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Başbakan Binali Yıldırım veda ziya-
retleri kapsamında, Diyanet İşle-

ri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret 
etti. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 
veda ziyaretlerinde bulunan Başbakan 
Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ı da ziyaret etti. Di-
yanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, Başbakan 
Yıldırım’ı kapıda karşıladığı ziyaret, ba-
sına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ziya-
rette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. 
Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu 
ve Burhan İşliyen de hazır bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka-
nı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a veda ziya-
retinde bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaret-
ten dolayı TBMM Başkanı Kahraman’a 
teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. 
Ramazan Muslu ve Burhan İşliyen de 
ziyarette hazır bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan Diyanet’e veda ziyareti

Başbakan Yıldırım, Diyanet’e veda ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay,
Başkan Erbaş’ı kabul etti

Cumhur-
başkanı 

Yardımcısı Dr. 
Fuat Oktay, 
tebrik ve hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulunan Diyanet 
İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ı kabul etti. 
Görüşme, basına 
kapalı olarak 
gerçekleşti.
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Başkan Erbaş, ABD’li Müslüman heyeti kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Müslüman STK temsilcileri, 

kanaat önderleri ve din adamlarından 
oluşan ABD’li heyeti kabul etti.

ABD’li heyeti kabul eden Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dini 
istismar eden FETÖ ve DEAŞ gibi ör-
gütlerle birlikte mücadele edilmesinin 
önemini kaydetti. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkanlığının Konferans Salo-
nunda gerçekleşen kabulde konuşan 
Başkan Erbaş, heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Di-
yanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye 
Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt 
dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında 
bilgi veren Başkan Erbaş, dünyanın çe-
şitli yerlerindeki Müslüman ülkelerden 
öğrencilerin, Türkiye’de eğitim aldığını 
hatırlattı. Başkan Erbaş şöyle konuştu: 
“Burada en çok önemsediğimiz husus 
doğru dinî bilgiyi Müslümanlara, ço-
cuklarına, gençlerine ulaştırmak. Bu da 
bizim için Kur’an ve sünnet çizgisine, 
sırat-ı müstakim çizgisine uygun bir 
yol takip etmek şeklinde devam etmek-
tedir. Eğer biz sağlıklı dinî bilgiyi dün-
yanın neresinde yaşıyor olursa olsun, 
insanımıza, çocuklarımıza ulaştırmaz-
sak o zaman din istismarının önüne ge-
çemeyiz. Din istismarı netice itibariyle 
İslamofobinin de altını beslemektedir. 
Dini istismar eden insanlar, dine davet 
değil de dinden uzaklaştırma, İslam’dan 
uzaklaştırma hatta antiislam dediğimiz 

noktalara gelmesine sebep olmaktadır. 
Halbuki İslam kelime anlamı itibariyle 
barış, kurtuluş demektir ve bunun kay-
nağını biz Kur’an-ı Kerim’de, sünnette 
görüyoruz.”

İslam’ın birlikte yaşama tecrübesini 
insanlara anlatmalıyız
Peygamber Efendimizin hicretten sonra 
Medine’de gayrimüslim insanlara yaptı-
ğı Medine Sözleşmesinin, birlikte yaşa-
ma ahlakının en güzel örneği olduğuna 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “Medine’de 
temeli atılan birlikte yaşama tecrübesi, 
bin 400 yıllık İslam medeniyetinin her 
aşamasında, Müslümanların hâkim ol-
duğu devletler eliyle 14 asır boyunca 
Müslümanlar eliyle sergilendi. Bizim 
bugün dünya Müslümanları olarak 
uluslaşmanın, ırkçılığın hatta aynı dinin 
farklı mezheplerinin birbirine kışkırtı-

larak barışın bozulmaya çalışıldığı bu 
yıllarda, İslam’ın birlikte yaşama tecrü-
besini insanlara anlatmamız gerekiyor.” 
diye konuştu.

Washington’da bulunan Diyanet Cen-
ter of Amerika Merkezinin sadece 
Müslüman Türkler için yapılmadığına, 
o bölgedeki bütün Müslümanların bir 
merkezi olduğuna vurgu yapan Baş-
kan Erbaş, “Sizlerden Diyanet Center’ı 
daha işlevsel hâle getirmek, hangi ülke-
den, hangi ırktan, hangi dili konuşuyor 
olursa olsun, çocuklarla ve gençlerle o 
merkezin daha etkin bir şekilde kulla-
nılması noktasında destek bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

FETÖ ve DEAŞ’la ortak mücadele

Müslümanların güçlerini birleştirdiği 
zaman çok güzel sonuçlar aldıkları-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanı Binali Yıldırım, Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tebrik 
ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 
kabul etti. Yıldırım, Türkiye Diyanet 
Vakfı’na, eşi Semiha Yıldırım ve kendisi 
adına kurban bağışında bulundu. Yıl-
dırım, bağış makbuzunu Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş ile birlikte doldurdu. Gö-
rüşme, görüntü alınmasının ardından, 
basına kapalı sürdü.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan, Türkiye Diyanet Vakfına
kurban bağışı
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Başkan Erbaş, AFAD Eğitim Merkezini ziyaret etti

AFAD Eğitim Merkezini ziyaret eden 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Ali Erbaş, vatandaşların doğal afetler 
karşısında tedbir almaları hususunda 
Diyanet’in üzerine düşen görevi, AFAD 
Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirecekle-
rini söyledi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri, 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yöne-
timi (AFAD) Eğitim Merkezini ziyaret 
ederek, ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi’ne 
katıldı ve deprem simülasyon merkezin-
de, 20 saniye süren 6 büyüklüğündeki 
deprem anını yaşadı. AFAD Başkanı Dr. 
Mehmet Güllüoğlu ve Deprem Simülas-
yon Merkezi eğitimcisi Habil Kesler’in 
sunduğu programda, deprem, yangın, 
sel gibi afetler hakkında bilgi verilerek, 
afet öncesinde, esnasında ve sonrasında 
neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Başkan Erbaş, seminer sonrasında yap-
tığı değerlendirmede, sunum için AFAD 
Başkanı Güllüoğlu ve ekibine teşekkür 

ederek, “Büyük bir farkındalık oluştur-
maya çalışıyorsunuz. Güzel bir sunum, 
güzel bir program oldu. Bu programın 
bundan sonraki süreçlerde kendimizi, 
ailemizi, evimizi, milletimizi koruma-
mız noktasında hayırlara vesile olmasını 
Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.” dedi. 
Bütün müftülüklerde bu tür tatbikatla-
rın olmasının önemli olduğunu ve bü-
yük bir farkındalık oluşturacağını ifade 
eden Başkan Erbaş, “Biz bu konuda iş-
birliğine her zaman hazırız. Gerekirse 
bütün müftülüklerimize bilgilendirme-
ler, talimatlar da göndeririz. İl ve ilçe 
müftülüklerimizle AFAD İl Müdürlük-
lerinin bir araya gelerek, bu farkındalığı 
oluşturmak için neler yapması gerektiği 
noktasında gerekli çalışmaları yaparız.” 
diye konuştu.

Diyanet ile AFAD’dan iş birliği

Başkan Erbaş ve beraberindeki heyet, 
AFAD Eğitim Merkezi Yerleşkesin-
de AFAD ekiplerinin arama kurtarma 
tatbikatlarını izledi. AFAD ekiplerinin 

kullandığı araç ve ekipmanlarla ilgili 
olarak yetkililerden bilgi alan Başkan 
Erbaş, burada basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, vaaz ve irşat yoluyla, 
vatandaşların doğal afetler karşısında 
tedbir almaları hususunda, Diyanet’in 
üzerine düşen görevi, AFAD Başkanlığı 
ile birlikte gerçekleştireceklerini söyle-
di. Deprem bilinci eğitimlerinin önemli 
olduğunu vurgulayan Erbaş, “Biz ülke 
olarak başta deprem olmak üzere pek 
çok afetle karşı karşıyayız. Afetin ne za-
man geleceği belli olmaz. Depremin ne 
zaman olacağı belli olmaz.” ifadelerini 
kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD’ın 
tüm illerde müftülüklerle ortak çalış-
malar yaparak, vatandaşlara deprem, 
yangın, sel ve diğer afetler konusunda 
farkındalık oluşturma eğitimleri ya-
pabileceğini kaydeden Başkan Erbaş, 
Diyanet İşleri Başkanlığının, afetlerde 
vatandaşlara destek olunması nokta-
sında da çalışmalar yürüttüğünü anlat-
tı. Başkan Erbaş, “Van depreminde bir 
merkez kurmuştuk. Bize düşen orada 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek, farkın-
dalık oluşturmaktı. Orada vefat eden 
kardeşlerimizin, vefat sonrası işlemler-
le ilgili bir an önce harekete geçerek, 
bu vazifeyi en güzel bir şekilde yapmak 
gayretindeydik.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’deki bir ayetten hatırlat-
ma yaparak Allah’ın, kullarına kendi-
lerini tehlikeye atmamaları uyarısında 
bulunduğuna işaret eden Başkan Erbaş 
şunları söyledi: “Nedir tehlike, tedbir 
almamaktır. Tedbirler ne kadar çok 
olursa, tedbir alma kapasitesi ne kadar 
yüksek olursa, olan afetlerde, uğradı-
ğımız zararlar o kadar az olur. Bununla 

na işaret eden Başkan Erbaş, “Sağlıklı 
dinî bilgiyi, Kur’an ve sünnet ilkeleri-
ne, ölçülerine riayet ederek insanlara 
vermezsek, FETÖ, DEAŞ gibi birtakım 
anlayışların ortaya çıktığını ve onların 
da gittikçe bir terör örgütüne dönüş-
tüğünü de görüyoruz. Buna nasıl engel 
olacağız bunu birlikte müzakere edece-
ğiz.” dedi. Başkan Erbaş sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu örgütlerin ABD’de ne 
kadar yaygın okullarının olduğunu bi-
liyoruz ve o okullarda Türkiye aleyhine 

neler yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıy-
la eğer Müslümanlar olarak güç birliği 
yapar ve özellikle dinimize zarar veren 
bu anlayışlarla mücadele etme nokta-
sında birbirimize yardımcı olursak, bu 
Rabbimizi de memnun eder diye düşü-
nüyorum.” Başkan Erbaş’ın konuşması-
nın ardından heyete, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanları tarafından, FETÖ ve 
DEAŞ konusunda sunum yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 
Türkiye’ye gelen heyet, Ankara, İstan-
bul, Bursa ve Konya’da çeşitli program-
lara katıldı. Heyet, Dışişleri Bakanlığını, 
çeşitli kamu kuruluşlarını ve üniver-
siteleri ziyaret etti. Kabulde, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Ke-
leş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları 
Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. 
Dr. Ramazan Muslu ve Burhan İşliyen 
de hazır bulundu.
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15 Temmuz gazisi Diyanet personeli,
Başkan Erbaş’ı ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 
mücadele ederken gazi olan Diyanet 

personeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe girişimine kar-
şı mücadele ederken gazi olan Diyanet 
personelini kabul eden Başkan Erbaş, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek gaziliğin, şehitlik gibi önem-
li bir mertebe olduğunu söyledi. 15 
Temmuz gecesi yaşananların bir işgal 
girişimi olduğunu belirten Erbaş, “Mil-

letimizin başına örülmek istenen o be-
lalara karşı çıkmış olmanız, gerçekten 
takdire şayan ve Rabbimizin huzurunda 
en önemli nafile ibadetlerden birisi-
dir. Çünkü siz cihad ettiniz.” dedi. 15 
Temmuz’un görünen yüzünde FETÖ, 
görünmeyen yüzünde ise milletimizin 
kadim düşmanlarının olduğunu ve ül-
kemizle savaştıklarını kaydeden Başkan 
Erbaş, “Şehit ya da gazi olmak için eli-
ne kına yakıp askere koşarak giden bir 
milletin çocuklarıyız. Bu ruhla gençliği-
mizi, neslimizi yetiştirmemiz lazım. Biz 

bunu lisanımızla her yerde anlatıyoruz. 
Sizin gazi unvanınız, temsiliniz, bu me-
selenin ne kadar önemli olduğunu an-
latıyor. Âdeta temsilinizle siz tebliğinizi 
yapıyorsunuz.” dedi.

Başkan Erbaş, Başkanlık olarak 15 
Temmuz’da camilerde, yaz Kur’an kurs-
larında ve çeşitli platformlarda, şehitleri 
anma programı düzenleyeceklerini ifa-
de etti. Ziyarette, Din Hizmetleri Genel 
Müdürü Bünyamin Albayrak da hazır 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme dualarla başladı

ilgili de biz vatandaşlarımızı bilgilen-
diriyoruz ve daha da iyi bilgilendirmek 
zorundayız. Gerek vaazlarımızda, gerek 
hutbelerimizde milyonlarca insanımız-
la karşı karşıya geliyoruz. Vaaz ve irşat 

yoluyla, bu tehlikeyi hem milletimizden 
hem de vatanımızdan uzaklaştırma ve 
tedbir alma noktasında üzerimize düşen 
görevin en iyisini, AFAD Başkanlığı ile 
birlikte gerçekleştireceğiz.” Programa, 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. 
Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Os-
man Tıraşçı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, 
Burhan İşliyen ve Başkanlık üst düzey 
yöneticileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe’de gerçekleştirilen 

‘Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni’ne katıldı. Törende, Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yemin etti. Yemin töreninin ardından, 
Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen 
‘Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni’ne katıldı. Törende bir konuş-
ma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

göreve başlama törenine katılan devlet 
başkanlarına, ülke temsilcilerine ve tüm 
katılımcılara teşekkür etti. Cumhur-
başkanlığı makamına, değişen yönetim 
sisteminin gereği olarak, yürütme or-
ganının tüm yetkileriyle geldiğini ifade 
eden Erdoğan, “Allah bizi, milletimize 
mahcup etmesin. Rabbim yolumuzu 
aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın.” dedi. 
40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde 
olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle 
konuştu: “Biz siyaseti hep Allah rıza-
sı için, milletimize hizmet etmek için 
yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete 

hizmetkâr olmaya geldik. Milletimize 
layık olabilmek için geceli gündüzlü ça-
lıştık. Hamdolsun milletimiz, bizi hiçbir 
zaman yalnız bırakmadı, yolda koyma-
dı. 24 Haziran’da bizi seçti. Sadece bize 
oy verenlerin değil, 81 milyonun tama-
mının Cumhurbaşkanı olduğumuzun 
bilinciyle milletimize layık olmaya çalı-
şacağız.” Yeni bir başlangıç yaptıklarına 
dikkat çeken Erdoğan, “Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemiyle, 150 yıla 
yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 
yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca 
yaşadığımız denemelerin çok ötesinde 
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yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. 
Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve eko-
nomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok 
büyük bedeller ödeten bir sistemi artık 
geride bırakıyoruz.” dedi. Vesayetten 
darbelere, terör saldırılarından ekono-
mik tuzaklara kadar, her türlü sıkıntıyı 
yaşamış bir siyasetçi olduğunu belirten 
Erdoğan, “Demokrasi tarihimizin tecrü-
beleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 
kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar 
bize de bu değişimin kaçınılmaz oldu-

ğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi zorlama değil, tarihin 
bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. 
Türkiye, Osmanlı’dan beri tarihinde ilk 
defa kritik bir yol ayrımında, tercihini 
darbe veya benzeri zorlamalarla değil, 
milletimizin özgür iradesiyle gerçek-
leştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her 
mücadelede yanımızda olan, bilhassa 
Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşa-
cağımız 15 Temmuz darbe girişiminde 
canları pahasına istiklallerine ve istik-

ballerine sahip çıkan milletime şükran-
larımı sunuyorum.” dedi. Tekirdağ-Çor-
lu ilçesi yakınlarında meydana gelen 
tren kazası sebebiyle törenin halk oyun-
ları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama 
bölümlerini iptal ettiklerini bildiren 
Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara da şifa diledi. Erdoğan, “Mil-
letimizin başı sağ olsun, Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuş-
masının ardından, Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bir dua 
yaptı. Başkan Erbaş duasında şu niyaz-
larda bulundu: “Ey kâinatın ve mül-
kün yegâne sahibi Rabbimiz! Huzuru 
ilâhinde ellerimizi açtık, sana iltica 
ediyoruz, sana hamd ediyoruz, sana 
şükrediyoruz; hamdimizi, şükrümüzü 
kabul eyle Allah’ım! Ya Rab! Yüce kita-
bında buyurduğun gibi gireceğimiz yere 
sıdk ile girmemizi, çıkacağımız yerden 
de sıdk ile çıkmamızı nasip eyle. Katın-
dan bize yardımcı bir kuvvet ihsan eyle 
Allah’ım. Ey insanlığa peygamberler 
göndererek iyiliğin yayılıp, kötülüğün 
ortadan kalkmasını murat eden Yüce 
Rabbimiz! Yüklendiğimiz bütün ema-
netleri ve sorumlulukları hakkıyla ta-
şıyabilmek için bizlere güç ve kudret, 

sabır ve sebat lütfeyle! Rahmetini, be-
reketini, kerem ve inayetini esirgeme, 
vüs’atimizi, feraset ve basiretimizi artır 
Allah’ım! Tüm insanlık ailesi olarak 
birbirimizin varlığını kendi varlığımız, 
hukukunu kendi hukukumuz sayabil-
meyi bizlere bahşeyle Allah’ım! Ya Rab! 

Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa 
karşı bizlere feraset ve basiret nasip eyle 
Allah’ım. Umudumuzu ve huzurumuzu 
bozmak isteyenlere, coğrafyamıza fe-
sat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat 
verme Allah’ım! Zalime karşı her daim 
mazlumun yanında yer alan; gariplere, 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua etti



H A B E R  B Ü L T E N İ

 6
AĞUSTOS 2018    SAYI :332

Müslüman dinî liderlerden Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ‘Cumhurbaşkanlığı Gö-

reve Başlama Töreni’ne katılmak için 
Türkiye’ye gelen Müslüman dinî lider-
leri makamında kabul etti.

Heyeti Başkanlıkta ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Başkan 
Erbaş, “Anadolu’da yaşayan kardeşle-
rimizle, gönül coğrafyamızda yaşayan 
Müslüman kardeşlerimiz arasında bi-
zim için hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla 
her vesileyle bir araya gelmekten mem-
nun olduğumuzu bir kez daha ifade 
etmek istiyorum.” dedi. Birçok ayetin 
ve hadisin, müminlere kardeş oldukla-
rını hatırlattığını belirten Başkan Erbaş, 
Müslümanların birbirlerinin sevinci 
ile sevinmesi ve üzüntüsü ile üzülmesi 
gerektiğini söyledi. Dünyanın durumu-
na bakıldığında Müslümanların, yüzyıl 
önce parçalanmışlığın, bölünmüşlüğün 
acılarını bugün yaşadıklarına dikkat çe-
ken Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Dün-
ya haritasında Müslümanların bulun-
duğu her yerde bir sıkıntı, bir acı var. 
Bunu tabi sadece hissetmek yetmiyor, 
hissetmemek zaten artık yolun sonuna 
geldiğimiz anlamına gelir. Biz hisset-
mekle beraber müdahale etmek, acıları 
ortadan kaldırmak, Müslümanların bir-
lik ve beraberliğini sağlamanın gayreti 

içerisinde olmalıyız. Şu an itibariyle 
Türkiye’de böyle bir gayret var. Diyanet 
olarak biz ramazan ayında, sadece 84 
ülkeye gidebiliyoruz. 84 ülkedeki kar-
deşlerimizle aynı iftar sofrasına otura-
biliyoruz. Kurban vesilesi ile 140 ülkeye 
gidebiliyoruz. Oradaki Müslüman kar-
deşlerimizin acılarını, çektiği sıkıntıları 
paylaşma gayreti içerisinde olabiliyoruz. 
Rabbimiz, bu konuda bizlere imkânlar, 
fırsatlar sağlıyor. Bu imkânları bütün 
Müslüman kardeşlerimizle paylaşmaya 
çalışıyoruz.”

Din eğitiminde Kur’an ve sünnetten 
uzaklaşmak felaketimiz olur

Müslümanların en çok önem verecekle-
ri konuların başında eğitimin geldiğini 
belirten Erbaş, “Sağlıklı din eğitimi ile 
gençlerimizi donatmamız gerekiyor. 
Eğer din eğitiminde Kur’an ve sünnet-
ten uzaklaşılırsa; iki önemli kaynağı-
mızdan istifade etmeden hurafelere 
kayılırsa, yanlış bir din algısı ile gençler 
yönlendirilirse, o zaman sırat-ı müsta-
kim çizgisindeki bir din anlayışından 
uzaklaşmış oluruz ki bu da hakikaten 
bizim felaketimiz olur.” diye konuştu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem 
yurt dışından Müslüman öğrencileri 
getirmek, hem de yurt dışında Müslü-

manların yaşadığı bölgelerde din eğiti-
mini destekleme noktasında uzun süre-
dir çalışmalar yürüttüklerini dile getiren 
Başkan Erbaş, “Bundan yegâne amacı-
mız, doğru dinî bilgiyi daha fazla insana 
ulaştırmak, dini istismar eden bazı şahıs 
ve gruplara fırsat vermemektir.” dedi. 
Din istismarının Müslümanlara verdiği 
zarara işaret eden Başkan Erbaş, “Ba-
kıyorsunuz bir kişi dinî otorite olarak 
kabul ediliyor. Arkasından FETÖ gibi 
bir şey ortaya çıkıyor. Bu da sadece bi-
zim değil, bütün dünyanın başına bela 
oluyor. DEAŞ gibi bir anlayış ortaya çı-
kıyor. Benzeri birtakım yanlış din algısı 
ile Müslümanların içine düşürülmüş ol-
duğu bu durum, İslamofobia’yı besliyor. 
Birtakım yanlış din algısını yaymaya 
çalışanlarla, İslamafobia’yı geliştirme-
ye çalışanlar aynı noktada buluşuyor. 
Bu da Müslümanlara ve İslam’a zarar 
veriyor. Onun için birliğimizi, beraber-
liğimizi, programlarımızı gözden ge-
çirmemiz icap ediyor.” dedi. Ziyarette, 
Tunus eski Başbakanlarından ve Nahda 
Hareketinin Lideri Raşid Gannuşi, ABD 
ve Balkanlardan Müslüman dinî liderler 
yer aldı.

Başkan Erbaş, programın ardından Ra-
şid Gannuşi’yi makamında kabul etti.

kimsesizlere, biçarelere derman olan; 
fakire, düşküne, yetime kol kanat geren 
aziz milletimize zeval verme Allah’ım! 
Şüheda yurdu cennet vatanımızı birlik, 
beraberlik ve kardeşlikle ilelebet payidar 
eyle Allah’ım! Bedir’den Çanakkale’ye, 
15 Temmuz’dan günümüze tüm şe-
hitlerimize rahmet eyle, gazilerimize 

şifalar ve hayırlı ömürler nasip eyle 
Allah’ım! Ya Rab! Devletimizin bekası, 
milletimizin refahı, insanlığın huzuru 
için yılmadan, usanmadan çalışan ve 
milletimizin kendisine vermiş olduğu 
yetkiyle bugün yeni görevine başlayan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza muvaffa-
kiyetler ihsan eyle; nusretini lütfeyle, 

onu mahcup eyleme Allah’ım.” Cum-
hurbaşkanlığı görevine başlama töreni-
ne, devlet ricalinin yanı sıra, 22 devlet 
başkanı, birçok ülkeden devlet başkan 
yardımcıları, parlamento başkanları ve 
başbakanları, 6 uluslararası örgütün 
temsilcisi ile çok sayıda davetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Müslümanlar parçalanmışlığın acısını yaşıyor
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'2018 Yaz Kur’an Kursları’nın açılışı 
dolayısıyla, Başkanlık Konferans 

Salonunda bir program düzenlendi. 
Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 
‘Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı’na, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Başkan Yardımcıları, Başkanlığımı-
zın üst düzey yöneticileri ve Başkanlık 
personeli katıldı. 

Ankara-Keçiören Müftülüğüne bağ-
lı Abdurrahman Gürses Kur’an Kursu 
öğrencilerinden Mushabcan Işık’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programa, Yenimahalle Müftülüğüne 
bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören 
çocuklar, okudukları şiirler, seslendir-
dikleri ilahiler ve sundukları gösteriler-
le renk kattılar. Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, programda yaptığı 
konuşmada, yaz Kur’an kurslarının, 
çocukların tatil dönemini değerlendire-
bilecekleri önemli bir imkân olduğunu 
söyledi. Yaz Kur’an kurslarının açılışının 
sevinç ve heyecanını yaşadıklarını be-
lirten Başkan Erbaş, “Yaz Kur’an kurs-
larımız, çocuklarımızın tatil dönemini 
değerlendirebileceği en iyi imkândır. 
Çocuklarımızın karakter gelişimi, özel-
likle görerek ve uygulayarak öğrenme 
açısından önemli bir fırsattır.” dedi. Yaz 
Kur’an kurslarını birçok açıdan oldukça 
önemli gördüğünü belirten Başkan Er-
baş, “Bu kurslar sayesinde çocuklarımız, 
doğru bir yöntem ve bilgi ile dinimizi 
tanıyacaklar. Böylece din istismarının 
önemli bir sorun olarak karşımıza çık-
tığı bir dönemde, hem yanlış yönlen-
dirmelerden etkilenmeyecekler hem de 
ileri yaşlarındaki olası bir manevi boşlu-
ğa düşmeyeceklerdir.” diye konuştu.

Yavrularımız tertemiz kalplerini 
Kur’an ile koruyacaklar

Kurslarda çocukların temel dinî bilgile-
ri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrene-
ceğini belirten Erbaş, “Yavrularımız bu-
rada, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile 
tanışacaklar, onu okumayı öğrenecekler 
ve tertemiz kalplerini Kur’an ile koruya-
caklar.” ifadelerini kullandı.

