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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Afganistan Hac ve Din İş-

leri Bakanı Faiz Muhammed Osmani 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,  
Afganistan’ın milletimizin gönlünde 
ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye’ye özellikle Kurtuluş Savaşı 
sırasında destekleri hiçbir zaman unu-
tulmaz bizim için.” dedi. İki ülke arasın-
daki birlik ve beraberliğin daimî olması 
temennisinde bulunan Başkan Erbaş, 
“Müminlerin, Müslümanların kalpleri 
bir olursa beldelerin, toprakların uzak 
olmasının hiçbir önemi yoktur. Onun 
için biz gönül coğrafyamız diyoruz. 
Afganistan da gönül coğrafyamızın en  
önemli ülkelerinden birisidir.” diye 
konuştu. Diyanet’in 94 yıllık bir tecrü-
besi olduğunu belirten Başkan Erbaş, 

Afganistan’a din eğitimi, din hizmeti, 
hac organizasyonunda tecrübe paylaşı-
mı konusunda ellerinden gelen deste-
ği sağlayacaklarını söyledi. Afganistan 
Hac ve Din İşleri Bakanı Faiz Muham-

med Osmani ise kabulden dolayı Baş-
kan Erbaş’a teşekkür ederek, Diyanet 
İşleri Başkanlığının idari, hac ve eğitim 
alanlarında tecrübelerinden faydalan-
mak istediklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Suudi Arabistan’dan ge-

len gazetecileri kabul etti. Başkanlıkta 
gerçekleşen kabulde bir konuşma ya-
pan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arap 
gazetecilerin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Ramaza-
nınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak 
bu ramazan ayına bizi ulaştırdığı gibi 
sağlık ve afiyet içerisinde bayrama da 
ulaştırsın.” dedi. Suudi Arabistan’ın 
Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebi’ye 

yaptıkları hizmetlerin her zaman övgü-
ye layık olduğunu dile getiren Başkan 
Erbaş şöyle konuştu: “Özellikle hacı ve 
umreci kapasitesinin artırılması için 
Harameyn’de yapılan çalışmalar için 
gösterilen çaba, hiçbir zaman unutul-
mayacaktır. Bütün müminlerin kal-
binde bu gayretlerin bambaşka bir yeri 
vardır. Bütün amaç, Müslümanlar daha 
rahat hac yapsın. Daha fazla Müslüman 
gelsin Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etsin. 
Daha fazla hacı ve umreci Medine-i 

Münevvere’yi ziyaret etsin. Gayret içe-
risinde yapılan bu emeklerden dolayı da 
biz yine şükranlarımızı sunuyoruz. Her 
zaman dualarımızı gönderiyoruz.”
İslamofobi ile ortak mücadele
İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman 
sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış çerçe-
vesinde geliştiğini ifade eden Başkan 
Erbaş, bundan sonra da ikili ilişkilerin 
bu çerçevede geliştirileceğini söyledi. 
İslamofobi ile mücadele konusunda 
birlik-beraberlik içerisinde yapılacak 

Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Osmani Diyanet'te

Başkan Erbaş, Suudi gazetecileri kabul etti
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çalışmaların önemine değinen Başkan 
Erbaş, “İslam’a zarar verecek birtakım 
hâl ve hareketleri birlikte engellersek, 
İslamofobinin gittikçe antiislam’a doğ-
ru kayışını da hep birlikte önlemiş olu-
ruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, 
Diyanet İşleri Başkanlığının, sahih dinî 
bilgiyi hem kendi insanımızla hem de 
yeryüzündeki bütün insanlarla paylaş-
mak için Kur’an ve sünnet çizgisinde, 
din hizmeti ve din eğitimine çok önem 
veren bir teşkilat olduğunu kaydetti.

TDV 150 ülkede hayır hasenat 
çalışmaları yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını 
anlatan Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet 
Vakfı da bizim din hizmetlerimize, din 
eğitimi noktasında hem yurt içinde, 
hem yurt dışında yapmış olduğumuz 
hizmetlerimize destek veriyor. Yaklaşık 
150 ülkeye yönelik hayır hasenat çalış-
malarımızı, milletimizin zekâtlarının 
fakir fukaraya ulaştırılması noktasında, 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın da büyük 
destekleri oluyor.” şeklinde konuştu. 
Suudi Arabistan’ın hac mevsiminde 
yürüttüğü hizmetlerle ilgili soruyu ya-
nıtlayan Başkan Erbaş, Müslümanların 
daha rahat ortamda haclarını ve um-
relerini yapabilmeleri için gösterilen 
gayretten memnun olduklarını belirtti. 
Kabule, Din İşleri Yüksek Kurulu Başka-
nı Dr. Ekrem Keleş, Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Erdal Atalay, Cidde Basın Ata-
şesi Bahattin Akyön de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Ankara Valisi Er-

can Topaca’yı ziyaret etti. Ramazan 
Bayramı’nın ülkemize ve İslam âlemi 
için hayırlara vesile olması temenni-
sinde bulunan Başkan Erbaş, ramazan 
ayının çok bereketli ve verimli geçtiğini 
söyledi. Bu sene ramazan ayında ‘israf’ 
temasını işlediklerini ifade eden Başkan 
Erbaş, “Bütün camilerimizde, vaazlarda 
ve hutbelerde konuyu mümkün oldu-
ğunca milletimizde bir duyarlılık, far-
kındalık oluşturacak şekilde anlatmaya 
çalıştık.” dedi. Vali Ercan Topaca da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Başkan Erbaş, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafın-

dan düzenlenen, ‘Türkiye 6. Uluslara-
rası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması’ İstanbul’da yapıldı.
İstanbul Fatih Camiinde gerçekleşen 

programa, 72 ülkeden 126 hafız ile 
Türkiye, Bangladeş, Fas, Makedonya, 
Bahreyn, Cezayir ve Irak’tan âlimler ve 
vatandaşlar katıldı. Fatih Camii İmam-
Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 

programın açılışında konuşan Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraş-
çı, bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmaya 
Türkiye’de yoğun bir ilginin olduğunu 
belirterek Türk halkının yoğun ilgisi 
sebebiyle yarışmanın bu yıl da icra edil-

