye Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Şengül Kazan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Frédéric Oumar Kanouté’ye de ödülünü Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı verdi.
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İyilik için engel tanımayan

HUZEYFE AYDIN

Savaşın yıldıramadığı bir
iyilik gönüllüsü

ZİLKA ŞETA

Doğuştan görme engelli bir genç olan

1992 yılında, Bosna savaşının en çetin

Huzeyfe Aydın, azmi ve çalışkanlığıyla

vakitlerinde, kapkara bulutların güneşi iyice

herkesin takdirini kazandı. Emeklerinin

sakladığı günlerde Saraybosna’da bir iyilik
gönüllüsü oldu Zilka Şeta.

karşılığını alarak hukuk fakültesine tam
burslu olarak girmeyi başardı. Huzeyfe’nin
yaptıkları bunlarla sınırlı değildi. O,
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Yıllar öncesinden kurduğu aşeviyle ihtiyaç
sahiplerine yemek dağıtmaya devam ediyor.
İlk zamanlar, ülkenin doğu bölgesinden

üniversiteye başlar başlamaz kolları

kaçan mülteciler için hizmet veren aşevi,

sıvadı ve kendisi gibi görme engelli olan

şimdilerde günde binden fazla kişiye

arkadaşları için 12. Sınıf Arapça ders kitabını
Braille alfabesine çevirdi.
Huzeyfe, bu kitabı kendisine ulaşan görme
engelli arkadaşlarına ücretsiz dağıtıyor.

kapısını açıyor. Ramazan ayında ise bu
sayı beş binlere kadar çıkıyor. Zilka teyze
ayrım yapmadan herkesin bu aşevinden
yararlanmasını sağlamış, o sadece
Boşnakların değil herkesin Zilka teyzesi.
Zilka Şeta yardımseverliği ve paylaşmayı

Ve yaptıklarıyla gönlündeki ışığı saçmaya

hayatının merkezinde tutmaya devam

devam ediyor.

ediyor.

Evsiz dostu imam

OSMAN GÖKREM
O, evsiz dostu imam olarak biliniyor.
Sokakta yaşayanlara yoldaş olup onların
dertleriyle hemhâl olan Osman Gökrem,
evsiz insanların ötekileştirilmelerine razı
olmuyor. Onları düştüğü yerden kaldırmak
için yardım elini uzatıyor ve yaralarını
sarmaya çalışıyor.
Osman Gökrem, İstanbul Beyoğlu Selime
Hatun Camii imam hatibi. O, ihtiyaç
sahipleri için camisinin kapılarını ardına
kadar açan bir yardımsever. Osman Hoca,
evi olmayanların, parkları bahçeleri yurt
edinenlerin rahatça kullanabilmeleri için
caminin alt katına banyo yaptırır. Onlara
gönüllü berberlik hizmeti vererek saçlarını
ve sakallarını traş eder. Her cumartesi sabahı
cami önünde çay, çorba, simit ikramında
bulunur. Onların gözlerindeki hüznü az da
olsa dağıttığında mutlu olan Osman Hoca,
bir kişiyi kurtarmak insanlığı kurtarmak
gibidir diyerek her geçen gün iyilik dalgasını
genişletmeye çalışıyor.

Direnişi ve asaletiyle
insanlığa örnek olan

AYŞE MASLUHİ

Kudüs’ün en gözde yerinde bir bina.
Ağlama duvarının hemen dibinde yıllara
meydan okuyan bir Müslüman apartmanı.
Bu apartmanın penceresinde bir çift
göz. Özlemle Mescid-i Aksa’ya bakan.
Kedere, acıya, sıkıntıya dayanan ama asla
davasından ödün vermeyen bir yürek. Bu
yüreğin sahibi Ayşe Masluhi…
Ayşe Masluhi, Kudüs’ün Yahudi yerleşimi
olan Megaribe Mahallesi’nde bir
apartmanda yaşıyor. O, çevresini saran
işgalci yerleşimcilere, evinin girişinde
kurulan barikatlara, 7/24 izlenen kameralara
rağmen hayatını gururla ve inançla devam
ettiriyor. 25 metrekarelik evini Yahudi
yerleşimcilerin ısrarlarına ve yüksek fiyatlar
teklif etmelerine rağmen satmıyor. Direnişi
ve asaletiyle bütün Müslümanlara örnek
olan Ayşe Teyze, Karun’un hazinelerini
de verseler evini asla Yahudi işgalcilere
satmayacağını söylüyor ve Türkiye’deki
Müslümanlardan tek bir şey istiyor: Filistin’i
yalnız bırakmayın!
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Mahkum çocukların manevi babası

Darülaceze’nin kanatsız meleği

Bazı insanlar vardır hüzünleri gözlerinden

1979 yılında kanatsız bir melek giriyor

okunan, kendileri kışı yaşasa da

Darülaceze’nin kapısından. Salı ve cuma

dokundukları her yere baharı getiren…

günleri Darülacezenin sessiz koridorlarında

TURGAY TANÜLKÜ

Umudu, hayali unutan minik gönüllerle
hayatı yakalamak için yola çıkan, kalbi
büyük bir insan… Turgay Tanülkü… O,

ŞENGÜL KAZAN

dolaşan bu melek, oda oda gezinip kendisini
dört gözle bekleyenlerin hâlini hatırını
soruyor. Bu iyiliksever, gönlü güzel insan 69
yaşındaki Şengül Kazan…

yaşadığı acılardan kendine bir yol çizip o
yolu sevgi ve ümitle devam ettiren bir umut
elçisi. Kendisi de genç yaşında cezaevinde
yatan Turgay Tanülkü, ailesi cezaevlerinde
bulunan çocuklarla 20 yılı aşkın zamandır
80

Şengül Kazan 40 yıldır Darülaceze
gönüllüsü. Haftanın iki günü Darülacezeye
gelip burada yaşayanların tırnak bakımını
yapıyor. Yaşlıların banyosundan yemeklerine
kadar birçok ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Kâh

adeta bir baba gibi ilgilendi. Onlara kol

dertleriyle hüzünleniyor kâh sevinçlerine

kanat gerip okuttu ve vatana, millete hayırlı

ortak oluyor. Şengül Kazan’ın, Darülaceze

bireyler olmasını sağladı. O, yirmiden fazla

dönüşü yaşadığı huzuru anlatmaya kelimeler

çocuğun manevi babası olarak çocukların

yetmiyor.

ellerinden tutmaya devam etmekte ve

Şengül Kazan, Darülacezedeki yaşlıların

ailesini gün geçtikçe genişletmektedir. İyilik

en çok sevgiye ihtiyacı olduğunu söylüyor

bazen birilerinin umudu olmak bazen de

ve gençlerden yaşlılarına sahip çıkmalarını

kötülüklere kalkan olmaktır.

istiyor.

Gönüllerde taht kuran

FRÉDÉRIC OUMAR KANOUTÉ
Başarılarıyla ismini futbol tarihine altın
harflerle yazdıran dünyaca ünlü bir isim… O
sadece attığı gollerle değil yaptığı iyiliklerle
de Müslümanların gönüllerinde taht kurdu.
Hayatını Peygamber Efendimizi örnek alarak
sürdüren bu kişi Frédéric Oumar Kanouté.
Kanouté, Mali asıllı bir futbolcu. O, yaptığı
hizmetlerle adını iyiler kervanına yazdırmayı
başardı. 20’li yaşlarda İslamiyeti seçen
sporcu Mali sokaklarında dolaşırken
gördüğü fakir çocuklardan etkilendi ve
onlar için bir vakıf açtı. Bu vakıf sayesinde
Mali’de yüzlerce çocuk için köy kurdu ve
onların umudu oldu. Ayrıca İspanya’da bir
caminin yıkılmasını engelledi. Hatta caminin
bulunduğu yeri satın alarak Müslümanlara
hediye devretti.
İyilik bazen Kanouté’nin yaptığı gibi bir
çocuğun gözlerindeki sevince tanık olmak,
bir yetimin başını okşamaktı. Bazen de aynı
duaya âmin demekti.

İmam-Hatip neslinin öncüsü

MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN
VEFA ÖDÜLÜ

1882 yılında hayata gözlerini açan Mahmut Celalettin Ökten,
ömrü boyunca ilmin ve irfanın izini sürdü. 1911’de Darülfünun
Edebiyat Şubesinden mezun olduktan sonra eğitim ve
öğretim yolculuğuna öğretmenlik ve idarecilikle devam
etti. Bir hayali vardı Celal Hoca’nın: “Münevver gençler
yetiştirmek” İnsanlığın hayrı için çalışan, ayrım gözetmeksizin
herkese iyilik yapan, imanlı ve kararlı gençler… Sarsılmaz
bir azimle bir ömür boyunca bu hayalin ve idealin peşinden
koştu. Gençliğin “gelecek” olduğuna inanan yüreği güzel bir
avuç insan, 1951 yılında İstanbul’da bir çınar dikti.
Bir neslin umutlarını yeşerten bu çınarın adı imam hatipti…
Okulun kurucu müdürü olan Celal Hoca, mütevazı, merhametli
ve fedakâr kişiliğiyle “İmam Hatip neslinin öncüsü” olarak
tarihimize geçti. O yıllarda küçük bir fidan olan imam hatip
çınarı, gün geçtikçe kök saldı Anadolu’nun dört bir yanına
ve dalga dalga iyilik yaymaya başladı bu topraklarda… İmam
hatip okullarında inanan ve iyi işler yapan, insanlığı iyiliğe
davet edip kötülükten sakındıran nesiller yetişti. Yeryüzünün
en büyük iyilik hareketlerinden biri olan Türkiye Diyanet
Vakfının kuruluşunda da imam hatip mayası vardı… Diyanet
İşleri Başkanlığında gönlünü din hizmetine bağlamış nice
imam, vaiz ve Kur’an kursu öğreticimiz, gözbebeğimiz olan
imam hatip liselerinden mezun olarak bu şerefli vazifeleri
üstlendi. Yöneticiler yetişti, öğretmenler, akademisyenler,
doktorlar, hukukçular, iktisatçılar ve onlarca meslek erbabı bu
ulu çınarın gölgesinde boy verip iyiliğe hizmet etti. Mahmut
Celalettin Ökten Hoca, 1961 yılında fani hayata gözlerini
kapadığında biliyordu ki imam hatip okulları sayesinde iyilik
kapısı hiç kapanmayacaktı.
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İyiliğin kazanması için yürüdüğümüz bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Av. Mehmet Savaş Polat:
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“Milletimizin
453 bin 560 hisse kurban
emanetleri ihtiyaç
sahiplerine ulaştı”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan
Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığı
ile birlikte “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”
sloganıyla yürüttüğü 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim programı kapsamında yurt içi ve yurt
dışında toplam 453 bin 560 hisse kurbanı keserek
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.
Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan milletimizin, bugün de mazlumun, mağdurun, muhtacın yanında yer almaya devam ettiğini ifade eden
Polat, şunları kaydetti:
“Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz
güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu
yılda vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle dünyanın dört bir yanına milletimizin iyilik elini götürdü. Vefakar milletimizin vekalet verdiği kurbanlar
ülkemizin dört bir yanında 424 kesim noktasında,
yurt dışında ise 149 ülkenin 423 bölgesinde, 6500
kişilik görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle
İslami usullere uygun bir şekilde kesildi. Büyük bir
titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen
kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, yolumuzu
umutla bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere yaklaşık 19
milyon kişiye ulaştırdık. Necip Milletimizin bizlere
emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Geçen
sene 17 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban
etinden ulaştırmıştık bu sene 2 milyon kadar daha
Müslüman kardeşimize hayırseverlerimizin kurban
hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip
eyledi.”
27 yıldır devam eden kurban organizasyonunda
her geçen sene halkın Türkiye Diyanet Vakfına güveninin arttığına şahit olduklarını belirten Polat,
“Kurban vekalet sayılarında 2015 yılında yüzde 29,
2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 5 artış
gerçekleşmişken, 2018 yılında 430 bin 8 hisse ile
yüzde 76’lık artış yaşanmış, 2019 yılında ise 453
bin 560 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 4’lük bir
artış sağlanmıştır. Vakfımız 1993 yılından bugüne
kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam
2.244.726 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmıştır.” şeklinde konuştu.

Bu vesileyle Kurban Bayramı sevincinin sadece Türkiye’de değil, mazlum ve mağdur coğrafyalara da
taşındığını dile getiren Polat, şöyle devam etti:

Vekaletlerini Türkiye Diyanet Vakfı’na veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kurbanını
Togo’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop’un kurbanını Kilis’te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kurbanını Van’da ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kurbanını
Fildişi Sahili’nde gönüllüler ve çalışanların kontrolünde kesildiğini ifade eden Polat, sözlerini şöyle
tamamladı:

“Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde Yemen’den
Bangladeş’e, Moğolistan’dan Guyana’ya, bu yıl ilk
özgür bayramlarını kutlayan Bangsamoro gibi adını
bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve
tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın
yardım elini uzattık. Vekalet alınmasından kesilip
dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an kurslarına ve
öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık,
yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur

“Ayrıca, Trabzon’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren
Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına Togo’da kendi kaynaklarımızdan kurban keserek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık. Vekâletle Kurban Organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği
veren; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza,
muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, Diyanet teşkilatımızın fedakar mensuplarına,
yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden
görevli ve gönüllülerimize, hayırsever milletimizin
her ferdine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.”
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Devlet büyükleri kurban bağışlarını
Vakfımıza emanet etti

Türkiye Diyanet Vakfının 149 ülkede yürütmüş olduğu vekalet yoluyla
kurban organizasyonu çalışmalarına devlet büyükleri de yapmış oldukları
bağışlarla destek oldu.
Vekaletini Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş aracılığı ile Vakfımıza bağışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurbanı Batı Afrika ülkesi Togo’da kesildi.
TDV gönüllüsü ve oyuncu Reha Beyoğlu’nun vekaletleri okumasının ardından kesilen kurbanlar kapı
kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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Vekaletle Kurban Programı kapsamında Togo’da
ihtiyaç sahiplerine milletimizin emanetlerini ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren
oyuncu Beyoğlu, şunları kaydetti:
“Bizlere vekalet veren Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve tüm hayırseverlerimizin
kurbanlarını İslami usullere göre büyük bir titizlikle
kestik. Kesilen kurbanları mazlum ve mağdurların
hamisi milletimizin yolunu gözleyen ailelere ulaştırıyoruz. Yardımı ulaştırdığımız her ailenin yüzündeki tebessüme şahitlik etmek bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Togo’da Agoe bölgesinde 2
bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban
kesti.

TBMM Başkanı Şentop’un kurbanı Kilis’te
kesildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Türkiye Diyanet
Vakfına vekalet verdiği kurbanlıklar, TDV ekipleri tarafından Kilis’te kesildi.
Kilis İl Müftüsü ve TDV Kilis Şube Başkanı Abdurrahman Şahin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un
TDV’ye bağışladığı kurbanın etlerinin Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun kurbanı Van’da
kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulunarak “Vekaletle Kurban
Kesim Programına destek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) tarafından düzenlenen “Yazımda Kardeşlik
Var” Yaz Kampı Van Kapanış Programı’na katılan
İçişleri Bakanı Soylu, programın ardından kurban
vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi’ne
emanet etti.
Soylu’nun kurbanı Van’da kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kurbanını
vakfımıza bağışladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisi ve
eşi Şengül Kurum adına Türkiye Diyanet Vakfı’na
(TDV) kurban bağışında bulundu.
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin paylaşmak, yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak
olduğunu ifade ederek, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde her sene dünyadaki 149 ülkeye
Türkiye Diyanet Vakfımız kurbanlarımızı götürüyorlar ve dünyadaki mazlumların yanında yer alıyorlar”
dedi.

Abidjan’da kesilen ve Diyanet İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da
vekaletinin bulunduğu 900 büyükbaş olarak 6 bin
300 hisse, önceden tespit edilen 10 ayrı bölgedeki
ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtıldı.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da
Kurban kesim programına TDV gönüllüsü
olarak katıldı.
Erbaş’ın da isminin bulunduğu hisse sahiplerini
okuyarak Fildişi Sahili’ndeki ilk kurban kesimini
başlatan Yenişehirlioğlu ardından TDV görevlileriyle kapı kapı dolaşarak bağışçıların hisselerini muhtaçlara teslim etti. Görevliler, yanlarında getirdikleri
şeker ve balonları da çocuklara dağıttı.
Yenişehirlioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kurbanına da vekalet ettiklerini belirterek, “Fildişi Sahili halkına kestiğimiz kurbanları dağıtmak suretiyle
gönül köprüleri inşa ettik” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kurbanı Fildişi
Sahili’nde kesildi
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) “Kurbanını Paylaş,
Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlenen vekalet
yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında
Fildişi Sahili’nde 6 bin 300 hisse kurban kesilerek
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öte yandan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
da Vakfımızın “Vekaletle Kurban Kesim Programı”na
destek vermek amacıyla kurban hissesi bağışında
bulundu.
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Milli Futbolcudan
TDV’ye kurban bağışı
Milli Takım ve AS Roma Futbol kulübünün
başarılı futbolcusu Cengiz Ünder kurban bağışını
Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

Balıkesir Sındırgı İlçe Müftülüğüne babası Hasan Ünder vesilesiyle kurban bağışında bulunan Ünder’in
vekaletini Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı
Sedat Çakar teslim aldı.
SMS ile geri bildirim yapılmasının ardından Cengiz
Ünder, bağışın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.
Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat
Çakar, başarılı futbolcu Cengiz Ünder ve ailesinin de
Türkiye Diyanet Vakfının hayır kervanına katıldığını
söyledi.