Yaz Kur’an kurslarında çocukların, ca-
miyle, mihrapla, cemaatle, imamla, mü-
ezzinle tanışacaklarını; birliği, beraber-
liği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, 
sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve daya-
nışma ahlakını yaşayacaklarını kaydeden 
Başkan Erbaş, Başkanlığımız tarafından 
birkaç yıl önce kamuoyuna yönelik ya-
pılan dinî hayat araştırmalarında, va-
tandaşlara temel dinî bilgilerini nerede 
öğrendiğinin sorulduğunu hatırlatarak, 
“Verilen cevapların yüzde 60 kadarı, ‘Ya-
zın okullar tatil olduğunda annem, ba-
bam beni yaz Kur’an kurslarına gönder-
mişti, dinî bilgileri oradan aldım.’ diyor.’ 
Tabii yüzde 10 kadarı örgün eğitimle din 
eğitimini alıyor. Bugün yüzde 13-14’lere 
kadar çıkmıştır.” şeklinde konuştu.

Çocuklarımız en yüce idealin, 
Yaratana itaat ve yaratılanlara 
merhamet olduğunu öğrenecektir

Çocukların Rabbiyle barışık, duyarlı, so-
rumluluk sahibi insanlar olarak yetişme-
sinin, büyüklerin bir sorumluluğu oldu-
ğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Onların 
yüce dinimiz İslam’ı ve kitabımız Kur’an’ı 
ve onun ahlaki ilkelerini öğrenmelerini 
sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. 
İnsanlığın en güzel örneği Peygamber 
Efendimiz ve onun hayatı ile tanışmaları 
bizim sorumluluğumuzdur. Biliyoruz ki 
İslam’ı tanıyan çocuklarımız, yeryüzün-

deki en yüce idealin, Yaratana itaat ve ya-
ratılanlara merhamet olduğunu öğrene-
cektir. Kur’an ile tanışan nesiller, insana 
yakışan en güzel ziynetin, adalet, paylaş-
ma ve yardımlaşma ile dolu bir kalp ol-
duğunu görecektir. Peygamberi tanıyan 
çocuklar; sevgi, saygı, nezaket, zarafet, 
hak-hakikât, iyilik, ana-baba, akraba ve 
yakınlara hürmet ve Kur’an’ın bütün gü-
zelliklerinin yaşandığı örnek bir hayat ile 
tanışacaktır.” dedi. Çocukları, yaşadıkları 
çağı dikkate alarak yetiştirmek gerektiği-
ne dikkat çeken Başkan Erbaş, geleceğe 
en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğ-
renmesi için kariyer gelişimi yanında, 
manevi gelişimlerinin de önemli oldu-
ğunu belirtti. Yaz Kur’an kurslarının, ço-
cukların tatil dönemlerini değerlendire-
bilecekleri önemli bir imkân olduğunun 
altını çizen Başkan Erbaş, “Çocuklarımı-
zın karakter gelişimi, özellikle görerek ve 
uygulayarak öğrenme açısından önemli 
bir fırsattır. Zira din eğitiminden uzak 
kalan çocuklarımızın; tarihini, toplumu-
nu, medeniyetini tanıması ve daha iyi 
bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. 
Onun için çocuklarınızı, bu değerli ku-
rumlara katılım hususunda teşvik edip 
onlara yardımcı olun.” dedi. Başkan Er-
baş, “Yaz Kur'an kursları programı, kitap-
lar ve materyaller, motivasyon merkezli 
bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, 
ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, 
bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate 
alarak hazırlanmıştır. Çocuklarımızı yo-
racak, onların tatillerini daraltacak bir 
program değildir.” dedi.

Çocuğu camiden uzaklaştırmak 
büyük vebal

Yanlış bir davranış veya tahammülsüz-
lük nedeniyle bir çocuğun camiden ve 

Başkan Erbaş, ‘Yaz Kur’an Kursları’ açılış programına katıldı
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'2018 Yaz Kur’an Kursları'nın açılışı 
dolayısıyla, İstanbul Şehzadebaşı Ca-

miinde bir program düzenlendi. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katı-
lımıyla gerçekleşen programa, İstanbul 
merkez ve ilçelerinde görev yapan Kur’an 
kursu öğreticileri ve din görevlileri yoğun 
ilgi gösterdi. İstanbul’un 39 ilçesindeki 
hocalarla bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, 
din görevlilerine, din-i mübin-i İslam’ı 
anlatmak, insanlara doğru dinî bilgiyi 
öğretmek için beklemeden, kapı kapı do-
laşarak çocuklara ve gençlere ulaşmaları 
tavsiyesinde bulundu.

Rol model olacağız

Çocukların karakterlerinin oluşmasında 
hocaların olumlu katkılarının önemini 
anlatan Erbaş, “Yaşlarına göre müfre-
datları uygulayarak, bu yaz kurslarını iyi 
geçirelim. Yaz Kur’an kursları program 
kitabımız var. O kitapçığımızda yaş grup-
larına, dönemlere göre müfredatlar var. 
O müfredatlara uygun hareket edersek 
ve rol model oluşumuzu hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmazsak, daha faydalı 
ve başarılı oluruz.” dedi. Din görevlisi-
nin muallimlik vazifesinin de olduğunu 
söyleyen Erbaş, “Cemaatimizin ve onla-
rın çocuklarının muallimiyiz. Yaz Kur’an 

kurslarına devam eden çocukları, okullar 
açıldıktan sonra kışın hafta sonları bir 
vakitte toplayın, yazın öğrendiklerini 
tekrarlasınlar.” diye konuştu. Peygam-
ber Efendimizin din hizmetlerini, din 
eğitimini Mescid-i Nebevi’den yönetti-
ğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Her müf-
tülüğümüz, kendisinin ilk örneği olarak 
Mescid-i Nebevi’yi, her Kur’an kursumuz 
kendisinin ilk örneği olarak Suffa’yı dü-
şünürse, aşkımız, heyecanımız, ihlasımız 
ve samimiyetimiz artar. Bu da din hiz-
metlerimize ve eğitim hizmetlerimize 
yansır.” dedi.

İyiliklerle insanları müjdeleyeceğiz

Din görevlileri olarak hakkın, batıla galip 
gelmesine katkı sağlayacaklarını, şahitlik 
edeceklerini ifade eden Başkan Erbaş, 
“Hepimiz mübeşşir olacağız, müjdele-
yeceğiz. İyiliklerle insanları müjdeleye-
ceğiz. Kötülüklerden uzaklaştıracağız ve 
netice itibariyle insanları cennetle müj-
deleyeceğiz. Çünkü biz peygamberlerin 
varisleriyiz. Onların yerine getirdiği tüm 
vazifeler, bizim üzerimizde emanettir. 

Başkan Erbaş, İstanbul’da görev yapan din görevlileriyle buluştu

İslam’dan uzaklaştırılmasının büyük 
vebal olduğunu vurgulayan Başkan Er-
baş sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli 
cami cemaatimiz, sizlerden özel istir-
hamım, çocuklarımızın camiye gelme-
lerine ve camiyi sevmelerine katkıda 
bulunun. Onları takdir edin. Sizlerin 
şahsında, namaz kılan bir müminde ol-
ması gereken sabır, nezaket ve zerafeti 
bu sayede görsünler. Onlara nasihat ve 
emir vermekten çok, örnek olarak yak-
laşımda bulunalım. Bu noktadan hare-
ketle ifade etmeliyim ki, çocuklardan 
bir yetişkin tavrı beklemeyin. Bırakın 
camide neşeli olsunlar. Biliyorum ca-
mide koşacaklar, gürültü olacak, sabırlı 
olunuz. Onlara Peygamber Efendimiz 
gibi davranalım. Onları aramıza alarak 
beraber namaz kılalım, onlarla arkadaş 
olalım. Elbette hocalarımız, onlara cami 
adabından bahsedecektir. Ancak, yanlış 
bir davranışımız ya da tahammülsüzlü-
ğümüz nedeniyle bir çocuk, camiden ve 
İslam’dan uzaklaşırsa, bunun büyük bir 
vebal olduğunu unutmayalım.”

Çocukların nerede olurlarsa olsun-
lar, yaz Kur’an kurslarına katılmalarını 

tavsiye eden Erbaş, “İster köyde, ister 
tatilde, ister yaylada, nerede olursanız 
olun, minaresini gördüğünüz, ezan se-
sini duyduğunuz her camide, ülkemizin 
her mahallesindeki Kur’an kursunda, 
sizi bekleyen bir yaz kursu var. Güzel 
şeyler öğreneceksiniz ve hoşça vakit 
geçireceksiniz. Sizi çok seven hocala-
rınızla tanışacaksınız. Yeni arkadaşlar 
edineceksiniz. Hiç tereddüt etmeden 
yaz kurslarına katılın. Çok sevecek ve 
sevineceksiniz.” diye konuştu.

Çocukların gönüllerini fethetmeye 
gayret edelim
Yaz Kur’an kurslarında görev yapan 
hocalara da seslenen Başkan Erbaş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Sizler de 
biliyorsunuz ki, zaman hızlı değişiyor 
ve bu değişimden fazlasıyla nesiller et-
kileniyor. Bu sebeple öğrencilerimizin 
bilgi ve duygu dünyalarını, dış ortamla 
etkileşimlerini iyi tahlil etmeli ve ona 
göre davranmalıyız. Bu noktada, zama-
nımızın kısa olduğunun farkındayız. 
Yaz kurslarındaki bu sınırlı zaman zar-
fındaki birinci ve en önemli gayemiz, 
çocuklarımızın dinimizi, değerlerimizi, 

Kur’an’ı, Peygamberi, camiyi ve hocayı 
sevmesidir. Bunun için çocuklarımıza 
her şeyi öğretme ve her yanlışını düzelt-
me telaşından çok, onların gönüllerini 
fethetmeye gayret edelim. En iyi eğitim 
aslında rol model olmaktır. Müslüman-
lık adına anlattığımız ve öğrettiğimiz 
bütün güzellikleri, çocuklarımız bizzat 
bizim hayatımızda, davranışlarımızda, 
sözlerimizde görmelidir. Bu meyanda, 
en önemli ve vazgeçilmez ilkelerimiz, 
güler yüzlü olmak, sevdirmek ve sabırlı 
olmaktır. Dünyanın bütün çocuklarına 
kendi çocuklarımız gibi yaklaşmaktır.” 
‘www.diyanethaber.com.tr’ isimli haber 
sitesinin yayın hayatına başladığını ifa-
de eden Başkan Erbaş, “Web sayfasını 
yayına hazırlayan kardeşlerime teşek-
kür ediyorum. İl ve ilçe müftülüklerimi-
zin yapmış olduğu faaliyetler etkinlik-
ler, ‘diyanethaber.com.tr’ sayfamızdan 
yayınlanacaktır.” dedi. Programda, Ye-
nimahalle Parkçiftlik Yaz Kur’an Kursu 
öğrencilerinin yaptığı gösteri sonunda, 
Başkan Erbaş’a Türk bayrağı hediye et-
tiler. Yaz Kur’an kursları 17 Ağustos’ta 
sona erecek.
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Hepimiz uyarıcıyız.” dedi. İlk vahyin 
‘Oku’ emriyle geldiğinin altını çizen 
Başkan Erbaş, “Bu ümmet okumaktan 
uzak kalamaz. Bunun manası, ‘ümmetin 
bilmediğini öğrenmesi lazım’ anlamına 
geliyor. Bu ümmetin elinde her zaman 

kalem olacak anlamına geliyor. Bir din 
görevlisi vazifesini bitirirken, görev yaptı-
ğı yerlerde insanlar onun için, ‘Allah sen-
den razı olsun hocam, vazifeni hakkıyla 
yerine getirdin, bize sahih din-i mübin-i 
İslam’ı anlattın, öğrettin’ diyorsa eğer, o 

görevli vazifesini hakkıyla yapmış olacak-
tır.” diye konuştu. Programa, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, 
İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve 
İstanbul’da görev yapan din görevlileri 
katıldı.

Ankara İl Müftülüğü, ‘Yaz Kur’an 
Kursları’nın başlaması dolayısıyla, 

Ankara Kocatepe Camiinde bir program 
düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, ‘Yaz Kur’an Kursları’nın 
açılışı dolayısıyla Ankara Kocatepe Ca-
miinde düzenlenen programda, din gö-
revlileri ile bir araya geldi. Bu yıl ‘Camide 
Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’ sloganıy-
la başlayacak, yaz Kur’an kursları açılış 
programında konuşan Başkan Erbaş, Ko-
catepe Camiinin tarihî bir gün yaşadığını 
ifade ederek, “Başkentimizin 25 ilçesinin 
tüm görevlileriyle bir aradayız. Yan yana, 
omuz omuza birlikte rükû ettik, sec-
de ettik. Bu tabloyu yaşatan Rabbimize 
hamd-ü senalar olsun.” dedi. ‘Sizden hay-
ra çağıran, iyiliği emreden; kötülükten 
men eden bir ümmet bulunsun.’ ayetini 
hatırlatan Erbaş, “İşte o ümmet karşım-
da. Ankara’nın ilçeleri, köyleri ve mez-
ralarına varıncaya kadar, din konusunda 
insanları aydınlatmakla görevli, mükellef 
manevi mimarlarımız burada. Sonunda 
ne vardır, ‘İşte onlar kurtuluşa erecek-
lerdir.’ yeter ki bu ümmetin içerisinde 
yer alalım.” diye konuştu. Başkan Erbaş, 
Diyanet’in sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında da 106 noktada diyani hizmetle-
ri ve din eğitimi hizmetleri yürüttüğünü 
söyledi. Din görevlilerinin, Peygamber 
Efendimizin yapmış olduğu çalışmaları 
üzerinde emanet olarak taşıdıklarının 
altını çizen Başkan Erbaş, “Bizler görevi-
mizi tamamladığımızda görev yaptığımız 
yerdeki insanlara dönüp, ‘Yarın benim 
için görevi yaptığıma dair Rabbime şa-
hitlik eder misiniz, görevimi hakkıyla 
yapabildim mi?’ diye sorduğumuzda, 
eğer muhatap kitlemiz, ‘Allah razı olsun 
senden hocam, vazifeni hakkıyla ifa et-
tin. Biz de senin için yarın Rabbimizin 
huzurunda şahitlik edeceğiz. Senin iyi-
liğine, senin vazifeni yaptığına şahitlik 
edeceğiz.’ dedirtebilirsek, işte o zaman 
ne mutlu bizlere. Allah, böyle dedirtme-
yi hepimize nasip etsin. Bunun için ça-
lışmamız gerekiyor. Onun için diyorum 

ki tembellik bize yaklaşamasın.” dedi. 
İşlerinin, vakitlerinden çok olduğuna 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnsanların 
aydınlanmaya, doğru dinî bilgiye ulaşma 
ihtiyacı var. Bizler eğer öğrendiklerimizi 
insanlara öğretmezsek, doğru dinî bilgi 
ile insanları donatmazsak, insanlar hu-
rafecilerden etkileniyor. Din istismarcıla-
rından etkileniyor. Bunun için diyorum 
ki duracak vaktimiz yok. Boşa geçirecek 
vaktimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Temsil iyi olursa takdim de etkili olur
Diyanet İşleri Başkanlığının, yaş grupla-
rından eğitim durumlarına kadar, birçok 
farklı muhatap kitlesine hitap ettiğine 
işaret eden Erbaş, “Kendimizi çok iyi 
yetiştirmemiz, hazırlamamız gerekiyor. 
İnsanlara doyurucu bilgiler vermemiz 
lazım.” şeklinde konuştu. Başkan Erbaş, 
günlük kitap okumanın din hizmetinde 
etkiyi artıracağını kaydetti.

İhlas, samimiyet, aşk ve heyecanın, din 
görevlisinin olmazsa olmaz özellikleri 
arasında yer aldığını belirten Başkan Er-
baş, “Biz örnek insanlarız, mahallemizin, 
köyümüzün, ilçemizin, ilimizin örnek 
insanlarıyız. Herkes bizim hâl ve hareket-
lerimize bakıyor. Yaz Kur’an kurslarında 
bizim çocuklarımıza, hem eğitim olarak 
hem de davranış olarak en güzelini yap-
mamız gerekiyor. Temsilimizi en güzel 
bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü 
temsil iyi olursa takdim de etkili olur.” 
şeklinde konuştu. Yaz Kur’an kursları 
için çocukları beklemeden evlerine, ai-
lelerine gidilmesi gerektiğini kaydeden 
Başkan Erbaş şunları söyledi: “O çocuk-
ların aileleriyle irtibata geçeceğiz. Bekle-

meyeceğiz, biz gideceğiz, alıp getireceğiz. 
Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, 
sizlerin sayesinde bir çocuğumuzun, bir 
gencimizin gönlüne cami, Kur’an, Allah, 
Peygamber sevgisi düşürürseniz, sizi 
ömür boyunca hep anacak. Sorulduğun-
da diyecek ki, ‘Ben çocukken camiye git-
miştim.’ ‘Yaz Kur’an Kursuna gitmiştim. 
Öyle güzel, öyle hâl ve hareketiyle sev-
diren, kolaylaştıran, nefret ettirmeyen 
bir hocam vardı. Allah ondan razı olsun. 
Ben, bugün camiye geliyorsam vesilesi 
odur.’ Böyle anılmayı, Rabbim herkese 
nasip eylesin.”

Din istismarının 15 Temmuz’da nelere 
sebep olduğunu gördük

Zoru başarmanın önderlerin işi, çocuk-
ları camilere davet etmenin, onlara sahip 
çıkmanın azmedilmesi gereken önemli 
bir iş olduğunu dile getiren Başkan Er-
baş, din istismarının 15 Temmuz’da ne-
lere sebep olduğunu hatırlattı. Başkan 
Erbaş sözlerinin devamında, “O yüzden 
biz kapı kapı dolaşacağız. 15 Temmuz’da 
başımıza gelen bu belâ, din istismarı yü-
zünden gelmedi mi? Nasıl istismar etti-
ler. Yaz Kur’an kursunda çocukların sayısı 
ne kadar artarsa, nitelik olarak da onlara 
doğru dinî bilgiyi çok iyi aktarırsak, mil-
let olarak o kadar kazançlı olacağız. Din 
gönüllüleri olarak o kadar kazançlı ola-
cağız. Rabbimizin huzurunda hesap ve-
rirken hesabı kolay vereceğiz.” şeklinde 
konuştu. Programa, Ankara İl Müftüsü 
Mehmet Sönmezoğlu, İl Müftü Yardım-
cıları, ilçe müftüleri, Ankara merkez ve 
ilçelerinde görev yapan din görevlileri 
katıldı.

Ankara Kocatepe Camiinde din görevlileriyle bir araya geldi
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Sahil Güvenlik Akademisi Camii törenle ibadete açıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi-
si kampüsüne yapılan Sahil Güvenlik 

Akademisi Camii, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı 
törenle ibadete açıldı. Törende konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kim ki bu 
dünyada bir mescit inşa ederse, Allah da 
cennette onun için bir köşk inşa eder.’ 
hadisini hatırlattı. Caminin yapılma-
sında emeği geçenlere ve açılışa katılan 
jandarma personeline teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslolanın, 
manevi, imani noktada işin temerküz 
etmesi olduğunu vurguladı. Erdoğan 
şunları söyledi: “Çünkü bizim büyük 
bir avantajımız var. Hamdolsun Müs-
lümanız ve Rabbim bizlere şehadet gibi 
bir makamı lütfediyor. Bu, hiçbir dinde 
yok, bizde var. Biz de malum Mehme-
dimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. 
Onun için de ‘Küçük Muhammed’ an-
lamına bizim askerimize ‘Mehmetçik’ 
adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam 
ülkesinde de askerinin adı ‘Mehmetçik’ 
olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun 
için, sizler aynı zamanda Mehmetçikler 

olarak zaten kınası bol yakılan kınalı ku-
zularsınız. Onun için de peygamberlere 
en yakın makam olan şehadete hep hazır 
hâldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu 
yolculuğumuzu da mübarek kılsın.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizlere 
düşen camilerimizi ibadetlerimizle 
şenlendirmek

Mukaddes bir mekânın açılışının yapıl-
dığını belirten Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşma-
da, “Cami inşa etmek elbette önemlidir 
ancak asıl önemli olan camiyi varlığımız-
la mamur eylemektir. Camide zihinleri-
mizi, gönüllerimizi imar etmektir. Kadı-
nı erkeği, çocuğu genci, yaşlısıyla bizlere 
düşen vazife, camilerimizi ibadetlerimiz-
le şenlendirmektir. Daha da önemlisi 
kendini bilen, Rabbini bilen, çevresini 
bilen, sorumluluklarının farkında olan, 
milletine ve insanlığa faydalı nesiller ye-
tiştirme noktasında, camilerimizi daha 
canlı ve verimli kullanabilmektir.” dedi.

Başkan Erbaş, açılış öncesinde yaptığı 
duada şu niyazda bulundu:

“Ya Rabbi, bu caminin açılışını, birliği-

mizin ve beraberliğimizin devam etme-
sine vesile eyle. Bu caminin projesinden 
tamamlanmasına kadar emeği geçen 
bütün kullarından razı ol, geçmişlerinin 
ruhlarını şad eyle Ya Rabbi. Burada nice 
öğrencilerimiz, komutanlarımız namaz 
kılacaklar, ibadet edecekler, onlardan 
razı ol, ibadetlerini kabul eyle Allah’ım. 
Birliğimizi, beraberliğimizi, vatanımızı, 
milletimizi bölmeye çalışan hainlere fır-
sat verme Allah’ım. Vatanımızın sınırları 
içerisinde ve dışarısında bayrak, ezan, 
din, iman için çarpışıp şehit olan tüm 
şühedamıza rahmet eyle Allah’ım.” Açı-
lış öncesinde Cuma namazını kıldıran 
Başkan Erbaş, hutbede cami ve mescit 
yaptırmanın önemini anlattı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Camimiz, tüm Müs-
lümanlara, öncelikle siz sevgili Meh-
metçiklerimize, gerek komuta kademesi, 
gerekse erat, erbaş hepinize hayırlı, mü-
barek olsun.” sözleriyle kurdeleyi kesti 
ve camiyi ibadete açtı. Törene, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile jan-
darma personeli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ‘İl Buluşmaları’ kapsamında 

Yalova’ya gitti. Beraberindeki heyetle 
birlikte Yalova’ya giden Başkan Erbaş, 
ilde ziyaret ve incelemelerde bulundu. 
Yalova programına, Vali Tuğba Yılmaz’ı 
makamında ziyaret ederek başlayan 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il buluş-
maları kapsamında illere ziyaretler 

gerçekleştirdiklerini; yürütülen din hiz-
metlerini ve din eğitimini bölgede görev 
yapan din görevlileri ile müzakere ettik-
lerini söyledi. İllerde çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve kanaat önderleriyle de bir 
araya geldiklerini belirten Erbaş, “Bu-
gün hem erkek hem de kadın hafızları-
mız için düzenlenen icazet merasimle-
rine katılacağız. Onların mutluluğunu 

paylaşacağız.” dedi. Başkan Erbaş, Vali 
Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi. 
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da Prof. Dr. 
Erbaş’ın Yalova’yı ziyaretinden duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, “Diyanet İşleri 
Başkanı olarak atandıktan sonra, ilimiz 
adına üzüldük ama ülkemiz adına gurur 
duyduk. Çok sevindik.” dedi.
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Çocuklar bize emanettir

Bir gazetecinin, ‘Son zamanlarda çocuk-
lara yönelik istismar konusunda talihsiz 
olaylar yaşıyoruz. Bu konuda sizden 
bir görüş almak isteriz. Halkın aydın-
latılması, bilinçlendirilmesi yönünde 
Diyanet ne gibi çalışmalar yapacak?’ 
sorusu üzerine Başkan Erbaş, “Gerçek-
ten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz, 
üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda 
insan çok önemli. Özellikle çocuklar, 
masumlar, kadınlar bize bir emanettir. 
Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor.” 

ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş ko-
nuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Eh-
linizi, çocuklarınızı koruyunuz mealin-
de ayetler, hadisler her zaman bizi buna 
teşvik ediyor. Medeniyetimize ve Pey-
gamber Efendimizin uygulamalarına 
baktığımız zaman, her zaman onların 
yanında yer almış, korumuş, kollamış, 
yetimlerin babası olmuş, çocukların 
babası olmuştur. Dolayısıyla biz, Diya-
net İşleri Başkanlığı olarak büyük bir 
seferberlik içerisindeyiz. Milletin her 
kesiminde bu noktada farkındalık oluş-
turmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, 

onların bundan 7-8 ay önce ortaya çı-
kan küçük yaşta kız çocuklarının evlen-
dirilmesi konusunda hutbelerimizde, 
vaazlarımızda ve irşat faaliyetlerimizde 
çocuklarımızın eğitimine önem verme-
miz gerektiği, öncelikle onların belli bir 
yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşma-
dan evlendirilmesi konusuna gidilme-
mesi ve sahip çıkmamız noktasında, 
eğitim ve yetiştirilmesi noktasında bir 
seferberlik başlattık. Umarım bu üzücü 
olaylar tekerrür etmez. Milletimiz daha 
bir farkındalık içerisinde olur diye dü-
şünüyorum.”