‘Türkiye 6. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma Yarışması’ İstanbul’da yapıldı
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diğini ifade etti. Hz. Peygamber Efen-
dimizin Kur’an-ı Kerim’i okumayı ve 
dinlemeyi Müslümanlara sevdirdiğini 
belirten Tıraşçı şöyle konuştu: “Ecda-
dımız Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi 
noktasında emsali olmayan büyük ça-
lışmalar yapmış, büyük projelere imza 
atmış, geçmişte Darü’l-Kurralar ve 
Darü’l-Huffazlar inşa ederek burada, 
Kur’an-ı Kerim’in gerek kıraat, gerek 
tilavet yönüyle mucize olduğunu bir 
kere daha göstermiştir. İşte bunun bir 
eseri olarak dünyanın pek çok yerinden 
hafızımız, Kur’an karimiz buraya teşrif 
etmişler ve maharetlerini göstermek 
üzere sizin huzurlarınıza gelecekler.” 
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Başkanı Hafız Osman Şahin de Fatih 
Camiinde yapılan yarışmanın bir hafta 
sürdüğünü söyledi. Şahin, “Önceki yıl-
larda düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda 
dereceye giren ve bu yıl düzenlenen 
yarışmada dereceye girecek meşhur 
okuyucular ile memleketimizin güzide 
okuyucularından oluşan hocaların su-
numuyla, Kur’an ayı ramazanda grup-
lar hâlinde, Türkiye’nin 33 vilayetinde, 
‘Kur’an Ziyafeti Programı’ düzenlen-
mektedir.” ifadesini kullandı.
Kur’an insanlığı karanlıktan 
aydınlıklara çıkaran rehber bir kitap
Camilerde imamlık yapan, ilahiyat fa-
kültelerinde ders veren hocaların hafız 
olan hocalardan oluşmasının önemine 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “Çünkü 
Ulum-u İslamiye’nin her alanı Kur’an’la 
bağlantılıdır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, 
dinî ilimler, din bilimleri dediğimiz 
derslerin hepsinin Kur’an’la bağlantısı 
var. Kur’an’la bağlantılı olarak derslerin 
yapılması çok daha verimli derslerin 
gerçekleşmesine vesile olmaktadır.” 
ifadelerini kullandı. Tecvidiyle, talimiy-
le, kıraatiyle Kur’an’ı güzel bir şekilde 
öğrenip okumanın önemini dile geti-
ren Başkan Erbaş, “Kur’an, Peygamber 
Efendimizin getirmiş olduğu en büyük 
mucize, insanlığı karanlıktan aydınlık-
lara çıkaran rehber bir kitap. Kur’an-ı 
Kerim’in güzel sesle okunması, Peygam-
ber Efendimizin zamanından itibaren 
bize gelen güzel bir emanettir. Dolayı-
sıyla biz bunu teşvik ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.
Yarışmaya, 72 ülkeden 126 kişi katıldı
72 ülkeden 126 kişinin katıldığı, 'Hafız-

lık' ve 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' 
kategorisinde yapılan yarışmada, ‘Ha-
fızlık’ dalında; Türkiye, Suriye, Bahreyn, 
Bangladeş, Filistin, Libya ve Somali; 
‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ dalında 
ise Türkiye, Pakistan, Almanya, Endo-
nezya, Fas, Filipinler ve Irak finale kalan 
ülkeler oldu.
‘Hafızlık’ kategorisinde; Suriye’den 
Besil Attal’ın birinci olduğu yarışma-
da, Hasan Bedirhan ikinci, Filistin’den 
Seher Asmar da üçüncü oldu. Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma kategorisinde ise 
Furkan Çınar birinciliği elde ederken, 

Fas’tan Ilıas lamhayaouı ikinci, Irak’tan 
Hasan Alaa Sahib de üçüncü oldu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcıları Osman Tıraşçı ve Prof. Dr. 
Ramazan Muslu, Din Hizmetleri Genel 
Müdürü Bünyamin Albayrak, Mushaf-
ları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı 
Hafız Osman Şahin, İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, davetli-
ler ve cami cemaati katıldı. Derecelerin 
açıklanmasının ardından, jüri üyelerine 
plaket takdim edilmesi ve ödül töreniyle 
program sona erdi.

İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye 6. 
Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı 

Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın 
ödül töreni, Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan programda konuşan 
Başkan Erbaş, dünyadaki yarışmalar 
arasında en hayırlısının, Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okumak ve Kur’an-ı 
Kerim’in hıfzı üzerine düzenlenenler 
olduğunu söyledi. Kur’an-ı Kerim’in 
güzel okunması, ezberlenmesi kadar, 
onu hayata yansıtmak gerektiğini 
ifade eden Başkan Erbaş, “O, bizim 
hayatımızın en önemli bir parçasıdır. 
Hayatımızı Kur’an’a uydurmamız ge-
rekiyor.” dedi. Ülkemizde hafızlığını 
tamamlayarak hafızlık belgesi almış 
kişi sayısının 150 bine yaklaştığını 
belirten Başkan Erbaş, “Amacımız, 
bu sayıyı daha da artırmak. Çün-
kü, 81 milyon nüfusumuz var. 81 
milyon nüfusu olan bir ülkede ha-
fızların sayısı daha da artmalıdır.” 
diye konuştu. Başkan Erbaş, yarış-
ma ile çocukları ve gençleri Kur’an-ı 

Kerim’i öğrenmeye, anlamaya teşvik 
etmeyi, Kur’an-ı Kerim’in ezberlen-
mesini ve güzel okunmasını gelece-
ğe taşımayı amaçladıklarını anlattı. 
Hz. Muhammed’e verilen en büyük 
mucizenin Kur’an-ı Kerim olduğunu 
belirten Başkan Erbaş sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Onun hıfzı ve güzel ses-
le okunması mucizedir. Dolayısıyla 
Peygamber Efendimize gelen en bü-
yük mucizenin hem hıfz, hem de gü-
zel okuma yoluyla insanlar arasında, 
yeryüzünde yaygınlaştırılması çok 
önemli bir faaliyettir. Dünyanın pek 
çok ülkesinde uluslararası Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarış-
maları yapılıyordu. Ülkemizde de bu-
gün 6’ncısını yapmış olduğumuz bu 
yarışmayla, hamdolsun en güzel ya-
rışmalardan birisini gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Rabbimiz hafızları vasıta 
kılarak Kur’an-ı Kerim’i muhafaza 
ediyor. Dünyada başka hiçbir kitaba 
nasip olmayacak şekilde, milyonlarca 
insanın hafızasında Kur’an-ı Kerim 
başından sonuna kadar yerleşmiş du-
rumda, bu ne büyük bir mucizedir.”

‘Türkiye 6. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ ödül töreni
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, TRT-1 ve Diyanet TV ek-

ranlarından ortak yayınlanan, ‘Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın 
finaline katıldı. Yarışmanın final bö-
lümünde bir konuşma yapan Başkan 

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması’nın, Kur’an öğrenimine ve öğ-
retimine önemli katkısı olacağını ifade 
ederek, yarışmaya katılan hocalara, jüri 
üyelerine ve TRT Genel Müdürü İbra-
him Eren’e teşekkür etti.