Ünder’in kurban bağışı İtalya’daki mültecilere
dağıtıldı
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Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) yaptığı kurban bağışının bir kısmı, İtalya’nın başkenti Roma’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Roma’daki bir Türk restoranında yapılan kurban dağıtım organizasyonuna, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Yavuzer, Vatikan
Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Celal Doğan,
Roma Büyükelçiliği Başkatibi Ersoy Yılmaz, Milano
Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin
Yalçın ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Başkanı Mehmet Kelleci katıldı.

TDV’nin organizasyonuyla Roma’da, aralarında göçmen ve Müslüman İtalyanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.
Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri
Ataşesi Abdulmetin Yalçın yaptığı açıklamada, “Milli
futbolcumuz Cengiz Ünder, Türkiye Diyanet Vakfımıza kurban bağışında bulundu, onun hisselerinden
bir kısmını İtalya’daki mülteci kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Malumunuz burada çok sayıda
mülteci bulunuyor. Bu sayede toplumsal duyarlılığın
artacağını da düşünüyoruz.” dedi.
Yalçın, bayramların dayanışma ve kardeşlik günleri
olduğunu belirterek, “İtalya’daki diğer kardeşlerimizin de bağışlar yapacağını umuyoruz. Dünyanın her
yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bütün Avrupa’daki ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz.” diye konuştu.
Bu bağışlarla, dünyanın en ücra köşelerinde bayram
yapma imkanı olmayanlara bayram yaptırabildiklerini dile getiren Yalçın, “Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB Camisi olarak bu sene bizim için rekor
sayıda bir bağış oldu. Geçen yıla göre yüzde 70 artışımız var kurban bağışında.” ifadelerini kullandı.
Müslüman İtalyanlardan Omar Camilletti de Kurban
Bayramı’nı kutladıklarını ifade ederek, “Türkiye Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfının Müslüman İtalyanları ve İtalya’da Müslümanım diyenleri
desteklemek üzere yaptığı bu girişimi memnuniyetle karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kardeşlik bir kez daha
sınır tanımadı
Çanakkale Harbinde
dedesi şehit
olan ve Halep’te
yaşanan savaştan
etkilenerek ailesiyle
birlikte Türkiye’ye
sığınan Anas
Otaki, Müslüman
kardeşlerine
ulaştırılmak üzere
Türkiye Diyanet
Vakfına kurban
bağışında bulundu.

4 yıl önce Halep’te yaşanan şiddetli bombardıman
nedeniyle Türkiye’ye sığınan Otaki, ailesiyle birlikte Hatay’ın Payas ilçesine yerleşti. Kağıt toplayarak
geçimini sürdürmekte olan Otaki, savaştan önce
Suriye’nin Halep kentinde oto yedek parça ticareti
yaptığını, şimdi kağıt toplayarak elde ettiği günlük 50-60 TL gelir ile geçimini sağlamaya çalıştığını
söyledi.
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Otaki, Kurban Bayramının tüm dünyaya barış getirmesi ve özellikle Suriye üzerinde akan kanın
durmasına vesile olmasını temenni ederek kurban
bağışını mazlum coğrafyalara ulaştırılmak üzere
Payas İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Abdullah
Sertoğullarına teslim etti. Sertoğulları, tüm müslümanlara örnek olması gereken bu bağış için Otaki’ye teşekkür etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ ŞUBAT - EKİM 2019

KURBAN

Balkanlar’da kardeşlik
bağları güçlendirildi
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV),
Kurban Bayramı dolayısıyla
Balkan ülkeleri Bosna Hersek,
Kuzey Makedonya ve
Sırbistan’da vekalet sahipleri
adına kurbanlar kesilerek ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.

TDV’nin, “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla düzenlediği kurban kampanyası çerçevesinde Bosna Hersek ve Sırbistan’daki ihtiyaç sahibi
ailelere kurban eti dağıtıldı.
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Hasan Atlı, TDV’nin her yıl olduğu gibi bu
yıl da vekaletle kurban kesimi yaptığını belirterek,
“Türk milletinin hem yurt içi hem de yurt dışında
bağışladığı kurbanların bir kısmı dünyanın çeşitli
ülkelerine gönderildi.” dedi.
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TDV’nin Bosna Hersek’e 70 hisse kurban gönderdiğini ifade eden Atlı, “Kesilen kurbanların etleri, Bosna Hersek genelinde dağıtıldı. Özellikle Srebrenitsa,
Tuzla ve Doboj’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.”
diye konuştu.

TDV’den Kuzey Makedonyalı ihtiyaç
sahiplerine kurban yardımı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV), vekaletle kurban kesimi aracılığıyla Kuzey
Makedonya’da yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye
ulaştı.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin
ve dünyanın dört bir yanından emanetlerini TDV’ye
veren hayırseverlerin kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Atlı, kurban hisselerinin bir kısmının Bosna Her
sek’in Bihac şehrinde kalan düzensiz göçmenlere
dağıtıldığını kaydetti.

Emanetleri, Kuzey Makedonya’nın değişik bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını anlatan
Alkan, “80 büyükbaş hisse ile takriben 2 bin civarın
da aileye ulaştık. Hem bu emanetleri bize tevdi
edenlerin selamını hem de Türkiye’deki Müslümanların onlara gönderdiği emanetleri biz
zat elden
takdim ettik.” ifadelerini kullandı.

TDV, Sırbistan İslam Birliği desteğiyle Sırbistan’da
da 50 büyükbaş (350 hisse) hayvanın kesimini gerçekleştirerek, ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincine ortak oldu.

Doğu Makedonya’da Ustrumca, Radoviş, Valandova
ve İştip bölgesi ağırlıklı olmak üzere Debre, Kocacık, Dılgaş bölgelerinde kurban dağıtımları gerçekleştirildi.

Şehit Eren Bülbül
adına kurban kesildi
Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Programı
kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit
edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına
kendi kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türkiye ve dünyanın 149 ülkesinde gönüllüler
vasıtasıyla vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Togo’da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştı.
Güven ve emanet şiarıyla İslamî usullere uygun
şekilde toplamda 14 bin 700 hisse kurbanın kesildiği Togo’da Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin
bağışlarının yanı sıra kendi kaynaklarından Eren
Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına bir hisse kurban
keserek Togolu ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

11 Ağustos 2017’de Trabzonun Maçka ilçesinde
bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün
kurban hissesine Türkiye’den Togo’ya kurban organizasyonu için giden gönüllümüz oyuncu Reha
Beyoğlu vekalet etti.
Kurban kesimine Eren Bülbül’ün yaşıtları olan
Togolu çocuklarda eşlik etti. Daha sonra Eren ve
tüm şehitlerimiz adına dualar edilerek Fatihalar
okundu.
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Türkiye, ilk özgür kurban bayramında
Moro halkını yalnız bırakmadı
“Uzak Doğu’nun Filistin”i
olarak tanımlanan
Bangsamoro’da bir asra
yakın süredir verilen
özgürlük mücadelesi
sonrası kazanılan
özerkliğin ardından ilk
Kurban Bayramı kutlandı.

Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Filipinler’deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adasındaki
Bangsamoro Özerk Bölgesinde yaşayan Müslümanlara milletimizin kurban emanetlerini ulaştırarak onları yalnız bırakmadı.
Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan
TDV gönüllüleri başta bölgesel başkent Cotobato olmak üzere adanın farklı noktalarında bayram namazında müslümanlarla bir araya geldi. Gönüllü ekiplerimiz Moro Müslümanlarıyla bayramlaşıp ikramlarda
bulunarak, kurban kesimlerini gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz yıllardan bu yana eğitim ve farklı alanlarda bölgede çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Diyanet
Vakfı, 2019 Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Bangsamoro’da 1680 hisse kurban keserek
yaklaşık 12 bin aileye kurban yardımı ulaştırdı.
TDV Moro Ekip sorumlusu Yahya Uyar, “Mesafelerimiz
uzak olabilir ama her zaman Moro halkının yanında
bulunduk. TDV olarak yaklaşık 12 bin aileye milletimizin emaneti olan kurbanlarını ulaştırdık. Kurban

faaliyetlerimizin yanı sıra Moro’da eğitim ve kültürel
alanda faaliyetler sürdürmekteyiz. Yine Filipinler genelinde 2013 yılında yaşanan tayfunun ardından Tacloban ve Ormoc kentinde tayfundan zarar gören 4
Camii’nin inşasını gerçekleştirdik ve milletimizin yardım elini buralara ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayarak Moro halkının umudu olan hayırsever milletimize
teşekkür ederiz.” dedi.
Moro Müslümanlarının kalbi olan Bangsamoro Özerk
Bölgesi, 1 asra yakın süredir devam eden ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaşın ardından
2019 yılı içerisinde yapılan referandumla birlikte
özerk bir yapıya kavuşmuştu.

Mandela’nın doğduğu köyde
kurban yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu
kapsamında ayrımcılık karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi
devlet başkanı Nelson Mandela’nın doğduğu köyde kurban yardımında bulundu.
Kalla, “Karşılıklı şefkat ve merhametin ne olduğunu insanlara anlatabilmek adına bir fırsat olarak gördük. Bu
yine kültürde ve inançta ortak olarak nelere sahip olduğumuzu gösterebilmek adına da bir fırsat. En güzel
şeylerden biri de İslam ve geleneksel Afrika kültürü
arasında pek çok çarpıcı benzerlik olması. Farklılıklarımıza karşın ortaklıklarımızı benimsedik ve Güney Afrikalılar olarak hepimizin kalplerinin bir attığının farkındayız” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı, partner kuruluş Awqaf SA ile
birlikte hayırsever milletimizin vekalet verdiği 1750
hisse kurbanı Güney Afrika’da keserek 18 bin ihtiyaç
sahibi aileye ulaştırdı.

Awqaf SA Genel Müdürü Zeinoul Abedien Cajee de
kurban organizasyonunun Güney Afrika’nın büyük bir
kısmını kapsadığını belirtti.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un yanı sıra ırkçılık ve özgürlük davasına verdiği mücadeleyle 1993
yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Mandela’nın doğum yeri olan Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo
köyünde, Mandela Kraliyet Evinde de kurban kesim ve
dağıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 2018 yılında 8.1 milyar dolar yardım ile
en yardımsever ülkeler sıralamasında ABD, Almanya
ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade
eden Cejee, Güney Afrikalı Müslümanları unutmadıkları için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfına teşekkür etti.

Awqaf SA Mütevelli Heyeti Başkanı Haroon Kalla, Türkiye’nin bölgede yapmış olduğu faaliyetlerin büyük
önem taşıdığını söyledi. Bu yıl Şef Zwelivelile Mandela’nın davetiyle kurban kesim programını Nelson
Mandela’nın doğum yeri olan Mthatha yakınlarındaki
Mandela Kraliyet Evi’nde gerçekleştirerek büyük bir tarihi ve kültürel paylaşım gerçekleştirildiğini dile getiren
Kalla, tarihsel ve coğrafi olarak bölünmüş olan toplulukların bir araya getirilebilmesi adına kurban organizasyonunun çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Cajee şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
önderliğinde, Türk halkının Güney Afrika’ya gösterdiği dayanışma emsalsiz. Şu anda Türkiye, kanlı bir
şekilde sonuçlanan ve terör örgütü FETÖ tarafından
gerçekleştirilen darbe girişimi ile bölgesel çatışmalardan kaynaklı dış baskılarla sarılmış durumda. Awqaf
ve kardeş Afrikalılar olarak bu süreçte Türk halkının
yanındayız. Türkiye’nin başarılarının ve istikrarının devamı ile ülkelerimiz arasındaki pozitif ilişkilerin sürdürülebilirliği için dua ediyoruz.”
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Bayram sevincini dünyaya taşıdık
Mazlum ve mağdurların hamisi vefakâr Milletimizin
emanetlerini bu bayramda ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak için harekete geçen Türkiye Diyanet
Vakfı, 149 ülkede gerçekleştirdiği vekalet
yoluyla kurban organizasyonu kapsamında
bayram sevincini dünyaya taşıdı.
Vakfımız, Hayırsever halkımızın
destekleriyle ülkemizin dört bir yanında
424 kesim noktasında, yurt dışında
ise 149 ülkenin 423 bölgesinde 6 bin
500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle
birlikte vekalet yoluyla kurban
kesim organizasyonunu başarıyla
gerçekleştirdi.

Moritanya
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Vekaletle Kurban Kesim Programı” kapsamında vekalet verilen 8 bin 400
hisse kurbanı Batı Afrika ülkesi Moritanya’da 13 farklı bölgede kasarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
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Türkiye Diyanet Vakfı gönüllü ve çalışanlarının gözetiminde dini usullere uygun şekilde tek tek isimler okunarak kesilen hisseler, hijyenik bir şekilde
paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gazze
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridinde 10 bin aileye
kurban eti dağıttı.
Gazze’deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı
Kurban Komitesi Başkanı Munzir el-Gamari, TDV’nin

abluka altındaki Gazze’de 6 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık gözetiminde kurban eti dağıtımı projesini gerçekleştirdiğini belirtti.
Gamari, ayrıca Türkiye’nin Gazze halkının yaşadığı
sıkıntıları hafifletmek için gösterdiği çabadan da
övgüyle söz etti.
Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam
mücadelesi veriyor.

Etiyopya
Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya’da 35 bin hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Son 12 yıldır Etiyopya’nın birçok bölgesinde Ramazan ve Kurban bayramlarında çeşitli organizasyonlar gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl

da Addis Ababa başta olmak üzere Afar, Moyale,
Oramiya, Bale Robe, Bale Zone, Şaşameni ve Nazret
bölgelerinde kesilen kurban etlerini başta mülteci
kampları olmak üzere yerel halka dağıttı.

Fildişi Sahili
Türkiye Diyanet Vakfı, Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu çalışmaları kapsamında Fildişi Sahili’nde
gönüllü ve çalışanların nezaretinde İslami usullere
uygun şekilde 6 bin 300 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrindeki Kurban kesim
ve dağıtım çalışmalarına Payitaht Abdülhamid dizisinde “Tahsin Paşa” karakterini canlandıran sinema,
dizi film oyuncusu ve yazar, TDV gönüllüsü avukat
Bahadır Yenişehirlioğlu da katıldı.

Zanzibar
Türkiye Diyanet Vakfının kurban organizasyonu
kapsamında Zanzibar’a giden gönüllü ekipleri bölgede bayram sevinci yaşattı.
Gönüllü olarak Hint Okyanusu’nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya’nın yarı özerk bölgesine giden
ekipler ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini dağıtırken çocukları da hediyelerle sevindirdi.
Gönüllü ekipleri içerisinde yer alan TDV Gönüllüsü
ve Rap Sanatçısı Resul Aydemir’de çocuklarla sohbet ederek ilahiler söyledi. Zanzibar ve Türk Bayrakları bulunan tişörtler diğer gönüllülerle birlikte
çocuklara dağıtıldı.

Suriye
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de Beşşar Esed rejiminin
bombardımanından kaçan sivillerle, terör örgütle-

rinden arındırılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki 350 bin kişiye kurban
eti dağıttı.
Hayırseverlerin vekalet verdiği yaklaşık 7 bin hisse
kurban, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
TDV, iç çatışmaların başladığı 2011’den bu yana Suriye’de, eğitim, kültür, lojistik ve insani yardım alanlarında faaliyet yürütüyor.

Kırgızistan
Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan’da 700 hisse kurban keserek 3 bine yakın Kırgız mağdur ve mazlumun yüzünü güldürdü.
Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk
bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı
kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesti.
Pay haline getirilen kurban etleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan’ın
başkenti Bişkek’te yaptırılan ve geçen yıl hizmete
giren Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi avlusunda düzenlenen organizasyonla ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.