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Suat Cebeci’yi de ziyaret eden 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, rektörlüğün çok önemli bir görev 
olduğunu belirterek, “Şehrin eğitim 
hayatının en üst noktada geliştirilme-
si, niteliğinin artırılması ve şehre katkı 
sağlaması noktasında üniversite çok 
önemlidir.” dedi. Yalova Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti. 
Yalova Üniversitesinin ardından il müf-
tülüğünü ziyaret eden Başkan Erbaş, İl 
Müftüsü Turgut Açari’den çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Yalova Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Kız ve erkek eğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet merasimlerine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalo-
va İl Müftülüğüne bağlı Kur’an 

kurslarında hafızlığını tamamlayan kız 
ve erkek öğrenciler için düzenlenen 
hafızlık icazet merasimlerine katıldı. 
Erkek hafızlar için Yalova Merkez Ca-
miinde düzenlenen, ‘Hafızlık İcazet 
Merasimi’nde bir konuşma yapan Baş-
kan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in korunma-
sının yollarından birisinin de hafızlar 
olduğunu söyledi. Çocukların camilere 

yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Erbaş, 
“Camilerimiz, çocuklarımızla dolup 
taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki sayı-
ları daha da artsın, istiyoruz ki kendi-
lerini bu hizmete adamış hocalarımız, 
Kur’an-ı Kerim’in nuruyla çocuklarımı-
zın, gençlerimizin kalplerini nurlandır-
sınlar, aydınlatsınlar.” dedi.

Şeytanın, Müslümanı yoldan çıkar-
mak için en çok kolladığı anın, onun 
Kur’an’dan uzak kaldığı an olduğunu 

kaydeden Başkan Erbaş, dünyanın, 
Kur’an sayesinde karanlıklardan ay-
dınlığa çıktığını söyledi. Başkan Erbaş, 
“Kur’an’ı gönüllerine, zihinlerine yerleş-
tirmiş ve hayatını Kur’an’a göre tanzim 
etmiş Müslümanlar sayesinde,  bu kıya-
mete kadar gerçekleşecektir. Hep böyle 
oldu bundan sonra da böyle olacaktır.” 
şeklinde konuştu. Yaz Kur’an kursla-
rının öneminine de değinen Erbaş, 
Türkiye’de çocukların %13-14’ünün 
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temel dinî bilgilerini örgün öğretimle, 
imam-hatip ortaokullarında, imam-ha-
tip liselerinde öğrendiklerini, geri ka-
lan çocukların ise camilerde yaz Kur’an 
kurslarından temel dinî bilgilerini öğre-
neceklerini kaydetti.

Hafız sayısı nüfusumuza göre yeterli 
değil
Hafızlık yapmak kadar yaptırmanın da 
çetin bir iş olduğunu anlatan Başkan 
Erbaş şöyle devam etti: “Bu yıl hafızlık 

imtihanına müracaat eden, hafızlığını 
bitirmiş kardeşlerimizin sayısı 8 bin 500 
civarındadır. Her yıl, ocak, haziran-tem-
muz ve bir de ekim ayında olmak üzere 
3 defa hafızlık sınavı yapıyoruz. Topladı-
ğınız zaman 10 binin üzerinde hafızlık 
belgesini alan kardeşimiz oluyor. Hafız-
larımızın ülke genelinde toplam sayıları 
da 150 bine yaklaştı. Tabii bu nüfusu-
muza göre yeterli değil. Biz diyoruz ki; 
mihraplarımızda, kürsülerimizde, min-

berlerimizde hafız imamlarımız olsun. 
Hafız müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müf-
tülerimiz olsun. İmam-hatip liselerinde 
görev yapan öğretmenlerimiz, ilahiyat 
fakültesi mezunu öğretmenlerimiz ha-
fızlardan oluşsun.” Merasim sonunda, 
İl Müftülüğüne bağlı Adalı Hafız Kur’an 
Kursunda öğrenim gören 24 erkek hafı-
za icazetleri verildi. Reisül Kurra Vekili 
Mustafa Demirkan’ın yaptığı duanın ar-
dından merasim sona erdi.

Kız öğrencilerin hafızlık icazet merasimi

Başkan Erbaş, Raif Dinçkök Kültür 
Merkezinde düzenlenen 32 kız öğ-

rencinin ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne 
katıldı. ‘Sizlerin en hayırlınız, Kur’an’ı 
öğrenen ve öğretenlerinizdir.’ hadisini 
hatırlatan Başkan Erbaş, Peygamber 
Efendimizin, Kur’an-ı Kerim’in sözle-
rin en güzeli ve mümin gönüller için 
bir şifa kaynağı olduğunu bizlere haber 
verdiğini söyledi. Kur’an-ı Kerim’in en 
güzel ahlakı gösterdiğini belirten Erbaş, 

“Kur’an bize iyi bir kul, iyi baba, iyi anne, 
iyi aile, iyi eş, iyi evlat, iyi kardeş olmayı 
ve her şeyden önce iyi insan, iyi dost ol-
mayı öğretir.” dedi.

Biz kitabını her şeyden aziz bilen bir 
milletin çocuklarıyız

Peygamber Efendimizin, Kur’an-ı 
Kerim’i ve onun insanlığa kazandırdığı 
değerleri yeryüzüne taşıma görevini, 
veda haccında Müslümanlara emanet 
ettiğini söyleyen Başkan Erbaş şöyle de-

vam etti: “Rabbimiz nice kavimleri, nice 
milletleri bu kitapla yüceltmiştir. O ki-
tabı dikkate almayan, onun hayat veren 
ilkelerine tavır alan topluluklar da nice 
talihsizliklere düçar olmuştur. Tarih-
ten günümüze kadar müminler, Kerim 
kitabımızı anlama ve onu hayat rehberi 
edinme gayretiyle bütün insanlık adına 
nice hizmetler yapmışlardır. Milletimi-
zin büyük medeniyetler kurmasında, 
zor zamanlardan çıkmasında, istiklâl 
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mücadelesi dönemlerinde en büyük 
imkânı ve motivasyonu, inandığı kitabı 
Kur’an-ı Kerim olmuştur. Hamdolsun 
Rabbimize ki bizler, kitabını her şeyden 
aziz bilen bir milletin çocuklarıyız, to-
runlarıyız. Edebiyatımızdan örfümüze, 
maddi varlıklarımızdan kalbimizin de-
rinliklerinde, Kur’an’ın özel bir yeri ve 
müstesna bir önemi vardır.”

Kur’an’ın hayat veren ilkelerini 
anlama ve yaşamanın gayreti 
içerisinde olmalıyız 

Kur’an-ı Kerim’e hakkıyla, Allah’ın kitabı 
bilinciyle iman etmenin önemine deği-
nen Başkan Erbaş, “İmanımızı, onun bir 
hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşuyla 
bütünleştirmeliyiz. Onun hayat veren 
ilkelerini, mesajını en doğru bir şekilde 
anlamanın ve yaşamanın gayreti içeri-
sinde olmalıyız.” diye konuştu. Hafız-
lara önemli tavsiyelerde bulunan Erbaş, 
“Sizlerden istirhamım, her biriniz hafız-
lığınızı tekrar edeceksiniz. Ve her biriniz 
önümüzdeki yıllarda, kendiniz gibi ha-
fızlar yetiştireceksiniz. Sizler, bir hafız 

hanımefendi olarak, hem ailenize hem 
de çevrenize örnek olmalısınız. Yetişti-
receğiniz çocukları hayata hazırlamanız 
bir başka olacaktır.” ifadelerini kullandı. 
Hafızları, ailelerini ve onları yetiştiren 
hocalarını tebrik eden Erbaş, “Umudu-
muz sizlersiniz. Ahlakıyla, aile hayatına 
zerre kadar leke getirmeyecek, ilkeli 
davranışla geleceğe insanları hazırlaya-
cak, güzel nesiller yetiştirecek sizin gibi 
hanımefendilere gerçekten çok ihtiya-
cımız var.” şeklinde konuştu. 81 milyon 
nüfusa sahip Türkiye’de hafız sayısının 
150 bine ancak yaklaştığına değinen Er-
baş, “Biz bunu daha da artırmalıyız. Bazı 
İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 mil-
yon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce 
hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yer-
de 1 milyon hafız var. Demek ki böyle 
bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki 
pek çoğumuz, Kur’an-ı Kerim’in hafızlık 
nimetini kapalım.” dedi. Fahri Kur’an 
kursu öğreticilerinin her zaman kadro 
istediklerini, kendilerinin de bunun için 
gayret ettiklerini dile getiren Başkan 
Erbaş şunları kaydetti: “Yetkililerimiz 

de büyük bir gayret içerisindeler. Önü-
müzdeki aylarda 3 bin Kur’an kursu öğ-
reticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük 
nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 
bin Kur’an kursu öğreticisi aldık. 6 bin 
imam aldık, 500 müezzin aldık. Ondan 
sonraki zamanlarda da hem sözleşmeli 
hem kadrolu olarak bünyemizde görev 
yapan kardeşlerimizin sayılarının art-
masını sağlayacağız.”

Programın sonunda, Yalova Müftülüğü-
ne bağlı Kur’an kurslarında hafızlıkları-
nı tamamlayan 32 kız öğrenciye hafız-
lık icazetleri takdim edildi. Programa, 
Vali Tuğba Yılmaz, Başkan Yardımcıları 
Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. Ra-
mazan Muslu, Din Hizmetleri Genel 
Müdürü Bünyamin Albayrak, Mushaf-
ları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı 
Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Turgut 
Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, 
hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı. 
Program sonunda Başkan Erbaş, her iki 
merasimde emeği geçenlere plaket, ha-
fızlara ve hocalarına da altın hediye etti.

Yalova’da din görevlileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Yalova’da din görevlileriyle 

bir araya geldi. Yalova’da görev yapan 
din gönüllüleri ile bir araya gelen Başkan 
Erbaş, “Sizin sayenizde kalbinde İslam’a, 
Kur’an’a, camiye karşı çiçek açan bir ço-
cuk oldu mu, o size sevap olarak yeter.” 
dedi. Yalova Üniversitesi 15 Temmuz 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı-

nın mensubu olmanın bir ayrıcalık ol-
duğunu ifade eden Erbaş, “Bizler nasıl 
Peygamber Efendimizin varisleriysek, 
Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftü-
lüklerimiz, camilerimiz de Mescid-i 
Nebevi’nin varisidir.” dedi.

Son zamanlarda çocuklara yönelik iş-
lenen cinayetlere dikkat çeken Başkan 
Erbaş, “Cahiliye döneminde kız çocukla-
rı diri diri toprağa gömülüyordu. Şimdi 

ne yapılıyor, daha az mı zulüm yapılıyor 
kız çocuklarına. O gün diri diri toprağa 
gömülüyordu. Bugün görüyorsunuz ha-
berlere yansıyan olayları. Daha az mı kö-
tülük bu, bunu kim düzeltecek, kim uya-
racak. O zaman önce kendi nefsimize, 
‘kalk ve aydınlat, kalk ve insanları uyar’ 
diyeceğiz. Sonra kardeşlerimize, sonra 
başkalarına. Birbirimize telkin edeceğiz, 
uyarıcılık vazifemizi yapacağız.” dedi. 
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, 2018 yılı hac organizasyo-

nunda görev yapacak kafile başkanlarıyla 
Kızılcahamam’da bir araya geldi. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018 
yılı hac organizasyonunda görev yapacak 
kafile başkanları için düzenlenen, ‘Kafile 
Başkanları Bilgilendirme Toplantısı’na 
katıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce Ankara-Kızılcahamam’da 
yapılan toplantıda konuşan Başkan Er-
baş, on binlerce vatandaşı, Ravza’yla, 

Beytullah’la, Arafat’la buluşturmak için 
büyük bir özveri ile son hazırlıkları yap-
tıklarını söyledi. Hac ibadetinin sayısız 
hikmetleri ve güzellikleri içinde barındı-
ran mübarek bir yolculuk olduğunu be-
lirten Erbaş, “Bu kutsal yolculukta amaca 
ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni 
ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzel-
likleri çoğaltabilmek için zihnen, fikren, 
kalben hazır olmak gerekmektedir. Bu 
hazır oluş için ise hem vatandaşlarımız 
hem de kendimiz açısından en büyük 

sorumluluk yine bizlere düşmektedir.” 
dedi. Hacı adaylarının ibadetlerini eksik-
siz yapmaları ve hac organizasyonunun 
başarılı olması açısından, kafile başkan-
larının büyük bir özveri ile çalışacakları-
na inancının tam olduğunu dile getiren 
Başkan Erbaş, “Kafile başkanı, organizas-
yonu idare eden bir lider, İslam’ı anlatan 
bir tebliğci, Allah’ın misafirlerine hizmet 
eden bir gönül eridir.” ifadelerini kullan-
dı. Erbaş, hac ibadetinin, özlem, duygu ve 
heyecan açısından dolu dolu yaşandığı 

Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı, 
Kızılcahamam’da yapıldı

Din görevlisinin rol modelliğinin öne-
mini, çocukluğunda yaşadığı bir anısı 
ile örneklendiren Başkan Erbaş, “Köyü-
müze bir imam geldi. İmam-hatibi yeni 
bitirmiş, ilk tayin olduğu yer bizim kö-
yümüz. Baki Hoca Allah selametlik ver-
sin, uzun ömürler versin. Köydeki bütün 
çocuklara önder oldu, örnek oldu. Her-
kes sordu, ‘siz nerede okudunuz’, ‘İmam 
Hatip’te okudum’, dedi. Tabii ona ba-
karak bizim gönlümüze bir imam-hatip 
sevgisi düştü. Ortaokulu bitirdikten son-
ra başka bir yeri hiç düşünmedik. Onun 
gibi, o imam gibi olabilmek için İmam-
Hatip Okulunun yolunu tuttuk.” diye 
konuştu. Din görevlisinin, peygamber-
lerin varisleri olduğuna değinen Başkan 
Erbaş, “Peygamber Efendimiz, hakkın 
batıla galip olduğuna şahit oldu. Eliyle, 
diliyle, kalbiyle buna şahitlik yaptı. Bizim 
de şahit olmamız gerekiyor. Elimizle, di-
limizle, kalbimizle, her şeyimizle iyilik-
lerin yayılmasına, kötülüklerin ortadan 
kalkmasına şahit olmalıyız.” dedi. “Bizim 
niyetimiz, insanları kötülüklerden uzak-
laştırmak. Onun için çalışacağız.” diyen 
Başkan Erbaş, “Peygamberler böyle yaptı 

ve bu emaneti bizim üzerimizde bırak-
tı. Emanete riayet etmeliyiz. Bu bizim 
omuzlarımızda, bunu başkasına bıraka-
mayız.” şeklinde konuştu.

Mezhepçilik fitnesini aramıza 
sokmaya çalışıyorlar

Dünya üzerinde yaşanan mezhep sa-
vaşlarına dikkat çeken Başkan Erbaş 
sözlerine şöyle devam etti: “100 yıl önce 
ırkçılık fitnesini soktular bu milletin içi-
ne. Türkleri Araplara, Arapları Türklere 
kışkırtmak için böyle bir fitne soktular. 
Şimdi ırkçılığı da öteye geçtiler. Mezhep-
çilik fitnesini bizim aramıza sokmaya 
çalışıyorlar. Irkçılık fitnesinden vazgeç-
mediler. Hâlbuki bu milletin çocukları, 
Çanakkale’de, Yemen’de, ne diline ne de 
ırkına bakmadan omuz omuza sömürge-
cilerle savaştı.” Din istismarı ile mücade-
le seferberliği başlattıklarını ifade eden 
Başkan Erbaş, “Amacımız, Kur’an ve sün-
net çizgisinden sapan bir din algısı ile in-
sanlarımızı yanlış yönlendirmesinler. Bu 
konuda sizler esas vazifeyi yerine getire-
ceksiniz. Bizim illerimizdeki, ilçelerimiz-
deki, köylerimizdeki, mezralarımızdaki 

temsilcimizsiniz. Her biriniz kendisini, 
Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcisi 
olarak görecek, yetkiniz son derece mu-
azzam. Siz bu konuda ülkemizin, mer-
kezden mezraya kadar her yerinde olan 
tek ilaçsınız. Rabbimiz bize böyle bir 
imkân bahsetmiş.” diye konuştu. 04-06 
yaş ve yaz Kur’an kurslarının önemli bir 
fırsat olduğunu dile getiren Erbaş, “Bu 
fırsatları değerlendirmezsek, bu nime-
tin şükrünü çalışmamızla eda etmezsek, 
ifa etmezsek, hesabımız ağır olur.” dedi. 
17 Ağustos’ta yaz Kur’an kurslarının ta-
mamlanacağını söyleyen Başkan Erbaş, 
“Okullar açıldığında çocuklarımızı tek 
tek arayacağız. O çocuklarımızın kal-
binde, gönlünde yer edineceksiniz, sev-
direceksiniz. Sizin sayenizde kalbinde; 
İslam’a karşı, Kur’an’a karşı, camiye karşı 
çiçek açan bir çocuk oldu mu, o size se-
vap olarak yeter.” şeklinde konuştu.

Programa, Başkan Yardımcıları Prof. 
Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. Ramazan 
Muslu, Din Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak, Yalova İl Müftüsü 
Turgut Açari, ilçe müftüleri ve bölgede 
görev yapan din görevlileri katıldı.
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gibi, şuur ve idrak açısından da aynı dü-
zeyde istifade edilmesi gereken bir vazife 
olduğunun altını çizdi.

Hac, müminin iç dünyasına yaptığı 
muhasebe ekseninde bir yolculuktur
“Haccı anlama açısından bu ibadetin 
birbirini tamamlayan üç boyutu olduğu-
nu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmaya-
cağız ve hacılarımızla görüştüğümüz ilk 
andan itibaren ayrılacağımız vakte ka-
dar özellikle bu üç boyutu hacılarımıza 
ifade etmeye çalışacağız.” diyen Erbaş, 
“Bunlardan birincisi bireysel boyuttur. 
Hac yolcusunun ya da hacı adayının 
bizzat kendisiyle, kalbiyle ilgili yönüdür. 
Müminin iç dünyasına doğru yaptığı 
muhasebe, nedamet, tövbe, azim ve ka-
rarlılık ekseninde bir yolculuktur. Ken-
disiyle, kalbiyle, nefsiyle, hayatıyla yüz-
leşmesini sağlamalıyız. Haccı mebrur 
kılan, günahlardan arındıran ve cenneti 
kazandıran müjdenin önemli bir boyutu 
budur. Bu manada hac ibadetinin, reh-
berlik ettiğimiz kardeşlerimizin kalbin-
de kalıcı güzellikler bırakması, kalplerini 
ve niyetlerini varoluş gayesi ile bütün-
leştirmelerini sağlaması için gayret ede-
ceğiz.” diye konuştu. Haccın, ikinci bo-
yutu ise onların sosyal olarak yapmaları 
gereken hususlar, kardeşlik, dayanışma, 
paylaşma, hoşgörü, sabır gibi değerlerin 
ve güzel ahlakın, hac münasebetiyle tah-
kim edilmesi olduğunu belirten Başkan 
Erbaş, “Bizler biliyoruz ki İslam, güzel 
ahlaktır. Mümin, elinden ve dilinden 
emin olunan kimsedir. Kendisi için is-
tediğini başkası için de istemeli, kendisi 
için arzu etmediğini başkası için de arzu 
etmemelidir. Müminler bir tarağın diş-
leri gibi yan yana ve bir binanın tuğlala-

rı gibi omuz omuza olmak zorundadır. 
Haccın, iman ile ahlakı bütünleştiren 
bir ibadet olarak hayatı tanzim etmesi 
adına gayret göstermemiz gerekiyor.” 
dedi.

Hac, büyük iman ailesinin bütün 
fertlerinin bir araya geldiği mahşeri 
buluşmadır

“Haccın üçüncü kısmı evrensel boyut-
tur. Hac âdeta ümmetin her yıl iman ve 
tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik 
kongresidir.” diyen Erbaş, “Hac evrensel 
bir şuurun yaşanmasıdır. Büyük iman ai-
lesinin bütün fertlerinin bir araya geldiği 
mahşeri buluşmadır. Fikir ve şuur boyu-
tunda haccı tam manasıyla anlayabilmek 
için bu üç boyutu birbirinden ayırma-
mak gerekir; bireysel boyut, sosyal boyut 
ve evrensel boyut.” diye konuştu. Hac 
ibadetinin içindeki her uygulamanın, 
Müslümanların hayata, eşyaya, ahlaka 
bakışını ifade eden çok büyük manalar 
taşıdığını kaydeden Başkan Erbaş, kafi-
le başkanlarının hacı adaylarına güven 
vermesinin oldukça önemli olduğunu 
söyledi. Erbaş, “Bu tanışıklık ve güven bir 
gönül bağının kurulmasına vesile olacak, 
hacı adayını irşada hazır hâle getirecek ve 
muhtemel zorlukların daha kolay aşılma-
sına vesile olacaktır.” şeklinde konuştu.

Hac süresinin tebliğ ve bilgilendirmek 
için önemli bir fırsat olduğuna işaret 
eden Başkan Erbaş, “İrşad ve tebliğde 
hikmet, güzel söz, nezaket, sabır, anlayış 
gibi nebevi metodun bütün inceliklerine 
ve ilkelerine riayet etmeliyiz. Hep bera-
ber Allah’ın misafirlerinin hem kalbini 
hem aklını doyurmak için çalışacağız. 
Her ‘Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk…’ 

nidasıyla dudaklarda Allah’a teslimiye-
tin yankısı, gözlerde O’na layık bir kul 
olabilmenin pırıltıları olacak. Her hacı-
mızın arınmış, temizlenmiş, şuurlanmış 
ve bilinç tazelemiş olarak yeni bir haya-
ta başlama azmi ile dönmesi için gayret 
edeceğiz.” diye konuştu. Her kafilede bir 
kadın irşat görevlisinin bulunduğunu 
ve kadın hacı adaylarına yönelik özel ir-
şat programları yapacaklarını kaydeden 
Başkan Erbaş, hacda görevli olanların asıl 
sevabı ve arınmayı, Allah’ın misafirlerine 
hizmet etmekten kazanacakları değer-
lendirmesinde bulunarak, “Hac yolcusu, 
Hak yolcusudur. Rahman’ın misafirleri 
olduğumuzu ve Rahman’ın misafirleri-
ne hizmetle yükümlü olduğumuzu asla 
unutmayalım.” dedi.

Hac ibadeti için zihnen, kalben, ruhen 
ve ilmen bir hazırlık yapılmalı
Hac ibadeti için zihnen, kalben, ruhen ve 
ilmen bir hazırlık yapılması gerektiğini 
hatırlatan Başkan Erbaş, “Öncelikle işe 
kendimizden başlayarak kendimizi zih-
nen, kalben, ruhen, ilmen hacca hazır-
lamalıyız. Ondan sonra hac ibadetinde 
kendilerine rehberlik edeceğimiz ve bir-
likte ibadet edeceğimiz hacı adaylarını, 
kalben ve ruhen bu ibadete hazırlamalı-
yız.” diye konuştu. Bir kişinin hac orga-
nizasyonunda birçok kere görev yapmış 
olsa dahi ilk seferki heyecanı, dikkati, 
titizliği asla elden bırakmaması gerekti-
ğine vurgu yapan Başkan Erbaş, 2018 yılı 
hac organizasyonunun her kademesinde 
görev alacak bütün personele kolaylıklar 
ve başarılar diledi. Toplantıya, Başkan 
Yardımcısı Osman Tıraşçı ile Hac ve 
Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver 
Günenç de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac 
organizasyonuyla, Ankara’dan 

kutsal topraklara gidecek hacı aday-
larının ilk kafilesi, Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Esenboğa 
Havalimanı'nda bir program düzenlen-
di. Programda konuşan Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türk 
milletinin hac ibadetini yerine getirmek 
için gösterdiği hassasiyeti ifade ederek, 
“2 milyondan fazla insanımızın hacca 
gitmek için müracaat etmesi, 500 bin-

den fazla insanımızın her yıl umreye 
gitmesi, o mübarek beldelere, Kâbe-i 
Muazzama’ya ve Mescid-i Nebevi’ye 

duyduğu hasretten ve Cenab-ı Hakk’a 
karşı gösterdiği saygıdan gelmektedir.” 
dedi. Hacca gitmeyi büyük bir hasret-

İlk hac kafilesi Ankara’dan dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türki-
ye Diyanet Vakfınca düzenlenen 

yaz kampına katılan Güneydoğu’lu kız 
öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığını 
ziyaret ettiler. Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve TDV tarafından, ‘Yazımda 
Kardeşlik Var’ sloganıyla düzenlenen 
yaz kampına katılan, Güneydoğu’lu 
kız öğrencilerle bir araya geldi. Din İş-
leri Yüksek Kurulu Başkanlığı Konfe-
rans Salonunda öğrencilere hitap eden 
Başkan Erbaş, öğrencileri Başkanlıkta 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Öğrencilerle birlikte İstik-
lal Marşı’ndan kıtalar okuyan Erbaş, 
“İstiklal Marşı’nın her bir mısrası bi-
zim için bir ders niteliğindedir. Her bir 
mısrası hikmet yüklüdür. Orada vatan 
sevgisi, birlik ve beraberlik, yiğitlik var.” 

dedi. Peygamber Efendimizin insanları, 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 
gönderildiğini ifade eden Başkan Er-
baş, Kur’an-ı Kerim’de insanların silm’e, 
barışa girmelerinin emredildiğine işa-
ret ederek, “İslam’ı ön plana çıkarınız, 
onun dışındaki diğer şeyleri bir tarafa 
bırakınız. Müslüman olunuz ve barış 
içerisinde yaşayınız.” diye konuştu. 
Müslümanların, İslam medeniyetinin 
özünü temsil ettiklerini belirten Erbaş, 
“Müslümanlar farklı farklı renklerden, 
dillerden ve kültürlerden olmalarına 
rağmen, İslam şemsiyesi altında bir 
araya geldi. Bizim medeniyetimizi yük-
selten en önemli şey; bilgi, hikmet, ilim 
ve irfandır. İnşallah sizler buna çok 
önem vereceksiniz.” ifadelerini kullan-
dı. Kitap okumanın önemine değinen 
Başkan Erbaş, “Okuma alışkanlığı edi-

niniz. Eğer biz, okuma alışkanlığı edinir 
ve okuma planlaması ile kendimizi ye-
tiştirirsek, medeniyetimizi temsil eden 
gençler, insanlar olarak etrafımıza ışık 
saçarız. Öğrendiklerimizi hayatımıza 
yansıtırsak, yürüyüşümüz bile örneklik 
teşkil eder.” dedi. Başkan Erbaş, öğren-
cilere dini, Kur’an ve sünnetten öğren-
meleri tavsiyesinde bulundu.