“Evlerimizde yıl boyunca kardeşleri-
mizden, o güzel sesleriyle Kur’an kıraati 
dinledik. Onların değerlendirilmesini 
dinledik.” diyen Başkan Erbaş, “Yarış-
manın, gençlerimize, imam hatipler ve 
ilahiyat fakültelerindeki öğrencilere, 
Kur’an kurslarımızda hafızlık yapan öğ-
rencilerimize önemli bir katkısı olur 
diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 
Yarışmada, Enes Özsoy birinci, Furkan 
Çınar ikinci, Suriyeli Hafız Muhammed 
Jamal ise üçüncü oldu.

Çekimleri önceden yapılan finalde, 8 
Kur’an bülbülü ter döktü. İlk üçe giren 
hafızlara ödülleri, Diyanet İşleri Başka-
nı Erbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren tarafından verildi.

‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması' finali

Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  
devlet protokolüne verdiği iftara katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde devlet protokolüne verdiği 
iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
devlet protokolü ile iftar programında 
bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesinde gerçekleşen programa, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Se-
her Erbaş ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir 

seçimle birlikte, yeni bir yönetim siste-
mine geçmenin de arifesinde olduğuna 
işaret ederek, önümüzdeki dönemde 
hedeflerinin, Türkiye’yi yasama, yürüt-
me, yargı başta olmak üzere her alanda 
daha ileriye götürmek olduğunu söyle-
di. Erdoğan konuşmasında şunları kay-
detti: “Devlet yönetmek bir ekip işidir, 
bu ortak akıl ister. İnşallah bunu önü-
müzdeki günlerde ekranlarda da size 
ayrıca göstermek istiyorum. Bu ekibin 
en önemli unsurları olan sizlere çok 
önemli görevler düşüyor. Hepimiz bu-
lunduğumuz görevlerin hakkını vererek 

çalıştığımızda, bizim için kurulan tüm 
tuzakları tersine çevirmeyi sürdürebili-
riz. İnşallah seçimlerin hemen ardından 
tüm bu meselelerin üzerine sizlerle bir-
likte, çok daha kararlı bir şekilde gide-
cek ve sorunları da çözeceğiz.” Emek 
ve katkılarından dolayı teşekkür ederek 
konuklarının ramazan ayını tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini; 
Allah’ın, milleti ramazan ayına kavuş-
turduğu gibi birlik ve beraberlik içinde, 
Ramazan Bayramı'na da kavuşturması 
duasıyla tamamladı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, TBMM Başkanı İsma-

il Kahraman’ın Meclis Şeref Salonunda 
verdiği iftara katıldı. İftara, Başbakan Bi-

nali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Recep Akdağ, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, eski meclis baş-
kanları, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet 

komutanları ve eski milletvekilleri katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar 
programı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın 
yaptığı duanın ardından sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara 

büyükelçileriyle, Diyanet İşleri Başkan-
lığının yemekhanesinde hazırlanan if-
tar sofrasında bir araya geldi. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 

programda konuşan Diyanet İşleri Baş-
kanı Erbaş, İslamofobi endüstrisiyle 
oluşturulmaya çalışılan korku ve nefre-
tin, hem İslam’a hem de Müslümanlara 
yönelik topyekûn düşmanlığa dönüşme 
potansiyeli taşıdığını belirterek, “Ak-

lıselim ile önlem alınmazsa huzur ve 
güvenlik, birlik ve bütünlük açısından 
daha zor zamanların yaşanması endişe-
si de açıktır.” dedi.
Yüce Allah’ın insanları birbirlerine kar-
deş kıldığını ifade eden Başkan Erbaş, 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TBMM Başkanı  
Kahraman’ın verdiği iftarda dua etti

Diyanet, İslam ülkeleri büyükelçilerini
iftar sofrasında buluşturdu
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“Bizler de kardeşlik ahlakına ve huku-
kuna göre ilişkilerimizi oluşturmak ve 
geliştirmek yoluna gidiyoruz. Esasen 
yaşadığımız dünyanın şartları da bu 
kardeşliği, hayatın bütün alanlarında 
güçlendirmeyi zorunlu hâle getirmek-
tedir.” diye konuştu.
Son yıllarda ramazanların coşkuyla, if-
tarların huzurla, bayramların da sevinç-
le yaşanamadığını dile getiren Başkan 
Erbaş, “Bu sene de İslam dünyası olarak 
büyük bir hüzün ve hicran içinde rama-
zan iklimini idrak etmeye çalışıyoruz. 
İslam coğrafyasının Gazze, Doğu Guta, 
Şam, San’a, Kabil, Trablus, Mogadişu, 
Myanmar ve Arakan gibi şehirlerinden 
bugün, acı ve gözyaşı içinde feryatlar 
yükselmektedir.” ifadelerini kullandı.
İnsanlığın kadim şehri, selam yurdu ve 
İslam’ın ilk kıblesi Kudüs’ün barbarca 
bir işgalle karşı karşıya olduğuna dikkati 
çeken Başkan Erbaş sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, ulus-
lararası hukuku hiçe sayan gözü dön-
müş bir anlayış, Kudüs’te tam bir vahşet 
uygulamaktadır. Mahzun Filistin’in 
mazlum çocuklarına karşı işgalci güçler 
büyük bir zulüm yapmaktadır. Bu, bir 
insanlık suçudur. Bunu şiddetle telin 
ediyorum. Kudüs, Müslümanların ve 
insanlığın önünde bir vicdan, hukuk 
ve ahlak sınavıdır. Kudüs’ün izzeti çiğ-
nenirken, insanların yaşama, inanç ve 
düşünce özgürlüğüne insafsızca mü-
dahale edilirken, vahiyle kutsanan şe-
hirde ezanlar susturulurken duyarsız 
kalanlar, insanlık vicdanında mahkum, 
tarihin ve geleceğin önünde mahcup 
olacaklardır.” Filistin ve Kudüs’ü işgal 
edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya 
sürükleyenlerin insaf, vicdan, hukuk 
ve insan hakları gibi değerlerin hiçbiri-
ni umursamadığının ortada olduğunu 
belirten Başkan Erbaş, bu noktadaki 
yegâne çözümün, ümmetin bir araya 
gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır 
ifadelerine yer verdi.
Kudüs’te masum insanları katleden 
zalimler, ümmetin dağınıklığından 
cesaret almaktadırlar
Başkan Erbaş, “Zira bugün Kudüs’te 
masum insanları katleden zalimler, üm-
metin dağınıklığından cesaret almakta-
dırlar.” şeklinde konuştu. Müslümanla-
rın ümmet bilinciyle, iman kardeşliğini 
pekiştirmek zorunda olduğunu vurgu-
layan Erbaş, zorlukları hep beraber aş-