Arjantin
Türkiye Diyanet Vakfı Güney Amerika ülkesi Arjantin’de kurban eti dağıttı.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere 5 farklı eyalette kesilen 210 hisse kurban ihtiyaç
sahibi 1000’den fazla kişiye dağıtıldı.
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Kenya

Başkent Hartum, Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Sin-

Türkiye Diyanet Vakfı, “2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı” kapsamında, kurban etlerini Afrika
ülkelerinden Kenya’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

bin aileye kurban etleri ulaştırıldı.

TDV gönüllü ve çalışanlarının nezaretinde kesilen
yaklaşık 35 bin hisse kurban, Nairobi, Mombasa,
İsiolo, Mandera, Kakamega gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine
dağıtıldı.

Nepal
Türkiye Diyanet Vakfı Güney Asya ülkesi Nepal’de,
ihtiyaç sahibi yaklaşık 135 bin aileye kurban eti
ulaştırdı.
Nepal’de dul ve yetimler başta olmak üzere on binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldı. Vakfımız, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Nepal’de de mazlum ve mağdurların gülen yüzü oldu.
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nar eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde 25

Sudan’da gerçekleşen dağıtım programı kapsamında görme engelli aileler de unutulmadı.

Arnavutluk
Türkiye Diyanet Vakfı, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a bağlı Laknas köyünde ihtiyaç sahibi yaklaşık
350 aileye kurban eti dağıttı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 10 büyükbaş hayvan
kesen Vakfımız, Tiran ve civarında yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.

Azerbaycan
Türkiye Diyanet Vakfınca Vekaletle Kurban Prog
ramı kapsamında Azerbaycan’da bin 610 hisse kur
ban kesilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sudan

Azerbaycan’da 26 yıldır kurban faaliyetlerini yü-

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan’da bin 250 büyükbaş
kurban kesti.

Bakü başta olmak üzere 5 bölgede yardıma muhtaç

rüten Vakfımız bu yılda milletimizin emanetlerini
ailelere dağıttı.

Endonezya

bölgede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Dünyanın dört bir yanına bayram coşkusunu taşıyan Vakfımız, Endonezya’da da bin 750 hisse kurban kesti.

Pakistan

Aceh de Utara, Banda, Pidie Jara bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde kesilen kurbanlar ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kazakistan

Bayram coşkusunu kardeş ülke Pakistan’a taşıyan
Vakfımız, gönüllü ve çalışanlarımızın nezaretinde
25 bin aileye kurban eti dağıttı.
Milletimizin emaneti kurban hisseleri, başkent İslamabad başta olmak üzere tespit edilen bölgelerde-

Bayram sevincini Kazakistan’a taşıyan Vakfımız, gönüllü ve çalışanlarımızla birlikte milletimizin emaneti 70 hisse kurbanın kesimini gerçekleştirdi.

ki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kurban hisseleri, başkent Nur Sultan’da Kazakistan
Müslümanları Dini İdaresi ile Görme Engelliler Derneği’nin tespit ettiği ihtiyaç sahibi 300 aileye dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya’da 20 binden fazla aile-

Nijerya

iki ülke arasındaki kardeşlik bağları güçlendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Batı Afrika ülkelerinden Ni
jerya’da 2 bin 170 hisse kurban keserek hayırseverlerin merhamet elini bölgeye ulaştırdı.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendi-

Gönüllülerimiz ve çalışanlarımız nezaretinde başkent Abuja’da düzenlenen organizasyon kapsamında kesilen kurbanlar, Nijerya’nın 5 eyaletinde 54

Dağıstan ve Kalmukya bölgelerinde toplam 6 bin

Rusya
ye 6 bin 100 hisse kurban eti ulaştırdı.
Rusya’da düzenlenen kurban eti dağıtım projesiyle

rildiği çalışmalar kapsamında Moskova, St. Petersburg, Tataristan, Başkurdistan, Stavropol, Adıge,
100 hisse kurban eti 20 binden fazla aileye ulaştırıldı.
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Türkiye’nin iyilik elçileri
engel tanımadı
Kimi yerde zorlu yollar ve aşırı sıcak hava,
kimi yerde yoğun yağış ile karşılaşan ekipler
zor anlar yaşamasına rağmen milletimizin
emanet ettiği kurbanları ibadet bilinciyle
kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle
milletimizin dünyadaki iyilik temsilcisi olan Türkiye
Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yürüttüğü 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim programı
kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 453 bin
560 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
2019 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Milletimizin emanetlerini ülkemizde ve dünyanın
149 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri gittikleri her yerde aynı duygu
ve aynı heyecan ile bayram boyunca gönül köprüleri
inşa ettiler.
Yemen’den Haiti’ye, Arakan’dan Gazze’ye kadar milletimizin hayır elini kardeşlerimize ulaştırmak üzere
yola çıkan gönüllüler mesafe tanımaksızın milyonlarca aileye ulaştı.
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Uganda, Gine, Nepal ve Yemen’de kurban faaliyetini gerçekleştiren TDV ekipleri yoğun yağışın olduğu
bölgelerde kurban kesimi ve dağıtımları esnasında
zor anlar yaşadı. Yağmurun oluşturduğu sel içerisinde
kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştiren
ekiplere bölge halkıda eşlik etti.
TDV gönüllüleri zor hava şartlarının yanı sıra gittikleri
yerlerde sevinç ile hüznü bir arada yaşadılar.
Arakan’a giden TDV gönüllüleri Myanmar hükümeti
tarafından sürdürülen sistematik zulmün canlı şahidi

oldular. Kurban çalışmaları kapsamında Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kamplara giren
ekipler, mazlum Arakanlı Müslümanlarla bayramlaşarak milletimizin kurban emanetlerini kamplarda yaşayan ailelere ulaştırdı. Gönüllülerin duygu dolu anlar
yaşadığı kamplarda Arakanlılar, Kurban Bayramı’nda
kendilerini yardımlarıyla yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür ederek, hayır dualarda bulundular.
Sudan sokaklarında bayram boyunca çalışmalarına
devam eden gönüllüler ise hiç unutamayacakları
manzaralarla karşılaştı. Yağmur suyuna bandırıp yedikleri ekmeklerini Türkiye’den gelen kardeşleri ile
paylaşmak isteyen çocuklar ekiplerimize duygu dolu
anlar yaşattı.
İç savaşın devam ettiği Yemen’de ise TDV gönüllüleri
savaş mağduru ailelere kurban yardımı ulaştırdı. Zor
şartlar altında uzun yollar kat ederek bölgeye giden
ekipler, mazlum Yemen halkının bayram sevincine ortak oldu.
Savaşın başladığı günden bu yana Suriye içerisinde
yardım faaliyetlerine devam eden Türkiye Diyanet
Vakfı, Kurban Bayramında savaş mağduru aileleri yal
nız bırakmadı. İdlib, Azez, Afrin ve Fırat Kalkanı bölge
sinde başta dağınık kamplarda yaşayan aileler olmak
üzere pek çok kişiye kurban yardımı ulaştıran TDV
Gönüllüleri çatışmaların devam ettiği bölgelerde de
mağdur ailelerin yanında oldu.

Her eve
bir kurban, bir Kur’an
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV)
2019 Vekaletle Kurban Programı
kapsamında “1 Kurban 1 Kur’an”
bağış çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfının “www.tdv.org” internet sitesinden “Hızlı bağış yap” butonuna tıklayan vatandaşlar, kurban bağışını yaparken, 25 lira ek ücret dahilinde ihtiyaç sahiplerine Kur’an-ı Kerim de hediye etti.
TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, projeye
ilişkin yaptığı açıklamada, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahipleri için kurban ve Kur’an-ı Kerim bağışının
çok önemli olduğunu belirtti.
Bağış projesinin gündeme gelmesinde bazı bölgelerde bu ihtiyaçların sağlanamamasının etkili olduğuna
işaret eden Polat, “Bu çalışma, belki bize kurban bağışında bulunanlar açısından cazip bir fikir olabilir. ‘Hediyem Kur’an Olsun’ bağış kampanyamız var. Onun
yanında bu çalışma bir güç katacaktır diye düşünüyorum.” dedi.
Polat, Kur’an-ı Kerim bağışının yapılabilmesi için dünya genelinde bilinen bir sistemin uygulandığını anlatarak, şunları söyledi:
“Kurbanını bağışlayan bağışçımız, zaten elektronik
bankacılık üzerinden bağış yapmaya geldiği zaman
orada bağışını gerçekleştiriyor, ilgili bilgileri dolduruyor. Bağış ödeme ya da tamamlama kısmına geçmeden önce orada bir kutucuk var, ‘Kurbanınızla birlikte
bir de Kur’an hediye etmek ister misiniz?’ diye. Bağışçı, onu seçerse normal bağış ücretine 25 lira eklenmek suretiyle Kur’an hediyesini de gerçekleştirmiş
oluyor.”

27 dilde mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Vakıf tarafından dünyanın dört bir yanında yardım
faaliyetleri yapıldığını belirten Polat, 149 ülkede su
kuyusu açma, cami ve Kur’an kursu inşası, eğitim ve
giyim desteği verildiğini kaydetti.
Polat, arazide faaliyet yapılırken insanların hangi yardımlara ihtiyaç duyduğunun daha iyi anlaşıldığını
vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Afrika’nın birçok bölgesinde çocuklar tahtaların üzerine yazılmış birkaç sure ve ayeti ezberlemeye çalışıyorlar. Şartlar çok ağır. Kur’an-ı Kerim dağıtıyorsunuz
ama kısa bir süre sonra yine dağıtmanız gerekiyor.
Çünkü Kur’an-ı Kerim yıpranıyor. Kur’an-ı Kerim’i koyacak bir rafları yok insanların. ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 300 bin
bağış yapıldı. Bunların yaklaşık 900 bini tercüme ve
basım çalışmaları tamamlanarak dağıtıldı. Birtakım
yerel dillerle ilgili meal çalışmaları tamamlanınca geri
kalan kısımlar da yavaş yavaş dağıtıma hazırlanacak.”
Projenin en önemli kısmının mealli Kur’an-ı Kerim çalışması olduğunun altını çizen Polat, “Yerelde sağlıklı
bir meal bulmanız lazım. Eğer yoksa onu sizin yaptırmanız lazım. Dolayısıyla bu çalışmaları çok teknik
bir alt yapı üzerinde gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar
27 dilde ve 67 ülkede mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.
Özellikle yerel dil ve lehçelerde mealli Kur’an-ı Kerim
basılıyor.” bilgisini verdi.
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Tebessümün Dahi Sadaka Olduğu Yer;
Ünal
İLCİ

KAMERUN

Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer alan, sömürge ve himaye dönemlerinden kalan Fransızca
ve İngilizce dillerinin hakim olduğu, Hristiyanlık
dinine mensup Kamerun; tebessümün sadaka dahi
olarak hissedildiği yerin adı.. Zaman zaman düşünüyordum, televizyonlardan izlerken yüreğimi
burkan Afrika'daki kardeşlerime nasıl ulaşabilirim
diye. Bir gün, bir sohbet esnasında arkadaşım Afrika'ya gittiğini ve imkanların dünya standartlarının
çok çok altında olduğunu, oradaki insanların bir
damla suya muhtaç olduklarını söyleyince bundan
2 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfımıza gönüllülük
müracaatımı hatırladım. O sene nasip olmamıştı
ama Rabbime hamdolsun 2019 yılı gönüllü kurban
organizasyonuna dahil olmak nasip oldu. Toplam 4
arkadaştan oluşan ekibimizde; başkanlığımızı Metin Gök beyefendi yaparken, Burhan Paydar ve Kamerunlu Abdullah kardeşim ile Afrika’da hiç unutamayacağımız bir yolculuğa hazırlanmaya başladık.
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TDV Kurban organizasyonu çerçevesinde gönüllü
olarak Kamerun’a gideceğimin haberini alınca içimi
buruk bir heyecan sarmıştı, acaba oraya gidince ne
ile karşılaşacağım derken Vakfımız tarafından bizleri aydınlatan bir seminer verildi. Orada yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri, kurum olarak
hassasiyetlerimizi, bizlerin neleri ve kimlerin beklediğini anlatmaları işimizi kolaylaştırdığı gibi gönlümüzü de ferahlattı. Diyanet Teşkilatı olarak kurban
organizasyonunun ne kadar profesyonel bir şekilde
yapıldığını bizlere aktaran sunumlardan sonra yolculuğun biran önce başlamasını, oradaki kardeşlerimize ulaşmayı heyecanla bekliyordum.

Kurban bayramına 2 gün kala 8 Ağustos’ta Ankara
Esenboğa havalimanından hareket ettik. 7 saat süren uçak yolculuğumuzun ardından Kamerun’un
başkenti Yaounde’ye tam gece yarısında hamd olsun ulaştık. Vakfımızın oradaki yetkilisi olan Hamza hocamız bizi misafir etti ve ertesi gün yaklaşık
7 saat süren bir kara yolculuğunun ardından 100
adet Kurbanımızın kesileceği Kutaba şehrine ulaştık. Sabah ilk iş yaptığımız hayvan kontrollerinin ardından gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çalışmalar hakkında Kaymakam Bey ve görevli arkadaşlarla
biraraya geldik.
Kamerun’un atmosferi, doğası, insanları her birimize bambaşka duygular yüklerken Kurban hazırlıklarımıza devam ediyor ama bir yandan da acaba
ailem, sevdiklerim aklıma gelir mi, onlardan ayrı
bir bayram geçirmek üzüntü verir mi diye de düşünmeden edemiyordum. Bu duygularla daldığım
arefe gecesi uykusunun ardından öyle bir sabaha
uyandık ki bugüne kadar yaşadığım diğer bayramlardan çok ama farklı bir bayram sabahıydı.. İlahiler,
Kuran-ı Kerim tilavetleriyle erkenden yola çıktık.
Bölge imamının evinde bayram namazını dua ve
niyazlarla eda ettik. Çok ilginçtir ki oradaki çocuklar sanki birer bayram şekeri gibi rengarenk giyinip
dizilmişler sürekli bizleri izliyorlardı. Öyle bir defa
bakıp dönmüyorlar, defalarca dönüp dönüp yüzlerimizi süzüyorlardı. Tebessümün sadaka olarak
tarif edildiği dinimizde böylesine bir sadakanın ne
kadar kıymetli olduğunu o yavrularımızın gözlerinde hissettim. Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesinde
kalmış ve hiçbir insani değerin bırakılmadığı ülke-
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de, bizleri evlerinde oturacak minderleri bile yokken ağırlamaya çalışmaları, ikram edecek bir şeyleri
olmamasına rağmen gösterdikleri misafirperverlik
karşısında gözlerimizin dolmasına hiç müsaade etmedik. Yüzümüzde hep bir tebessüm, lisanımız ve
renklerimiz farklı olsa da sanki yıllardır dostluğu
devam etmiş ve ardından bir sebeple ayrılmak zorunda kalmış arkadaşlar misali birbirimize hasretle
sarıldık ve “bizler kardeşiz” dedik.
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Çocukları sevindirelim diye Vakfımız tarafından önceden hazırlanarak bizlere teslim edilen şekerler,
balonlar ve benzeri hediyeleri dağıtmaya başladık.
Fakat balonları şişirirken gördüklerimizi ve hissettiklerimizi tarif etmek gerçekten çok zor. Zira Kamerunlu çocukların balonları gördüklerinde yaşadıkları şaşkınlık ve gözlerindeki ifadeleri müşahade
edince duygulanmamak elde değildi. Bir balonun,
bir şekerin bu kadar kıymetli olabileceğine asla
inanamazdım. İstediğimiz an sahip olduğumuz ve
bize göre ufacık olan şeyler, başkaları için eşsiz bir
sevinç kaynağına dönüşüyor, mutluluktan bağırıyor, dans ediyorlardı… Onları izlerken ben de aynı
heyecanı yaşadım, belki de bugüne kadar hiç tatmadığım sevinci, kalbi muhabbeti yaşadım. Ve o an
aklıma şu söz geldi, sevinmek istiyorsan seveceksin,
mutlu olmak istiyorsan mutlu edeceksin!