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen 
yaz kampına, Diyarbakır, Batman, Si-
irt, Şırnak, Hakkâri ve Mardin’den 801 
öğrenci katıldı. Kampta öğrencilere, 
Kur’an-ı Kerim, temel dinî bilgiler ders-
lerinin yanı sıra, kültür ve sanat etkin-
likleri ile sosyal aktiviteler de düzenlen-
di. Programa, Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel 
Müdürü Bünyamin Albayrak da katıldı.

Başkan Erbaş, Güneydoğu’dan gelen öğrencilerle buluştu

le bekleyen hacı adaylarını tebrik eden 
Tıraşçı, “Cenab-ı Hak, onları sağlık ve 
afiyet içinde bu ibadeti usulüne uygun 
olarak yapmaya muvaffak kılsın.” ifa-
delerini kullandı. Başkanlığımızca hacı 
adaylarına, hac ibadetiyle ilgili seminer-
lerde bilgiler verildiğini belirten Tıraşçı, 
“Bundan sonra da hocalarımız, kafile 
başkanlarımız ve grup görevlilerimiz, 
Mekke ve Medine’de görevlendirilen 
irşat ekibinde yer alan hocalarımız sizi 
bilgilendireceklerdir. Sizlerden istirha-
mım, iyi ibadet edebilmeniz için rehber 
olarak görevlendirilen kafile başkanları-
na ve din görevlilerine uymanızdır. On-
ların, sizden yapmanızı istediği şeyler, 

sizin daha iyi bir hac yapmanız, sağlıklı 
ve güvenli olarak bu ibadeti tamam-
layıp ülkemize, eşinize, dostunuza ve 
çoluk çocuğunuza kavuşmanız içindir.” 
dedi. Hac ibadeti için büyük bir organi-
zasyon yapıldığını dile getiren Tıraşçı, 
“Bu organizasyonun en güzel şekilde 
tamamlanması için Hac ve Umre Hiz-
metleri Genel Müdürlüğümüz tüm ha-
zırlıklarını tamamladı.” diye konuştu. 
Peygamber Efendimizin, ‘Mebrur olan 
bir haccın karşılığı sadece ve sadece 
cennettir.’ buyurduğunu hatırlatan Tı-
raşçı sözlerini şöyle tamamladı: “Pey-
gamber Efendimizin müjdesine nail 
olarak ailelerinize, çocuklarınıza, eş ve 

dostunuza dönmenizi Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı yol-
culuklar diliyorum.” Suudi Arabistan'ın 
Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulke-
rim El-Hireyci de konuşmasında, hac 
yolcularına hizmet etmekten memnu-
niyet duyduklarını belirterek hacıların 
ibadetlerini kolaylıkla yapmaları için 
gayret gösterdiklerini kaydetti. İl Müf-
tü Vekili ve Çankaya İlçe Müftüsü Ali 
Gülden’in yaptığı duanın ardından, hacı 
adayları kutsal topraklara uğurlandı. 
Programa, Hac ve Umre Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Enver Günenç, Ankara İl 
Müftülüğünden yetkililer ve çok sayıda 
hacı adayı ile yakınları katıldı.
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'2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban 
Kesim Programı’ tanıtım toplan-

tısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Başkan Erbaş toplantıda, bu yıl vekâletle 
kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, 
yurt dışında ise 625 TL olarak belirlen-
diğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfının ortaklaşa yürüttüğü, 
‘2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Ke-
sim Programı’ tanıtım toplantısı, Baş-
kan Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Başkan Erbaş, kur-
ban ibadetinin İslam âlemi için fayda-
lar getirmesi temennisinde bulundu. 
Vekâletle Kurban Kesim Programı için 
bu yıl, ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Ya-
kınlaş’ sloganını belirlediklerini ifade 
eden Erbaş, TDV’nin Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile işbirliği içinde kurbanlarının 
dinî usullere uygun şekilde kesilmesini 
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını is-
teyen vatandaşlara, 1993 yılından beri 
yardımcı olduğunu söyledi. TDV’nin, 
‘Emanetleriniz, emanetimizdir’ düs-
turuyla hareket ettiğinin altını çizen 
Başkan Erbaş, “Vakfımız, kurban faali-
yetlerini büyük bir hassasiyet ve itina ile 
yürütmekte olup, dinî esaslara uygun 
ve güven veren bir yapılanmayla bu yıl 
da gönül coğrafyamıza hizmet etmeye 
hazırdır.” dedi.

Yurt içinde 280 noktada, yurt dışında 
ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kesim 
ve dağıtım yapılacak

Yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt 
dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde 

Başkanlık personeli, TDV görevli ve gö-
nüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtımın 
gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan 
Erbaş şöyle konuştu: “Vekâletle kurban 
kesim programı, Türkiye’de müftülük-
lerimiz, yurt dışında ise büyükelçilikler, 
müşavirlikler, ataşelikler, koordinatör-
lükler ve ilgili ülkelerdeki dinî idareler ve 
yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yü-
rütülmektedir. Yeryüzünde iyilik hâkim 
oluncaya kadar durmaksızın çalışmayı 
şiar edinen vakfımız, kestiği kurbanları 
yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığın-
macılara, Kur’an kurslarına ve öğrenci 
yurtlarına ulaştırmaktadır. Yurt dışında 
ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatış-
maların yoğun olduğu Afrika’dan baş-
lamak üzere Orta Asya’dan Balkanlar’a, 
Kafkasya’dan Uzak Doğu ve Latin 
Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğ-
rafyada, mazlum kardeşlerimize kurban 
dağıtımı yapılmaktadır. Vakfımız 25 
yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu ile 
üstlendiği ulvi emanetin bilinci ve suis-
timale asla müsaade etmeyen disiplini ile 
vekâletle kurban kesimi noktasında öncü 
ve örnektir. Bugüne kadar 1 milyon 364 
bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı 
vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir.” 

FETÖ kurban ibadetini bir menfaat 
çarkına dönüştürdü

Vekâleti alınan kurbanların, vekâlet 
sahiplerinin isimlerinin tek tek oku-
narak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeli, TDV görevli ve gönüllüleri 
nezaretinde kesildiğini belirten Başkan 
Erbaş, “Bu noktada hain terör örgütü 
FETÖ’nün, milletimizin imanını ve gü-
venini istismar ederek kurban ibadetini 

nasıl bir menfaat çarkına dönüştürdü-
ğünü hatırlatmak isterim. Topladıkları 
kurban paralarını yerine ulaştırmayan 
örgüt, süfli emelleri uğruna milletimi-
zin emanetini çarçur ettiği gibi, Pey-
gamberimizin ve İslam büyüklerinin 
adını da istismarına alet ederek, onlar 
için kurban kesmek gibi asılsız vaatler-
de bulunmuştur. Kurban ve yardım pa-
ralarının usulsüz bir biçimde televizyon 
programlarına, başka ülkelerdeki lobi 
faaliyetlerine ve seçim kampanyaları-
na, temsil, ağırlama işlerine, toplantı ve 
gezi etkinliklerine harcandığı hususları-
nın ortaya çıkmış olması acı bir gerçek-
tir. İhanetin, emanete hıyanetin elbette 
dünyada olduğu gibi, ahirette de ağır 
bir karşılığı vardır. Vatandaşlarımızı, 
kurban vekâleti konusunda iyi niyetli, 
güvenilir, şeffaf ve potansiyel çalışma-
lara yönelmeye, istismara karşı uyanık 
ve hassas olmaya davet ediyorum.” dedi.

Din istismarıyla mücadele amacıyla 
40 ilde daha bilinçlendirme 
seminerleri düzenlenecek

Din istismarıyla mücadele amacıyla 
geçtiğimiz aylarda, 41 ilde gerçekleş-
tirilen bilinçlendirme seminerlerinin, 
13-15 Temmuz arasında da kalan 40 
ilde yapılacağını dile getiren Başkan 
Erbaş, “Başkanlığımızın birim amirleri, 
uzmanları, müftü ve vaizleri tarafından 
verilen seminer ve bilgilendirme ziya-
retleri, illerde vali ve rektörlerimizden il 
idari kadrolarına, yazılı ve görsel basın 
organlarından sivil toplum kuruluşla-
rına, din görevlilerimizden halkımıza 
uzanan geniş bir yelpazede muhatap-
larına ulaşmaktadır.” şeklinde konuştu.

‘2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı’
tanıtım toplantısı
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Yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt 
dışı kurban bedeli ise 625 TL
TDV tarafından bu yıl vekâlet yoluyla 
kurban kesim bedellerinin yurt içinde 
850 TL, yurt dışında ise 625 TL olarak 
belirlendiğini ifade eden Başkan Erbaş, 
“Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.
org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr ad-
reslerinden online bağış yapabilmenin 
yanı sıra, il ve ilçe müftülüklerimize, 
cami görevlilerimize, tüm PTT şubele-
ri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da 
kurban programına katılıp kurbanları-
nı vekâlet yoluyla kestirebilirler.” dedi. 

Başkan Erbaş, vatandaşların (0312 416 
90 00) numaralı çağrı merkezini ara-
yarak kurban vekâleti hakkında detaylı 
bilgi alabileceklerini hatırlatarak, yurt 
dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların 
da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve 
Ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve 
din görevlileri vasıtasıyla kurban bağış-
larını yapabileceklerini söyledi.

“Duamız, kurbanların aziz vatanımızda 
birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet 
ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile 
olması, Müslüman coğrafyalarda elimi-
zin ulaştığı her noktaya barış, bereket, 

esenlik ve merhamet taşımasıdır.” ifa-
delerini kullanan Başkan Erbaş, sözleri-
ni şöyle tamamladı: “Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da cömert ve özverili milletimizin 
kurbanları, dünya üzerinde en ücra ül-
kelere ulaşan birer güven ve muhabbet 
mektubu olacaktır.” Toplantıda, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ek-
rem Keleş, Başkan Yardımcıları Osman 
Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ra-
mazan Muslu ve Burhan İşliyen, TDV 
Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da 
hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ile Kırgızistan Cumhuriye-

ti Müslümanları Dinî İdare Başkanı 
Maksatbek Hacı Toktomushev, Biş-
kek Cumhuriyet Merkez İmam Serah-
si Camii, ‘Ortak İşletim Protokolü’nü 
imzaladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Cumhuriye-
ti Müslümanları Dinî İdare Başkanı 
Maksatbek Hacı Toktomushev’i kabul 
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Erbaş, iki ülke ara-
sındaki iş birliğinin eskiden beri devam 
ettiğini, özellikle Başkanlık aracılığıyla 
Kırgız öğrencilerin, Türkiye’de eğitim 
almalarının kendilerini mutlu ettiğini 
söyledi. Bu konudaki çalışmaların arta-
rak devam edeceğini dile getiren Erbaş, 
Başkanlığın bünyesinde Kırgızistan’da 
15’e yakın din görevlisinin bulunduğu-
nu ve din hizmetlerine destek verdiğini 
hatırlattı. İki ülkenin din hizmetleri, din 
eğitimi ve kültürel faaliyetler alanların-
daki işbirliğini geliştirmesinin hayırlara 

vesile olacağını ifade eden Başkan Er-
baş, “En çok önem vermemiz gereken 
konuların başında, doğru dinî bilgiyle 
gençlerimizi, çocuklarımızı donatmak. 
Dini istismar eden gruplara karşı da bir-
likte hareket ederek insanımıza, Kur’an 
ve sünnet ilkelerine uygun bilgiyi ver-
memiz gerekiyor. Bununla ilgili karşı-
lıklı iş birliğine her zaman açığız.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi 
kazanması, Müslüman ülkelere 
sevinç getirdi
Kırgızistan Cumhuriyeti Müslüman-
ları Dinî İdare Başkanı Toktomushev 
ise Başkan Erbaş’a, kabulünden dolayı 
teşekkür etti. Başkan Erbaş’a, Kırgız 
halkının selamını ileten Toktomushev, 
“Yeni bir seçim oldu. Bu seçimde ben 
İstanbul’daydım. Burada bayram yap-
mış oldum. Bütün Müslüman ülkelerin 
gözü buradaydı, bu seçimdeydi. Recep 
Tayyip Erdoğan Bey’in seçimi kazanma-
sı, Müslüman ülkelere sevinç getirdi.” 
dedi. Orta Asya’dan Türkiye’ye gelen 

öğrencilerin hafızlık yaptığını ve dinî 
eğitim aldığını hatırlatan Toktomushev, 
“Bunun, iki halk için de büyük bir fayda 
sağlayacağına, birlik getireceğine inanı-
yorum.” diye konuştu.

Görüşmenin ardından Başkan Erbaş ve 
Toktomushev, Başkanlığımız Toplantı 
Salonundaki protokol imza törenine 
geçti. Başkan Erbaş törende yaptığı ko-
nuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfının yapmış ol-
duğu caminin hem açılışı ile ilgili hem 
de açıldıktan sonraki süreçlerde yerine 
getirilmesi gereken faaliyetlerle ilgili bir 
protokol imzalayacaklarını söyledi. Pro-
tokolün iki ülke arasındaki iş birliğine 
katkı sağlayacağını ifade eden Başkan 
Erbaş, “Hem din hizmetleri, cami hiz-
metleri noktasında hem de doğru dinî 
bilgiyle çocuklarımızı, gençlerimizi, in-
sanımızı yetiştirmemize büyük bir kat-
kı sağlayacaktır.” dedi. Kur’an-ı Kerim, 
Arapça, ilmihâl, tefsir, hadis ve fıkıh gibi 
derslerin camide sürekli okutularak, 
oraların bir medrese hâline getirilme-
sinin önemli olduğunu belirten Erbaş, 
“Camilerimizin hem din eğitimi hem de 
ibadet ve din hizmeti noktasında fonk-
siyonel bir şekilde kullanılmasını arzu 
ediyoruz.” diye konuştu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı-
nın iş birliğiyle Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te yapımı tamamlanan ve önü-
müzdeki aylarda açılışı yapılacak Biş-
kek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi 
Camiinde, 9 bin kişi aynı anda ibadet 
edebilecek.

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii  
‘Ortak İşletim Protokolü’
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ‘Yazımda Kardeşlik Var’ te-

masıyla İstanbul’da düzenlenen yaz 
kampını ziyaret etti. Başkan Erbaş, mil-
let olarak güçlü olmanın yolunun, birlik 
ve beraberlikten geçtiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfının, terör mağduru ço-
cuklara yönelik Ankara ve İstanbul’da 
düzenlediği yaz kampına, Doğu Ana-
dolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rinden 801 çocuk katılıyor. İstanbul’da 
Kredi Yurtlar Kurumu Mimar Sinan 
Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştiri-
len kampta çocuklarla bir araya gelen 
Başkan Erbaş, kampa katılan çocukları 
tebrik ederek onlarla birlikte olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklarla birlikte İstiklal Marşından 
kıtalar okuyan Başkan Erbaş, “İslam 
şairi Mehmet  Akif  Ersoy, öyle bir 
güzel eser bırakmış ki bizlere, hiçbir 
nâmahrem elinin mabetlerimize değ-
memesini istiyor, bunun için dua edi-
yor. Mabetlerimiz, camilerimiz ülkemi-
zin, vatanımızın süsü. Edirne’den Van’a, 
Trabzon’dan Hakkâri’ye kadar nereye 
gitsek, camilerimiz minareleriyle süs-
lemiştir.” dedi. Müminlerin birbirleri-
ni sevmelerinin önemini, Peygamber 
Efendimizin hadislerinden örneklerle 
anlatan Başkan Erbaş, “Asırlardan beri 

Anadolu topraklarında birbirimizi se-
verek, muhabbet ve huzur içerisinde 
yaşamışız. Birliğimiz ve beraberliğimiz 
yükseldikçe, biz millet olarak hep üstün 
olmuşuz. Çünkü millet olarak güçlü ol-
manın yolu, birlikten ve beraberlikten 
geçiyor.” diye konuştu.

Elinizden ve dilinizden hiç kimseye 
zarar gelmemeli

‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarı-
lın, bölünmeyin, parçalanmayın’ ayetini 
hatırlatan Başkan Erbaş, “Buradaki ip; 
Kur’an-ı Kerim’dir, İslam’dır, Peygam-
ber Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. 
Bütün bunlar Allah’ın ipidir. Bütün 
Müslümanlar için en önemli iki kaynak 
Kur’an ve Sünnet’tir.” ifadelerini kullan-
dı. Peygamber Efendimizin Müslümanı, 
elinden ve dilinden diğer insanların 
emin olduğu kimse olarak tanımladığı-
nı belirten Erbaş, “Herkes benden emin 
olmalı. Elimden, dilimden hiç kimseye 
zarar gelmemeli düşüncesi içerisinde, 
kendimizi yetiştirmemiz lazım. İşte 
o zaman biz, peygamberimize layık 
bir ümmet olmuş oluruz.” dedi. Halid 
bin Velid’in oğlu Hazreti Süleyman’ın 
Diyarbakır’ı fethettiğini belirten Başkan 
Erbaş şöyle devam etti: “Hazreti Pey-
gamberin vefatından kısa bir süre sonra 
Müslümanlar, Diyarbakır’a, Hakkâri’ye, 
Şırnak’a, Mardin’e, Siirt’e geldiler. Şunu 

çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu 
toprakları içerisinde İslamla şereflenen 
ilk şehirler, doğu ve güneydoğu illeri-
mizdir. Sadece Diyarbakır’da 27 saha-
benin kabri var. Oraya yerleşen 500 
kadar sahabenin kabirlerinin yerini ise 
bilmiyoruz.”

İçinizden dünya çapında bilim 
adamları çıksın istiyoruz

Eğitim konusunda öğrencilere önem-
li tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, 
“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizleri 
desteklemeye hazırız. Yeter ki siz niyet 
edin çalışın. Biz her zaman sizlerin ya-
nındayız.” ifadelerini kullandı. Müslü-
manlar için dinî ilimlerin ve fen bilim-
lerinin önemli olduğunun altını çizen 
Başkan Erbaş, “Biz istiyoruz ki içinizden 
dünya çapında bir matematikçi, fizikçi, 
kimyacı çıksın. Yine dinî ilimlerde en 
üst seviyede tefsirci, hadisçi, kelamcı 
sizin içinizden çıksın. Bunun için gay-
ret ediyoruz.” şeklinde konuştu. Başkan 
Erbaş, öğrencilere okuma alışkanlığı 
edinmelerini ve ibadetlerini ihmal et-
memelerini tavsiye etti. İstanbul Müf-
tüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın 
da katıldığı programın sonunda iki öğ-
renci, Başkan Erbaş’a hat levhası  hedi-
ye etti. Programda ayrıca, kız ve erkek 
öğrencilerden oluşan koro tarafından 
ilahiler okundu.

Başkan Erbaş, ‘Yazımda Kardeşlik Var’
yaz kampını ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe 

Millet Camiinde düzenlediği, ‘15 Tem-
muz Şehitleri Mevlit Programı’, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ikinci yılı münasebe-

tiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca, ülke 
genelinde gerçekleştirilen programlar 
kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi Beştepe Millet Camiinde ‘15 Tem-
muz Şehitleri Mevlit Programı’ yapıldı. 
Türkiye’nin seçkin hafızlarının Kur’an-ı 
Kerim tilavet ettiği programda, mevlit 

okundu, Başkanlığımız Musiki Korosu 
da ilahiler seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için 
Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat 
Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
kabine üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı 

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü’ dolayısıyla ülke genelinde prog-
ramlar düzenledi. 

Başkanlığımız, ‘15 Temmuz Demokra-
si ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla ülke 
genelinde düzenlenecek programlara 
ilişkin, il ve ilçe müftülüklerine genel-
ge gönderdi. İl ve ilçe müftülüklerine 
gönderilen genelgede, 15 Temmuz ru-
hunun, çocuklar ve milletin nezdinde 
ortak bir bilince dönüştürülmesinin bü-
yük önem arz ettiği ifade edildi. Başkan-
lığın öncülüğünde milletin katılımıyla 
‘Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz’ 
kampanyasının başlatıldığı, bütün cami 
ve Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim 
en az bir kez hatim edildi. Etkinlikler 
kapsamında, 13 Temmuz Cuma günü 
cuma namazı öncesinde, merkez cami-
lerde şehitlerin ruhları için ‘Kur’an-ı Ke-
rim Ziyafeti’ programları yapıldı. Diğer 
cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruh-
larına ithafen Kur’an-ı Kerim okundu. 
Başkanlığımızca hazırlanan, ‘15 Tem-
muz’ konulu cuma hutbesi de Türkiye 
genelindeki camilerde ve mescitlerde 
irad edildi. Ayrıca turistlerin ziyaret et-

tiği camilerde ve Arap nüfusun yoğun 
olduğu bölgelerde, cuma hutbesinin 
İngilizce, Almanca ve Arapça’sının oku-
tulması sağlandı.

90 bin camide salâ okundu

Yaz Kur’an kursu öğretici, öğrenci ve ve-
lilerinin katılımıyla, vatan sevgisi, milli 
birlik ve beraberlik konulu, ‘Şehitleri-
mizi Anma Özel Programı’ düzenlendi. 

Ceza infaz kurumları ve geçici barın-
ma merkezlerinde, ‘15 Temmuz’da Ne 
Oldu?’ başlıklı konferanslar gerçekleş-
tirildi. Mülki amirlerin başkanlığında 
halkın katılımıyla icra edilecek toplantı-
larda müftüler, şehitlerin ruhu için dua 
etti. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği 
gece saat 00.13’te; Türkiye genelinde 
90 bin camide, eş zamanlı olarak salâ 
okundu. Ayrıca camiler sabah namazına 
kadar açık kaldı ve minarelerin ışıkları 
yandı. Öte yandan, 9-15 Temmuz'da 
müftülerin başkanlığındaki heyetler-
ce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler 
ziyaret edildi. 41 ilde görevlendirilen 
ekipler tarafından, ‘Dini İstismar Eden 
Terör Örgütleri ile Mücadele Seminer-
leri’ verildi. Temmuz ayı içinde tüm il-
lerde vatandaşlara yönelik, ‘15 Temmuz 
ve Din Güvenliğimiz’ konulu konferans-
lar verildi. Hafta boyunca vaazlarda ve 
yerel medya organlarında şehitlik, millî 
irade ve dinî değerlere sahip çıkmanın 
önemini anlatan konuşmalar yapıldı. 
Ülke genelinde eş zamanlı okunacak 
salâlar başta olmak üzere yapılacak olan 
diğer tüm programlar hakkında vatan-
daşlar bilgilendirildi.

Diyanet, 15 Temmuz’da tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenledi

Beştepe Millet Camiinde ‘15 Temmuz Şehitleri  
Mevlit Programı’ yapıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Tem-

muz Şehitler Köprüsü’nde, ‘15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluş-
ması’ gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, torunla-
rı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat 
Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş eşlik ettiler. Şehitler Anıtı’nı 

ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve beraberindekiler, Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın şehitler için 
yaptığı duaya ‘amin’ diyerek eşlik ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’ 
gerçekleştirildi

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı program-
da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehitler 
için Kur’an-ı Kerim okudu. Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program 
öncesinde, şehitler için okunan 100 bin 
hatmin duasını yaptı.