manın çarelerini aramak, beraberliği 
zedeleyen ve gücü zayıflatan fitnelere 
fırsat vermemek, coğrafyayı kan ve göz-
yaşı diyarına çeviren zalimlere engel ol-
mak için Müslümanların birliğini güç-
lendirmek zorunda olduklarını söyledi.
İslam’ın bir arada yaşama hukukunu 
tesis etmeye mecburuz
İslam coğrafyasında etnik, mezhep, 
meşrep ve ideoloji üzerinden fitne, kar-
gaşa ve kavga çıkarılmaya çalışıldığını, 
siyasi ve askeri gerilimlerle İslam dünya-
sının telafisi zor süreçlere sürüklendiği-
ni dile getiren Başkan Erbaş, “Din kisve-
si altında dinî değer ve kavramları süfli 
emellerine alet eden ve gerçekte hepsi 
birer proje ürünü olan terör örgütleri, 
fitne, tefrika ve kavga üretmekte, in-
safsız ve vicdansız uygulamalarla Müs-
lümanların beldelerini kan ve gözyaşı 
diyarına çevirmektedir.” dedi. Başkan 
Erbaş şu değerlendirmelerde bulundu: 
“İslamofobi endüstrisiyle oluşturul-
maya çalışılan korku ve nefret, hem 
İslam’a hem de Müslümanlara yönelik 
topyekûn bir düşmanlığa dönüşme po-
tansiyeli taşımaktadır. Aklıselim ile ön-
lem alınmazsa huzur ve güvenlik, birlik 
ve bütünlük açısından daha zor zaman-
ların yaşanması endişesi de açıktır. Aynı 
dinin, aynı medeniyetin, aynı coğraf-
yanın, aynı kaderin mensupları olarak, 
kendi aramızda, ümmet coğrafyasında 
ve bütün yeryüzünde İslam’ın adalet, 
ahlak ve merhamet ilkeleri ile bir arada 
yaşama hukukunu ve ahlakını, bireysel 
ve toplumsal barışı daha güçlü şekilde 

tesis etmeye mecburuz. Müslümanlar 
kendi aralarında yaşadıkları sorunları, 
samimiyetle, gerçekçi, derinlikli, yapıcı 
ve ikna edici bir yöntemle, farklılıkla-
rımızı zenginlik kabul edip bütüncül 
bir bakış açısıyla ele alarak, hep birlikle 
daha iyi bir geleceği inşa etmelidir. Bir-
lik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve 
huzurumuzu bozan, fitne ve tefrikaya 
sebep olan, suçlayıcı, ötekileştirici her 
türlü söz, anlayış ve davranıştan bütün 
Müslümanlar özenle kaçınmalıdır.”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının pek çok misyon ile yakın temas 
hâlinde olduğunu, mevcut ilişkileri 
daha da geliştirmek, muhatabı olduğu 
kurum ve kuruluşlarla ilişkileri daha üst 
seviyelere taşımak için büyükelçilerin 
özel ilgi ve alakasının büyük önem ta-
şıdığını söyledi. Ramazanın bölge coğ-
rafyasına ve İslam âlemine barış, huzur, 
adalet ve merhamet getirmesini dileyen 
Başkan Erbaş, Filistin’deki şehitler başta 
olmak üzere bütün İslam dünyasının 
yaşadığı acılardan, dertlerden, ıstırap-
lardan bir an evvel kurtularak huzurlu 
bayramlara kavuşması temennisinde 
bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcıları, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Ümit Yalçın, Türkiye Maarif Vakfı Baş-
kanı Prof. Dr. Birol Akgün ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan 
Vekili Ahmet Algan da katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, şehit ya-
kınlarını ve gazileri iftar sofrasında 

buluşturdu. Din Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğünün düzenlediği iftar programı-
na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, şehit yakınları ve gazilere 
davetlerine icabet ederek iftar sofrasına 
katıldıkları için teşekkür etti.
Peygamber Efendimizin insanoğlunun 

iki önemli sevinç anı olduğunu bu-
yurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, 
“Bunlardan birinin cennete girmek için 
beklediği, ikincisinin de iftarda ezanın 
okunmasını beklediği andır. Şu anda biz 
bunun ikincisini yaşıyoruz.” dedi. İslam 
ile şereflenmenin insan için en büyük 
nimet olduğunu ifade eden Başkan Er-
baş, “Orucumuz, namazımız, haccımız, 

zekâtımız, hayır hasenatımız bunun 
için, şükrümüzü eda etmek için.” diye 
konuştu.
İftar programına, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din 
Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin 
Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürü Haydar Bekiroğlu, şehit yakın-
ları ve gaziler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının emekli 
Diyanet mensupları için düzenle-

diği geleneksel iftar programı, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katı-
lımıyla gerçekleşti.
Uzun yıllar Diyanet teşkilatında görev 
yaptıktan sonra emekli olan Diyanet 
mensuplarının bir araya geldiği iftar 

programında konuşan Başkan Erbaş, en 
mutlu olduğu anlardan birisini yaşadı-
ğını belirterek, “Mescid-i Nebevi’nin 
varisi olarak gördüğüm Diyanet İşleri 
Başkanlığında çalışma şansını elde et-
miş hocalarla bir sofrada buluşmak, 
mutlulukların en büyüğüdür.” dedi.
İslam’a hizmet etmenin önemine deği-

nen Başkan Erbaş, “Amel defterleriniz 
açıldığı zaman ömrünüzün büyük bir 
kısmını din-i mübin-i İslam’a hizmet 
etme ve milletimize din hizmeti gö-
türme noktasında yapmış olduğunuz 
hayırlar, hasenat olarak karşınıza çıka-
caktır. Cenab-ı Hak neslimize de din-i 
mübin-i İslam’a hizmet etmeyi nasip 
eylesin. Bu şerefle neslimizi de şeref-
lendirsin,” diye konuştu. Diyanet İşleri 
Eski Başkanları Lütfi Doğan, Prof. Dr. 
Süleyman Ateş, Prof. Dr. Tayyar Altıku-
laç ve Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu 
da programda birer konuşma yaparak 
günün anlam ve önemine değindiler.
Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ve 
Burhan İşliyen, Başkanlık üst düzey yö-
neticileri ile çok sayıda emekli Diyanet 
mensubu ve aileleri katıldı.

Diyanet, şehit yakınlarını ve gazileri
iftar sofrasında biraraya getirdi

Emekli Diyanet mensupları iftar programına katıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-

ğına bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılar 
ile sevgi evlerinde kalan çocukları, iftar 
sofrasında bir araya getirdi.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
düzenlediği iftar programında konu-
şan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar 
programına katılan yaşlılarla çocuklara 
teşekkür ederek, birlikte iftar yapmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Peygamber Efendimizin bir hadisinde, 
‘Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi 
göstermeyen bizden değildir.’ buyurdu-
ğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Dinimiz 
böyle bir ilke ortaya koymuş, birbirimizi 
seveceğiz ki mutlu olacağız. Birbirimize 
saygı göstereceğiz ki; huzur içerisinde 
yaşayacağız. Dolayısıyla bu salonda bü-
yükler ve küçükleri bir arada görmek, 
mutlulukların en güzelidir.” dedi.
Sevginin, saygının hayat içerisindeki 
önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, 

Müslümanların birbirini sevmesinin, 
imanının bir gereği olduğunu belirtti. 
Ramazan günlerinin iyi değerlendiril-
mesinin önemine vurgu yapan Başkan 
Erbaş, Allah’ın rızasını kazanmak için 
gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. 
Başkan Erbaş, iftar programının sonun-
da sevgi evlerinde kalan çocuklar ile 

huzurevlerinde kalan yaşlılara ve diğer 
davetlilere gül dağıttı.