Kurban kesimi gerçekleştikten sonra daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kendi
ellerimizle sizlerin emanetlerini ikram ettik. Tabii ki
sadece amacımız et dağıtmak değildi. Türkiye'deki
kardeşlerimizin hem vacip kurbanlarını hem de kıymetli selamlarını gönülden gelen tebessümler eşliğinde yerlerine ulaştırdık. Bir söz duymuştum “bir
paket et, belki hidayet” diye çok hoşuma gitmişti.
Sizlerin emaneti olan kurban etlerinden alabilmek
için 1 gün boyunca bekleyen insanları görünce kim
bilir belki de böyle güzel neticelere vesile olacağız
diye düşünmeden edemedim.
Kamerun'un iklimi tropikal olması sebebiyle bayramın birinci günü çok şiddetli bir yağmur yağdı.
Sırılsıklam olmalarına rağmen insanların et dağıtım
alanından ayrılmadığını görünce aklıma alandaki
bebek ve çocuklar geldi. Şöyle sıradakilere bir göz
gezdirdiğimde sırtında 1 yaşlarındaki çocuğu ile
bekleyen bir kadını gördüm. Hemen bir paket alarak yanlarına gittim ve daha fazla ıslanmadan evlerine gitmeleri için paketi kadına takdim ettim. Bir
yandan da sıradakilerin kızıp tepki göstermelerinden korkuyordum ama bir kişiden bile tepki gelmediği gibi herkesin yüksek sesle teşekkür ettiklerini
görünce bizde ziyadesiyle memnun olduk.

Etlerin dağıtımı esnasında gerçekten çok etkilendiğim başka bir şey daha oldu. Ekip başkanımız
Metin Gök hocamız etleri kardeşlerimize taksim
ederken sırtına birinin dokunduğunu fark ediyor ve
yanındakine arkamda ne oluyor diye sorduğunda
oradaki kardeşimiz diyor ki, hocam arkanızda 85-90
yaşlarında bir teyze var ve sırtınızdaki Türk bayrağını öpüyor. Metin Hocamız dönüp o teyzemizin elini
öpüyor ve hayır duasını alıyor. Sadece orada değil
adım attığımız her yerde el üstünde karşılandık. Ve
her defasında şu sözleri işittik; buraya Türkiye haricinde hiçbir Müslüman ülke gelmiyor, Allah Türk
Milletinden razı olsun. Kendi vatanının ekmeğini
yiyip, suyunu içip, bayrağına hainlik yapanlar bir
tarafa, binlerce kilometre öteden bir paket et için
dua eden çocuklarımız, teyzelerimiz var Elhamdülillah. Bir kez daha bizzat şahit olduk ki, mazlumların umudu Türkiyemiz gariplerin duası ile ayakta
duruyor.

sömürgecilerin değil bizlerin, Türkiye’nin daha aktif
olması, kardeşliğimizin gereklerini hakkıyla yerine
getirmemiz gerekiyor.
Böylesine güzel bir bayramı Kamerunlu kardeşlerimizle geçirmemizi nasip eden Yüce Rabbime hamd
ediyorum. Bu hayır yolculuğunda bizlerin de adımlarının ilerlemesine, mazlum olan kardeşlerimize
yalnız olmadıklarını hissettirmemize vesile olan
başta Diyanet İşleri Başkanlığımız ve onun güzide
kuruluşu Türkiye Diyanet Vakfı'na ve değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bütün
kardeşlerime şu tavsiyede bulunuyorum; az çok
demeden kalbi hisselerini paylaşmaktan çekinmesinler, emanetleri güven içerisinde, islami şartlara
uygun bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta. Rabbim memleketimize birlik ve dirlik ihsan
etsin, kardeşlik bağımızın her daim canlı olmasını
nasip eylesin.

Ve başka bir olay hatırıma geliyor, insanlar sırada et
beklerken bir tane kız kardeşimiz yaklaşık 25 yaşlarında sıraya girememiş, girse de sıranın gelmeyeceğini bakışları ile ifade edercesine bir köşede bekliyordu. İçim el vermedi ve ona kendim bir paket et
götürdüm. Mutluluğunu ve teşekkürlerini öylesine
samimi bir gülüş ve içtenlikle gösterdi ki anlatılamaz. Mezbahane karşısında tahtalarla sarılmış bir
dükkan vardı ailesiyle beraber bizi oraya davet ettiler, hristiyan olan aile ile rehber aracılığıyla bayağı
sohbet ettikten sonra dedim ki keşke Müslüman
olsanız! Onlar da öylesine içtenlikle; belki, nasip diyerek tebessüm ettiler.
Kurban kesimlerimiz böylelikle tamamlanmış oldu
oradaki ziyaretlerimiz bizi ve kardeşlerimizi çok
mutlu etti ama öylesine zor durumda ve çaresizce
döndük ki senede bir defa gelmekle bu kardeşlerimize çok şey sağlamış olmayacağız, burada devletimizin eğitim kurumlarının daha fazla açılması ve
oraya hizmet edebilme imkanlarının daha da artması gerekli diye düşündüm. Çünkü onlar için karşılıksız hasbi faaliyetler gösterdiğimizi biliyorlar ve
bu minvalde Türk Milletinden çok beklentileri var.
Bu ihlaslı ve samimi güven ortamında, iyiliğin dünyayı saran etkilerini gördükçe diyoruz ki; buralarda
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Gönül elçilerimiz
kuruyor
Yüce dinimizin gereği; kardeşlik ve paylaşmanın eşsiz
mutluluğu ile gönül coğrafyamızda birlik ve dirliğin
sağlanması, kardeşliğimizin gün geçtikçe köklenerek
yeşermesi adına, gönüllülerimiz kulaklarında çınlayan
sessiz çığlıklara tepkisiz kalmadılar ve imkânları her
neye elveriyor ise o doğrultuda iyiliğe yol aldılar. Kimi
zamanını, kimi oyuncaklarını, kimi cep harçlıklarını feda
ederken kimi kermesler düzenledi, kimi kapı kapı dolaştı,
kimisi de ellerini açıp kardeşlerine dualar hediye etti
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OSMANİYE
TDV Osmaniye Şubesi gönüllüleri
Şehit ve Gaziler adına Afrika'da
açılacak su kuyuları için kermes
düzenledi. Kermes’e İl Müftüsü Ali
Rıza Tahiroğlu, AFAD İl Müdürü
Serhat Bulut, İl Müftü Yardımcıları,
Şube Müdürleri, Şehit aileleri
ve Gazilerimiz ile birlikte Kur-an
Kursu Öğreticileri ve öğrencileri,
İmam- Hatip ve Müezzin
Kayyımlar, STK temsilcileri ve
vatandaşlarımız katıldı.

EDİRNE

SİNOP

AFYONKARAHİSAR

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne
Şubesi gönüllüleri Kapıkule Sınır
Kapısının girişine kurduğu stantla
yurt dışından gelen gurbetçi
vatandaşları karşılayarak su ve
lokum ikramında bulundu.

TDV Sinop şubesi faaliyetlerine
katılan gönüllü yükseköğrenim
öğrencileri, Sinop Huzurevi,
Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sevgi
Evlerini ziyaret etti. Gönülden
sohbetleriyle bir aile ortamı
oluşturarak yüzlerde tebessüm ile
vedalaştılar.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü
ve TDV Afyonkarahisar şubesi
gönüllülerimiz eşliğinde Hediyem
Kur'an Olsun projesi kapsamında
500 mealli Kur’an-ı Kerim’i lise
öğrencilerine hediye etti.

GENEL MERKEZ

EYÜPSULTAN

MALATYA

Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat,
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile
ve Gençlik Merkezi (KAGEM)
tarafından yürütülen Maneviyat
Köprüsü Projesi kapsamında,
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın
Doğum ve Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi gören
çocukları ziyaret ederek oyuncak
hediye etti.

TDV Eyüpsultan Şubesi
gönüllüleri tarafından ihtiyaç
sahibi aileler yararına düzenlenen
kahvaltı programı, Diyanet İşleri
Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşi
Seher Erbaş hanımefendinin
katılımlarıyla gerçekleşti.
Programda Ramazan ayı boyunca
yapılan faaliyetler konuşuldu.

Malatya Şubesi tarafından
‘Oyuncağını Paylaş, Kardeşinle
Yakınlaş’ sloganıyla Malatya
genelinde başlatılan kampanya
kapsamında hayırseverlerce
bağışlanan 1.000 oyuncak vakıf
gönüllülerimiz ile birlikte Malatya
konteyner kentte düzenlenen
organizasyon kapsamında
çocuklara hediye edildi.

DİYARBAKIR

SİNCAN

ERZURUM

TDV Diyarbakır Yenişehir şube
gönüllüleri, iyilik yolunda
hayırseverlerimizin yardımlarını
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İhtiyaç sahibi ailelerin kapılarını
çalarak yardım götüren
gönüllülerimiz, ailelerin
çocuklarına da kıyafet hediye
ettiler.

TDV Sincan Şubesi gönüllüleri
"Okul Yolu İyilik Dolu" diyerek
ihtiyaç sahibi öğrencileri yeni
eğitim ve öğretim yılı açılışında
yalnız bırakmadı. Gönüllüler
yardım koordinasyon merkezinde
hazırladıkları kırtasiye setlerini
yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara
hediye etti.

Erzurumlu minik yürekler Yemenli
kardeşlerini unutmadı. 1071
Malazgirt İlkokulu anasınıfı
öğrencileri biriktirdikleri
harçlıklarını Yemen'deki
kardeşlerine ulaştırılmak
üzere Türkiye Diyanet Vakfına
bağışladılar.
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Gönüllülerimizden
yaşlılara anlamlı ziyaret
Vakfımız gönüllüleri, darülacezede kalan yaşlıları ve “5. Uluslararası İyilik
Ödülleri” kapsamında ödüle layık görülen Şengül Kazan’ı ziyaret etti.
Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Eyüpsultan Şube
Başkanı Mustafa Mesten ve Diyanet Vakfı Eyüp Sultan gönüllüleri “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
düzenlenen “5. Uluslararası İyilik Ödülleri” kapsamında ödüle layık görülen Şengül Kazan’ı ziyaret
etti.
Darülaceze çalışan ve sakinlerince “iyilik meleği”
olarak adlandırılan Kazan, ziyaretten dolayı çok
duygulandığını ifade etti.
41 yıldır salı ve cuma günleri Darülaceze’nin sessiz
koridorlarında dolaşarak oda oda gezen, kendisini
dört gözle bekleyenlerin hâlini hatırını soran, yaşlıların tırnak bakımını yapan, banyosundan yemeklerine kadar birçok ihtiyaçlarıyla ilgilenen Kazan,
Darülaceze’deki yaşlıların, en çok sevgiye ihtiyacı
olduğunu söyledi.
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Birçok insanın öz anne babasına dahi yapmakta
zorlandığı bakımı kendisinin hiç yüksünmeden
yaptığını ifade eden Kazan, yaptığı işle kendisini
mutlu hissettiğini, bir insanın hayatına olumlu yönde dokunabilmenin huzurunu yaşadığını belirtti.
Darülaceze sakinleri ile zaman geçirmenin hoşuna
gittiğini dile getiren Kazan, “Tırnaklarını severek
kesiyorum, hiçbirisinden iğrenmiyorum. Onlar beni
çok seviyor, özlüyorlar. Kendi kızları, çocukları ya da
kardeşleri gibi görüyorlar. Ben de onlara bu duygu-

yu verebildiğim için çok mutlu oluyorum. Aramızda
ölene kadar kopmayacak güçlü bir bağ oluşuyor.
Manevi olarak burada kendimi çok mutlu ve rahat
hissediyorum. Evime gittiğim zaman o kadar huzurlu gidiyorum ki, bunun tarifi mümkün değil”
diye konuştu.
Ziyaretin sonunda makamında Türkiye Diyanet
Vakfı gönüllülerini ve heyeti misafir eden Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye Diyanet Vakfının
vermiş olduğu Uluslararası İyilik Ödülü vesilesiyle
Darülaceze’nin isminin böyle güzel ve anlamlı bir
çalışmada geçmesinden ve 41 yıldır gönüllü olarak
bu iyilikleri yapan Şengül Kazan hanımefendiyi tanımaktan dolayı duymuş olduğu mutluluğun kelimelerle anlatılmayacağını ifade etti.

Gençlerden Kur’an-ı Kerim
seferberliği
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından
Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü
evrensel mesajını geniş kitlelere
ulaştırmak, okumak, anlamak
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
amacıyla başlatılan ‘Hediyem
Kur’an Olsun’ kampanyasına
gençlerden büyük destek geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı yükseköğrenim yurtlarında
kalan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan gönüllere girebilmek için başlattıkları çalışma kapsamında 17 bin 745 TL tutarında Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu.
“Ramazan ayı Kur’an ayı” diyerek Ramazan ayı öncesi ve ay boyunca yurtlarda kalan öğrenciler tarafından başlatılan çalışma kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı’na ait 22 ildeki 39 yurtta kalan öğrenciler,
gönüllü olarak kermes düzenleyip, sergiler açarak
buralardan elde ettikleri geliri “Hediyem Kur’an Olsun” projesine bağışladı.
Öğrenciler ayrıca okul ve derslerinden arta kalan
zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulunarak proje
hakkında bilgi verip, vatandaşları kampanyaya bağışta bulunması için teşvik etti.

27 dil de mealli Kur’an-ı Kerimler şehir
merkezlerinde sergilendi
Proje kapsamında yerel dillerde dahil olmak üzere 27 dilde çevirisi yapılan Kur’an-ı Kerim mealleri farklı zamanlarda 4 farklı şehirde sergilenerek

projenin tanıtımı ve farkındalık oluşturmak adına
gençler tarafından çalışma gerçekleştirildi.
Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri’de
düzenlenen sergiler vesilesiyle hayırseverlerce projeye 17 bin 745 TL tutarında bağış yapıldı.

27 dilde mealli Kur’an-ı Kerim hazırlandı
Bu zamana kadar 1 milyon 268 bin 981 adet
Kur’an-ı Kerim bağışının yapıldığı kampanya kapsamında 27 farklı evrensel ve yerel dilde meal çevirisi
yapılarak dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.
Proje kapsamında ülkemizin yanı sıra Asya, Afrika,
Balkanlar, Ortadoğu ve Latin Amerika olmak üzere
67 ülkede 873 bin 101 adet Kur’an-ı Kerim ihtiyaç
sahiplerine hediye edildi.
“Hediyem Kur’an Olsun” projesine Türkiye Diyanet
Vakfı şube temsilcilikleri, müftülükler, banka hesap
numaraları ve bagis.tdv.org adresinden online bağış aracılığıyla destek verilebildiği gibi KURAN yazıp 4333’e SMS gönderilmek sureti ile de bağışta
bulunulabiliyor.
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13 ülkede 30 bin
Kur'an-ı Kerim
hediye edildi
Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından ‘Hediyem Kur’an
Olsun’ projesi kapsamında
5 dilde bastırılan 30 bin
mealli Kur’an-ı Kerim, Kadir
Gecesi’nde başlatılan çalışma
kapsamında 13 ülkede
yaşayan Müslümanlara
hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ‘Hediyem Kur’an
Olsun’ projesi kapsamında 5 dilde bastırılan 30 bin
mealli Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesi’nde başlatılan
çalışma kapsamında 13 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edildi.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından aralarında Batı Afrika’da konuşulan Bambaraca, Afrika’nın
güneyindeki Malawi, Mozambik ve Zimbabve’nin
kullandığı yerel dil olan Chichewaca (Çeçovaca),
Etiyopya’nın yerel dili olan Amherice, Boşnakça
ve Fransızca dillerinde hazırlanan 30 bin mealli
Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesinden bugüne 13 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edildi.
Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı Kadir Gecesi’nden bugüne kadar Bosna’dan Fildişi Sahillerine
Malawi’den Arnavutluk’a kadar 13 ülkede 5 dilde
30 bin mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

27 farklı dilde mealli Kur’an-ı Kerim
hazırlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle sürdürülen, Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırma, onu okuma ve anlama gibi çabaları destekleme amacıyla başlatılan ‘Hediyem Kur’an
Olsun’ projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon
268 bin 981 Kur’an-ı Kerim hayırseverlerce projeye
bağışlandı.
Proje kapsamında evrensel ve yerel dillerinde içerisinde bulunduğu 27 farklı dilde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler ’den şu ana kadar ülkemizde
260.900 adet cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları
ve okullarda ihtiyaç sahiplerine, yurt dışında ise 67
ülkede 546.900 adet farklı dillerde mealli Kur’an-Kerim medrese, cami, Kur’an kursu, üniversitelere olmak üzere toplam 873 bin 101 hediye edildi.

Etiyopyalılara Amharca mealli Kur’an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopyalı Müslümanlar
için Amharca mealli Kur’an-ı Kerim bastı.
Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, TDV’nin
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında
yapılan basım çalışmasının tamamlanmasıyla
halka 15 bin Kur’an-ı Kerim dağıtılacak.
Ülkenin resmi dili Amharca’da hazırlanan meallerin yaygın olmaması nedeniyle Müslümanlar
için büyük önem arz eden çalışma, Etiyopya
İslam İşleri Yüksek Konseyi tarafından da destekleniyor.
Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Cemil Alıcı, proje kapsamında şimdiye
kadar 67 ülkede Kur’an basımının gerçekleştirildiğini belirtti.
Etiyopya’nın özellikle kırsal alanlarında gençlerin kitap halinde Kur’an’a ulaşmakta zorluk

çektiğini söyleyen Alıcı, toplamda 15 bin mealli
Kur’an-ı Kerim’i ülke Müslümanlarıyla buluşturacaklarını dile getirdi.