Başkan Erbaş, yaptığı duada şu niyazda 
bulundu: “Okumuş olduğumuz 100 bini 
aşkın hatm-i şeriflerden hasıl olan sevabı, 
evvelen bizzat hulasa-i kâinat, iki cihan 
serveri, gözlerimizin nuru, kalplerimizin 
süruru sevgili Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed Mustafa’nın mübarek, mü-
nevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibeleri-
ne hediye eyledik vasıl eyle Allah’ım! Ya 
Rabbel âlemin, Bedir’den 15 Temmuz’a, 
Çanakkale’den günümüze bütün şehitle-
rimizin ruhuna hediye ediyoruz sen vasıl 
eyle. Ruhlarını ferahnak eyle Allah’ım. 
Kabirlerini cennet bahçelerinden bir 
bahçe eyle. Ya Rabbel âlemin, 15 Tem-
muz gecesi dış güçlerin maşası olan hain-
lere karşı vatanımızın müdafaası uğruna 
canlarını siper eden, milletimizin bekâsı 
için canından, malından vazgeçen, al 
bayrağın gök kubbemizde var gücüyle 
dalgalanması için kanını veren, mina-
relerden yükselen salâlarla meydanlara 
koşan; imanlarından aldıkları güç ve 
heyecanla din-i devlet, mülkü millet, 

rızaen lillah, istiklal ve istikbalimiz için 
canlarını feda eden bütün şehitlerimizin 
ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Kabirle-
rini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. 
Kabirlerini, Kur’an’ın nuruyla pürnur eyle 
Allah’ım. Her birine rahmet ve minnet 
borçlu olduğumuz imanlarımızın şahitle-
ri, mübarek şehitlerimizin anne-baba, eş, 
evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ve hayırlı 
ömürler nasip eyle. Şehitlerimizin şeha-
detlerine şahitlik eden çelik zırhlara, top 
ve silahlara iman dolu göğüslerini siper 
eden gazilerimizi iki cihanda aziz eyle, 
kendilerine acil şifalar ve hayırlı ömürler 
ihsan eyle Allah’ım! Bu toprakları vatan 
edindiğimiz günden bugüne, Malazgirt’te, 
Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 
15 Temmuz’da yurdumuzun her ye-
rinde, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda ve tüm cephelerde, bu bay-
rak, bu ezan, bu devlet, bu millet ve bu 
vatan için mücadele edip canını feda eden 
şehitlerimizden ve gazilerimizden razı ol 
Allah’ım. Onları cennetinle, cemalinle 
müşerref eyle Allah’ım! Ya Rabbel âlemin, 
kahraman ordumuzu, güvenlik güçleri-
mizi havada, karada ve denizde her daim 
mansur ve muzaffer eyle. Dahilî ve haricî 
düşmanlara karşı kendilerine yardım eyle 
Allah’ım. Birlik ve beraberliğimizi bozma-

ya çalışan hainlere fırsat verme Allah’ım. 
Ya Rabbel âlemin, milletimizin dinî ve 
manevi duygularını istismar eden, bir-
lik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan, 
millet varlığımıza kasteden, milletin si-
lahlarını millete karşı kullanan hainleri 
kahr u perişan eyle Allah’ım. Bir daha 
böyle bir şeye teşebbüs etmelerine fırsat 
verme Allah’ım. Ya Rabbel âlemin, yer-
yüzündeki mazlumların umudu, kimse-
sizlerin, gariplerin, mültecilerin, muha-
cirlerin sığınağı olan aziz milletimizi ve 
cennet vatanımızı, her türlü felaketten, 
kötülükten muhafaza eyle Allah’ım. Va-
tanımızın bölünmez bütünlüğü, milleti-
mizin huzur ve mutluluğu için gece gün-
düz çalışan, gayret gösteren, fikir üreten, 
mesai harcayan tüm devlet erkânına sen 
yardım eyle Allah’ım. Hayırlı işlerinde 
onları muvaffak kıl, doğru kararlar al-
malarını kendilerine nasip eyle.” Progra-
mın sonunda, Türkiye Diyanet Vakfının 
standında dağıtılan, ‘FETÖ Örgütlenmiş 
Din İstismarının Tahlili’, ‘Gülen Yapı-
lanması 15 Temmuz’a Giden Süreçte 
FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler’, ‘FETÖ 
Din İstismarının Arkasında Gizlenen 
Terör Örgütü ve DEAŞ: Dehşete Dayalı 
Bir Din İstismarı’ kitaplarına vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.
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Şehitler Köprüsü üzerinde hazırlanan 
platformda halka hitap etti. Halkın yo-
ğun ilgi gösterdiği programda Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,”15 Temmuz Türk 
milletinin yeniden dirilişinin, yeniden 
şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar 
karşısında tekrar kıyama kalkmasının 
adıdır. 15 Temmuz; milli iradenin vesa-
yete, cesaretin ihanete, milletin hainle-
re galebe çaldığı, insanlık tarihine altın 
harflerle yazılmış büyük bir demokrasi 
mücadelesinin adıdır. Bu mücadele-
nin ve zaferin sahibi 81 milyonun ta-
mamıdır.” dedi. Erdoğan, “15 Temmuz 
Destanı’nı selamladığımız bu anlamlı 
günde, 100 bini aşkın hatm-i şerifle, 
dualarla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle 
şehitlerimizin ruhlarını mesrur eyle-
mek üzere bu adımları attık ve bugün 
sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 
81 vilayette anma törenlerimiz devam 
ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi, 
FETÖ’cü alçaklar karşısında kanlarıyla 
destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, 
bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Terörle mücadele eden yurt dışı operas-
yonlara kadar vatanımızın bekası, mil-
letimizin huzuru için şehadete yürüyen 
tüm kahramanları tekrar kemâl-i edeple 
yâd ediyorum. Gazilerimize, cesaretleri 
ve fedakârlıkları için ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyor, Allah’tan 
hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyo-
rum.” diye konuştu.

Tarihimiz boyunca kazandığımız her 
zaferin gerisinde fedakârlık, azim ve 
cesaret vardır

Derin bir kederi ve büyük bir gururu 
yüreklerinde hissettiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam 
etti: “Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir 
gecede kaybetmenin hüznünü tekrar 
yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşi-
ne az rastlanır bir direnişe imza atmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha 
ömrünün baharındaki, 16-17 yaşında-
ki gencecik fidanları toprağa vermenin 
acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda 
da vatanımızı kurtarmanın onurunu 
hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer, al-
tın tepside sunulmaz. Fetih sancağı ko-
layca burca dikilmez. Bedel ödemeden 
hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz 
boyunca kazandığımız her zaferin geri-
sinde fedakârlık vardır, azim, dirayet ve 
cesaret vardır. Buna özellikle Çanakkale 
Zaferi’mizle İstiklal Harbi’mizde çok ya-
kından şahit oluyoruz.”

Milletimiz, vatanına namahrem 
elinin değmesine müsaade 
etmemiştir
15 Temmuz Zaferi’nin büyük bir 
fedakârlığın eseri olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zafer 
milletimizin direnişi yanında, o gece 
tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit 
ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. 
Silah ve bomba seslerinin gecenin ka-
ranlığını deldiği o gece Türk milleti, ce-
sareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu top-
raklarda Çanakkale ruhunun, Kuvay-ı 
Milliye şuurunun hâlen diri olduğunu 
göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan si-
lahları karşısında, milletimiz canından, 
kimi zaman canından çok değer verdiği 
evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanı-

na namahrem elinin değmesine müsa-
ade etmemiştir.” dedi.

Bu milletin bir ferdi olmakla iftihar 
ediyorum

“‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla Kurtu-
luş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Türk 
milleti, 15 Temmuz gecesi de ‘Gün 
vatana sahip çıkma günüdür’ diyerek 
darbecileri püskürtmüştür.” diyen Er-
doğan, “100 sene önce Anadolu’yu 
işgalcilere dar eden kahramanların 
torunları, 15 Temmuz’da da FETÖ’cü 
alçaklara meydanları, sokakları, işte bu-
gün üzerinde toplandığımız şu köprü-
yü dar etmiştir. Bu millet, FETÖ eliyle 
Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye 
edilmesine, müstemlekecilerin uydusu 
hâline getirilmesine izin vermemiştir. 
Ben, bu milletin bir ferdi olmakla iftihar 
ediyorum.” şeklinde konuştu. “Ya Rab, 
bu millete hizmet etmeyi bizlere nasip 
et.” niyazında bulunan Erdoğan şöyle 
devam etti: “İnşallah efendi olmaya de-
ğil, hizmetkâr olmaya geldiğimiz bu yol-
da çok daha büyük hizmetler vermeye 
bizleri muktedir kıl. "15 Temmuz, Türk 
milletinin yeniden dirilişinin, yeniden 
şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar 
karşısında tekrar kıyama kalkmasının 
adıdır. Şairin dediği gibi, ‘Ezan-ı Bilal 
için, o şanlı hilal için, bizler istiklal için 
kıyam ettik, kıyam.’ 15 Temmuz, milli 
iradenin vesayete, cesaretin ihanete, 
milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık 
tarihine altın harflerle yazılmış büyük 
bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu 
mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyo-
nun tamamıdır.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş da şehitler için okunan 100 

bini aşkın hatmin duasını yaptı.

Başkan Erbaş, 100 binlerce insanın el-
lerini açıp ‘amin’, diyerek eşlik ettiği 
duasında şu niyazda bulundu: “Oku-
nan hatm-i şeriflerden hasıl olan seva-
bı, özellikle şu mekânda senin rızana 
ulaşmak için fedai can eden şehitleri-
mizin ervahına hediye eyledik, sen va-
sıl eyle Allah’ım. Ya Rabbel âlemin, 15 
Temmuz gecesi hem burada hem ül-
kemizin her yerinde vatan için, bayrak 
için, ezan için, namus için, fedai can 
eden bütün şühedamızın ervahına he-

diye eyledik, sen vasıl eyle Allah’ım. Ya 
Rabbel âlemin, vatanımızı, milletimizi 
her türlü kötülüklerden, kazalardan, 
belâlardan, darbe ve işgal teşebbüslerin-
den sen muhafaza eyle Allah’ım. Birliği-
mizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim 
eyle, bizleri ecdadımızın yolundan sen 
ayırma Allah’ım. Vatan için mücadele 
ederken gazi olan bütün gazilerimize 
şifalar nasip eyle Allah’ım. Kendileri-
ne hayırlı ömürler nasip eyle Allah’ım. 
Kahraman ordumuzu karada, denizde, 
havada her veçhile mansur ve muzaf-
fer eyle Allah’ım. Yurdumuzun içinde 
ve dışında teröristlerle mücadele eden 

kardeşlerimize, ordumuza, askerimize, 
polisimize, sen yardım eyle Allah’ım.”

Darbeyi durduran salâlar, 
minarelerde yeniden yankılandı

FETÖ’nün darbe girişiminin 2. yılında 
darbeleri durduran salâlar, aynı saatte 
minarelerde yeniden yankılandı. Diya-
net İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz ruhu-
nun ortak bir bilince dönüştürülmesi 
amacıyla, Türkiye genelinde gerçekleş-
tirdiği programlar kapsamında, 15 Tem-
muz gecesi 00.13’te, Türkiye’deki 90 bin 
camide salâları yeniden okuttu.

Ayrıca camiler sabah namazına kadar 
açık kaldı, minarelerin ışıkları yandı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Din Hizmetleri Genel Müdür-

lüğünün, 15 Temmuz’un 2. yılı münase-
betiyle düzenlediği, ‘Gazilerin Dilinden 
15 Temmuz Programı’na katıldı. Prog-
ramda, Diyanet İşleri Başkanlığı perso-
nelinden, 15 Temmuz gecesi gazi olan 
Arif Bostancı, Mustafa Türker, Rasim 
Kırçiçek ve Enes Alacakaya, 15 Temmuz 
gecesi yaşadıklarını ve duygularını an-
lattılar. Başkanlık Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programda konuşan Di-
yanet İşleri Başkanı Erbaş, “Kim şehit ol-
mak istemez ki, kim gazi olmak istemez 
ki bu cennet vatan için. Çünkü bu bizim 
imanımızdan kaynaklanıyor. ‘Vatan sev-
gisi imandandır’ buyuruyor Peygamber 
Efendimiz.” dedi. Bu milletin vatan için 
gazi veya şehit olur diye, çocuklarının 
alnına kına yakarak askere gönderdi-
ğine dikkat çeken Erbaş, “15 Temmuz 
gecesinde, sadece 2 bin 196 gazimiz var. 
Ama bizim yüz binleri bulan yaşayan 
gazilerimiz var. Nerede gazi olmuşlar, 

Kore’de, Kıbrıs’ta ve Çanakkale’de yok 
edemedikleri vatanımızı, o gün bugün-
dür yok etmek için plan üstüne plan 
yapan düşmanların kurmuş oldukları 
terör örgütleriyle mücadele ederken gazi 
olmuşlar.” diye konuştu. “15 Temmuz 
gecesi, 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz 
dünya çapında büyük bir terör örgütü ile 
mücadele ederken şehit ve gazi oldular.” 
diyen Başkan Erbaş, “Ben bunun sade-
ce iç bünyemizi ilgilendiren bir terör 
örgütü olduğunu düşünmüyorum. Bu 
terör örgütünü diğerleri gibi planlayan, 
üzerimize süren, o gecenin sabahını he-
yecanla bekleyen düşman ülkeler vardı. 
Bu ülkelerin kim olduğunu da biz biliyo-
ruz.” dedi. Çanakkale’yi geçemeyenlerin, 
geçmek için 100 yıl içerisinde çeşitli de-
nemelerde bulunduklarını belirten Baş-
kan Erbaş şöyle konuştu: “İşte o zaman 
dilimlerinden birisi de 15 Temmuz gece-
siydi. Allah muhafaza eğer şehitlerimiz 
olmazsa, gazilerimiz olmazsa topyekûn 
milletimiz, ‘Hep beraber Allah’ın ipine 

sımsıkı sarılın.’ ayet-i kerimesinin emri 
gereğince bir araya gelmemiş olsalardı, 
sımsıkı birlik olmasalardı, bugün ülke-
miz bölünüp parçalanmış olacaktı. Bu 
millet onlara fırsat vermedi. Bu millet 
azmini gösterdi, cesaretini gösterdi. 
Cumhurbaşkanımızdan ülkemizin her 
yerindeki insanımıza varıncaya kadar 
canını ortaya attı. ‘Bu da bir Kurtuluş 
Savaşı’dır. İşte burası bir cephedir.’ dedi. 
Cepheye gitmek için askere gitmeyi bek-
lemedi. Kendisini potansiyel bir asker 
olarak cepheye attı. Cephe neresiydi, 
cephe o gece evinden dışarı çıkmaktı. 
O gece evlerimizden dışarı çıkarak he-
pimiz cepheye gitmiş olduk. Rabbim, 
15 Temmuz’un karanlık gecesini, 16 
Temmuz nurlu bir sabahı, aydınlık bir 
sabahı hâline getirdi." Programa, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem 
Keleş, Başkan Yardımcıları Osman Tıraş-
çı, Dr. Selim Argun ve Burhan İşliyen ile 
Başkanlık üst düzey yöneticileri ve çok 
sayıda personel katıldı.

Diyanet’te ‘Gazilerin Dilinden 15 Temmuz Programı’

Yalova’da polis ve jandarmalarla bir 
araya gelen Diyanet İşleri Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz’un tari-
hin gördüğü en büyük ihanet olduğunu 
söyledi. Yalova Gazipaşa Polis Lokalin-
de gerçekleşen programda konuşan 
Başkan Erbaş, vatanı için nöbet tut-
manın en önemli nafile ibadetlerden 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 15 Temmuz tarihin gördüğü 
en büyük ihanettir
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Ömrünü İslam bilim tarihine adayan 
ve 94 yaşında hayatını kaybeden 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, İstanbul Fatih Ca-
miinden son yolculuğuna uğurlandı. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in cenaze namazını kıldırdı. 
Fatih Camiinde öğle namazının ardın-
dan, Prof. Dr. Sezgin’in eşi Ursula ve kızı 
Hilal Sezgin taziyeleri kabul etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan da camiye gelişin-
de, Prof. Dr. Sezgin’in ailesine başsağlığı 
diledi. Cenaze namazı öncesinde bir ko-
nuşma yapan Başkan Erbaş, Sezgin’in 94 
yıllık ömrünü ilim uğrunda vakfettiğini, 
nice eserler verdiğini, insanlığın yolunu 
aydınlatmak için gece-gündüz demeden 
gayret ettiğini söyledi. Prof. Dr. Sezgin’in 
İslam dünyasına, ilim yolcularına örnek 
olacak çok güzel işler yaptığını ifade eden 
Başkan Erbaş, “İnşallah bizler de onun 
yolunda oluruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlim 
noktasında nasıl kararlı bir insan 
olduğunu gördüm
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
cenaze töreninde yaptığı konuşmada, 
Prof. Dr. Sezgin’i tanıdığı andan itibaren 
ilim noktasında nasıl kararlı bir insan ve 
nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördü-
ğünü kaydetti. Fuat Sezgin’in hayatı bo-
yunca birçok eser hazırladığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek İslam 
bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve 
diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserle-
riyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara 
dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bu-
nun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kü-
tüphanesinde yerini almış vaziyettedir.” 
şeklinde konuştu. Fuat Sezgin ile 2008’de 
İslam Bilim ve Teknoloji Müzesini kur-
duklarını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şöyle konuştu: “İnşallah müze-
nin yanına da bugün defnini yapacağız. 

Öyle bir arzusu, talebi daha önce de ol-
muştu. Bu vesileyle attığımız bu adımda 
da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 
yılını inşallah, ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin İs-
lam Bilim Tarihi Yılı’ olarak ilan edeceğiz. 
Bunun da talimatını verdik. İnşallah, bu 
da hem bilim tarihimiz hem de ilim-irfan 
tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da 
bizim onun manevi noktadaki hayatı için 
bir izdüşümü olur diye düşünüyorum.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Baş-
bakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahra-
man, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in tabu-
tuna omuz vererek cenaze aracına kadar 
taşıdılar. Sezgin’in cenazesi defnedilmek 
üzere Gülhane Parkına götürüldü. Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in cenaze namazına, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Baş-
bakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri, si-
yasiler ve akademisyenler de katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

birisi olduğunu söyledi. Sömürge güç-
leri tarafından kardeşi kardeşe vurdur-
mak için ve aynı dinin mensuplarının 
birbirini yok etmesine yönelik planlar 
ve projelerin yürütüldüğünü belirten 
Erbaş, 15 Temmuz’un tarihin gördüğü 
en büyük ihanet olduğuna dikkat çekti. 
“15 Temmuz gecesi bu millete, bütün 
düşman güçlerinin bir araya gelerek 
Çanakkale’yi geçemeyenlerin torunla-
rının, 15 Temmuz gecesi ülkemizi işgal 
etme teşebbüsü olarak görüyoruz.” di-
yen Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Yüz 

sene önce bir milletten nasıl 57 ayrı 
ülkecik çıkardılarsa, şu anda gözlerine 
büyük görünen Anadolu topraklarını 
da paramparça edip, kendi araların-
da paylaşma gibi hedefleri hâlâ de-
vam etmektedir. Ama milletimiz buna 
hiçbir zaman fırsat vermemiştir, 15 
Temmuz’da da fırsat vermemiştir. Kı-
yamete kadar da inşallah fırsat verme-
yecektir. Biz bu amaçla, bu ruhla gay-
ret edeceğiz. Neslimize de aynı ruhu 
aşılayarak bizden sonra milletimizi, 
bayrağımızı, ezanımızı, bütün manevi 

değerlerimizi, kendilerine emanet ede-
ceğimiz hayırlı bir nesil yetiştirmeye 
gayret edeceğiz.” Kur’an-ı Kerim tilavet 
edilen programda, Çanakkale Müftüsü 
Arif Gökçe de şehitlerimiz için dua etti. 
Programa, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Suat Cebeci, İl Müftüsü Turgut Açari, 
İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl 
Jandarma Komutanı Jandarma Albay 
Ali Gemalmaz, çok sayıda polis ve jan-
darma katıldı.
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‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Türkiye Finali’ Erzincan’da yapıldı

Kur’an kurslarına katılımı artırmak 
ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı 

teşvik etmek amacıyla kız öğrenciler 
arasında düzenlenen, ‘Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’ 
Erzincan’da yapıldı. Erzincan Müftülük 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
programa, Başkanlığımız Yaygın Din 
Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Vali 
Ali Arslantaş’ın eşi Hatice Rahşan Ars-
lantaş, 3. Ordu Komutanı’nın eşi Nesrin 
Savaş, İl Emniyet Müdürü’nün eşi Şeniz 
Şensoy, İl Jandarma Komutanı’nın eşi 
Sibel Aksoylu, Vali Yardımcısı'nın eşi Eb-
rar Baştürk, Müftülük personeli, Kur’an 
kursları öğreticileri, öğrenciler ve aile-
leri katıldılar. İl olarak böyle anlamlı ve 
heyecan verici bir müsabakaya ev sahip-
liği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getiren İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş, 
“Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve okumak 
her Müslümanın en hayırlı meşguliye-

tidir. Bunun için bir Müslümanın hangi 
yaşta olursa olsun, Kur’an’ı öğrenmek 
için gayret içine girmesi gerekir. Bizle-
rin, Allah’ın kitabını öğrenmek kadar 
merak ettiğimiz başka bir konu olma-
malıdır. Kur’an okumasını bilmeyen 
kardeşlerimize, Cenab-ı Hak en yakın 
zamanda öğrenmeyi nasip etsin. Bugün 
burada kimse kaybetmeyecektir. Çünkü 
Allah kelamı Kur’an’ı okuyan insan kay-
betmez, hem dünyada hem de ahirette 
kazanır. Rabbimiz bizleri, Kur’an’ı yaşa-
mayı ve onun yaşanmasına vesile olma-
yı nasip eylesin.” dedi. “Kur’an yarışması 
hayırda bir yarışmadır, bu yarışmada 
yedi bölgemizden gelen çocuklarımız 
aslında öndedirler.” diyen Yaygın Din 
Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç de 
“Öğrencilerimiz illerinde, bölgelerinde 
dereceye girdiler. Göstermiş oldukları 
gayret ve çabadan dolayı çocuklarımızı 
kutluyorum. Onları yetiştiren hocala-

rına ve ailelerine teşekkür ediyorum. 
Yavrularımızın, Kur’an’ı güzel okumakla 
kalmamak, anlama ve yaşama konusun-
da önde gidenlerden olmalarını Rab-
bimden niyaz ediyorum.” dedi. Bilgiç, 
katkılarından dolayı Erzincan Müftülü-
ğüne ve davetlilere teşekkür etti. Vali Ali 
Arslantaş’ın eşi Hatice Rahşan Arslantaş 
da emeği geçenlere teşekkür ederek ya-
rışmacılara başarılar diledi. Yarışma so-
nunda, Ankara-Yenimahalle Niyaziye 
Camii Hafize Katırcı Kız Kur’an Kursu 
Öğrencisi Enise Berra Orhan birinci, 
Tekirdağ-Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kız 
Kur’an Kursu Öğrencisi Şevval Çolak 
ikinci, Kocaeli-Gebze Tülin Yıldırım Kız 
Kur’an Kursu Öğrencisi Lütfiye Zeynep 
Aydoğdu da üçüncü oldu. Eğitim Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, dereceye 
giren öğrencilere altın hediye ederken, 
Erzincan Müftülüğü de çeşitli hediyeler 
takdim etti.

Erzincan İl Müftülüğü ve Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesinin iş 

birliğiyle, ‘Siyer ve İslam Tarihi Oku-
maları’ dersleri programı düzenlendi. 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Nizamettin Parlak öğreticili-
ğinde gerçekleşen derslerde, ‘Siyer ve 
İslam Tarihi’ konuları anlatıldı. Müftü-
lük Fuaye Salonunda yapılan derslerle 
ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Nizamet-
tin Parlak, derslere gösterilen ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl 
Müftüsü Yavuz Karabayır da Müftülük 
olarak din görevlisi, din gönüllüsü kar-
deşlerimizle, Peygamberimizi yakinen 

tanımak, onu en doğru şekilde anlamak 
ve tanıtmak maksadıyla etkinlik başlat-
tıklarını söyledi. Müftü Karabayır, prog-
rama katkılarından dolayı ilahiyat fa-
kültesine, Doç. Dr. Nizamettin Parlak’a 
ve din görevlilerine teşekkür etti. Diğer 
yandan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğünce, imam-ha-
tip liseleri arasında düzenlenen, ‘Genç 
Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması’nın bölge finali Erzincan’da 
yapıldı. Müftülük Konferans Salonun-
da gerçekleşen finale, Ağrı, Ardahan, 
Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzu-
rum, Gümüşhane, Kars ve Muş illerin-
den öğrenciler katıldı. Yarışmanın jüri 

üyeliğini, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Alıcı, İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Mustafa Yalçınkaya, Camii 
Kebir İmam-Hatibi Âdem Kocatürk ile 
Şemseddin Uçar Tatbikat Camii İmam-
Hatibi Hamit Atalay yaptı. Yarışmada, 
Erzurum Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
öğrencisi Abdullah Arfat birinci olur-
ken, Muş Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
öğrencisi Süheyl Uzer ikinci, Kars Ana-
dolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Halil 
Toptaş ise üçüncü oldu. Yarışmada de-
receye giren öğrencilere, İl Müftülüğü 
tarafından çeşitli hediyeler verildi. 

Erzincan’da ‘Siyer ve İslam Tarihi’ derslerine yoğun ilgi
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Amasya İl Müftülüğü, vaaz ve irşat 
hizmetlerini yaygınlaştırmak ama-

cıyla, din görevlilerine yönelik, ‘Vaaz 
Verebilecek Görevliler İçin Hizmetiçi 
Eğitim Kursu’ düzenledi. Kursun  açı-
lışında bir konuşma yapan İl Müftüsü 
Abdulkadir Keşvelioğlu, bu tür eğitici 
seminer ve hizmet içi eğitim kurslarının, 
Diyanet İşleri Başkanlığının bizlere sun-
duğu önemli bir fırsat olduğunu belirte-
rek, din görevlilerinin de bu fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini 
söyledi. Vaiz Mehmet Buşkun’un rehber 
öğretici olarak ders verdiği kursa katılan 
din görevlilerine, vaaz hazırlama ve sun-
ma konularında bilgi verildi.