Programa, Din Hizmetleri Genel Mü-
dürü Bünyamin Albayrak, Dini Yayınlar 
Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığından yetkili-
ler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
İstanbul Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfının 
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampü-
sünde düzenlediği iftar programına 
katıldı. İstanbul Daru’l-Fünun İlahiyat 
Vakfının, İstanbul Üniversitesi Beyazıt 
Kampüsünde düzenlediği iftar progra-
mında bir konuşma yapan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hocalarla, 
öğrencilerle birlikte aynı zaman dilimini 
paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Daru’l-Fünun İlahiyat 

Vakfının kurulmuş olması çok önemli 
bir kazanımdır. Çünkü vakıflar sadece 
maddi açıdan değil, manevi ve eğitim 
açısından tarih boyunca insanlara, öğ-
rencilere, medreselere, okullara destek 
olmuştur.” dedi. Medeniyetimizin bir 
vakıf medeniyeti olduğuna değinen 
Başkan Erbaş, “İlk kurucusu Hz. Mu-
hammed (s.a.s.) olan vakıf medeniyeti-
ni, bizim her alanda devam ettirmemiz 
gerekiyor.” diye konuştu. Vakıf medeni-
yetinin aynı zamanda paylaşma mede-

niyeti olduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“Bizim veren el olmamız gerekiyor. Ve-
ren el olmamıza vasıta olan kurumların 
başında da vakıflar geliyor.” ifadelerini 
kullandı. İftar programına, Başkan Yar-
dımcısı Dr. Selim Argun, Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Ha-
fız Osman Şahin, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mürteza Bedir, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaşlılar ve çocuklarla iftar yaptı

Başkan Erbaş, İstanbul Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfının  
iftar programına katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, kadın STK temsilcileriyle 

iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan-
lık yemekhanesinde gerçekleşen iftar 
programında konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, ramazan ayının yoğun-
luğu içerisinde, Başkanlığın iftar daveti-
ni kabul etmelerinden dolayı kadın STK 
temsilcilerine teşekkür etti. Kur’an’da 
Allah’a iman, ahirete iman ve salih ame-
lin birlikte anıldığını belirten Başkan 
Erbaş, “Kur’an’daki salih amelin günü-
müzdeki müesseseleşmiş şekli, Allah 
için faaliyet gösteren sivil toplum ku-
ruluşlarıdır. Salih ameli icra edenlerin, 
saliha kadınlar tarafından ifa edilmesi 
ayrıca önemlidir.” dedi.
Bir yandan rahmet ve mağfiret iklimine 
kavuşmanın heyecanını yaşarken, diğer 
yandan dünyamızda yaşanan acılar, sı-
kıntılar ve devasa sorunlar nedeniyle 
kalplerin buruk, gönüllerin mahzun ol-
duğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İşte 
Gazze, Suriye, Arakan, Yemen ve daha 
bir çok acılı coğrafyanın hüznünü ya-
şarken her gün yeni sorunlar, insanlığın 
huzuruna kasteden yeni müdahalelerle 
karşılaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kadın STK’ların gayretleri her türlü 
takdirin üstündedir
Milletimizin, her zaman mazlumların 
acılarının giderilmesi için, her türlü yar-
dımı ve desteği sağladığını dile getiren 
Başkan Erbaş, “Bu gibi durumlarda ka-

dın sivil toplum kuruluşlarının gayret-
leri her türlü takdirin üstündedir. Âdeta 
seferber olurlar ve anne duyarlılığıyla 
acıların sarılması için sıcak kampanya-
lar yürütürler.” diye konuştu. Başkan 
Erbaş, ramazan ayının bütün diğer ayla-
rı aynı şuur, aynı duyarlılıkla yaşanması 
için bir eğitim dönemi gibi anlaşılması 
gerektiğini söyledi.
Sizler, hayır, hasenat ve toplumsal 
duyarlılıklar açısından öncülersiniz
Kadın STK temsilcilerinin faaliyetleri 
ile İslam’da kadının ikinci sınıf oldu-
ğuna dair oluşan yanlış algıyı bozduk-
larını dile getiren Başkan Erbaş şunları 
söyledi: “İnanan kadınlar olarak sizler, 
hayır hasenat ve toplumsal duyarlılıklar 
açısından öncülersiniz. Açık yüreklilikle 
ve hiçbir komplekse girmeksizin şunu 
ifade etmeliyiz ki, İslam’da mükellefi-
yetlik ve muhataplık bakımından hiçbir 
ayrım yoktur. İslam’da sınıfsal aidiyet-
ler, etnik kimlikler, mensubiyetler, kişi-
lere bir üstünlük kazandırmaz. Bu tarz 
bir aidiyetin bir anlamı olmadığı gibi 
bunlara dayalı bir ayrımcılık yapmayı ve 
ötekileştirici bir dil kullanmayı da asla 
İslam kabul etmez. Rabbimizin indinde 
haklar ve sorumluluklar açısından her-
kes eşittir ve değerin ölçüsü takvadır, 
sorumluluk bilincidir. Sizler bu faaliyet-
lerinizle bu hakikati fiili olarak ifa et-
mektesiniz. Yani ubudiyet duygusuyla 
salih amel işlemeyi sadece erkeklere has 

görmeyip bizatihi aklınızla, fikrinizle, 
benliğinizle ve duygularınızla bu işlerin 
içindesiniz. Ne mutlu salih amel işleyip 
hayırda yarışan saliha kadınlara.”
Sivil toplum kuruluşlarında aslolan 
gönüllülüktür
Sivil toplum kuruluşlarında aslolanın 
gönüllülük olduğuna işaret eden Baş-
kan Erbaş, “Allah’ın rızasını kazanmak, 
biz müminlerin temel gayesi olduğu 
için herhangi bir maddi ve dünyevi 
beklenti olmaksızın, bu gibi faaliyetler 
içinde kolaylıkla yer edinebiliriz. Ancak 
bu duygumuzu istismar ederek görün-
tüde hayır işi gibi duran, ancak gerek 
toplumumuza ve gerekse milletimizin 
birliğine kasteden yapılara karşı duyarlı 
olmamız gerekir.” şeklinde konuştu.
Kadına şiddet, kadın ve çocuk 
istismarı gibi konularda kadın 
STK’larla ortak çalışma yapmak 
bizim için önemlidir
Allah’ın rızasını gaye edinen ve bu 
amaçla çalışma yapan bütün sivil top-
lum kuruluşlarını paydaş kabul ettikle-
rini dile getiren Başkan Erbaş, “Kadına 
şiddet, kadın ve çocuk istismarı gibi 
konularda toplumu aydınlatmak ve bu 
hususlarda kadın STK’larla ortak çalış-
ma yapmak bizim için önemlidir.” dedi.
İftar programına, Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet’in ka-
dın daire başkanları ve kadın STK tem-
silcileri katıldı.