“Oromoca dilinde de basılabilir”
Alıcı, ülkede Amharca’yla birlikte Oromo dilinin
de yaygın olduğunun hatırlatılması üzerine,
“Etiyopya’da en yaygın dillerden biri de Oromoca. Bize bu konuda çok talepler geldi. Amharca
Kur’an mealinin ardından Oromoca bir çalışma
da başlatılabilir.” ifadelerini kullandı.
TDV’nin, basmayı planladığı Kur’an meallerinin
arasında Japonca, Nepalce, Bambaraca ve Urduca gibi diller de bulunuyor.
Etiyopya’nın ünlü alimlerinden Muhammed
Sani Habib’in yaptığı meal çalışmasından faydalanan TDV, kitapları camiler başta olmak üzere, Kur’an kursları, yetimhaneler ve hastanelere
de ulaştırmak istiyor.
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Sırbistanlı Müslümanlara hediye
Kur’an-ı Kerim

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 27 dilde bastırılan
Kur'an-ı Kerim'lerin 67 bölgede dağıtımı gerçekleştirildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bastırılan Boşnakça mealli Kur’an-ı Kerimler,
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Bayraklı Camisi’nde
cemaate dağıtıldı.
Belgrad’ın tek camisi Bayraklı’da kılınan cuma namazının ardından dağıtılan Kur’an-ı Kerim mealleri cemaati
sevindirdi.
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri
Fatih Yücel, proje kapsamında 3 bin Kur’an-ı Kerim mealinin Sırbistan’a ulaştığını belirterek, Boşnakça mealli

Kur’an-ı Kerimlerin Sırbistan İslam Birliğinin desteğiyle
ülke genelindeki camilerde dağıtılacağını söyledi.
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince bastırılan Kur’an-ı Kerimlerin Sırbistan’daki
300’den fazla camiye Türk halkının hediyesi olarak dağıtılacağını ifade eden Yücel, dağıtıma manevi değeri yüksek olan Bayraklı Camisi’nden başladıklarını dile getirdi.
Sırbistan Müftüsü Abdullah Numan da Müslüman halkın
okuması için hediyelerin en güzeli Kur’an-ı Kerim bağışlayan Türkiye’ye teşekkürlerini ileterek, Türkiye’nin tüm
dünya Müslümanlarının koruyucusu olduğunu kaydetti.
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6. Kocatepe Gençlik Fuarı

"Kimliğini, şuurunu ve istikametini Kur’an’dan ve sünnetten alan bir
gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz”
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından “Kimlik, şuur ve istikamet” teması ile düzenlenen 6. Kocatepe Gençlik
Fuarı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “Dünyevileşme sürecini acımasızca
yaşadığımız bu dönemde muhtaç olduğumuz en
büyük haslet, güven meselesidir. Güvenilen insanlar olmak zorundayız çünkü biz müminiz. Mümin
aynı zamanda güvenilen insan demektir” dedi.
Erbaş, kendisinden emin olunan bir gençlik yetiştirmek istediklerini vurguladı. Neşeyi ve huzuru
Allah’a ibadette bulan bir gençlik yetiştirmek için
mücadele verdiklerini belirten Erbaş, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in Hadis’-i Şerif’ini
hatırlatarak “Kimliğini, şuurunu ve istikametini
Kur’an’dan ve sünnetten alan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 25 milyon öğrenci olduğunu, nüfusu 25
milyonun altında dünyada 143 ülke bulunduğunu
belirten Erbaş, şöyle devam etti: “Peygamber Efendimiz 7 yaşa dikkat çekiyor. Biz de o yüzden çocuklarımızı özellikle değerler eğitimi ve değerler
eğitiminin verildiği yerler… Ben kendi açımdan
baktığımda 4-6 yaş Kur’an kursları diyorum. Milli
Eğitim Bakanlığı kendi açısından baktığında okul
öncesi eğitim der. Biz şimdi iş birliği yapıyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığının açtığı değerler eğitimi sınıflarına Kur’an kursu öğretmenlerinden katılanlar
var. Kur’an kurslarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızdan destek alıyoruz. Kurumlar arası iş birliği böyle
bir şeydir.”

“Gençlik, bir milletin geleceğe dair en
kıymetli hazinesidir”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat da fuarın kapanış töreninde yaptığı
konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştir-

miş olduğu eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle
gençliğe verdiği önemi gösterdiğini, bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Kocatepe Gençlik Fuarı’nın da
gençlere verilen değerin en önemli nişanelerinden birisi olduğunu söyledi.
Gençliğin, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin,
faydalı ile zararlının kıyaslamasının yapıldığı insan hayatının belki de en kıymetli zaman dilimi
olduğuna dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:
“Gençlik, insanın kendi benliğini ve özgürlüğünü
kazanmaya hazırlık dönemi, evreni ve Yaratıcıyı
anlamlandırma sürecinde, varlık sahasında benliğini ön plana çıkararak eşya ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış
dünya dengesinde bazı gel-gitleri yaşadığı fırtınalı
bir dönemdir. Gençlik, bir milletin geleceğe dair
en kıymetli hazinesidir. Bu nedenle gençler geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmeli, kültürlü ve
idealist olmalıdır. İdealist olmayan gençlik rotasız
gemiye benzer. Rotası belli olmayan geminin hangi limana demirleneceği meçhuldür.”
TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit de fuara
ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Gençliğin, kimlik ve şahsiyetlerin belirlenme-

sinde büyük önem taşıdığına değinen Yavuzyiğit,
“İnsana ve insanlığa katkı veren çalışmalar yapan
ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 38
sivil toplum kuruluşu ile birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
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KAGEM 8 yılda
65 bin kişiye eğitim verdi

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde hizmet veren ve 7’den 70’e toplumun
her kesimine yönelik akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitim
ve seminerler düzenleyen Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), 8 yılda
yaklaşık 65 bin kişiye eğitim verdi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat, yaptığı açıklamada, 1996 yılında kurularak gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programları düzenleyen KAGEM’in son 8 yıl içinde ilgi
ve sorumluluk alanlarını genişleterek toplumun her
kesiminden her yaş grubuna yönelik projeler geliştirdiğini söyledi.
KAGEM’in öncelikli misyonunun, üniversitelerdeki doğru dini bilgiyi topluma aktarmak olduğunu
ifade eden Polat, “Bu anlamda bir akademi olan
KAGEM, üniversitelerin topluma ulaştığı bir köprü
vazifesi görerek; din, ilim, kültür, edebiyat, sanat

ve felsefe alanlarında sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar
ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunuyor. KAGEM olarak, Kur’an-ı Kerim, dil, sanat,
öğle arası seminerleri, ilim ve hayat, işaret dili, psikoloji, okuma tartışma grupları, evlilik okulu, babamdan bana, ustalara saygı, medeniyetin şehirleri,
baba olmak, kalem söyleşileri gibi çeşitli alanlarda
seminerler ve eğitim programları düzenliyoruz. Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz 8 yılda yaklaşık 65
bin vatandaşımıza bu alanlarda eğitim verdi.” diye
konuştu.

Yeni dönem kayıtları başladı

Gerek akademik anlamda gerekse konuşma dili
olarak Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil eğitim programlarının düzenlendiğini belirten Polat, ayrıca hat,
çini, ebru, minyatür, geometrik desenler, fotoğrafçılık, ciltçilik, tezhip, katı ve ney gibi sanat alanlarında uzman eğitmenler tarafından başlangıç ve ileri
düzeylerde eğitim programları gerçekleştirildiğini
ifade etti.
Kurslara katılmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşlara yönelik tefsir,
fıkıh, hadis, kelam, edebiyat, psikoloji alanlarında
“Öğle Arası Seminerleri” düzenlediklerini kaydeden
Polat, bu programların çok yoğun ilgi gördüğünü
söyledi.

KAGEM’in 2019-2020 eğitim dönemi kapsamında
görme engelli bireylere yönelik “Sesli Kitap Projesi”, kültürel ve ahlaki yozlaşmanın önüne geçebilmek için “Cumartesi Mektebi”, mutlu aile ortamları
oluşturabilmek için “Anne Baba Okulu”, geleneksel
tıbbi metotların doğru kullanılabilmesi amacıyla
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Seminerleri”, yetişkinlerin çocukları daha iyi anlayabilmelerine yönelik “Çocuk Sempozyumu”, kültürel hayata katkı
sağlamak amacıyla “Ankara Konferansları”, toplumu
Ortadoğu konusunda bilgilendirmek amacıyla da
“Ortadoğu Konferansları”, erkeklerin toplumdaki
roller ile problemlerinin konuşulacağı “Toplumsal
Alanda Erkek” konularında eğitim programları düzenleyeceğini belirten Polat, yeni dönem kayıtlarının 2 Eylül’de başladığını söyledi.
Programlara katılmak isteyen vatandaşların telefonla kayıt yaptıramayacağını, başvurularını bizzat
KAGEM’e giderek yapması gerektiğini dile getiren
Polat, akşam saatlerinde düzenlenecek programların başvurularının ise www.tdvkagem.org.tr internet sitesi üzerinden yapılabileceğini sözlerine
ekledi.
Polat, KAGEM’de verilen eğitimlerin aynı şekilde ülkemizdeki mültecilere yönelik olarak KAGEM’e bağlı Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nde de (SDEM)
düzenlendiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devlet korumasında
bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve
sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KAGEM
gönüllüleri ile Sevgi Köprüsü Projesi yürütüldüğünü anlatan Polat, cezaevlerindeki kadınların çocuklarıyla birlikte fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal
ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla da
Mahkûm Anne-Çocuk Psiko-sosyal Destek Projesi
yürütüldüğünü vurguladı.
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Yaz okulunda çocuklar
eğlenerek öğreniyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM)
öğrencilere yönelik düzenlenen yaz okulunda Kur’an-ı Kerim, din ve
hayat derslerinin yanı sıra yaş pasta ve kek yapımı, medya okur yazarlığı,
fotoğrafçılık, mekatronik ve robotik kodlama atölye çalışmaları, eğlence
formatında yapılıyor.
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TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, merkez tarafından 10-17 yaş arasındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik bu yıl beşincisi düzenlenen yaz okulu
programını anlattı.
Eğitimlerin bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri ayrı
ayrı olmak üzere iki periyot şeklinde yapıldığını belirten Yavuzyiğit, üç hafta süren eğitimlerin 2 Ağustos’ta sona ereceğini bildirdi.
Yavuzyiğit, bu yıl “Cuma namazı” etkinliği kapsamında çocuklarla başkentin merkezi ve tarihi ca-

milerini ziyaret edip ardından namaz kıldıklarını
belirterek, “Sabah itibarıyla iki ders üst üste Kur’an-ı
Kerim dersi oluyor. Bilenler ve bilmeyenler olarak
sınıfları ikiye ayırdık. Kur’an-ı Kerim’den sonra din
ve hayat dersini ekledik. Burada temel dini, akaidi
bilgiler, Hz. Peygamber döneminden ve Kur’an-ı
Kerim’den kıssalarla bunları birazcık daha hikayeleştirip anlatarak eğitim vermeye çalıştık.” dedi.
Geleneksel Türk-İslam sanatlarından çini ve geometrik desen, fotoğrafçılık, yaş pasta ve kek yapımı
ile mekatronik ve robotik kodlama gibi atölye çalışmalarının yapıldığını aktaran Yavuzyiğit, “Çini atölyesi için öğrencilerimize bazı materyaller getirdik.
Onları kendileri boyuyorlar. Sonra hocamız onları
fırınlıyor. Sonunda da yapmış oldukları bu eserleri
çerçeveleterek kendilerine hediye ediyoruz.” diye
konuştu.

Sosyal medya kullanan öğrenciler için
fotoğraf atölyesi
Yavuzyiğit, uzmanlar eşliğinde ilk yardım eğitimi,
beslenmenin önemi ve zaman yönetimi gibi konularda seminerler verildiğini bildirerek, sözlerine
şöyle devam etti:
“Program boyunca doğrudan bilgi sunmak yerine
bilginin temeli ve kaynağı, nerede ve nasıl kullanılacağına dair ipuçları ile birlikte gençlerin öğrenirken keyif alması da asıl önceliğimiz oldu. Özellikle
sosyal medya kullanan lise öğrencileri için fotoğraf
atölyesi kurduk. Instagram fotoğrafçılığı diyebiliriz.
Bir saat onun dersini, tekniklerini aldılar. Sonra da

Ankara Kalesi’nde bir keşfe çıkıp uygulamalı olarak
öğrendiler. Öğrencileri Mamak’ta Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi’ne götürdük. Ayrıca Tepetaklak Ev’i ziyaretimizde çok renkli kareler çıktı.”
Gelecek eğitim yılında yaz okulundaki programın
devam edebilmesi için “cumartesi etkinliği” düzenleneceğini duyuran Yavuzyiğit, şunları söyledi:
“TDV KAGEM’in yaz okuluna geçen yıl 60 kişi katılmıştı. Bu yıl ise yaz okulundan 135 öğrenci mezun olacak. Sosyal Destek ve Eğitim Merkezindeki
(SDEM) yaz okulu faaliyetlerine ise Suriye, Irak ve
Fas yoğunluklu olmak üzere 10-14 yaş arasındaki 40 öğrencimiz katıldı. Onlara da benzer eğitim
programlarını düzenledik. Türk halkını biraz daha
az tanıdıkları ve bildikleri için ileride okul hayatlarına destek olmak amacıyla meslek tanıtımı yapılıyor.
Alan uzmanları gelerek kendi mesleklerini onlara
anlatıyorlar. Bu arkadaşlarımız dezavantajlı grup diyebileceğimiz bir grup olduğu için bu seminerlere
özgüven tazeleme etkinlikleri diyebiliriz.”
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Türkiye Diyanet Vakfı

Düşünce Atölyesi Seminerleri

Türkiye Diyanet Vakfı
Strateji ve Ar-Ge Müdürlüğü
tarafından Düşünce Atölyesi
Seminerleri kapsamında
“Ortadoğu’da Dini Akımlar”,
“Afrika Stratejisi ve Türkiye”,
“Toplumsal Algı Yönetimi”
ve “Kültürel Diplomasi”
konularında söyleşiler
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gerçekleştirildi.

Ortadoğu'da Dini Akımlar
Türkiye Diyanet Vakfı toplam kalite yönetimi çalış
maları kapsamında gerçekleştirilen Düşünce Atöl
yesi Seminerlerinin ilki Ortadoğu Uzmanı Ömer Faruk Korkmaz tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat ile Vakıf personelinin katıldığı “Ortadoğu’da Dini Akımlar” konulu söyleşiye Milli Eğitim
Bakanlığı Bakan Müşaviri Ortadoğu Uzmanı Ömer
Faruk Korkmaz, konuşmacı olarak katıldı.
Korkmaz, Ortadoğu’nun Müslümanlık, Yahudilik ve
Hristiyanlık olmak üzere 3 semavi dinin merkezi olduğunu hatırlattı.
Ortadoğu’nun son derece stratejik bir konumda yer
aldığını ifade eden Korkmaz, büyük güçlerin her
dönem bölgeyi kontrol etmeye yönelik hedeflerinin olduğunu vurguladı.
Korkmaz konuşmasında, Ortadoğu’nun tarihi konumu ve önemi, Ortadoğu’da dini akımların kökenleri,
siyasal yansımaları ve bölgede etkin olan mezhepler gibi konulara değindi.

çok ihtiyaç var. Bunlar içerisinde de Afrika kıtası ayrı
bir önem taşıyor. Bir şeyi ne kadar az bilirsek ondan
o kadar uzak kalıyoruz. Ne kadar yaklaşırsak onunla
hemhal oluyoruz. Afrika herkese kazandırıyor. Afrika’yı daha yakından ve daha iyi tanımak anlamak
lazım” diye konuştu.