Amasya’da yüz yüze vaaz kursu

'Erkekler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' 
Eskişehir'de gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünce her 

yıl düzenlenen, 18 yaş altı erkek öğren-
ciler arası, ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzüne Gü-
zel Okuma Yarışması’ finali Eskişehir’de 
gerçekleşti. Yarışmaya, Başkan Yardım-
cısı Osman Tıraşçı, Vali Yardımcısı İs-
mail Soykan, Başkanlığımız Yaygın Din 
Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, İl 
Müftüsü Bekir Gerek, imam-hatip orta-
okulu ve lise müdürleri, din görevlileri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez  
Çarşı Camiinde yapılan yarışmaya, 
bölge birincileri, İstanbul’dan Mu-
hammed Yahya Yıldızhan, Ankara’dan 
Mushabcan Işık, Tekirdağ’dan Yunus 
Emre Akbulut, Şırnak’tan Mehmet 
Başkurt, Adana’dan Süleyman Aşçıoğ-
lu, Konya’dan Ömer Faruk Öncel ve 
Balıkesir’den Yusuf İslam Varol katıldı. 
Yarışma sonucunda, Ankara-Keçiören 
Abdurrahman Gürses Kur’an Kursu Öğ-
rencisi Mushabcan Işık birinci, İstan-
bul-Beyoğlu Fetihtepe Merkez Kur’an 
Kursu Öğrencisi Muhammed Yahya Yıl-
dızhan ikinci, Balıkesir-Bandırma Tekke 
Ali Rıza El Bezzaz Kur’an Kursu Öğren-
cisi Yusuf İslam Varol ise jüri tarafından 
üçüncü seçildi. Eskişehir Bölge Hafızlık 
Kur’an Kursu öğrencileri ve Ziyapaşa 
hafızlık öğrencilerinin sunduğu ilahi ve 

kasideler, davetlilerden büyük beğeni 
topladı. Progamda bir konuşma yapan 
Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Da-
rul- Kurra’da hafızlığa başladığını, daha 
sonra Cumhuriyet döneminde biri 
de Eskişehir'de açılan hafızlık Kur’an 
kursunda devam ettiğini belirterek 
Eskişehir’in köklü bir hafızlık gelene-
ğine sahip olduğunu söyledi. Hafızlık 
ve Kur’an kursu hizmetlerinin Diyanet 
İşleri Başkanlığının çok önemli hizmet-
lerinden biri olduğunu belirten Tıraşçı, 
buralarda okuyan öğrencilere destek 
olunması ve geleceğe hazırlanması ge-
rektiğini, yarışmanın da bundan dolayı 
yapıldığını belirtti. Yaygın Din Eğitimi 
Daire Başkanı Saliha Bilgiç de Kur’an-ı 
Kerim öğrenmenin, ezberlemenin, din-
lemenin, okunan yerde bulunmanın 
ve daha güzel okumak için yarışmanın 

hayr olduğunu, Fâtır Suresi 32. ayetini 
açıklayarak anlattı. İl Müftüsü Bekir Ge-
rek ise böyle bir yarışmanın Eskişehir’de 
yapılmasından duyduğu memnuniye-
ti ifade ederek dün olduğu gibi bugün 
de Eskişehir’de Kur’an ilmine, hafızlık 
çalışmalarına ve Kur’an kursu hizmet-
lerine büyük önem verildiğini söyledi. 
Programın sonunda, Eğitim Hizmet-
leri Genel Müdürlüğünce birinci olan 
öğrenciye 5 cumhuriyet altını, ikinciye 
4 cumhuriyet altını, üçüncüye 3 cum-
huriyet altını ve dereceye giren öğrenci-
lerin hocalarına 2’şer cumhuriyet altını, 
dereceye giremeyen öğrencilere 2’şer 
cumhuriyet altını, öğreticilerine de 1’er 
cumhuriyet altını ödül verildi. Eskişehir 
İl Müftülüğü tarafından, yarışmacılara 
ve öğreticilerine de çeşitli hediyeler tak-
dim edildi.
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Bartın Müftülüğü Aile ve Dinî Reh-
berlik Bürosu, ‘Aile Haftası’ dolayı-

sıyla, Müftülük Toplantı Salonunda bir 
konferans düzenledi. Başkanlık Müşavi-
ri Belgin Konarılı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı programa, İl Müftü Vekili İhsan 
Yazıcıol, Şube Müdürü Mahmut Semiz, 
vaizler ve Kur’an kursu öğreticileri ve 
din görevlileri katıldı. Programın açılı-
şında konuşan İhsan Yazıcıol, toplumun 
temeli olan ailenin önemini anlattı. Aile 
ile ilgili önemli bilgiler veren Başkanlık 
Müşaviri Belgin Konarılı da “İnsanoğlu 
dünyaya bir aile olarak gelmiştir. Aile 
kalabilmemiz için, ihtiyaç duyduğumuz 

bazı hususlar vardır. Bu hususlar, bir-
birimizi sevmek ve merhamet etmek, 
birbirimize ilgi göstermek, birbirimizde 
huzur bulmak ve huzur vermek, ülfet 
ve samimiyet, eşler arasında sadakat ve 
dürüstlük, iffet ve mahremiyet, sabır 
ve sükûnettir. Bunları önce kendimiz 
özümseyip, sonra da aile bireyleri ara-
sında uygulayarak, aile mutluluğuna 
katkıda bulunabiliriz. En çok nazar aile 
mutluluğuna değer. Mutlu anlarınızı 
sosyal medyada paylaşmayın, muhab-
betli anlarınızı ifşa etmeyin.” dedi. Aile 
büyüklerine ve çocuklara karşı sorumlu-
lukları da anlatan Konarılı, “İyi ve ahlaklı 

bir nesil yetiştirmek istiyorsak, ebeveyn-
ler olarak önce kendi hâl ve hareketleri-
mizi düzeltmeliyiz. Davranışlarımızda 
samimiyete ve duaya çok ihtiyacımız 
var.” dedi. Hediye takdiminin ardından 
program sona erdi.

Diğer yandan, 4-6 yaş Kur’an kursların-
da eğitim gören  öğrencilerin moral ve 
motivasyonunu artırmak, öğrenciler, 
veliler ve öğreticiler arasındaki kaynaş-
mayı sağlamak amacıyla, ‘Çocuk Şenliği’ 
düzenlendi. Gazhane Kültür Parkında 
gerçekleşen etkinliğe, Vali Nusret Di-
rim, İl Müftü Vekili İhsan Yazıcıol, Milli 
Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özde-
mir, İl Müftülüğü Şube Müdürü Mah-
mut Semiz ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
Etkinlikte stantlar kurularak çocukların 
yıl boyunca yaptıkları resimler ve çalış-
maları sergilendi. İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından kurulan stantda ise öğrenci-
lere, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi 
verildi. İlahilerin seslendirildiği prog-
ramda öğrenciler, oyun parkında gönül-
lerince eğlendiler.

Bartın’da ‘Aile’ konulu konferans

Din görevlilerinin hutbe hazırlama 
yeteneklerini geliştirmek, metin-

leri doğru şekilde, fonetik ve diksiyon 
kurallarına uygun, beden dilini etki-
li kullanarak sunmalarını sağlamak 
amacıyla Çanakkale’de, ‘Etkili Hutbe 
Sunumu Bölge Yarışması’ düzenlendi. 
Merkez Dumlupınar Camiinde yapılan 
yarışmaya, 11 ilden yarışmacılar katıldı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ah-
met Sünetci’nin başkanlığında yapılan 
programda, yarışmacılar hutbelerini 
irad ettiler. Yarışmada, Kütahya Mura-
diye Camii İmam-Hatibi Salih Durgun 
birinci, Sakarya-Adapazarı Tuzla Kur’an 
Kursu Öğreticisi Hidayet Avcı ikinci, 
Bursa Deryanur Camii Müezzin-Kayyı-
mı Mehmet Yiğit ile Balıkesir-Bandırma 
Sofuoğlu Camii İmam-Hatibi Mümin 
Çöpür üçüncü oldu. Diğer yandan Mus-
hafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi 
Fatih Okumuş, İstanbul-Kadıköy Fener-
bahçe Camii Müezzin-Kayyımı Numan 
Akbaş, Bursa-Nilüfer Akşemseddin 

Camii Uzman İmam-Hatibi Yahya Çe-
lik ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Dünya 2.si İlyas Himyavi’nin okuyucu 
olarak katıldığı, ‘Kur’an Ziyafeti Progra-
mı’ düzenlendi. Merkez Şehitler Cami-
inde gerçekleşen programda konuşan 
İl Müftüsü Arif Gökçe, Kur’an ziyafeti 
programına teşriflerinden dolayı davet-
lilere teşekkür etti. Kurul Üyesi Fatih 
Okumuş da konuşmasında, “Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından 
tertip edilen ve ülkemizin 35 vilaye-
tinde icra edilen programların mekânı 
Çanakkale’mizdir. İl Müftülüğünce ger-
çekleştirilen programa ilgilerinden do-

layı tüm davetlilere teşekkür ederim.” 
dedi. Öte yandan, Merkez Dumlupınar 
Camiinde, ‘Yaz Kur’an Kursları’ açılış 
programı yapıldı. Öğrencilerin sunum-
larıyla renk kattığı programda, İl Müftü 
Yardımcısı Mehmet Ali Bal, yaz Kur’an 
kurslarının önemini belirten konuşma-
sında, “Ülkemizin geleceğinde kültürü-
müzü canlı tutacak, manevi hayatımızı 
belirleyecek çocuklarımız, bizim en 
aziz misafirlerimizdir. Bu nedenle Baş-
kanlığımız yaz Kur’an kurslarına büyük 
önem vermektedir. Kurslarda çocukla-
rımıza, Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler 
dersleri verilmektedir.” dedi.

Çanakkale’de ‘Etkili Hutbe Sunumu Bölge Yarışması’
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Huriye Martı, Kayseri Müftü-

lüğü ve TDV Kayseri Şubesi tarafından 
düzenlenen, ‘Din İstismarı ile Mücade-
le’ konulu programa katıldı. İl Müftüsü 
Doç. Dr. Şahin Güven programdaki ko-
nuşmasında, 15 Temmuz’da gerçekleşen 
darbe girişimi gibi hain operasyonların 
bir daha vuku bulmaması için, İslam’ı 
süfli emellerine alet edenlerin önüne 
geçmek, gerekli tedbirleri almak için 
çeşitli programlar yapıldığını söyledi. O 
gece, vatandaşların manevi duygularını 
harekete geçirerek devletine-milletine 
sahip çıkmanın önemini anlattıklarını 
ifade eden Şahin, bu süreçte konferans-
lar, seminerler, paneller ve okullarda öğ-
rencilere yönelik toplantılar düzenledik-
lerini söyledi. 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye 
Martı: Bizi, bilgisiz olduğumuz bir 
noktadan vurdular
Yüce Allah’ın, insanı yeryüzünün en de-
ğerli varlığı yani halife olarak yarattığını 
ve görevinin de yeryüzünü ıslah ve ihya 
etmek olduğunu söyleyen Başkan Yar-
dımcısı Martı konuşmasında, “Cenab-ı 
Hak, insana din gönderdi ve insanın va-
zifesi, dine hizmet etmekti. İnsan, dine 
hizmet ettiği sürece, dinin yücelmesi, 
yayılması, hakikatlerinin insanlığa ulaş-
ması, yeryüzünün barışa ve selamete 
kavuşması için uğraştığı sürece bir sorun 
yoktu. Ama ne zamanki din insana hiz-
met etmeye başladı; işte orada problem 
ortaya çıktı. Eğer din insana hizmet edi-
yorsa, din insanın birtakım maddi çıkar-
lar elde etmesine, şöhret ve makam sahi-
bi olmasına ve bunu kendi menfaati için 
kullanmasına hizmet eder hâle gelmişse, 
işte orada din istismarı vardır.” dedi.

İnsan, dininin hizmetkârı olmalıydı; 
din insanın hizmetkârı değil
“İnsan, dininin hizmetkârı olmalıydı; din 
insanın hizmetkârı değil. Din istismarı 
dediğimiz şey, insanların dünya çıkarla-
rı için lüks devşirmek, zengin olmak ya 

da bir şekilde otorite sahibi olmak için 
dinî argümanları kullanmalarıdır.” diyen 
Martı, “İnsanın içerisinde çok derin bir 
maneviyat olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bizim, tıpkı ekmek gibi, su ve hava gibi 
maneviyata ve inanmaya da ihtiyacı-
mız var. Bu ihtiyacın sağlıklı bir şekilde 
karşılanmadığı durumlarda, aç ve susuz 
kalmaya dayanamayacağımız gibi, ma-
neviyat iklimi ihtiyacını gidermek için 
de maalesef sağlıksız beslenme yollarına 
gidebiliyoruz. İşte din istismarı dediği-
miz şey, tam da böyle bir zamanda, böyle 
bir ortamda ortaya çıkıyor ve insanların 
maneviyat, bağlanma, inanma ihtiyaçla-
rını sömürerek, Cenab-ı Hakk’ın adını ve 
Sevgili Peygamberimize olan muhabbeti 
kullanıp, ahlaki hassasiyetlerimizi ya da 
bir şekilde ibadetlerimizi kullanıp, kendi 
menfaat çarkını döndürmeye çalışmak-
tır.” dedi.

Dine hizmet edecek asil nesiller 
yetiştirmeliyiz

DEAŞ İslam’la şiddeti birleştirerek sap-
kınlık oluşturuyorken, beri tarafta sözde 
barışla, dinler arası diyalogla, insanlara 
huzur aşılayacağı vaadiyle hareket eden 
FETÖ’nün olduğunu ifade eden Mar-

tı, “Bu topraklarda müminlerin, Allah 
deyince, Peygamber sevgisi deyince yü-
rekleri titredi ve onlar, bu duygusal ve 
manevi atmosferi, kendi lehleri ve men-
faatleri için kullandılar. Biz, aslında duy-
gusu çok yoğun ve sevgisi çok derin olan 
bir milletiz. Din söz konusu olunca, her 
zaman kucağını açan bir milletiz. Ama 
maalesef biz, sevgisi çok olduğu kadar 
bilgisi de çok olan bir millet değiliz. Bil-
gisiz olduğumuz bir noktadan bizi vur-
dular. Bunun, daha derinlerdeki sebebi, 
İslam ve din eğitiminin, maneviyat ve 
değer eğitiminin, ülkemizde belli süreç-
lerde yasaklanmasıydı. Eğer bu eğitimler, 
insanlara sağlıklı bir şekilde verilemezse, 
yürekli ve iyi niyetli kimseler tarafından 
çocuklarımız İslam’ın hakikatine, o sade, 
o mutedil, o güvenilir İslami bilgilerle ta-
nıştırılamazlarsa, o zaman istismara açık 
hâle geliyoruz. DEAŞ da İslami anlamda 
eğitim alınamamış coğrafyalarda bü-
yüdü. Bizde de dinî eğitimi sağlıklı ala-
mayan, Kur’an kurslarına ve imam-hatip 
okullarına gidemeyen, ailesinden, dini 
sadeliğiyle öğrenemeyen insanlarımız, 
din adına bir ilerleme kat edememişler-
dir. O zaman din istismarını bir daha 
yaşamamak adına, bizim uyanık olma-
mız lazım. Bu topraklarda, dine hizmet 
edecek asil nesiller yetiştirmemiz lazım.” 
şeklinde konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, 
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Erci-
yes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu, belediye 
başkanları, il müftü yardımcıları, ilçe 
müftüleri, siyasi parti ve STK temsilcileri 
katıldı. Ayrıca, Başkan Yardımcısı Martı, 
Kayseri Mümin Akan Kur’an Kursun-
da mesleğe hazırlık eğitim seminerine 
katılan sözleşmeli Kur’an kursu öğreti-
cilerine konferans verdi. Uhud Kur’an 
Kursunda, hafızlık eğitimi gören Erciyes 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kız öğren-
cilerini de ziyaret eden Martı, öğrenci-
lerle bir süre sohbet etti.

Kayseri’de ‘Din İstismarı ile Mücadele’ semineri

Kayseri’den Suriye’ye 31 tır yardım gönderildi

‘Yükümüz Kardeşlik’ sloganıyla Kay-
seri İl Müftülüğü ve TDV Kayseri 

Şubesince hazırlanan gıda ve ihtiyaç 
maddeleri törenle Suriye’ye gönderildi. 

Törende konuşan Başkan Yardımcısı 
Burhan İşliyen, günün anlam ve öne-
mini anlattı. İl Müftüsü Doç. Dr. Şa-
hin Güven de konuşmasında, “Her ay 

Kayseri’den Suriye’ye en az 10 tır yar-
dım gönderiyoruz. Kayseri’de 70 binin 
üzerinde Suriyeli muhacir kardeşimiz 
var. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için 
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Kayseri’deki hayırseverler imam-hatip ve 
Kur’an kursu öğreticilerinin gayretleriyle 
dertlerine derman olmaya çalışıyoruz.” 
dedi. Türkiye’nin zorda kalan herkese 
yardım elini uzattığını belirten Başkan 
Yardımcısı Burhan İşliyen, “Bizim yar-
dımsever insanlarımız var. Samsun'da 
tramvayda ayakkabısı olmayan Suriyeli 
çocuğu görünce tereddüt etmeden, aya-
ğındaki ayakkabıları çıkartıp giydiren 
gençlerimiz var. Suriye’ye 400 tır yardım 
gönderen Kayseri halkı var.” diye konuş-
tu. Törene, Başkan Yardımcısı Burhan 
İşliyen, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Gü-
ven, Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpı-
nar, Bartın Müftüsü Mahmut Gündüz, 
Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, 
Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü 
Yardımcıları Atıf Akşit, Mehmet İzci ve 
Fatma Feyza Güner, ilçe müftüleri, din 
görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Diğer 
yandan, Kayseri Müftülüğüne bağlı Yatılı 
Kız Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini 
tamamlayan 106 kız öğrenci için Erciyes 
Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezin-
de hafızlık icazet merasimi düzenlendi. 
İcazet törenine, Başkan Yardımcısı Bur-
han İşliyen, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, 
Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı 
Dr. Yüksel Kahraman, il müftü yardım-

cıları, ilçe müftüleri, hafızlar, aileleri ve 
vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Güven, 
hafızlara bundan sonraki hayatlarında 
başarılar diledi. İcazet alan hafızları ve 
ailelerini tebrik eden Başkan Yardımcısı 
İşliyen de Kur’an-ı Kerim’in genç yürek-
lere nakış nakış işlenmesinin mutluluk 
verici olduğunu ifade etti. Hafızlara bel-
geleri ve çeşitli hediyelerin takdim edil-
mesiyle tören sona erdi.

Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i güzel 
okuma ve etkili hutbe okuma 
yarışması

İl Müftülüğünce düzenlenen, erkek din 
görevlileri arası ‘Etkili Hutbe Okuma’ 
yarışması il finali, Kocasinan Kurşunlu 
Camiinde yapıldı. Yarışmanın komisyon 
başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Meh-
met İzci, komisyon üyeliğini ise İl Müf-
tü Yardımcısı Atıf Akşit, Melikgazi İlçe 
Müftüsü Yahya Polat, Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmeni Durdu Çolak ve Meslek 
Dersleri Öğretmeni Mahmut Kuloğlu 
yaptı. Değerlendirme sonunda, Melik-
gazi Taşçıoğlu Yatılı Erkek Kur’an Kursu 
Yöneticisi Ali Öztürk birinci oldu. Katı-
lan tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler 
verilmesiyle program sona erdi. Ayrıca, 
din görevlileri arası ‘Kur’an-ı Kerim’i Gü-
zel Okuma ve Hafızlık’ yarışması il finali, 
Müftülük Konferans Salonunda yapıldı. 

Komisyon başkanlığını Erciyes Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Yavuz Fırat, komisyon üyeliği-
ni ise İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, 
Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Görevlisi 
Yüksel Demirkoparan, Kocasinan İlçe 
Müftüsü Yahya Çankaya ve Talas İlçe 
Müftüsü Esat Yapıcı; kadın din görev-
lileri ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve 
Hafızlık’ yarışmasının başkanlığını ise 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Fırat, 
komisyon üyeliğini de İl Müftü Yardım-
cıları Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, 
Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Görevlisi 
Yüksel Demirkoparan ve Vaiz Dr. Halide 
Yenen yaptı. Değerlendirmeler sonunda; 
erkeklerde Kur’an-ı Kerim’i güzel oku-
ma il birincisi Melikgazi Cıncıklı Camii 
İmam-Hatibi İlyas Koç oldu. Kadınlarda 
ise Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il bi-
rincisi Melikgazi H. Ahmet Ersu Kur’an 
Kursu Öğreticisi Ayşe Çangal oldu. Ha-
fızlık kategorisinde ise erkeklerde, Dinî 
Yüksek İhtisas Merkezi Kursiyeri İmam-
Hatip Selman Gündüz birinci olurken, 
kadınlarda ise Melikgazi Hayriye Ulubaş 
Kur’an Kursu Öğreticisi Yurdan Ertugay 
birinci oldu. İl Müftülüğünce tüm yarış-
macılara çeşitli hediyelerin takdim edil-
mesiyle yarışmalar sona erdi.

Bahçesaray’da ‘Çağdaş İnanç Problemleri’ konferansı

Van-Bahçesaray İlçe Müftülüğü, Bah-
çesaray Öğretmenevinde,  ‘Çağdaş 

İnanç Problemleri’ konulu bir konfe-
rans düzenledi. İlçe Müftüsü Dr. Ce-
lal Eker’in konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa, çok sayıda din görevlisi ve 
Kur’an kursu öğreticisi katıldı. Müftü 

Eker konferansta yaptığı konuşmada, 
İslam’ın hem bir inanç sistemi hem de 
ahlaki ve ameli kurallar manzumesi ol-
duğunu söyledi. Müftü Eker sözlerinin 
devamında, “İslam, inanç olduğu kadar, 
güzel davranıştır, yardımlaşmadır, se-
lamlaşmadır, paylaşmadır, güzel ahlak-

tır. İyi ve güzel olan her şeyin yanında 
yer almaktır. Bütün bu güzel davranış-
lar, ancak sağlam ve sarsılmaz inanç te-
melinde değer kazanır, ibadete dönüşür 
ve kurtuluşun anahtarı olur.” dedi. Din 
görevlilerine çeşitli hediyelerin takdim 
edilmesiyle program son buldu.
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Sinop İl Müftülüğü, merkez ve ilçe-
lerde görevli Kur’an kursu öğretici-

lerine yönelik, ‘Biz Bir Aileyiz’ konulu 
seminer gerçekleştirdi. Müftülük Kon-
ferans Salonunda düzenlenen semi-
nerin açılışında konuşan İl Müftüsü 
Ali Hayri Çelik, seminerde personele 
evlilik, aile içi ilişkiler ve sorunlar, çö-
züm yolları ve aidiyet bilinci ile ilgili 
bilgi verileceğini söyledi. Başkanlık 
Müşaviri Belgin Konarılı da seminerde 
toplumun en ücra köşesine kadar ula-

şabilen ve verdiği mesajların etkisini 
gözlemleyebilen Kur’an kursu öğretici-
lerinin, model olma misyonuna vurgu 
yaptı. Aile bilincini ahlak ekseninde 
değerlendirip, merhamet ve sevgi bağı 
üzerinde duran Belgin Konarılı, aileyi 
hukuki olarak ayakta tutmakla birlikte, 
esasen ahlaki olarak ayakta tutma gay-
retimizin gerekliliğini anlattı. Konarılı, 
merhamet, ülfet, samimiyet, sabır ve 
sadakat kavramları üzerinde durdu. 
Program, hediye takdimiyle sona erdi. 

Diğer yandan İl Müftülüğü ve TDV Si-
nop Şubesi işbirliğiyle düzenlenen, ‘Si-
nop, Ekmeğini ve Suyunu Suriyelilerle 
Paylaşıyor’ kampanyasında toplanan 75 
ton gıda maddesi, Suriyeli muhtaç aile-
lere ulaştırılmak üzere dualarla bölgeye 
gönderildi. Öte yandan İl Müftülüğü ta-
rafından ortaokulların altıncı sınıfların-
da öğrenim gören öğrencilere yönelik 
düzenlenen, ‘Dinî Bilgiler’ yarışmasında 
dereceye girenlere kültür gezisi düzen-
lendi. Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şu-
besinin katkılarıyla düzenlenen gezide, 
Kastamonu’nun manevi sultanların-
dan Şeyh Şaban-ı Veli ve Âşık Sultan’ın 
kabirleri ziyaret edildi. Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un, Milli Mücadele 
yıllarında, Anadolu’yu dolaşarak Kur-
tuluş Savaşı’na destek toplamak, halkı 
milli mücadelede cesaretlendirmek için 
vaazlar verdiği Nasrullah Camii ve Kas-
tamonu Kalesi ziyaret edildi.

Sinop’ta ‘Biz Bir Aileyiz’ konulu seminer

Gerede’de ‘Yüz Yıllık Hasret Kudüs ve
Mescid-i Aksa’ konferansı

Bolu-Gerede İlçe Müftülüğü, Diya-
net İşleri Başkanlığı Din İşleri Yük-

sek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin 
Erul’un konuşmacı olarak katıldığı, ‘Yüz 
Yıllık Hasret Kudüs ve Mescid-i Aksa’ 
konulu konferans düzenledi. Yoğun 

katılımın olduğu konferansta bir açılış 
konuşması yapan İlçe Müftüsü Abdur-
rahman Şenoğlu, Kudüs ile Mescid-i 
Aksa’nın önemini anlattı. Kurul Üyesi 
Prof. Dr. Bünyamin Erul da İslam tari-
hinde Kudüs’ün ilk kıble, ikinci mabed 

ve üçüncü mescid olduğunu ifade ede-

rek Kudüs’ün sıradan bir şehir olma-

dığını belirtti. Program, katılımcılara 

çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle 

sona erdi.