Başkan Erbaş, kadın STK temsilcileriyle
iftar programında bir araya geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, medya kuruluşlarının An-

kara temsilcileri ve muhabirlerle iftar 
programında bir araya geldi. Başkanlı-
ğın iftar davetini kabul etmelerinden 
dolayı basın mensuplarına teşekkür 
eden Başkan Erbaş programda yaptığı 
konuşmada, ramazan ayının müminler 
için manevi açıdan eğitim zamanı oldu-
ğunu belirtti. Başkan Erbaş sözlerinin 
devamında, “Teknolojinin hayatı kuşat-
tığı günümüzde, irşat faaliyetleri sadece 
cami kürsüsüyle sınırlı değildir. Aynı 
zamanda yazılı ve görsel medya aracı-
lığıyla da irşat, bilgilendirme ve aydın-
latma vazifesi her zaman yapılır.” dedi. 
Medyanın topluma ışık tutan bir ayna 
vazifesi gördüğünü, her konuda doğru 
bilgi ve haber yapma mükellefiyetinin 
herkes için vazgeçilemez bir sorumlu-
luk olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, 
“Marufun yani iyiliğin yaygınlaşması ve 
münkerin yani kötü olanın izale edil-
mesi için yapılan çalışmalar, medyadan 
bağımsız gerçekleşemez.” diye konuştu.
Medya organlarımızın din 
konusunda uzman muhabirler 
istihdam etmesi önemlidir
İslam söz konusu olunca medyanın işle-
vi ve hassasiyetlerinin daha önemli hâle 
geldiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, 
“Bunun için biz medya mensuplarımız-
la sürekli irtibat ve diyalog içinde olmak 
istiyoruz. Sadece Başkanlığımızın çalış-
malarını ve hizmetlerimizi milletimize 
aktarmak açısından değil, aynı zaman-
da din konusunda doğru bilgi vermek 
açısından da söz konusu iletişim ve 
diyalog hayatî önem taşımaktadır. Bu 
anlamda medya organlarımızın, din ko-
nusunda uzman muhabirler istihdam 
etmesi gerçekten çok önemlidir. Bunu 
görmekten de mutlu oluyoruz. Özellik-
le ramazan ayında iftar ve sahur prog-
ramlarında, televizyonlarımızda görev 
yapan arkadaşlarımızın ve gazetelerde 
yazı yazan hocalarımızın ehil insanlar-
dan oluşmuş olduğunu görmek bizi çok 
mutlu ediyor.” dedi.
İyilik, erdem, yardımlaşma gibi 
değerleri güçlendirmek hepimizin 
ortak sorumluluğudur
Birçok haksızlığın, zulmün, mağduri-

yetin ve sefaletin yaşandığı dünyada, 
büyük iç muhasebeye ihtiyaç olduğunu 
kaydeden Başkan Erbaş, “Toplumsal bi-
linç ve farkındalık oluşturma açısından 
medyanın önemine binaen, ifade etmek 
isterim ki marufun yani iyiliğin yaygın-
laşması ve münkerin yani kötü olanın 
izale edilmesi için yapılan çalışmalar 
da medyadan bağımsız gerçekleşemez. 
Ahlaki değerlerin zayıflaması, yozlaş-
ma, kötü alışkanlıklar, zararlı madde-
lerle mücadele etmek ve iyilik, erdem, 
yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri 
güçlendirmek için çalışmak hepimizin 
ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kul-
landı. Başkanlığın gelinen noktada yet-
kileri ve imkânlarıyla dünyanın hemen 
her yerinde hizmet eden küresel bir teş-
kilat olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, 
“Şu anda Türkiye Diyanet Vakfımızın ve 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın gönüllü-
leri, 84 ülkede fakir fukara, garip gureba 
insanlarımızla birlikte iftar sofralarını 
paylaşmaktadır.” şeklinde konuştu.
Sağlıklı din hizmetinin yolu sağlıklı 
din eğitiminden geçer
Başkan Erbaş, basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Diyanet İşleri Başkan-
lığının, FETÖ gibi dinî yapı ve modelle-
re yönelik ne gibi çalışmalar yaptığıyla 
ilgili soru üzerine Başkan Erbaş, ilahiyat 
fakülteleri ve imam-hatip liseleriyle iş 
birliğinin devam ettiğini söyledi.

Sağlıklı din hizmeti verebilmenin yolu-
nun, sağlıklı din eğitiminden geçtiğini 
vurgulayan Başkan Erbaş, “İstiyoruz ki 
her camimizde bir tefsir, ilmihâl, fıkıh, 
hadis dersi olsun. Milletimizi, İslam’ın 
iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnet-
le aydınlatalım. Çünkü bizim Kur’an 
ve sünnet çizgisinde bir anlayışı, top-
lumumuza kazandırmamız gerekiyor.” 
diye konuştu. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer 
yapıların tespiti noktasında yapılan ça-
lışmalara yönelik açıklama yapan Erbaş, 
bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulunca 
önemli çalışmalar yapıldığını anlattı. 
Gözden kaçırılan herhangi bir zararlı 
anlayış ve çizgi olmasın diye çalışmaları 
hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizen 
Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: “Kitap-
lar, kitapçıklar hazırlıyoruz. Bu kitap-
çıklarımızı toplumumuza ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Hem sözlü hem de yazılı 
olarak ortaya çıkarmış olduğumuz bil-
gileri, milletimizle paylaşıyoruz. Tabii 
işin ileriki süreçlerde güvenliği ilgilen-
diren boyutları olur mu? Onu daha şu 
anda tespit etmedik, çalışıyoruz. Eğer 
güvenlik boyutunu oluşturacak husus-
ları tespit edersek, bunu da devletimiz-
le, devletimizin yetkilileriyle paylaşırız.”

İftar programına, Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş ve Baş-
kanlık üst düzey yöneticileri de katıldı.