“Afrika kıtasında daha etkin olmalıyız”
Türkiye Diyanet Vakfı toplam kalite yönetimi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Düşünce Atölyesi Seminerlerinin ikincisi “Afrika Stratejisi ve Türkiye” başlığıyla yapıldı.
“Afrika Stratejisi ve Türkiye” konulu söyleşiye ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet
Kavas konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası anlamda yaptığı faaliyetler kadar bundan sonra yapacağı çalışmalarla da geleceğe çok ciddi izler bırakacağına
inandığını belirten Prof. Dr. Kavas, “Bu çalışmalara

Şu anda Rusya’nın Afrika’da güç temsili anlamında
Türkiye’den daha etkin olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Kavas, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkentini
Rus askerlerinin koruduğuna işaret etti.
Güç temsilinin kaba kuvvet değil, yumuşak güç anlamında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kavas, şunları kaydetti: “Bu konuda Ruslar elimize su dökemez
ama maalesef etkinlikleri bizden daha fazla. Biz hiç
sahip çıkmıyoruz. Bizim bu kıta ile yakın ilgimiz çok
erken bir dönemde başlıyor. Bu kıta bizden de izler
taşıyor. Bu izlerle muhataplarımızı kendimize bağlamamız gerekiyor. Bizim elimizde Afrikalılara anlatabileceğimiz çok güçlü Afrikalı devlet adamları var.
Osmanlı’da sarayda Darüssaade var. Bu makamdaki
kişiler çok etkin rolleri olan Afrika kökenli ağalar.
Bunlardan birisi de Beşir Ağa. Böyle bir geçmişimiz
var. Bunu değerlendirmeliyiz.”

TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat programın açılışında yaptığı konuşmada dünya genelinde gerçekleştirilen algı operasyonlarının insanların
zihin dünyasını değiştirmek üzere yapıldığını ifade
etti. Polat, algı çalışmalarına karşın iyilik ve hayır yolunda bir söz söyleyebilmenin ancak bir duruş sergileyerek mümkün olabileceğini söyledi.

“Algıyla en iyi mücadele hakikati ortaya
koymaktır“
Düşünce Atölyesi Seminerlerinin üçüncüsü “Toplumsal Algı Yönetimi" konusunda oldu. Programın
konuğu İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan oldu.

İlahiyatçı – Sosyolog Erdoğan ise yaptığı konuşmada algı operasyonlarına karşı Müslümanca mücadelenin, algınının karşısına hakikati koyabilerek
mümkün olabileceğini belirtti.
Türkiye ve Dünya genelinde yapılan algı çalışmaları ve bunlara karşın mücadele yöntemleri üzerine
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konuşma gerçekleştiren Erdoğan, dünya genelinde
Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen algı operasyonlarından da örnekler verdi.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;
“Biliyorsunuz Suriye’de ve Irak’da yaşanan savaş süresince dünya genelinde Müslümanların temsilini
oluşturacak bir takım içerikler insanların önüne servis edildi. Mesela Irak savaşı sürecinde yayınlanan
videolarda birbirine benzeyen kareler var. Bu videolar yayınlandıktan sonra hiç kimse “ya bir dakika,
burada bir terslik var” demedi. Çok az insan hariç
çoğu insan doğal olarak şunu söylediler, “Müslümanlar içerisinde bazı gruplar var ve bunlar kafa
kesiyorlar ve bunlar geleneksel fıkıhtan aldıkları bilgiyle bunları yapıyorlar ve maalesef ki biz böyleyiz”
diyerek bunu kabul ettiler. Biz kendi içimizde bunları söylerken batı dünyası da şunu söylüyordu “Biz
zaten Müslümanları hep böyle biliyorduk, tarihte
de böyleydi”. Burada bir itiraz gelişmedi. Bunun algı

kısmı ile ilgili bir boyutu ne olabilir? Bu duruma nasıl gelindi?
2003’ten itibaren yapılan çizgi filmlerde bu videolarda gördüğümüz türde sahneler sürekli oluyordu.
Müslüman bir katil ve kafa kesen biri. Böyle yaparak bizim çocuklarımıza da aynı mesajı algılatmak
istediler. Şimdi düşünün bu çizgi filmlerin dünyada
kaç milyon kişi tarafından izlendiğini düşünün, o
çizgi filmler, bir kuşağa Müslümanın katil olabileceğini öğretti ve öğrenilmiş ezber denilen şeyi sağladı ve Irak savaşında, Suriye savaşında tüm dünyaya
servis edilen videoları ekranda görünce de kimsede bir tepki gelişmedi, bunun böyle olabileceğine
inandırıldık hepimiz. Bunun sebebi geçmişten bugüne buna alıştırılmış olmamızdı. Zihinlerimize bir
algı operasyonu gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla, bütün bir sinema böyledir belki ama çizgi filmler gelecek hazırlamakta öncü rol oynamaktadır.”

Şahin, kültürel diplomasinin son yıllarda çok sık duyulan ve yükselen bir değer haline geldiğini söyledi.
Önceden diplomatların sürdürdüğü siyasi ve askeri
gücün diplomatik güç olarak algılandığı bir dünya
düzeni olduğuna dikkati çeken Şahin, özellikle 2.
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Dünya Savaşı’ndan sonra soğuk savaş döneminde
artık devletlerin topla, tüfekle mücadele etmek ye-

“Hepimiz kültürel diplomat olabiliriz”

rine birbirini ikna etmeye yönelik, masa başında ve
salonlarda bir diplomasi sürecine girdiğini söyledi.

"Kültürel Diplomasi" başlığıyla Dördüncüsü gerçek-

Kültürel diplomasinin kamu diplomasisinin bir alt

leştirilen düşünce atölyesi seminerlerinin konuğu

başlığı olarak değerlendirilebileceğini dile getiren

Cumhurbaşkanı Danışmanı Kültür ve Sanat Politi-

Şahin, “Kültürel diplomasiyle askeri, siyasi ve jeo-

kaları Kurulu Üyesi Humeyra Şahin oldu.

politik güçle ifade edilen o sert gücün karşısında

daha farklı alanlara açılım sağlayabilecek yumuşak
güç alanı tesis edildi. Bütün bu yumuşak güç nedir
diye baktığımızda oyun kurma becerisi. Bir ülkenin
oyun kurucu olması. Dünya 5 ten büyüktür söylemi çok ciddi bir oyun kurucu misyonunun aslında
somut bir şekilde ifadeye dökülmüş halidir. Yani siz
dünyanın süregelen siyasal düzenine karşılık veriyorsunuz ve bu oyun kurucu düzende çok önemli
bir aktör haline geliyorsunuz. Bu oyun kuruculuk
misyonunda top, tüfek, askeri güç yok. Ama sizin
söylem gücünüz var. Bir yanıyla bu oyun kurucu
güç öte yanıyla kendi jeopolitik sahanızda tarihi
birikiminizden aldığınız bütün bu potansiyel sizin
oyun kurucu olmanızı besleyen konular.” şeklinde
konuştu.
Kültürel diplomasi anlamında insani yardımların,
nakdi yardımların yanı sıra siyasi anlamda karşılığı
olan sembolik yardımların da çok önemli olduğuna
dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:
“Kolombiya’da 52 yıl süren savaşın ardından en çok
mayın döşenen alana TİKA aracılığıyla bir okul yapıldı ve bu okul barışa adandı. Yaptığınız şey küçük
bir bütçeyle bir okuldan ibaret ama uluslararası
alanda Kolombiya Devlet Başkanı Santos’un Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini görüyorsunuz. Küçük bir yatırımla etkisi her an büyüyen,
çarpan etkileriyle dünyaya yayılan bir insani yardım faaliyeti de yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla
nakdi yardımdan tutun bu tür sembolik, gerçekten
sofistike diyebileceğimiz katkılara kadar çok farklı
alanlarda bir kamu diplomasisiyle, yumuşak güçle Türkiye dünya siyaset arenasında önemli bir yer
edinmiş durumda. Tabi yumuşak gücün en önemli
özelliği topa tüfeğe ihtiyaç duyulmaması, insanların kalplerine girmek, onların gündelik hayatlarına
nüfus etmek ve gündelik hayatta bir karşılık edinmek. Kültürel diplomaside, klasik diplomaside olduğu gibi tehdit, caydırma, askeri güç gibi bütün
aygıtlar devreden çıkıyor, daha emek isteyen, saha-

da alın teri gerektiren, biraz daha adı yumuşak olsa
da gayret ve emek gerektiren bir alan oluyor.”
Teknolojiyle birlikte dijital dünyanın hızlı bir şekilde gelişip büyüdüğüne dikkati çeken Şahin, bugün
milyonlarca takipçisi olan youtuberların, instagram
ve twitter kullanıcılarının olduğunu söyledi.
Bu sosyal mecralarda ciddi anlamda kültürel diplomasi yapıldığını anlatan Şahin, bilinen bütün klasik
diplomasi anlayışının tamamen dışında yeni bir
trend ve dijital imkanların sağladığı bir diplomasi
alanı olduğunu ifade etti.
İnternetteki bir bilgi üzerinden bir Japon kitapçısının merak edilebildiğini ve onun insanların bu
kitapçının peşine düşebildiğini dile getiren Şahin,
“Buradan şu ortaya çıkıyor. Aslında bireylerin elinde gerçekten bu anlamda müthiş bir güç var. Dijital
dünya bize birçok tehdit getirmekle birlikte ciddi
fırsatı da beraberinde getirmekte. Bizler de bu fırsatı çok iyi bir şekilde kullanmalıyız. Dijital diplomasi, kültürel diplomasinin bir yan veya alt dalı olarak
tanımlayacak olursak dijital diplomasi öyle bir şey
ki şatafatlı salonlarına, diplomat kimliğinize, mesai
saatlerine hiyerarşiye ihtiyacınız yok, 24 saat bütün
dünya vatandaşlarına ulaşılabilir diplomat haline
gelebiliyorsunuz. Artık hepimiz kültürel diplomat
olabiliriz. Elimizde çok müthiş bir dijital imkan var.
Parayla almıyor satmıyorsunuz ama onun üzerinden müthiş bir güç elde ediyorsunuz. Bu anlamda
baktığımızda dijital diplomasi çok özel bir alan.”
123

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat da, kültürel diplomasinin çok önemli
bir konu olduğunu belirterek “Vakıf olarak kültürel
diplomasiye hizmet eden önemli kurumlardan birisiyiz. Türkiye’nin hem dini kültürünü, hem Osmanlı
birikimlerini yaptığımız hizmetlerle dünyanın birçok noktasına taşımış oluyoruz. Ülkemiz, bayrağımız adına, Osmanlı kültürü adına bu çalışmalar çok
kıymetli” diye konuştu.
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TDV Genel Müdürü Polat, Almanya’da
gençlerle bir araya geldi
Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü Av. Mehmet Savaş
Polat, Almanya’da HagenHohenlimburg DİTİB Camii’nde
DİTİB Essen Bölge Birliği Gençlik
Kolları tarafından düzenlenen
“Gençlerle Tanışma ve
Kaynaşma Toplantısı”na katıldı.
Almanya'da 78 dernek temsilcisi gençlik kolları başkan
ve yöneticilerinin bulunduğu toplantıda konuşan Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından yürütülen 2019 yılı kurban organizasyonu
hakkında gençlere bilgi verdi.
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Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca mazlum, mağdur, yoksul ve yetimin umutla Türkiye Diyanet Vakfı’nın
yolunu gözlediğini belirten Polat, “Bu yıl inşallah 149
ülkede vekalet yoluyla kurban organizasyonunu gerçekleştireceğiz ve 20 milyon ihtiyaç sahibine yardım
ulaştırmayı hedefliyoruz. Bir kurbandan ne olur ki
diye düşünmemek lazım. Her bir kurbanın çok büyük
önemi var. Birçok Afrika ülkesinde insanlar, bayramın
geldiğini kestiğimiz kurbanlar, dağıttığımız yardımlarla anladığını söylüyor. Adını bile duymadığımız nice
ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatıyor,
onlarla gönül köprüleri kuruyoruz. Necip milletimizin
yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, alan el ile
veren el arasında köprü oluyoruz” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 25 binden fazla öğrenciye
eğitim desteği sağladığına dikkati çeken Polat, eğitime
ve gençliğe önem veren, yapılan her türlü faaliyette
eğitimi önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını
vurguladı.

Vakıf olarak kendinden emin, ileri görüşlü, azimli ve
topluma faydalı Müslüman bireylerin yetişmesi adına,
Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte, eğitim burslarıyla,
öğrencilerin manevi ve entelektüel gelişimlerine katkı
sağlayacak programlar sunduklarını ifade eden Polat,
gençlere tavsiyelerde bulunarak bilginin tek başına bir
anlam ifade etmediğini söyledi.
Polat, doğru bilgiye doğru kaynaklardan hikmetli bir
şekilde ulaşılabilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Recep Sönmez de,
Lokman Hekim’in oğluna verdiği nasihatlere değinerek, gençlere zamanı iyi değerlendirmeleri ve Allah rızası için ilim öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Gençliğin bir daha geri gelmeyeceğini, o nedenle bu
yaşların kıymetinin bilinmesi ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sönmez, gençlerin imanlı
ve ilim sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Programa, Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, DİTİB Essen Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB Essen Bölge Birliği Gençlik Kolu
Başkanı Berna Çelebi ve bölge gönüllüleri katıldı.

“Türkiye’nin tecrübelerinden
faydalanmak istiyoruz”

Tunus Müftüsü Othman Battıh, beraberindeki heyetle birlikte
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ı ziyaret etti.
Tunus ile Türkiye’nin aynı kökten beslenen iki mil-

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünya genelinde yürüt-

let olduğunu belirten Battıh, “Türkiye birçok alanda

müş olduğu çalışmaları büyük bir hayranlıkla takip

Tunus’tan çok daha tecrübeli ve bu tecrübelerden

ettiklerini anlatan Battıh, “Biz de ilerleyen dönem-

faydalanmak istiyoruz” dedi.

lerde, ülkemizdeki sıkıntılar, sorunlar azaldıkça

Türkiye’nin Tunus için çok güzel bir örnek teşkil et-

vakıf çalışmalarına ağırlık vermek istiyoruz. Bu ko-

tiğini dile getiren Battıh, ilişkilerin daha sıkılaştırılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

nuda her anlamda faydalanabileceğimizi düşündüğümüz, bize öncülük edeceğine inandığımız Türkiye gibi bir ülke ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi bir
vakıf var. Bunun varlığını bilmek bile bizim adımıza
memnuniyet verici bir durum” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat da, 149 ülkede hayri, sosyal, kültürel ve
eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
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Muharrem ayında
aşûre ikramı
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Genel Müdürü
Av. Mehmet Savaş
Polat, “Aşure, kardeşlik,
paylaşma, güçlerin
birleştirildiğinde bir
güzelliğin ortaya
çıktığını temsil eden bir
kültür” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Muharrem ayı dolayısıyla
cuma namazının ardından Kocatepe Camisi’nin
avlusunda, aşure ikramında bulundu. TDV Genel
Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ın da dağıtımına
yardım ettiği aşureden almak isteyenler, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.
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Polat, burada yaptığı açıklamada, aşûrenin birlik,
beraberlik ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkati çekti. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıttıklarını,
bu yıl da 2 bin kişiye ikramda bulunacaklarını belirten Polat, “Aşure farklı yiyeceklerin bir araya gelerek
ortak bir ahenkte bir tat oluşturmasıdır. Bu anlamda aşure dağıtımı birlik ve beraberliğimizi temsil
eden bolluğun, bereketin timsali olarak geçmişte
de ecdadımızın yaptığı bir faaliyettir. ‘Evlere bereket, bolluk gelsin’ düşüncesiyle kültürümüzün bir
parçası olarak aşure pişirilir ve dağıtılır. Peygamber
efendimiz bir Hadis-i Şerifinde ‘Bugünde bir ikramda bulunanın evine, hanesine bereket dolar.’ buyurmaktadır.”

Bu vesileyle her yönü ile bizler için rahmet olan
Aşûre günümüzün gönül hanelerimizde, sokaklarımızda, şehirlerimizde ve tüm İslam Aleminde
dostluğa, muhabbete, birlik ve beraberliğe vesile
olmasını Yüce Rabbimizden niyâz ediyorum.” diye
konuştu.