Bulancak’ta şehitlerimizi anma programı

Giresun-Bulancak İlçe Müftülüğü ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Po-

lis Memuru Naci Akçay ve tüm şehitle-
rimiz için, ‘Şehitlere Vefa’ programı ter-
tip etti. Mevlana Camiinde gerçekleşen 
programa, İlçe Belediye Başkanı Recep 
Yakar, Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, 
Nüfus Müdürü Erol Küçükyıldız, İlçe 
Müftü Vekili Adnan Cömert, Emniyet 
Müdürü Turgay Kovancı, Jandarma Ko-
mutanı Cihan Gültekin, daire amirleri, 
Emniyet ve Jandarma teşkilatı çalışan-
ları, din görevlileri ile vatandaşlar ka-
tıldı. Programın açılışında konuşan İlçe 
Müftü Vekili Adnan Cömert, “Şehitlik 

makamı en yüce bir makamdır, o asla 
çalışarak elde edilemez. Şehit cennet-
te gördüğü ikramdan dolayı dünyaya 
dönmeyi, tekrar şehit olmayı arzu eder.” 
dedi. Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim 
tilaveti, seslendirdikleri kaside ve ilahi-
lerle devam eden programda coşkulu 
anlar yaşandı. Polis teşkilatının katılım-
cılara sunduğu ikramların ardından, İlçe 
Müftü Vekili Adnan Cömert’in duasıyla 
program son buldu. Diğer yandan İlçe 
Müftülüğüne bağlı Sarayburnu Camiin-
de, din görevlileri tarafından şehitlerimi-
ze ve gazilerimize ithafen mevlit progra-
mı icra edildi. Programa, Vali Harun 

Sarıfakıoğulları, İl Jandarma Alay Komu-
tanı Albay Bahattin Murat Yakın, İl Em-
niyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Müftüsü 
Muhittin Oral, İlçe Jandarma Komutanı 
Cihan Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü 
Turgay Kovancı, Piraziz İlçe Müftüsü 
Yavuz Yıldız, daire amirleri, din görevli-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Din 
görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, 
kaside ve ilahilerle başlayan programda 
bir konuşma yapan İl Müftüsü Muhittin 
Oral, şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu 
yaptı. Program, İlçe Müftü Vekili Adnan 
Cömert’in yaptığı duayla sona erdi.
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Eynesil’de icazet merasimi

Giresun-Eynesil İlçe Müftülüğü, İhya 
Kız Kur’an Kursunda hafızlığını ta-

mamlayan öğrenciler için icazet mera-

simi düzenledi. Kur’an Kursu Toplantı 
Salonunda gerçekleşen merasime, İlçe 
Müftüsü Yılmaz Çelik, kurs öğretici-

leri, öğrenciler ve velileri katıldı. Prog-
ramda bir konuşma yapan Müftü Çe-
lik, Peygamber Efendimizin ifadesiyle, 
hafızların en hayırlı insan olduklarını; 
hıfzettikleri Kur’an ile yaşamanın da ha-
yatlarının temel amacı olması gerekti-
ğini söyledi. İcazetlerini alan öğrenciler 
de İl Müftülüğüne, kurs öğreticisine ve 
emeği geçenlere teşekkür ettiler. Prog-
ram, öğrencilere hediyelerinin takdi-
miyle sona erdi.

Kahramankazan’da mezuniyet töreni

Ankara-Kahramankazan İlçe Müftülü-
ğü, 4-6 yaş Kur’an kurslarında öğre-

nim gören öğrenciler için yılsonu etkinli-
ği düzenledi. İlçe Aile Yaşam Merkezinde 
gerçekleşen programa, Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk, İlçe Müftüsü Durmuş 
Ali Çakır, STK temsilcileri, din görev-
lileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Müftülüğe bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an 
kurslarında yaklaşık 90 minik öğrenci 

ile eğitime devam ettiklerini belirten İlçe 
Müftüsü Durmuş Ali Çakır, “Hedefimiz 
bu sayıyı daha yükseklere çıkarmaktır. 
Minik yavrularımıza yapılan yatırım ül-
kemizin geleceğine yapılan yatırımdır.” 
dedi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk 
de “Geçmişte, küçücük sınıflarda bile 
bu etkinlikleri yapmak mümkün değildi. 
İnsanları kendi dininden, değerlerinden, 
medeniyetinden uzaklaştırmak için elle-

rinden gelen her şeyi yaptılar. Ama ham-
dolsun ki bu millet, bu değerlerinden ve 
geçmişine sahip çıkmaktan asla vazgeç-
medi. Gelinen noktada bu salonları bu 
şekilde doldurmak çok önemlidir.” dedi. 
4-6 yaş grubu çocukların, Kur’an kursu 
öğreticileriyle birlikte hazırladıkları ti-
yatro ve semazen gösterileri, ilahiler, şi-
irler ile Kur’an-ı Kerim tilaveti, davetlilere 
coşkulu anlar yaşattı. 

Odunpazarı 75. Yıl Mahalle Camii ibadete açıldı 

Eskişehir-Odunpazarı İlçe Müftülü-
ğü ve hayırsever vatandaşların kat-

kılarıyla Sultandere Mahallesinde inşa 
edilen 75. Yıl Mahalle Camii, dualarla 
ibadete açıldı. Açılışa, İl Müftüsü Bekir 
Gerek, il müftü yardımcıları, ilçe müftü-
leri, cami derneği yönetim kurulu başka-
nı ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Programın açılışında konuşan İlçe 

Müftüsü Burhan Çakır, 2007 yılında te-
meli atılan caminin tamamlanmasından 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, cami-
nin yapımında emeği geçenlere teşekkür 
etti. Caminin ilçenin en büyük ve en gü-
zel camilerinden biri olduğunu belirten 
İl Müftüsü Bekir Gerek de İl Müftülüğü 
olarak cami inşaatının tamamlanarak 
hizmete açılmasına büyük önem ver-

diklerini; Diyanet İşleri Başkanlığının ve 
hayırseverlerin katkılarıyla camiyi ibade-
te hazır hâle getirdiklerini söyledi. Cami-
nin tezyinatı ve mimari yapısı ile güzel 
bir eser olduğunu belirten Müftü Gerek, 
caminin müştemilatında Kur’an kursu 
ve gençlik merkezi gibi mekânların da 
yer aldığını söyledi. Program, caminin 
açılışının yapılmasıyla sona erdi.
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Posof 4-6 yaş Kur’an kursundan yılsonu etkinliği

Ardahan-Posof İlçe Müftülüğüne 
bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kur-

sunda eğitim gören öğrenciler, yılsonu 
programında bir araya geldiler. Posof 
İlkokulu Konferans Salonunda yapılan 
programa, İlçe Kaymakamı Enver Yıl-
maz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe 
Müftüsü Osman Güneş, daire amirleri, 
din görevlileri, veliler ve öğrenciler ka-
tıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, şiir ve 
duaların okunduğu, sema gösterilerinin 
sunulduğu programda konuşan Müftü 
Güneş, Posof’un küçük bir ilçe olmasına 
rağmen duyulan ihtiyaç nedeniyle 4-6 
yaş grubu Kur’an kursu açtıklarını söyle-
di ve ilerleyen süreçte daha geniş çevre-
lere ulaşmanın gayreti içinde oldukları-
nı belirtti. Belediye Başkanı Cahit Ulgar, 

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz’ın, günün 
anlam ve önemini belirten konuşmala-
rının ardından program sona erdi. Ay-
rıca, Müftülük personeli, Posof Mesire 
Alanında piknik düzenledi. Personelin 
moral-motivasyonunu geliştirmek, ar-
kadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlen-
dirmek, görevliler ile eş ve çocuklarının 

birbirleriyle iletişim ve kaynaşmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen etkinli-
ğe, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Bele-
diye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe Müftüsü 
Osman Güneş, personel ve aileleri katıl-
dı. Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı 
Ulgar ve İlçe Müftüsü Güneş’in konuş-
malarıyla program son buldu.

Espiye’de minik öğrencilerin karne sevinci

Giresun-Espiye İlçe Müftülüğü, Şehit 
Hüseyin Tahmaz İlkokulunda öğre-

nim gören 4-6 yaş grubu Kur’an kursu 
öğrencileri için karne töreni düzenledi. 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk 
defa iki derslikte açılan, 4-6 yaş Kur’an 
kursu öğrencileri için düzenlenen karne 
törenine, vatandaşlar yoğun ilgi göster-
di. Törenin sonunda minik öğrencilere 
belgeleri, İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ta-
rafından takdim edildi. İlk kez karne alan 
minik öğrencilerin ve velilerinin mutlu-
luğu gözlerine yansıdı. Öğrencilere başa-
rılar dileyen Müftü Koçak, Kur’an kursu 
öğreticilerine ve davetlilere teşekkür etti.

Karaçoban’da ezanı güzel okuma kursu

Erzurum-Karaçoban İlçe Müftülüğün-
de görevli imam-hatip ve müezzin-

kayyımlar için ‘Ezanı Güzel Okuma Hiz-
metiçi Eğitim Kursu’ düzenlendi. Kursta 

kursiyerlere, Rehber Öğretici Erzurum-
Merkez Mehmet Zahid Kotku Camii 
Müezzin-Kayyımı Veyis Ağsakallı tara-
fından ezanları; saba, uşşak, rast, segâh 

ve hicaz makamlarına göre ezan okuma 
eğitimi verildi. Kursu başarıyla bitiren 
görevlilere katılım belgeleri, İlçe Müftü-
sü Aziz Aktan tarafından takdim edildi.

Sivaslı Evrenli Camiinde çocuklara yönelik etkinlikler

Uşak-Sivaslı İlçe Müftülüğüne bağlı 
Evrenli Camiinde, çocukları ca-

miye alıştırmak, camiyi sevdirmek ve 
sosyal faaliyetlerini geliştirmek ama-
cıyla masa tenisi kuruldu. Konuyla ilgili 
bir açıklama yapan Cami İmam-Hatibi 

Mustafa Tanrıkulu, çocuklara camiyi 
sevdirmek ve onların boş zamanları-
nı değerlendirmesi için masa tenisi 
kurduklarını söyledi. Tanrıkulu, İlçe 
Gençlik Hizmetleri ile yapılan işbirli-
ği ve çalışmalar sonucunda, İl Gençlik 

Hizmetlerinden masa tenisini temin 
ettiklerini ifade etti. Bunun yanında, 
çocuklara bilgisayar desteğiyle temel 
dinî bilgileri anlatan Tanrıkulu, çocuk-
lara hem dinini hem de cami sevgisini 
öğrettiklerini söyledi.
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Reyhanlı Tevhid Camii ve Kur’an Kursu hizmete açıldı

Hatay-Reyhanlı İlçe Müftülüğü ve 
hayırseverler tarafından yaptırı-

lan, Tevhid Camii ve Kur’an Kursu du-
alarla ibadete açıldı. Açılışa, İl Müftüsü 
Hamdi Kavillioğlu, Kaymakam Fatih 
Çobanoğlu, emekli İl Müftüsü Mus-
tafa Varlı, Belediye Başkanı Hüseyin 
Şanverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uçak, İlçe Jandarma Komutan V. Coşkun 
Doğdu, ilçe müftüleri, daire amirleri, 
din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. 
Programın açılışında bir konuşma ya-
pan İlçe Müftüsü Murat Akçay, cami ve 

Kur’an kursunun yapımında emeği ge-
çenlere teşekkür etti. İl Müftüsü Ham-
di Kavillioğlu da ‘Allah’ın mescitlerini 
ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, 
namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan 
başkasından korkmayan kimseler imar 
ederler. İşte hidayet üzere oldukları 
umulanlar bunlardır.’ ayetini hatırlata-
rak, ‘İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün 
amellerinin sevabı da sona erer. Şu 
üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i 
câriye, istifade edilen ilim, kendisine 
dua eden hayırlı evlat.’ hadis-i şerifini 

okudu. Camilerin, Kâbe’nin birer şubesi 
olduğunu ve maddi imarının yanında 
manevi imarının da önemli olduğu-
nu belirten Kavillioğlu, hayırseverlerin 
cami ile birlikte caminin altına yetişkin-
ler için Kur’an kursu ile 4-6 yaş grubu 
Kur’an kursu da yaptırdıklarını ifade 
ederek emeği geçenlere teşekkür etti. 
İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın duasının 
ardından, cami ve Kur’an kursunun açı-
lışı gerçekleştirildi. Diğer yandan İlçe 
Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Reyhanlı Şubesince, 2 tır un ve giyim 
yardımı, dualarla Suriye’nin İdlib böl-
gesine gönderildi. Programa, Reyhanlı 
Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Jan-
darma Komutan Vekili Coşkun Doğdu, 
İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten, 
Vaizler Yusuf Keser ve Yahya Berköz, 
din görevlileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü 
Murat Akçay, yardım tırlarının oluş-
masına maddi ve manevi destekte bu-
lunan Reyhanlılı hayırseverlere ve din 
görevlilerine teşekkür etti. İlçe Müftüsü 
Akçay’ın yaptığı duanın ardından, yar-
dım tırları dualarla bölgeye uğurlandı.

Bağcılar’da ‘Bed-i Besmele’ töreni

İstanbul-Bağcılar Müftülüğü Gençlik 
Koordinatörlüğü 'Bed-i Besmele' tö-

reni düzenledi. Bağcılar Müftülüğü, yaz 
Kur’an kurslarının başlaması nedeniyle 
bir açılış programı düzenledi. 22 bin öğ-
rencinin eğitim göreceği yaz Kur’an kurs-
ları, ‘Bed-i Besmele’ töreniyle başladı. Tö-
renin yapıldığı Çiftlik Demircan Camii, 

Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek 
bayram yerine döndü. Camiyi dolduran 
çocuklar, ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın 
Neşesi’, ‘Camiye Koşalım Kur’an’la Bu-
luşalım’ ve ‘Gel Bu Yaz Kur’an’ı Gönlüne 
Yaz’ yazılı afişleri açtı. Programın açılı-
şında konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa 
Eldivan, “İnşallah milli, temeli güçlü, 

gelenek ve göreneklerine bağlı, vatanını 
seven evlatlar olarak önümüzdeki yıllar-
da sizi her yerde görürüz. Başarılar dili-
yorum.” dedi. Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı da “Çocukların sesi burayı cen-
net bahçesine çevirdi. Keşke hep çocuk 
sesleriyle camiler inlese. Hep birlikte 
çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştir-
mek zorundayız.” dedi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yılmaz da “Güzel bir 
topluluk, güzel bir tablo. Yavrularımıza 
başarılar diliyorum.” dedi. İlçe Müftüsü 
Musa Uzun da yaz kurslarının, iki bö-
lüm hâlinde devam edeceğini, ilçedeki 
cami ve Kur’an kurslarında 500’e yakın 
öğreticinin, 22 bin çocuğa Kur’an ve 
dinî eğitim verdiğini söyledi. Ellerinde 
sancak ve Kur’an-ı Kerim taşıyan çocuk-
ların, camide yaptığı yürüyüşün ardın-
dan ilk ders verildi. Törenden sonra ilçe 
yöneticileri, çocuklara kitap dağıttı.
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Melikgazi tarihî Çifteönü Camii ibadete açıldı

Kayseri-Melikgazi İlçesi Kemeraltı 
Mahallesinde bulunan ve Melikgazi 

Belediye Başkanlığı tarafından restoras-
yonu tamamlanan, tarihî Çifteönü Ca-
mii yeniden ibadete açıldı. Açılışa, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Vali Süleyman Kamçı, İl Müftüsü Doç. 
Dr. Şahin Güven, İlçe Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, din görevlile-
ri, Kur’an kursu öğreticileri ile çok sayı-
da davetli katıldı. Açılışta bir konuşma 
yapan Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, 1882 yılında inşa edilen ca-
minin bakım ve yenileme çalışmasını 
tamamladıklarını belirtti. Vali Süleyman 
Kamçı da “Camiler, inancımızda ibadet 
mekânları olduğu kadar birlik ve bera-
berliğimizi güçlendiren, yüreklerimizin 
birleştiği mekânlardır. Camilerin topla-
yan ve birleştiren yönünü ön planda tu-
tarak, camilerimizi sadece 5 vakit namaz 
kılınan mekânlar olmaktan çıkarmalıyız. 
Küçük-büyük her yaş grubuna kapılarını 

açan camilerimizde, kutsal değerlerimizi 
yüceltirken, varlığımızın gayesini de kav-
ramalıyız. Camilerimizin, daha erdemli 
insanlar olmamız yolunda hizmet veren 
mekânlar olması en büyük temennimiz-
dir.” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki de caminin 
restorasyon çalışmasında emeği geçen-
lere teşekkür etti. Program, İl Müftüsü 

Doç. Dr. Şahin Güven tarafından yapı-
lan duayla sona erdi. Diğer yandan Gesi 
Ahmet Poyraz Yatılı Erkek Kur’an Kursu 
öğrencisi 18 yaşındaki Zekeriya Veziro, 
3 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim’i 
ezberleyerek hafız oldu. İl Müftüsü Doç. 
Dr. Şahin Güven hafızlığını tamamlayan, 
Zekeriya Veziro’yu çeşitli hediyelerle bir-
likte umre ile ödüllendirdi.

Talas Müşerref-İsmail Yapıcı Camii dualarla ibadete açıldı

Yapımını hayırsever merhum İsmail 
Yapıcı’nın üstlendiği, Kayseri-Talas 

Müşerref-İsmail Yapıcı Camii törenle 
ibadete açıldı. Mülkiyeti Talas Belediye-
sine ait arsa üzerine inşa edilen caminin 
açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Millet-
vekili İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, 
Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü 
Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe Müftüsü 
Esat Yapıcı, daire amirleri, siyasi parti 
ve STK temsilcileri, din görevlileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Bin cemaat 
kapasiteli ve modern mimarisiyle bü-
yük beğeni toplayan caminin açılışın-
da konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Palancıoğlu, caminin farklı mi-
mariye sahip olarak inşa edildiğini belir-
terek, Yüce Allah (c.c.)’ın hayırseverlerin 
hayırlarını kabul etmesi temennisinde 
bulundu. Caminin temelini attıktan 
sonra vefat eden İsmail Yapıcı’ya, Yüce 
Mevla’dan rahmet dileyerek sözleri-
ne başlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven de “Bizler de manevi imar an-

lamında camileri doldurmalı ve sosyal 
hayatın merkezi hâline getirmeliyiz.” 
dedi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer 
de camiyi yaptıran merhum İsmail 
Yapıcı’ya dua ederek, caminin birlik ve 
beraberliğe vesile olmasını diledi. Mi-
marisi ve estetiği ile güzel bir eser olan 
Müşerref-İsmail Yapıcı Camiinin açı-
lışını yapmaktan duyduğu mutluluğu 
dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki de “Allah yaptıran-
lardan razı olsun. Rabbim hayırsever-

lerin sayısını artırsın.” dedi. Kurdelenin 
kesilmesinin ardından, cami dualarla 
ibadete açıldı. Diğer yandan İlçe Müf-
tülüğüne bağlı 04-06 yaş grubu Kur’an 
kursu öğrencileri, Erciyes Üniversitesi 
15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Sa-
lonunda düzenlenen yıl sonu prog-
ramında bir araya geldi. İlçe Müftüsü 
Esat Yapıcı programın açılışında yaptığı 
konuşmada, ilçedeki 04-06 yaş grubu 
Kur’an kurslarında öğrenim gören öğ-
renci sayısının 800’e ulaştığını söyledi. 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
eğitim gördüğü Kur’an kurslarının sayı-
sının artmasının sevinçlerini artırdığını 
belirten Müftü Yapıcı, Kur’an hizmetle-
rine katkıda bulunanlara teşekkür etti. 
Kur’an kursları hakkında katılımcıları 
bilgilendiren İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven de programın gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. Minik 
öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim tilaveti, 
sergiledikleri mehter gösterisi, okuduk-
ları şiirler, Peygamberimizin hayatın-
dan kesitler ve hadis sunumu, davetlile-
re unutulmaz anlar yaşattı.
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Sarıyer’de öğretmenlerle toplantı düzenlendi

İstanbul-Sarıyer İlçe Müftüsü Oğuz-
han Kadıoğlu, Sarıyer’de görev yapan 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret-
menleri, Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
müdür ve öğretmenleriyle bir toplantı 
düzenledi. İlçe Müftülüğünün ev sa-

hipliğinde gerçekleşen toplantıya, Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, il-
çedeki İmam-Hatip Lisesi Müdürleri, 
Meslek Dersleri Öğretmenleri, ortaokul 
ve liselerde görev yapan Kur’an-ı Kerim, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve 

Peygamberimizin Hayatı derslerini ve-
ren  öğretmenleri katıldı. Sarıyer Hâkim 
Evinde yapılan toplantıda konuşan 
Müftü Kadıoğlu, birlik ve beraberliği, 
kaynaşmayı ve motivasyonu artırmak 
amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini 
söyledi. İlahiyatçılar ve din görevlileri 
olarak, mahallelerin dertleriyle dertlen-
memiz gerektiğini, dinî ve sosyal sorun-
ları tespit ederek çözüm bulmak, prog-
ramlar yapmak istediklerini belirten 
Kadıoğlu, bu konuda İlçe Müftülüğü ve 
Diyanet Vakfı olarak her zaman hazır 
olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Mü-
dürü İbrahim Tahmaz da öğrencilerin, 
dinini doğru öğrenmeleri hususunda 
hassas davrandıklarını dile getirdi.

Sarıkaya’da kadınlara cenaze yıkama kursu verildi

Yozgat-Sarıkaya İlçe Müftülüğü, Kur’an 
kursu öğretmenlerine yönelik, ‘Cena-

ze İşlemleri Kursu’ düzenledi. Yoğun katı-
lımın olduğu kursla ilgili bir konuşma ya-
pan İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, “Her 
Müslümanın kendi yakınlarının ‘teçhiz’ 
işlemlerini yerine getirecek kadar, cenaze 
yıkanması, kefenlenmesi gibi bilgilere sa-
hip olması gerekir.” dedi. Özellikle Kur’an 
kursu öğreticilerinin cenaze hizmetle-
rinde öncü olmaları gerektiğini belirten 

Müftü Kandemir, ilgilerinden dolayı 
kursiyerlere teşekkür etti. Kursiyerler de 

eğitimin çok verimli geçtiğini belirterek 
emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Tekman’da vaaz becerilerini geliştirme kursu

Erzurum-Tekman İlçe Müftülüğü, din 
görevlilerinin mesleki bilgi ve bece-

rilerini artırmak, etkili ve verimli bir 
din hizmeti sunabilmelerini sağlamak 

amacıyla, ‘Vaaz Becerilerini Geliştirme 
Hizmetiçi Eğitim Kursu’ düzenledi. İlçe 
Milli Eğitim Toplantı Salonunda dü-
zenlenen kursa, 21 kursiyer katıldı. İlçe 

Müftüsü Yasin Baykal’ın rehber öğretici 
olarak katıldığı kursta başarılı olan kur-
siyerlere, katılım belgeleri Müftü Yasin 
Baykal tarafından verildi. Belge töre-
ninde bir konuşma yapan Müftü Yasin 
Baykal, “Toplumu din konusunda ay-
dınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı, yürüttüğü din hizmetlerinin 
daha etkili ve verimli hâle gelmesi için 
personelin eğitimine büyük önem ver-
mektedir. Bu nedenle Müftülük olarak 
yüz yüze vaaz kursu düzenledik. Katılan 
ve başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Kazandıkları bilgi ve beceriyi 
hizmetlerine en güzel şekilde yansıta-
caklarına inanıyorum.” dedi.
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Vakfıkebir’de gençler camide buluştu

Trabzon-Vakfıkebir İlçe Müftülü-
ğüne bağlı Rıdvanlı Mahallesi Yeni 

Camiinde, ‘Gençler Camide Buluşu-
yor’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe Vaizi Os-
man Öztürk, İlçe Gençlik Koordinatörü 
İmam-Hatip Rıdvan Açıkgöz, Gençlik 
Merkezi Müdürü Mustafa Turupçu, din 
görevlileri ve gençler katıldı. İlçe Müf-
tüsü Hüseyin Köksal programda yaptığı 
konuşmada; gençliğin, milletler, top-
lumlar, İslam memleketleri ve bilhassa 
milletimiz ve memleketimiz nezdinde 
taşıdığı önemi anlattı. İlçe Gençlik Ko-
ordinatörü Rıdvan Açıkgöz de Müftülük 
bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili 

bilgilendirme yaptı. Gençlik Merkezi 
Müdürü Mustafa Turupçu da Genç-
lik Merkezinin yürüttüğü faaliyetler ve 
gençlere sunulan imkânlar hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Diğer yan-
dan Hafız Hasan Kaan Kur’an Kursunda 

hafızlığını tamamlayan hafızlar, me-
zunlar buluşması programı düzenledi. 
Buluşmada, daha önce kursta hafızlığını 
bitiren öğrenciler, kursta eğitim-öğretim 
gören öğrenciler ve öğreticileriyle bir 
araya geldiler.

Terme’de ezanı güzel okuma kursu düzenlendi

Samsun-Terme İlçe Müftülüğü, 
‘Ezanı Güzel Okuma Kursu’ dü-

zenledi. Yenidoğan Mahallesi Dörtyol 
Camii İmam-Hatibi Ayhan Duman’ın 
öğreticiliğinde gerçekleşen kursa, din 

görevlileri yoğun ilgi gösterdi. Kur-
sun açılışında bir konuşma yapan İlçe 
Müftü Vekili Harun Er, vatandaşların 
dinî hayatına rehberlik eden cami gö-
revlilerinin, musiki kabiliyetlerini ge-

liştirerek ezan, kâmet ve salâ okuyuş-
larını daha iyi bir seviyeye getirmek 
ve nitelikli din hizmeti sunmalarını 
sağlamak amacıyla kurs tertip ettikle-
rini söyledi. 

Yahyalı’da Kur’an ziyafeti ve Mehmetçiklerimize dua programı

Kayseri-Yahyalı İlçe Müftülüğü ve Be-
lediye Başkanlığı tarafından düzen-

lenen, ‘Kur’an Ziyafeti ve Mehmetçiğe 
Dua Gecesi’ programı, Yahyalı Gençlik 
Merkezi Konferans Salonunda gerçek-
leşti. Programa, Kayseri Milletvekili Sami 
Dedeoğlu, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven, İlçe Belediye Başkanı Esat Öz-
türk, Develi Belediye Başkanı Mehmet 
Cabbar, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, De-
veli İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, siyasi 
parti ve STK temsilcileri, Ankara-Ahmet 
Hamdi Akseki Camii İmam-Hatibi Hafız 
Ali Tel, Hafız Nebi Yaşar, Musiki Sanat-
çısı Esat Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. 