Başkan Erbaş, medya mensuplarıyla iftarda buluştu
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Ankara-Çankaya Müftülü-

ğü tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ‘Çocuk İftarı’ programına 
katıldı.
Ankara-Çankaya İlçe Müftülüğü tara-
fından geleneksel olarak düzenlenen 
‘Çocuk İftarı’ programı, Ahmet Hamdi 
Akseki Camii avlusunda gerçekleştiril-
di. Programa, Çankaya Müftülüğüne 
bağlı Kur’an kurslarında ve okul öncesi 
4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim 
gören çok sayıda çocuk ailesi ile birlikte 
katıldı. Minik öğrencilerin Kur’an-ı Ke-
rim okuyup, ilahiler seslendirdiği iftar 
programında bir konuşma yapan Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, if-
tar programından dolayı Ankara İl Müf-
tülüğüne ve Çankaya İlçe Müftülüğüne 
teşekkür etti. Çocukların en önemli 
varlıklar olduğunu ifade eden Erbaş, 
çocukların evlerin, camilerin süsü ol-
duğunu söyledi. Çocukların camilerde 

büyüklerle saf tutmaları ve koşturmaca-
larıyla gönüllerde taht kurduklarını be-
lirten Başkan Erbaş, “Gönlümüz istiyor 
ki her dedenin elinde torunu, babanın, 
annenin elinde oğlu-kızı birlikte camiye 
gelsinler. Buradan Peygamber Efendi-
mizin, ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye 
kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz.’ 
nasihatini hatırlatmak istiyorum.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 ya-
şından küçük çocukların seviyelerine 
uygun din eğitimi programları hazırla-
dıklarını dile getiren Başkan Erbaş şöyle 
konuştu: “7 yaşından önce çocukları-
mıza, dinimi öğreniyorum, peygambe-
rimi öğreniyorum, ahlakımı öğreniyo-
rum, başlıkları altında, yaşlarına uygun 
programlar yapıyoruz. Şu anda burada 
bulunan çocuklarımızın pek çoğu 4-6 
yaş grubu Kur’an kurslarına devam edi-
yorlar. 6 sene önce atmış olduğumuz 
tohum meyve verdi. Kurslar ilk açıldı-
ğında Türkiye genelinde bin-iki bin kişi 

ile başlamıştık. Bugün sayı 140 binler 
civarındadır. Bu daha da artacak mil-
yonlara ulaşacak, buna ihtiyacımız var. 
‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünü aklımız-
dan çıkarmayalım.”
Anne ve babaların, çocuklarının eğitimi 
konusunda üzerlerine önemli görevler 
düştüğünün altını çizen Başkan Erbaş, 
“Çocuklarımız bu yaşlarda Allah diye-
rek, Peygamberimizi tanıyarak, abdest 
almasını, namaz kılmasını öğrenerek 
bir eğitim alırlarsa, karakterleri ona 
göre gelişir. Anneler ve babalar olarak 
üzerimize önemli görevler düşüyor. Ço-
cuklarımızın okul öncesi din eğitimini 
ihmal etmeyelim.” dedi.
İftar programına, Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ramazan Muslu, İnsan Kay-
nakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, 
Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, 
Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğ-
lu, Çankaya İlçe Müftüsü Hamdi Gev-
her, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Denizli’de katıldığı iftar programın-
da bir konuşma yapan Diyanet 

İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 25 
Haziran’da camilerde yaz Kur’an kurs-
larının açılacağını hatırlatarak, “90 bin 
camimizin kapıları bütün çocuklarımız 

için açıktır.” dedi. Denizli’de, Pamuk-
kale Üniversitesi yerleşkesinde yapı-
mı tamamlanan Müftü Ahmet Hulusi 
Efendi Camiinde incelemelerde bulu-
nan Başkan Erbaş, caminin bahçesinde 
düzenlenen iftar programına katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Başkan 
Erbaş, ramazan ayının Müslümanla-
rı ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok 
önemli zaman dilimi olduğunu belirt-
ti. Dünyanın hiç bir yerinde, İslam’ın 
dışındaki hiçbir sistemde ve inançta 

Başkan Erbaş, çocuklarla iftar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Denizli’de  
iftar programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 90 bin camimizin kapıları bütün çocukları-
mız için açıktır
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görülmeyen güzel bir manzaranın, ra-
mazan ayında yaşandığını anlatan Baş-
kan Erbaş, bu ayın Kur’an, ibadet, dua ve 
tövbe ayı olduğunu söyledi.

Kadir Gecesi’nin, Kur’an-ı Kerim’in 
indirilmeye başlandığı gece olduğu-
nu hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu yüz-
den Kur’an-ı Kerim, Allah’ın Resulüne 
verilmiş olan en büyük mucizedir. 
Rabbim onu en güzel bir şekilde oku-
mayı, öğrenmeyi ve anlamayı bizlere 
nasip etsin. Ramazanın ardından, 25 
Haziran’da yaz Kur’an kurslarımız açı-

lıyor. Çocuklarımızı, yavrularımızı ve 
gençlerimizi camilere gönderiniz. On-
lar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin 
camimizin kapıları bütün çocuklarımız 
için açıktır.” diye konuştu. Çocukların 
15-16 yaşından önce, bir kaç yaz tatil-
lerini yaz Kur’an kurslarına ayırmaları-
nın, hayatlarının en büyük kazançların-
dan birisi olacağını dile getiren Başkan 
Erbaş, yaş belli bir aşamayı geçtikten 
sonra, bir daha geri dönmenin zor ol-
duğuna dikkati çekti. İnsanoğlunun 
sınırlı olan ömrünü iyi değerlendirmesi 
gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, 

“Rabbimizin bize vermiş olduğu bu 
ömür içerisinde, Kur’an-ı Kerim’i öğ-
renmeye hiç zaman ayıramamak, fırsat 
bulamamak üzüntü vericidir. Bu açıdan 
diyorum ki, Kur’an-ı Kerim’e daha fazla 
zaman ayıralım. Kur’an-ı Kerim elinden 
ve dilinden emin olunan bir insan ye-
tiştirmek üzere gönderilen bir kitaptır, 
bu insanın adı da Müslümandır.” dedi. 
Programa, Aile ve Sosyal Politikalar eski 
bakanlarından ve Denizli Milletvekili 
Sema Ramazanoğlu, İl Müftüsü Meh-
met Âşık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dizi program için Ordu’ya giden 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

Erbaş, Ordu Valiliği’ni ziyaret etti. Baş-
kan Erbaş ziyarette, “Derdimiz dünya-

nın hiçbir yerinde gözyaşı olmasın ama 
İslam coğrafyası maalesef kan ve gözya-
şından hiçbir zaman uzak kalmadı.” ifa-
delerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş, gittiği Ordu’da ilk 
olarak Vali Seddar Yavuz’u makamında 
ziyaret etti. Kadir gecesinin arifesinde 
Ordu’da olmaktan duyduğu mutlulu-