“Yolumuzu hasretle gözleyen
kardeşlerimiz var”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Vakfın,
dünyanın dört bir yanında mazlumun umudu olduğunu belirterek, “Müslüman
yüreklerin kapılarını çalacağı günü bekleyen kardeşlerimiz var” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı 2. Şube Personelleri Yıl Sonu Buluşması Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. şeklinde başlayacak. Polat burada yaptığı konuşmada, kurulduğu
günden beri milletin sarsılmaz itimadına mazhar olan
Türkiye Diyanet Vakfının, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle, yüce dinimiz İslam’ın insanlığa hediyelerinden
biri olan ve ecdadın eliyle fiilen en mükemmel seviyeye
taşınan vakıf geleneğinin günümüzde en sağlam halkalarından biri olduğunu söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının yurt içindeki 1.003 şubesi ve
dünyanın 149 ülkesinde, eğitimden kültüre, hayri ve
sosyal hizmetlerden din hizmetlerini destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar
geniş bir alanda, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı
yapmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Polat,
“İnşallah her bir şube temsilcimizin gayretleri ile bu
güzide iyilik hareketi hız kesmeden yoluna devam edecektir” dedi.
Vakfın 2018 yılında yürütmüş olduğu vekaletle kurban
organizasyonuna milletin yoğun bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti: “Diyanet İşleri
Başkanlığımızın himayelerinde 430 bin 8 hisse kurbanı
yurt içinde 287 il ve ilçe merkezine, yurt dışında ise 143
ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık. Bunu hep birlikte başardık. Bağış sürecinden
hisse dağıtım sürecine, her türlü yazışma işleminden
mahsuplaştırma sürecine kadar her biriniz yoğun bir
mesai harcadınız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah

bu yıl hedefimizi büyüterek ve gerçekleştirerek yine
aynı heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hakeza yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle kuracağımız iyilik sofraları ile iaşe ve ibateye dönük yardımlarla
muhtaçların yanında olacağız. Camii inşa faaliyetlerimiz, yeni su kuyularının açılması gibi bizi bekleyen zor
ama bereketli işler var. Birlikte başaracağız inşallah.”
Vakıf bünyesinde yeni bir gönüllülük sistemi kurduklarını anlatan Polat, bu sistemin günden güne gelişen,
köy köy mahalle mahalle teşkilatlanacak bir yapısının
olacağını söyledi.
Yeryüzünde iyiliğin paylaşılmasında vakıf adına önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olunduğunu belirten
Polat, şöyle devam etti: “Sizlerin destekleri ve gayretleri
ile bu eşiği hep birlikte aşıp yeryüzüne ve insanlığa hayırlar getireceğiz. Şube temsilcilerimizle daima birlikte
hareket etmemiz, çalışmalarımızı ortak bir zeminde yürütmemiz gerekiyor. Biz, şube temsilcilerimizin öneminin ve bize sundukları katkıların farkındayız. Müslüman
yüreklerin kapılarını çalacağı günü bekleyen kardeşlerimiz var. İnançla, ümitle ve hasretle yolumuzu gözleyen
aziz dostlarımız var. İyilik ve hayrın temsilcileri olarak
kardeşlerimize, gönül coğrafyalarımıza bir gün hep birlikte yürümemiz temennisiyle rabbim yar ve yardımcımız olsun.”
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de, zekat projesine ilişkin sunum yaptı.
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“Uluslararası Çizgilerle Yemen”
sergisi açıldı

Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası toplumun dikkatini Yemen’de yaşanan
büyük insanlık dramına çekmek ve farkındalık oluşturmak için Dünya Çizerler
Birliği ile düzenlediği “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi açıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışta
yaptığı konuşmada insanlığın zor süreçlerden ve
çetin sınavlardan geçtiğini ifade ederek, “Dünyanın
birçok yerinde, zayıf ve masumların hayatı üzerinde
güç gösterisi yapılmakta, taşeron örgütler eliyle ve
vekâlet savaşlarıyla insanlık katledilmekte, tabiat ve
tarihî doku harap edilmektedir. Ne yazık ki milyonlarca insanın hayatına kasteden, yurtlarını terk etmelerine, açlık, sefalet ve hastalığın pençesine düşmelerine sebep olan bu savaş ve işgallerden en çok
zararı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve masum
insanlar görmektedir” dedi.
İslam coğrafyasının neredeyse her yerinde acı, gözyaşı ve hüznün hayatı esir aldığına dikkat çeken
Başkan Erbaş, “Asırlarca yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi
olmuş bir medeniyetin coğrafyası, fitne, tefrika,
şiddet ve çatışma diyarı haline getirildi maalesef.
Bu acı durumun en somut örneklerinden birisi ola-

rak; Allah Resulünün bizzat taltif ettiği iman, bilgi,
hikmet, marifet, fazilet ve erdem diyarı Yemen’de
savaşın gölgesinde, anlatmaya kelimelerin kifayet
etmediği büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır”
diye konuştu.
“İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“İslam dünyası, akıl, iz’an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir. 2015
yılı Mart ayından bugüne Yemen’de giderek kötüleşen insani durum neticesinde bugün, 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu, her geçen gün
artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya
çalışıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 7 milyondan
fazla insan hayatını kaybetmekle yüz yüzedir. Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada
olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve susuzluk sorunu yaşamakta, 16 milyon kişi temiz içe suyu bulamamaktadır. Sağlık alt yapısının tamamen çöktüğü
ülkede 16.5 milyon kişi sağlık hizmetine ulaşama-

makta ve yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuk beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yüzünden
hayatta kalma mücadelesi vermektedir. 11 milyon
çocuk acil yardıma muhtaç durumdadır.”
Başkan Erbaş, Yemen’de milyonlarca kişinin sokakta
kaldığını belirterek, “Bölgede, acilen barınak, çadır,
battaniye, giyim, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme ürünleri, içme
suyu için su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç vardır. Ve elbette bütün
bunların neticesinde vicdan sahiplerinin sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.
Müslümanların her zaman dünyadaki mazlum ve
mağdurların yanında yer alması gerektiğine işaret
eden Başkan Erbaş, “Yeryüzünde yükselen her feryada çare bulmaya çalışmak bizim hem insani hem
de dini bir vazifemizdir. Bunun idrakinde olarak
milletimiz, devletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız,
sivil toplum kuruluşlarımız ve sizler gibi değerli ilim
ve sanat insanlarımız yaşanan bu dramlar karşısında büyük çabalar sarf etmektedir. Bu gayretler dünyanın her yerinden görüldüğü için de mazlum ve
mağdurlar umudunu bize bağlamakta ve yükümüz
daha da ağırlaşmaktadır” şeklinde konuştu.

“Yemen’e bugüne kadar 18 milyon Türk
Lirası yardım yaptık”
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
olarak Yemen’de çatışmaların başladığı ilk andan
bu yana her türlü insanî yardım çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Başkan Erbaş, Yemen için yaptıklarıyla ilgi şu bilgileri aktardı:
“Hayırsever milletimizin bağışlarıyla bugüne kadar
Yemen’de, 30 bin kişiye acil insani yardım ulaştırdık.
Kurban faaliyetleri kapsamında 24 bin 882 hisse
kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında 9 bine yakın aileye gıda ve acil ihtiyaç desteği verdik. 10 bini aşkın
kardeşimizle aynı iftar sofrasını paylaştık. Açtığımız,
30 bin kişinin faydalanabileceği 2 su kuyusu ile acil
bölgelere su ulaştırmaya çalışıyoruz. Uluslararası
İmam Hatip Lisesi, lisans ve lisansüstü alanlarda birçok Yemenli öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı su-

nuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri
Başkanlığımızla birlikte Yemen’e bugüne kadar 18.2
milyon Türk Lirası yardım yaptık.”
Başkan Erbaş, bugün de “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisiyle Yemen’deki yaşanan drama yeniden
dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak istediklerinin altını çizerek “Ülkemizden ve dünyanın birçok
yerinden kıymetli sanatçılarımız ve çizerlerimizle beraber insanlığın vicdan yüküne bir kez daha
dikkat çekiyoruz. Bu itibarla, 30 gün boyunca açık
kalacak olan bu serginin, Yemen konusundaki duyarlılık ve hassasiyetimize katkı sunmasını temenni
ediyorum. Çizgileriyle insanlığa mesaj veren çizerlerimize, bütün katılımcılara, aziz milletimizin her
ferdine ve bu yardım faaliyetlerine destek sunan
herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Başkan Erbaş, konuşmasını Yemen halkı ve bütün
dünyada zulüm ve işkencenin kuşatması altında
kalanların bir an önce huzur ve felaha ermeleri temennisiyle tamamladı.

Sergide 62 ülkeden sanatçının eserleri yer
alıyor
62 ülkeden sanatçının çizimlerinin yer aldığı sergi,
bir ay boyunca Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.
Sergi açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Ramazan Muslu, TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul
Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, eski
Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, çeşitli
ülkelerden gelen çizerler, akademi, kültür ve sanat
dünyasından isimler ve vatandaşlar katıldı.
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15 Temmuz Şehitleri Anma ve
Mevlid Programı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü
sene-i devriyesinde ülke genelinde gerçekleştirilen programlar kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camii’nde öğlen namazı
öncesi “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlid Programı” yapıldı.
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Türkiye’nin seçkin hafızlarının Kur’an-ı Kerim tilavet ettiği programda, mevlitten bahirler okundu,
Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu da ilahiler
seslendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitler için
okunan 100 bini aşkın hatmin duasını yaptı.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı
Binali Yıldırım, kabine üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için
Kur’an-ı Kerim okudu.

“Ya Rabbi, 15 Temmuz gecesi ülkemize, izzetimize,
milletimize ve geleceğimize kasteden ihanete karşı
bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine
gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle.
Bütün şehitlerimizi, Bedr’in, Uhud’un, Çanakkale’nin şehitleriyle birlikte haşreyle Allahım.

Başkan Erbaş, yaptığı duada şu niyazda bulundu:

Aziz şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle Allahım!

Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz gecesi
ortaya koyduğu onurlu direnişle bir destan daha
yazan aziz milletimizi hiçbir zaman mahzun eyleme, kıyamete kadar payidar eyle Allahım!
Bu ihanet kalkışmasına karşı duran, milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik
güçlerimizi her türlü kötülükten, fitne ve fesattan
muhafaza eyle Allahım!
Bizleri güçlü eyle, izzetimiz, şerefimiz, onurumuz,
harim-i ismetimiz çiğnenmesin Allahım!
İnayet eyle, ilelebet mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin Allahım!
Yardımını esirgeme, Adını cihana ilan eden ezanlarımız susmasın Allahım!
Ey hainlerin tuzaklarını bozan ve başlarına çeviren
Yüce Rabbimiz!
Suret-i Haktan görünüp dinimizi istismar ederek
aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat
verme Allah’ım!
Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah
ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan
devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan
muhafaza eyle Allah’ım!

Programın ardından camii çıkışında Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından vatandaşlara lokma ve su ikram
edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet
Savaş Polat, Türkiye’nin üç yıl önce büyük bir badire atlattığını belirterek, “Suret-i haktan görünerek
yıllarca insanımızın imkân ve değerlerini istismar
eden FETÖ, en sonunda vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kastetti. Tarih boyunca nice ihaneti
feraset, cesaret ve fedakârlığı ile aşan milletimiz,
Allah’ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi.” diye konuştu.
Her yıl 15 Temmuz’da Milletle birlik içerisinde çeşitli
etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Polat, şunları
kaydetti:
“Bu yılda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe
Millet Camii önünde açtığımız çadırda, gök mavi
yelekli iyilik gönüllülerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza lokma ve su ikramında bulunduk. Rabbim bu
meyanda yapılan çalışmaları kabul etsin. Bir daha
milletimize ve ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Bu
vesileyle Vatanımızın selameti, ülkemizin birlik ve
bütünlüğü, milletimizin huzuru için, karanlığa meydan okuyan, gözlerini dahi kırpmadan canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizi
rahmet ve minnetle yad ediyor, cesaretlerinden dolayı kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.”

Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere karşı milletçe
yekvücut olduğumuz gibi birlik ve beraberliğimizi,
huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Şehitlerimizin
uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak
imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!
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Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini
bizlerden esirgeme Allah’ım!
Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik.
Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma Allahım!”
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
Mersin ve Nevşehir’de
STK temsilcileriyle bir araya geldi

Mersin

"İllerimizde ne kadar ileri derecede hayri işler yapılırsa hem toplum
hem ülke olarak kazanırız."
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin’de ve Nevşehir’de sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Mersin’de Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen
toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini
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ifade ederek, “Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük
sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında
20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını dile getiren
Başkan Erbaş, “Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık.
Bu sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak
değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Hem hayri yardımlarda hem de
eğitim yardımlarında elhamdülillah, vakıflarımızın çok
büyük katkısı oluyor. Büyük devlet, millet olmak böyle
oluyor” diye konuştu.
Başkan Erbaş, toplantının önemli bir yanının da katılımcıların tecrübelerini paylaşması olduğunu belirterek,
“İllerimizde ne kadar ileri derecede hayri işler yapılırsa hem toplum hem ülke olarak kazanırız. Biliyorum ki
sizlerin de bu konuda çalışmalarınız, tecrübeleriniz var.

Hayır işleri ve orada oluşan tecrübeler paylaşıldıkça artar” ifadelerini kullandı.
Erbaş, Nevşehir’de de Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde STK temsilcileri ile bir araya geldi.
Dünyanın dengesinin ancak İslam’la sağlanacağını ifade eden Erbaş, “Bütün peygamberler dünyanın dengesi
bozulmasın diye mücadele etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’e
baktığımız zaman bu dengeyi muhafaza etmeye yönelik
ilkelerin yer aldığını görürsünüz. Bu ilkelerin başında infak vardır. İnfakla ilgili 255 kadar ayetin Kur’an-ı Kerim’de
var olduğunu gördüğünüzde işte bu dengenin nasıl
muhafaza edileceğinin cevabını orada buluruz” dedi.

Mersin ve Nevşehir’deki STK temsilcileri ile buluşma toplantılarına Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat da katılarak Vakfımızın yurt içi ve yurt
dışında yürütmüş olduğu hayri ve eğitim hizmetlerine
yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

mali bir ibadet olduğunu belirten Polat, “Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) rakamlarına göre Türkiye’nin zekat kapasitesi 55 milyar dolar. Şuan ki toplanan
rakamlara bakıldığında bu verilerin çok gerisindeyiz.
Osmanlı döneminde ahilik teşkilatı ve toplumsal, ekonomik düzeni sağlayan diğer teşkilatlar aktif bir şekilde
hayatın içerisinde yer almasından dolayı zekat kavramı güzel bir şekilde işliyordu. Ancak günümüzde ahilik
kavramının işlevselliğini yitirmiş olması nedeniyle zekat
ihtiyacı da tam olarak karşılanamaz hale geldi. Başkanlığımızla yürüttüğümüz projeyle vatandaşlarımızın zekatlarını doğru ve güvenilir bir şekilde toplayarak ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

Polat, Mersin’de yaptığı sunumda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız tarafından yürütülen “Kardeşliğimiz
Zekatla Bereketlensin” projesine de değindi. Zekatın sadece Ramazan ayında değil yılın 12 ayında yapılabilecek

Polat, Nevşehir’de katıldığı programda Türkiye Diyanet
Vakfının 149 ülkede insana dokunan her alanda faaliyet
gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Başkan Erbaş, Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluşunun öğrencilere yurt ve burs imkanı sunduğunu belirterek, yurtlarda öğrencilere sadece konaklama hizmeti
verilmemesini, bunun yanı sıra kültürel çalışmalarla, eğitici kurslarla da onların eğitimlerine katkı sağlanmasının
gerekliliğine vurgu yaptı.
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Nevşehir
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

“Cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve
değerlerimize de yabancılaşıyoruz"
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 Yılı ‘Camiler ve
Din Görevlileri Haftası’ Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda tertiplenen açılış programıyla başladı.
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Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği haftanın bu yılki teması, ‘Cami ve Hayat’ olarak belirlendi.
Çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca kutlanacak olan
haftanın açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kazakistan Müslümanları Dini İdare Başkanı
Serikbay Oraz, Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan,
Başkanlığın üst düzey yöneticileri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda
davetli katıldı.

Ezan okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu
sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda; ‘Cami ve
Hayat’ konusunu gündeme taşıyoruz. Hayatın içinde
camilerimiz var ve camilerde hayat var gerçeğine daha
güçlü şekilde dikkat çekiyoruz. Zira cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz” dedi.
İnsanı ve varoluşun İslamî bir bakışla anlamlandırıldığında, insanın yeryüzü ve hayatla ilişkisinde en önemli unsurlardan birisinin de cami olduğunu ifade eden Başkan
Erbaş, şöyle konuştu:
“Kur’an-ı Kerim bizlere, yeryüzünde insanlar için inşa
edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseder. Bu ayet-i
kerimeden anlıyoruz ki, insanın tarihi ile caminin ta-

rihi iç içedir. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin
Medine’ye hicretle birlikte yaptığı ilk işlerden birisi de
Mescid-i Nebî’yi inşa etmek olmuştur. Mescid-i Nebi ihtiyaçlarının karşılandığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin himaye edildiği, bireysel ve sosyal
düzlemde her türlü mesele ile ilgili istişarelerin yapıldığı,
kararların alındığı bir merkez olarak görev ifa etmiştir.
Edep, adap, ilim ve irfanın aşılandığı bir mektep olarak
hizmet vermiştir.”