Programın açılışında konuşan Beledi-
ye Başkanı Esat Öztürk, “Zeytin Dalı 
Harekâtında tarih yazan Mehmetçikle-
rimiz için okunan hatm-i şeriflerin ve 
binlerce Fetih Suresi’nin duasını yapmak 
üzere bir aradayız. Güzel okuyucularla, 
güzel dinleyenleri buluşturmak istedik.” 
dedi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven 
de “Şehitlerimize vefa borcumuzu öde-
yebilmek amacıyla gerçekleştirilen prog-
rama katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), 
‘Ey müminler! Dillerinizle, ellerinizle ve 
mallarınızla Allah yolunda cihat edin.’ 

buyuruyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz, 
emniyet güçlerimiz, askerimiz, polisimiz 
bütün gücüyle terörle mücadele ediyor. 
Sınır ötesinde ve sınır içinde, hainlere ve 
düşmanlarımıza karşı cansiperane çalışı-
yor. Bizler, askerlerimizin elleriyle cihat 
ettiklerini görüyoruz. Bizlere düşen de 
dilimizle ve mallarımızla cihat etmektir. 
Burada dilimizle cihat yapıyoruz ve ciha-
dı anlatıyoruz. Şu anda içimizde askere 
gidecek ya da askerlik çağına yaklaşmış 
olan gençlerimizin içerisinde; o şeha-
det arzusunu, düşmana karşı mücadele 
arzusunu ortaya çıkarmak amacıyla  et-
kinlikler düzenleniyor. Evladını yetişti-
rirken şehitlik arzusuyla, vatan, millet 
aşkıyla yetiştirecek olan anneler de bu 
programlarla kendilerine geliyor ve ev-
latlarını ona göre yetiştiriyorlar.” dedi. 
Program, Hafız Nebi Yaşar ve Ali Tel’in 
Kur’an tilavetiyle devam etti. İl Müftüsü 
Güven’in, şehitlerimiz için okunan ha-
timlerin ve Fetih Suresi'nin duasını yap-
masıyla program son buldu.
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DİTİB Genel Merkezinde hayırseverlerle toplantı düzenlendi

DİTİB Yönetim Kurulu, ramazan 
ayında düzenlenen iftar sofrala-

rına katkılarda bulunan hayırseverlere 
teşekkür etmek amacıyla, DİTİB Genel 
Merkezinde kahvaltılı toplantı düzenle-
di. Programa, hayırsever işadamları, ku-
rumların temsilcileri ile DİTİB Yönetim 
Kurulu üyeleri katıldı. DİTİB’in orga-
nizesinde düzenlenen iftar sofralarına 
maddi ve manevi desteklerde bulunan 
işadamlarına ve kurumlara teşekkür 
eden DİTİB Genel Başkanı Âşıkoğlu, 

“Ramazan ayında sizlerin destekleri ile 
iftar programları düzenledik. İftar sof-
raları, toplumsal dayanışmanın yaşa-
tıldığı en güzel faaliyetlerden birisidir. 
Allah (c.c.) bizleri, sağlık ve afiyet içeri-
sinde nice bayramlara ulaştırsın. Köln 
Merkez Camiinde rahmet ve bereket 
dolu, birlik, beraberlik, dayanışma anla-
mında düşünülmüş bir organizasyonla 
ramazanın ruhuna uygun bir davranış 
sergilediniz. Ramazan ayı boyunca iftar 
sofralarımızda binlerce kardeşimizle 

birlikte oruçlarımızı açtık. Almanya’nın 
en ücra köşesinde de bu tür faaliyetler 
gerçekleştirildi. Müslüman olsun veya 
olmasın iftar sofralarımızı paylaştık. 
Allah yaptığınız dinî ve sosyal faaliyet-
lerinizi kabul eylesin, hayırlı ve bere-
ketli kazançlar diliyorum.” dedi. Başkan 
Âşıkoğlu, iftar programlarına katkılarda 
bulunan hayırseverlere teşekkür ederek 
plaket ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye 
etti.

DİTİB Genel Merkezinde ve Köln Merkez Camiinde bayramlaşma töreni

Gurbetçi vatandaşlarımız, Ramazan 
Bayramı sabahında, Köln DİTİB 

Merkez Camiinde bir araya gelerek bay-
ramlaştılar. Camiye akın eden Müs-
lümanlar, birlikte saf tutarak Bayram 
Namazını birlikte eda ettiler. Başkanlık 
Vaizi Nurettin Muhtar Acar, Köln Dİ-
TİB Merkez Camiinde verdiği vaazında, 
oruçla gönüllerin, Kur‘an’la zihinlerin 
yenilendiğini, ramazan ayında kazanılan 
hasletlerin devam ettirilmesinin önemi-
ne vurgu yaptı. “Ailemizde, mahallemiz-
de, ülkemizde ve yaşadığımız ülkemizde 
kavga, huzursuzluk, kin ve nefret olma-
sın.” diyen Acar, “Biz beraberiz, karde-
şiz. ramazanda yaşadığımız güzellikleri 
bütün yıla yayalım. Bu vesileyle, huzur-
lu, sağlık, esenlik, dostluk ve kardeşlik 
içinde hep birlikte nice bayramlara eriş-
meyi, Rabbim bizlere nasip etsin.” dedi. 
Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi 
Emre Şimşek de konuşmasında, “Oruçla 
midelerimizi, zekâtla mallarımızı, sada-
kayla kalplerimizi temizleyerek bizleri 
bayram sabahına ulaştıran Rabbimize 
hamdolsun. Bayramımız mübarek olsun, 
cumamız mübarek olsun.” dedi. Prog-

ramda, dünyanın çeşitli bölgelerinde sı-
kıntı yaşayan, Ramazan Bayramı coşku-
sunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm 
İslam âlemi için dua edildi. YTB Başkanı 
Abdullah Eren, Köln Başkonsolosu Barış 
Ceyhun Erciyes, DİTİB Başkan Vekili Ah-
met Dilek, DİTİB Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Başkanlık Vaizi Nurettin Muhtar Acar 
ve Merkez Camii din görevlileri, camiyi 
dolduran müminler bayramlaştılar. Di-
ğer yandan, Köln DİTİB Eyalet Bölge Bir-
liğine bağlı derneklerin başkan, yönetici 
ve din görevlileri, Köln DİTİB Merkezin-
de düzenlenen bayramlaşma programın-
da bir araya geldi. Programa, DİTİB Ge-
nel Başkan Vekili Ahmet Dilek, Yönetim 

Kurulu Üyesi Nihat Özkan, Köln DİTİB 
Eyalet Bölge Birliği Başkanı İrfan Saral, 
Köln Bölgesi DİTİB dernekleri başkan ve 
yöneticileri ile din görevlileri katıldı. Dinî 
bayramların, kardeşlik ve sevgi bağlarının 
güçlendiği günler olduğunu söyleyen Dİ-
TİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek 
de “Birlik, beraberlik ve huzur içerisin-
de ailenizle, nice bayramlara ulaşmanızı 
diliyorum. Bayramda yaşadığımız birlik, 
beraberlik ve kardeşlik havasının bundan 
sonra da devam etmesini diliyor, tüm 
DİTİB ailesinin bayramını kutluyorum.” 
dedi. Program, DİTİB Merkez Camii av-
lusunda düzenlenen bayramlaşma ile 
sona erdi.
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DİTİB personeli bayramlaşma programında bir araya geldi

Köln-DİTİB Genel Merkez ve Sosyal 
Dayanışma Merkezi (ZSU) persone-
li, geleneksel bayramlaşma töreninde 
buluştu. Programa, DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Âşıkoğlu, 
yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez 
ve Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği 
personeli katıldı. Başkan Âşıkoğlu bu-
rada yaptığı konuşmada, yüzbinlerce 
insanımızla aynı iftar sofrasında bir 
araya geldiklerini söyledi. Âşıkoğlu, 
“Ramazan ayı, Cenab-ı Hakk’ın affına 
mazhar olmak için oruçların tutuldu-
ğu, Kur’an-ı Kerim’in hatmedildiği, fit-

re ve zekâtların verildiği, namazların 
cemaatle eda edildiği, sahur ve iftar 
coşkusunun hanelerimizi kuşattığı, ah-
laki duyguların varlığımızı aydınlattığı 
mübarek bir aydır. 900’ü aşkın cemiye-
timizde her gün iftar sofraları kuruldu 
ve ikramlarda bulunuldu. Müslüman 
olsun, olmasın iftar sofralarımızı birlik-
te paylaştık, gönlümüzü açtık ve rama-
zanın güzelliklerini hep birlikte yaşadık. 
Almanya’da ilk defa düzenlediğimiz, ‘Ki-
tap ve Kültür Fuarı’nı ise on binlerce kişi 
ziyaret etti. Bu fuarda hem kitaplarımızı 
insanlarımıza ulaştırmaya çalıştık, hem 

de merkezimize gelen ziyaretçilerimi-
ze değişik bir faaliyeti gösterme fırsatı 
bulduk. Şimdi Kurban Bayramı heye-
canı başladı. Hacca gidecek olanları ta-
rifi imkânsız bir heyecan sardı. Kurban 
Bayramı’na kadar olan zaman dilimin-
de, vatandaşlarımıza vekâletle kurban 
kesim organizasyonunu anlatacağız. 
Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Gü-
ney Amerika’ya, bir çok ülkede, hiç 
görmediğimiz ve tanımadığımız kar-
deşlerimize, bu kurbanlar vesilesiyle 
yardım elimizi uzatacağız. 7 kıtada, 135 
ülkenin 400 bölgesinde kurban kesim 
ve dağıtımının nasıl yapılacağını anla-
tacağız.” dedi. Dünden bugüne DİTİB’i 
değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek ise “Dinî ve hayrî bir teşki-
lat olduğumuz için, bizim hizmet anla-
yışımızda gönüllülük esastır. Bu mabedi 
ayakta tutmak için buralara gelip hiz-
met veren büyüklerimizin mirasçıları 
olarak, bizler de bu gönüllülük esasıyla 
900’ü aşkın derneğimizde var gücü-
müzle çalışmaktayız. DİTİB’in kuruluş 
felsefesinde gönüllülük ve adanmışlık 
var. Bu müesseseleri bize emanet eden 
ve ahirete irtihal etmiş olan büyükleri-
mizin ruhları şad olsun.” dedi.

Eppingen’de ‘Gelenekten Geleceğe Tekne Orucu’ programı

Stuttgart Din Hizmetleri Ataşeliği-
ne bağlı DİTİB Eppingen Mevlana 

Camii Din Görevlisi Mustafa Yanar, ilk 
defa oruca başlayan çocuklar için, ‘Gele-
nekten Geleceğe Tekne Orucu’ progra-
mı düzenledi. Programa, 5-10 yaş gru-
bundan çok sayıda çocuk katıldı. Küçük 
yaştaki çocukların oruç ibadeti ile tanış-
ması ve kendi kültürlerini daha iyi tanı-
yabilmeleri için hazırlanan programda, 
kültürel mirasımızda büyük yeri olan 
Nasrettin Hoca, ramazan davulcusu ve 
ramazan şerbetçisi gibi minik çocukla-
rın dikkatini çekecek etkinlikler yapıldı. 
Tekne orucu ve oruç ibadetinin önemi-
ne vurgu yapan Din Görevlisi Mustafa 
Yanar da “Şu anda önünüzde bir sürü 
yemek var ama siz, onu sırf Allah’ın 
rızası için yemiyorsunuz. Sizin mini-
cik yüreğinizde kocaman bir iman var. 
Cennete sadece oruçluların girebileceği 

Reyyan kapısından geçerek girenlerden 
olursunuz inşallah. Allah orucunuzu 
kabul etsin.” dedi. Nasrettin Hoca fıkra-
ları, ramazan davulcusunun manileri ve 
ramazan şerbetçisinin şerbetiyle renkle-

nen tekne orucu programında, okunan 
ezanın ardından yapılan dua ile oruçlar 
açıldı. Tekne orucu tutan 80 çocuğa, Ce-
miyet Başkanı Erkan Çetinkaya, hediye-
lerini takdim etti.
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Nürnberg Din Hizmetleri Ataşeliğinde bayramlaşma töreni

Almanya-Nürnberg Din Hizmetleri 
Ataşeliği personeli, Ramazan Bay-

ramı dolayısıyla bir araya geldi. Kuzey 
Bavyera Eyalet Birliğinin ev sahipliğin-
de gerçekleşen bayramlaşma programı-
na, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, 
din görevlileri ve aileleri katıldı. Kuzey 
Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan 
Aslan yaptığı konuşmada, bayramların 
birlik ve beraberliği pekiştirdiğini be-
lirterek teşriflerinden dolayı davetlilere 
teşekkür etti. Nürnberg Başkonsolo-
su Yavuz Kül de gurbette görev yapan 
din görevlilerinin çok hassas bir görev 
yaptıklarını söyledi ve böyle güzel bir 
günde bir arada bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Din Hizmet-
leri Ataşe Vekili Şemsettin Arslan da 
katılımlarından dolayı davetlilere teşek-
kürlerini sundu.

Köln DİTİB Merkez Camiinde karne sevinci

2017-2018 eğitim yılının sona erme-
si dolayısıyla, Köln DİTİB Merkez 

Camiinde karne merasimi düzenlendi. 
Programda, çocuklara karneleri verilerek 
öğrencilerin sevinçlerine ortak olundu. 
Kur’an-ı Kerim ve temel dinî bilgiler eği-
timi gören 6-19 yaş grupları arasındaki, 
410 kız ve erkek öğrenci için düzenlenen 
merasimde bir konuşma yapan Mer-
kez Camii Din Görevlisi Emre Şimşek, 
öğrencilerin hafta sonu camide düzen-
lenen din eğitimi programını başarıyla 
tamamladıklarını belirterek, “Yaşadığı ve 
ait olduğu ülkeye değer katabilen, değer 

üreten bireyler yetiştirme adına yürüt-
tüğümüz eğitim faaliyetlerinde Rabbi-
mizin kolaylıklar vermesini, anlayışımı-
zı kuvvetlendirmesini ve bizleri hâdim 
kıldığı bu hizmette, sorumluluklarımızı 
yerine getirme konusunda yardımcısız 
bırakmamasını niyaz ediyorum.” dedi. 
Eğitimin önemine değinen DİTİB Genel 
Başkan Vekili Ahmet Dilek de çocukla-
rın, okul ve dinî eğitimlerinde, velilerin 
desteklerinin devam etmesi gerektiğini 
söyledi. Dilek, “Bir yıl boyunca çocuk-
larımıza eğitim veren görevli arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı 

ve ailelerini gösterdikleri gayretten do-
layı tebrik ediyorum. Öğrenci velilerinin 
de öğrenciler kadar mutlu ve heyecanlı 
olduğunu görüyorum. Rabbim bu heye-
canınızı daim, çocuklarımızın yaşadığı 
topluma ve insanlığa hayırlı evlat olarak 
yetişmelerini nasip eylesin.” dedi. Öğ-
renci ve velileri buluşturan karne mera-
siminde ilk olarak, 2017-2018 eğitim yılı 
birincileri açıklandı. Velilerin yoğun ilgi 
gösterdiği merasimde coşkulu anlar ya-
şandı. Kurslara devam eden öğrencilere, 
öğretmenleri tarafından karnelerinin ve-
rildiği program, yapılan dua ile sona erdi.
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H A B E R  B Ü L T E N İ

G U R B E T T E N

ATAMALAR

Zekeriya Abdulazizoğlu 
1978 yılında Trabzon-Of ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul-Haznedar 
Merkez Kur’an Kursunda hafızlığını bitirdi. 2002’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden me-
zun oldu. 2003’de Diyanet İşleri Başkanlığında imam-hatip olarak göreve başladı. 2004 yılında İstanbul-
Güngören ilçesine vaiz olarak atandı. 2009 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinden mezun oldu. 
2009-2012 yılları arasında İstanbul-Silivri Cezaevi Vaizliği görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında, ‘Hanefi Doktrininde İbadet ve Ceza Ko-
nularında Kıyas Yönteminin Kullanılışı’ isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlen aynı alanda 

doktora çalışmasına devam etmektedir. 2012’de Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığına atandı. ‘İslam Hukuku Açısın-
dan Emeklilik Türleri’ isimli uzmanlık tezini hazırladı. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Bilim Dalında doktora çalışmasına 
devam etmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı iken, 20.06.2018 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hiz-
metleri Daire Başkanlığına atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Abdulazizoğlu, Arapça biliyor.

Dr. Neşet Bodur 
1966 yılında Ordu’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ordu İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1989’da 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1993’te ‘Tahammulü’l-Hadis ve Çeşitleri’ adlı 
teziyle yüksek lisansını bitirdi. ‘Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî ve Tasavvufî Görüşleri’ adlı teziyle, 25.01.2018 
tarihinde doktor oldu. Bursa Merkez ve Ankara-Yenimahalle ilçesinde din görevlisi olarak çalıştı. 2001 
yılında vaizlik görevine atandı. Almanya-Düsseldorf ve Köln eyaletlerinde din görevlisi olarak bulundu. 
2009-2012 yılları arasında, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde oluşturulan Dinî Yük-
sek İstişare Komisyonunda görev yaptı. Aynı yıllarda Köln Din Hizmetleri Ataşeliği Hutbe Komisyonu 

Başkanlığında bulundu. Hutbe, Vaaz ve İrşat Komisyonları ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarında görev aldı. Ankara-Yenimahalle 
ilçesinde Uzman Vaiz olarak görev yaptı. 30.03.2018 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı görevini yürütmekte iken, 20.06.2018 tarihinde de Cami Hizmetleri Daire Başkanlığına atandı. Evli ve beş çocuk babası 
olan Dr. Bodur, Almanca ve Arapça biliyor.

Lokman Arslan 
1979 yılında Erzurum-Narman ilçesinde doğdu. İlköğreniminin ardından, Oltu İmam-Hatip Lisesi, 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ömer Nasuhi Bilmen İhtisas Eğitim Merkezinde öğrenimini 
sürdürdü. Erzurum merkez ve ilçelerinde imam-hatip ve müezzin-kayyım, Ordu-Aybastı, Ankara-Hay-
mana ve Etimesgut ilçelerinde vaiz, Tunceli-Pertek, Kayseri-Bünyan ilçelerinde İlçe Müftülüğü, Rıfat 
Börekçi Eğitim Merkezinde de Eğitim Görevlisi olarak görev yaptı. Uganda-Kampala’da Din Hizmetleri 
Ataşesi iken, 12.06.2018 tarihinde Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar 
Daire Başkanlığına tayin oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Arslan, Arapça ve İngilizce biliyor.

Ehingen’de Kur’an kursu öğrencilerine törenle belgeleri verildi

DİTİB Stuttgart Din Hizmetleri Ata-
şeliğine bağlı Ehingen Mevlana 

Camiinde açılan Kur’an-ı Kerim ve dinî 
bilgiler kursuna devam eden öğrencilere 
katılım belgesi verildi. 4-6 yaş grubu gül 
sınıfı öğrencisi Seher Boz ile kurs öğre-
ticilerinin seslendirdiği ilahiler ve yap-

tıkları dualar, davetlilere duygulu anlar 
yaşattı. Kur’an Kursu Öğreticisi Betül Öz 
ve kız talebelerinin öğrendikleri ilahi, ha-
dis ve sureler, velilerin büyük beğenisini 
kazandı. Din Görevlisi Ramazan Öz ve 
erkek öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tila-
veti ve cemaate namaz kıldırmaları, da-

vetlilerden büyük takdir topladı. Dernek 
Başkanı Fatih Mahir de velilere ve özveri-
li çalışmaları dolayısıyla din görevlilerine 
teşekkür etti. Öğrencilere belgelerinin 
takdim edilmesi ve sunulan ikramlarla 
program sona erdi. Diğer yandan DİTİB 
Ehingen Mevlana Camii Yönetim Ku-
rulu, cami bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkgücü Ehingen Spor Kulübü Yöneti-
mi ile Ehingen Camii cemaatini piknik 
programında bir araya getirdi. Vatandaş-
lar arasında birlik-beraberlik ve kardeşlik 
duygularını pekiştirmek amacıyla düzen-
lenen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Dernek Başkanı Fatih Mahir ve 
Spor Kulübü Başkanı Metin Koçak ilgileri 
nedeniyle davetlilere teşekkür ettiler.



 

Hayriye Dal 
Kur’an Kursu Öğrt. / Avcılar-İstanbul

Fuat Dur 
İmam-Hatip / Kürtün-Gümüşhane 

Halil Tekerek 
İmam-Hatip / Silifke-Mersin

İdris Ece 
İmam-Hatip / İdil-Şırnak 

Mesut Düzgün 
İmam-Hatip / Gümüşhane 

Remzi Filiz 
Müezzin-Kayyım / Tepebaşı-Eskişehir

Muharrem Karadağ 
İmam-Hatip / Darıca-Kocaeli

Vefat eden görevlilerimize Allah (c.c.)’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve 
Diyanet camiasına başsağlığı dileriz. 

VEFAT ETTİLER

DOKTOR OLDULAR

EMEKLİ OLDU

İsmet Kalkan 
1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Ortaöğretimini Osmaniye ve Elazığ İmam-Hatip Liselerinde 
tamamladı. 1986-1988 yılları arasında Suriye-Şam’da bulunan Furkan ve Eminiyye Kolejlerinde Arapça 
ve dinî öğrenim gördü. 1992 yılında imam-hatip olarak memuriyete başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini, 2001’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde bitirdi. 2004 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde Dinî Yüksek İhtisas Eğitimini tamamladı. 
Aynı yıl Kahramanmaraş-Afşin ilçesine Vaiz olarak atandı. 2006’da Şırnak-Uludere İlçe Müftülüğüne ta-
yin olan Kalkan, Elazığ Harput Diyanet Eğitim Merkezi ve Şanlıurfa Halil İbrahim Diyanet Eğitim Mer-

kezinde Eğitim Görevlisi olarak görev yaptı. 2014’te Osmaniye-Bahçe ilçesine Müftü olarak atandı. 2011’de Fırat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalında, ‘Namaz ve Oruç İbadetine Etkisi Bakımından 
Yolculuk’ adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam 
Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalında, ‘Abdurrahim el-Mar’aşi’nin el-Muâdil İsimli Eserinin Edisyon Kritiği ve Değerlendi-
rilmesi’ konulu teziyle doktorasını tamamlayan Kalkan, evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet Göktepe 
1953 yılında Bolu-Mudurnu ilçesinde doğdu. Hafızlığını 1966 yılında Mudurnu’da tamamladı. 1966-
1970 yılları arasında, Arapça, Tecvid, Talim ve Tashih-i Huruf dersleri aldı. 1975 yılında Düzce İmam-
Hatip Lisesinde öğrenimini sürdürürken, Düzce’de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1977’de İmam-
Hatip Lisesini bitirdi. 1978-1980 yıllarında İstanbul-Üsküdar Ayazma Camii ve Çengelköy Hamdullah 
Paşa Camiinde Müezzin-Kayyım olarak görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 
mezun oldu. 17.07.1985 tarihinde Mushafları İnceleme Kurulu Üyeliğine atanan Göktepe, 1988-1994 
yılları arasında yurt dışında din görevlisi olarak bulundu. Yurt dışı dönüşü Başkanlık Merkezinde bir 

süre Musahhih olarak çalıştı. 2000 yılında yeniden Mushafları İnceleme Kurulu Üyeliğine atandı. Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken, 15.06.2018 tarihinde emekli olan Göktepe, evli ve üç çocuk babasıdır.

İsa Atcı 
1979 yılında Ankara’da doğdu. 1995’te Konya İmam-Hatip Lisesinden, 2002’de de Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Antalya-Akseki ilçesi Akşahap köyünde imam-hatip olarak göreve 
başladı. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen İhtisas Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimini bitiren Atcı, Konya-
Yunak Vaizliğine atandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalın-
da, ‘Ahmed b. Hanbel’den Nakledilen Çoklu Rivayetler, el-Muğnî Örneği’ konulu teziyle 2007 yılında 
yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında, 
‘Ebu Ca’fer et-Tahâvî’nin İbadetler ile İlgili Konularda Hanefi İmamlara Muhalif Görüşleri’ başlıklı te-

ziyle doktor oldu. 2008-2012 yılları arasında Almanya-Frankfurt ve Berlin Din Hizmetleri Ataşelikleri nezdinde din görevlisi 
olarak çalıştı. 2012’de Diyanet İşleri Uzmanlığına atanan Atcı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki görevine devam etmektedir. 
Almanca, Arapça ve orta seviyede İngilizce bilen Atcı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hemmingen Mevlana Camiinde istişare toplantısı yapıldı

Bölge Dernekleri Dernek Başkanları, 
din görevlileri ve eşleri birlikte sezon 

kapanış programında bir araya geldiler. 
Hemmingen Mevlana Camiinde yapı-
lan programda, bölge başkanları ve din 
görevlileri, gerçekleştirdikleri faaliyetle-

ri değerlendirdiler. DİTİB Hemmingen 
Mevlana Camii Başkanı Halil Yıldırım 
yaptığı konuşmada, ilgileri nedeniyle 
davetilere teşekkür etti. Çalışmalarından 
dolayı, dernek başkanları, din görevlile-
ri ve Hemmingen Camii kadın kolları-

na teşekkür eden Württemberg Eyalet 
Birliği Başkanı İsmet Harbi de bu tür 
etkinliklerin, çalışmalarımızı daha ve-
rimli hâle getirdiğini söyledi. Toplantı, 
Bölge Koordinatör Din Dörevlisi Ümit 
Yalçın’ın duasının ardından sona erdi.