“Cami ve mescitler, İslam toplumlarının
kimliği haline gelmiştir”
Başkan Erbaş, Müslümanların hayatlarını ve şehirlerini cami merkezli planlandıklarını belirterek, “Böylece
bütün yönleriyle hayatın, caminin öğrettiği ve temsil
ettiği değerlerle inşa edilmesi hedeflenmiştir. Camideki tevazu ve hakşinaslığın iş hayatına, merhametin aile
hayatına, şefkat ve zerafetin insan ilişkilerine yön vermesi hedeflenmiştir. Neticede caminin bireye kazandırdığı
adalet, merhamet, yardımlaşma gibi ahlaki değerler toplumun huzur ve güvenini sağlamada büyük bir görev ifa
etmiştir. Dolayısıyla cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiştir” diye konuştu.

zin en muhkem kaleleri olarak sahiplenmek zorundayız”
dedi.

Camilerin tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın sembolü olduğunun altını çizen
Başkan Erbaş, “Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık
nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet
derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

ederlerdi”

“İslam dünyasında camilerde fitne ve tefrika
çıkartarak müminlerin en güçlü zemini
yıkılmak istenmektedir”
Ümmettin beraberce sahiplendiği en güçlü ortak zeminin camiler olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “İstiklal
mücadelesinden 15 Temmuz’a zor zamanlarımızda camilerimiz ortak hareket noktamız olmuştur. Dolayısıyla
birlik ve beraberlik açısından en güçlü mekânımız da camilerimizdir. Bunu muhafaza etmek ve bu konuda hassas olmak durumundayız. Zira son yarım asırlık süreçte,
İslam dünyasında camilerde fitne ve tefrika çıkartarak
müminlerin en güçlü zemini yıkılmak istenmektedir. Bunun için her birimiz, camilerimizi birlik ve beraberliğimi-

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerin,
İslam tarihi boyunca olduğu gibi hayatla iç içe olması
için gayret ettiklerini ifade ederek, camileri aslî fonksiyonları olan ibadet mekânı olma özelliğini cami hizmetlerinin merkezi olarak gördüklerini söyledi.

“Mescid-i Nebî’ye kadınlar da gelir,
ibadetlerini yapar, sohbetlerden istifade
Camileri, kadınların da erkekler kadar rahat ibadet edecekleri mekânlar haline getirmek için yürüttükleri çalışmaları aktaran Başkan Erbaş, “Bu anlamda büyük mesafe
kat ettik, eksikleri olan camilerimizi de hızlıca tamamlıyoruz. Önemle ifade etmeliyim ki, imamlığını Peygamber Efendimizin yaptığı Mescid-i Nebî’ye kadınlar da
gelir, ibadetlerini yapar, sohbetlerden istifade ederlerdi”
ifadelerini kullandı.
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Camilerin fiziki planlaması ve konseptinin geliştirilmesi
için çalıştıklarına işaret eden Başkan Erbaş, “Yeni cami
tasarımı ile camilerimizin, toplumun her kesimine hitap
edecek nitelikte, kadın, çocuk, engelli, yaşlı bireyler için
bütün ihtiyaçlar açısından her yönüyle tam donanımlı
şekilde planlanmasını, herkesin rahat ve huzur içinde
ibadetini yapabileceği şekilde dizayn edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hem fiziksel hem de işlevsel açıdan camilerimizi en iyi düzeye getirmek için çaba
sarf ediyoruz” diye konuştu.
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Savaş, terör ve afetlerden zarar
gören 501 caminin yapım ve
onarımını gerçekleştirdik

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, Filistin, Filipinler, Haiti, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde 2015-2019 yılları arasında savaş, terör ve doğal
afetlerden dolayı tamamen yıkılan veya hasar gören camilerin inşası, bakım
onarım ve tefrişatını yaparak yeniden ibadete açılmasını sağladı.
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş
Polat, Vakfın yurt içindeki 1.003 şubesi ve dünyanın 149
ülkesinde, eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda,
dünya üzerinde ve İslam coğrafyasında Müslümanların
yaşadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının insan hayatına dokunan her
alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum
kuruluşlarından birisi olduğuna dikkati çeken Polat, insani ve hayri hizmetlerin yanı sıra dünyanın dört bir ya-

nında İslam’ın sembolü camilerin inşası, bakım onarım
ve tefrişatı gibi konularda da önemli görevler üstlendiğini ifade etti.
Bu kapsamda 2015-2019 yılları arasında Suriye, Filistin,
Filipinler, Haiti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde savaş, terör ve doğal afetlerden dolayı tamamen
yıkılan veya hasar gören 501 caminin imar ve inşasını
gerçekleştirdiklerini belirten Polat, “Suriye’deki iç savaşta tamamen yıkılan veya zarar gören camilerin yapım
ve onarım işlerini aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 250, Zeytindalı

harekat bölgesinde 38, Elbab bölgesinde 42 ve Cinderes
bölgesinde 3 olmak üzere toplamda 333 cami ve mescidin tadilatını tamamlayarak yeniden ibadete açılmasını sağladık. Zeytindalı harekat bölgesinde 134 cami
ve mescidin tadilatı devam ediyor. İnşallah onları da
bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Onarımı devam
eden camilerde tamamlandıktan sonra Suriye genelinde
toplamda 467 caminin bakım ve onarımı Vakfımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak” diye konuştu.

Filistin’de 9 cami yeniden inşa edildi
Filistin’e bağlı Gazze Şeridi’nde 1987 yılından beri süren
özgürlük mücadelesi sırasında dini tesislerin defalarca
kez İsrail tarafından yıkıma uğradığına dikkati çeken
Polat, “2008 yılındaki savaş sırasında yıkılan camilerden
9 adedi her daim bölge halkının yanında olan Türkiye
adına Vakfımız tarafından 2017 yılında yeniden yapılarak
Gazze Müslümanlarının istifadesine sunuldu. Bu camilerin elektriği güneş enerjisinden karşılanabiliyor. Hayri ve
insani yardım çalışmalarımızın da devam ettiği bölgede
Müslümanların ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”
dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
152 caminin yapım ve onarımı gerçekleştirildi
Bölücü terör örgütü PKK’nın ülkeye verdiği zarar ve
tahribatın en bariz örneklerinden birisinin de Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ibadethanelerde yaşandığını ifade eden Polat, Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin,
Şırnak ve Yüksekova’da terörden zarar gören 152 cami
ve mescidin yapım ve onarımının Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından gerçekleştirilerek güvenlik güçlerimizin çalışmalarıyla huzura kavuşan bölgede, vatandaşların istifadesine sunulduğunu söyledi.
Polat, savaş ve terör olaylarının yanı sıra kriz bölgelerinde doğal afetlerden etkilenen camilerin yapım ve
onarımının da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Doğal afetlerden dolayı 2015 ve
2016’da Filipinler’de 3 adet camii sıfırdan inşa edilmiş
olup, 3 adet caminin ise tadilatı yapıldı. Haiti’de ise 1
cami sıfırdan inşa edilerek Müslümanların istifadesine
sunuldu. Dünyanın dört bir yanında İslam’ın sembolü,
birlik mekanı camilerimizin inşası, bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarımıza hayırsever milletimizin desteğiyle
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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90 bin camide
fidan dikme etkinliği düzenlendi
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “Cami ve Hayat” teması çerçevesinde
düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnşallah bugün 90 bin camimizden
yüz binlerce vatandaşlarımızla birlikte yüz binlerce fidanı dikmiş olacağız” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

ri Başkanı Erbaş, “İnşallah bugün 90 bin camimizden yüz

Prof. Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda

binlerce vatandaşlarımızla birlikte yüz binlerce fidanı

“Cami ve Hayat” teması çerçevesinde düzenlenen fidan

dikmiş olacağız” dedi.

dikme etkinliğine katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın temasının “Cami ve

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Ca-

Hayat” olduğunu belirten Başkan Erbaş, camilerin sade-

mii’ndeki fidan dikme etkinliğinde konuşan Diyanet İşle-

ce namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını,

aksine camilerin insan hayatının her evresinde olduğunu vurgulayarak, camilerin daha fonksiyonel hale gelmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Camilerin, İslam medeniyetinin en önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Doğumumuzdan ölümümüze kadar cami hayatımızın içinde,
biz de caminin içindeyiz. Bizler de çoluğumuzla çocuğumuzla, kadınımızla erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla
camilerin hep içinde olacağız, camiler de bizim hayatımızda olacak” diye konuştu.
İslam dininin ağaca, yeşile, çevreye ve tabiata büyük
önem verdiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, bugün ülke
genelinde 90 bin camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin birlikte fidan diktiğini ifade
etti.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ülke genelinde camilerde, Kur’an kurslarında, cami içi ve cami dışı pek çok
yerde “Cami ve Hayat” temasıyla, camilerin daha fonksiyonel halde değerlendirilmesi noktasında programlar
yaptıklarını söyleyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Bu programlarımızı, bugün inşallah camilerimizin yakın yerlerinde ihtiyaç olan yerlerde fidan dikerek adeta
taçlandırıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa
dahi elindeki fidanı diksin.’ İşte bu hadis-i şerif’ten ilham
alarak ve ülkemizin gerçekten ağaca, fidana ne kadar
ihtiyacı olduğunu bilerek farkındalık oluşturmak, hem
fidan dikmeye milletimizi teşvik etmek hem de cami
ve hayatın ne kadar iç içe olduğu, camisiz bir hayatın
düşünülemediği, bütün bu anlayışların, camilerimizin

kürsülerinden, minberlerinden milletimizle paylaşılması
gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün 90 bin camimizden yüz binlerce
vatandaşlarımızla birlikte, yüz binlerce fidanı dikmiş olacağız. Bu da ülkemizin geleceğinde daha çok yeşil olması, daha çok ağaca sahip olması noktasında bir teşvik
olacak, bir farkındalık oluşturacak. Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte yüzlerce fidan dikmiş olacağız.”
Ülke genelindeki fidan dikme etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Erbaş, yaptığı basın
açıklamasının ardından vatandaşlarla birlikte cami bahçesinde fidan dikimini gerçekleştirdi, ardından dua etti.
Abdülkerim Kuzu Camii’ndeki etkinlikte Başkan Erbaş’a
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak,
Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Ankara İl Müftüsü ve
TDV Ankara Şube Başkanı Yusuf Doğan da eşlik etti.
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Vakfımıza 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.
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Veysel Karani Türk Yemen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Salah Batis, Orman ve Su işleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu,
Senegal Büyükelçiliği Müsteşarı Cheikh Diallo, Malezya
İslam Teşkilatları Danışma Konseyi (MAPİM) Başkanı Sani
Araby Dato ve Genel Sekreteri Zulhanis Bin Hj Zainol, Kuzey Irak Daru’l Beyan Vakfı Başkanı Muhammed Kadir, Somali’nin Galmudug Özerk Bölgesi Başkanı Şeyh Muhammed Şakir, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Başhekim Yardımcısı
Dr. Halil Yılmaz Sur, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
1. Başkan Yardımcısı, Astana İl Müftüsü ve Hazret Sultan
Cami Başimamı Navruzbay Taganoğlu Ötpenov, Münevverhane Öğrenci Kulübü temsilcileri, Uluslararası Öğrenci
Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali
Bolat, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilcisi
Abdulkadir Kocatepe, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği
Müsteşarı Ashat Dautov ve Kazakistan Waqyp Hayır Vakfı
Başkanı Kayrat Azimov, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülfettah el-Uveysi, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal
Tesisler İktisadi İşletmesi Ankara Kız Yurdu Münevverhane
Öğrenci Kulübü temsilcileri, Türkiye Diyanet Vakfı burslu
öğrencileri, TDV Kitabevi temsilcileri, Yeni Dünya Vakfı
Genel Başkanı Mahmut Göksu, KKTC Eski Enerji Bakanı,
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sunat Atun, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı, Rize
Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü
Mehmet Bilgin ve Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki, Katar Evkaf ve Din İşleri Bakanı
Müsteşarı Dr. Halife Casim Kavari, İyilik ödülleri sahipleri, Mali Ankara Büyükelçisi Brahim Soumera, TDV Sincan
Gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı İncesu Erkek Öğrenci
Yurdu Öğrencileri ile Uluslararası İlahiyat Programı (UİP)
öğrencileri, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
İşgüzar, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, Makedonya mahalli din görevlileri, “İşaret Dili ile Kur’an ve Hadis” çalıştayına katılan Ürdün ve Filistin heyeti, Pakistan Uluslararası
İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Muştak
Ahmed, Lübnan Yardımlaşma Derneği Cem’iyetü’l Va’i ve’l
Muvasatü’l Hayriye Genel Müdürü İmad İbrahim Said,
Sudan Nileyn Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Yassir Daoud, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen

ve öğrencileri, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği (ITKAD) Başkanı Salman Nalbant, Pakistan Saylani Vakfı
Eğitim Genel Müdürü Muhammad Zubair Ashrafi ve Genel Afet Yönetimi Müdürü Muhammad Rufi Siddiq, Avustralya El İhsan Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İhsan Wehbe, beraberindeki heyet ile birlikte, Gazze’de
faaliyet gösteren Rowad Hayır Derneği Mali İşler Sorumlusu Raed Al-Sa’ati ve Türkiye İlişkileri Koordinatörü Aibak
Al-Rabai, Pakistan Beytüsselam Yardım Derneği Mütevelli
Heyeti Üyesi Uzair Zavary ile Strateji Planlama ve Geliştirme Müdürü M.Faraz Haasan Syed, Pursaklar İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri, Gazze eski Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü
Hatem Uvayda, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerindeki
Suriye yerel müftüleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen koordinatör müftüler, Tunus Müftüsü
Othman Battıh ve beraberindeki heyet, Rusya Müftü Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdare Başkanı Ravil Gaynuddin, Somaliland Din İşleri Bakanı Khalil
Ahmed, Pakistan Belucistan Afet Yönetimi Başkanı İmran
Khan Zarkoon, Müdür Aurangzaib ile Müslim Hands Müdürü İrfan Khan ve Türkiye Temsilcisi Muhammed Usman
Ali, Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Emekli Astsubay Gazi Recep Batur, Almanya Merkezli
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel
Başkanı Musab Aydın, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kanıbek İsakov ve beraberindeki heyet,
Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte, Latin
Amerika İslami Eğitim Enstitüsü Mali ve Akademik Direktörü Abdel Sidahmed Osman, Türk Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan, Ardahan Posof Belediye Başkanı Cahit
Ulgar, Kanada İslam Forumu Başkanı Shaykh Faisal Hamid
Abdurrezzak, Tayvan Büyükelçisi Yaser Chang, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet
Nezir Gül ve Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz,
Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Ehli Havran Rabıtası Dernek Başkanı Ashraf Al Msalam, Lübnan İslam Birliği Derneği Başkanı Hasan Katırcı ve beraberindeki heyet,
Hasene Yardım Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay,
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Serikbay
Hacı Oraz, Bornova Koleji öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret ettiler.
Yapılan ziyaretlerde vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verilirken eğitimden hayri ve sosyal hizmetlere kadar pek çok
alanda işbirliği konuları ele alındı.

Katar Heyeti

Lübnan Yardımlaşma Derneği Heyeti

Veysel Eroğlu'ndan Vakfımıza Ziyaret

Rusya Federasyonu Dini İdareler Heyeti

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Heyeti

Gönüllümüz Rıza Kayaalp'ten Vakfımıza Ziyaret
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Avustralya El İhsan Derneği Heyeti

Pakistan Saylani Vakfı Heyeti

Türk Kızılay Genel Müdürü

Kazakistan Müslümanları Heyeti

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ ŞUBAT - EKİM 2019

RİZE
1
BAYBURT
SAMSUN

3

1

1
1
KASTAMONU ÇORUM
ERZİNCAN
ZONGULDAK
KARABÜK
TOKAT
3
KIRKLARELİ
1 1
1
1 1
SİVAS
SAKARYA
İSTANBUL
1
1 2
1 1
KOCAELİ 1
1 1
ELAZIĞ
YOZGAT
2 3
1
3
1 1
ANKARA
ESKİŞEHİR
KAYSERİ
BURSA
2 2
1
1 1
KAHRAMANMARAŞ
2 2
KÜTAHYA
GAZİANTEP
1
KONYA
1 1
1
2
2
UŞAK
ADANA
ISPARTA
2
1
1 1
BURDUR
MUĞLA
2

1

1

1

AĞRI

ERZURUM

1

1

VAN
1
SİİRT
1

MARDİN
1

1

ANTALYA
1

35 iL ve
12 iLÇEDE

72

YURT
BESLENME VE BARINMA
YARDIMI

72

13.200

ÖN KAYIT
www.tdvyurt.com.tr

ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

TDV YURTLAR

VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ
0 312 431 15 02-03-04

0 312 431 15 05

info@tdvyurt.com.tr

www.tdvyurt.com.tr
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