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Derdimiz dünyanın hiçbir yerinde gözyaşı ol-
masın ama İslam coğrafyası maalesef kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadı
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ğu dile getiren Başkan Erbaş, iki gün 
boyunca Kur’an kurslarını, camileri ve 
çeşitli kurumları ziyaret edeceklerini, 
yürütülen din hizmetlerinin değerlen-
dirilmesi hususunda müzakereler yapa-
caklarını söyledi.
İslam dünyasının Türkiye’ye çok ihti-
yacı olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, 
“Nereye gitsek, hangi ülkeye gitsek, 
‘Sizi bekliyorduk’ diyen kardeşlerimiz 
oluyor. Bizi niye bekliyorlar? Çünkü 
dünyanın hiçbir yerinde, Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi bir teşkilat yapılanması 
yok.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ola-
rak, Türkiye tecrübesini başka ülkelere 
taşıma ve din eğitimi noktasında bir çok 
ülkeye katkı sağladıklarını ifade eden 
Başkan Erbaş, “Din eğitimine muhtaç 
insanları ve gençleri Türkiye’ye getirip 
imam-hatiplerde ve ilahiyat fakülte-
lerinde okutmak ve kendi ülkelerinde 
sağlıklı din hizmetlerini yürütmeleri 
noktasında katkı sağlıyoruz. Bu, dev-

letimizin büyüklüğü ile devletimizin 
gücü ile doğru orantılıdır. Biz ne kadar 
güçlenirsek, ülke olarak her alanda ol-
duğu gibi Diyanet İşleri alanında da 
hizmetlerimiz daha çok artacaktır.” diye 
konuştu.
Derdimiz dünyanın hiçbir yerinde 
gözyaşı olmasın
Bir gazetecinin, ‘İslam dünyası Rama-
zan Bayramı’na kan ve gözyaşı içeri-
sinde giriyor. Bu durumu nasıl değer-
lendirirsiniz?’ sorusunu cevaplandıran 
Başkan Erbaş, “Derdimiz, dünyanın 
hiçbir yerinde kan ve gözyaşı olmasın 
ama İslam coğrafyası maalesef kan ve 
gözyaşından hiçbir zaman uzak kalma-
dı. Bu bizim imtihanımız. Bu imtihanı 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket 
ederek çözeceğiz.” şeklinde konuştu. 
Filistin’in, ramazana bir gün kala İsra-
illi askerler tarafından Müslümanların 
katledilerek kana boyandığını hatırla-
tan Başkan Erbaş şöyle devam etti: “62 

kardeşimiz Kudüs’te şehit oldu. Suriye, 
Irak öyle. Doğu Türkistan öyle, zaman 
zaman gözden kaçıyor ama Doğu Tür-
kistan’daki Müslüman kardeşlerimiz 
çok büyük acılar yaşıyorlar. Biz zaman 
zaman onlarla görüşüyoruz. Hepsine 
dua ediyoruz. Ancak duayı sadece dili-
mizle etmememiz gerekiyor. Fiili dua-
mız, bizim yardımlarımızdır, onların ya-
nında olmamızdır. Filistin’de, Kudüs’te 
olmamızdır.”
Birlik beraberliğin önemli bir güç oldu-
ğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Rama-
zan ayı, Kur’an ayıdır. Kur’an da bütün 
Müslümanları birlik ve beraberliğe da-
vet eder. İnşallah bu bayram günlerin-
de, birlik ve beraberliğimiz hem ülke 
içerisinde, hem de bütün Müslümanlar 
arasında daha da gelişir, daha da yeşe-
rir.” ifadelerini kullandı.
Vali Seddar Yavuz da ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan 
Erbaş’a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 

Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan 
Erbaş burada yaptığı konuşmada, hem 
ülkeye hem de Ordu’ya, Diyanet ve din 
eğitimi hizmetleri noktasında güzel şey-

ler yapacaklarını ifade etti. Ramazan do-
layısıyla illerde, ‘Ramazan Buluşmaları’ 
adı altında etkinlikler yaptıklarını anlatan 
Başkan Erbaş, “Şu an itibarıyla yurt içinde 
81 ilimizde, yurt dışında 84 ülkede, Di-
yanet İşleri Başkanlığının hocaları irşat 

hizmeti gerçekleştiriyorlar. 84 ülkede, 90 
bin aileye ramazan sonuna kadar ulaşa-
cağız inşallah. Bu, gerçekten ülkemizin 
büyüklüğü ve gücünü gösteriyor.” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da 
ziyaretten dolayı Erbaş’a teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ziyaretleri kapsamında, Ordu 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık 
Yarılgaç’ı da makamında ziyaret etti. 
Üniversitelerde akademisyenlerle, ho-
calarla, öğrencilerle bir arada olmanın 
bir ayrıcalık olduğunu belirten Başkan 
Erbaş, “Üniversiteler şehrin ilim, kültür, 
sanat gibi alanlardaki ihtiyacını karşıla-
yan en önemli kurumlardır. Üniversite 
öncesi ve üniversite sonrasını karşılaştır-
dığınız zaman, şehrin yapısında olumlu 

açıdan çok büyük gelişmeler olduğunu 
görüyoruz.” dedi. Ordu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ise Başkan 
Erbaş’a, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek teşekkür etti. Ayrıca, 
Ordu İl Müftülüğünü ziyaret eden Baş-
kan Erbaş, İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ten 
din hizmetleri ve çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Başkan Erbaş’a ziyaretlerinde, 
Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Kadir Dinç ve İnsan Kaynakları 
Genel Müdürü Burhan Erkuş eşlik etti.

Ordu Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Başkan Erbaş, Ordu Anadolu İmam-Hatip Lisesinde karne törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Ordu programı kapsamın-

da, Büyükşehir Belediyesi Ordu Ana-
dolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulunun, ‘2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı Karne Dağıtım 
Töreni’ne katıldı. 
Ordu Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen 

ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun Ka-
palı Spor Salonunda gerçekleştirilen tö-
rende bir konuşma yapan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, imam-hatip neslinin, bu 
milletin umudu olmayı başardığını söy-
ledi. İçinde bulunulan fırsatların çok iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini belirten 
Başkan Erbaş, “Zaman zaman üzüntü-

lere gark eden anlar yaşadık ama bugün 
nicelik olarak oldukça iyi rakamlara 
çıktık. Ama niteliğe de önem vermemiz 
gerekiyor. Niteliğimizin, kalitemizin iyi 
olması gerekiyor.” dedi. Başkan Erbaş, 
astronomi, kimya, fizik, mühendislik, 
jeoloji, tıp gibi farklı alanlarda bilgi-
lere sahip olmanın, İslam dinini daha 
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iyi anlamaya katkısı olacağını kaydet-
ti. İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin 
Kur’an-ı Kerim’i, Arapçayı, meslek ders-
lerini iyi öğrendikleri gibi, matematiği, 
fiziği, kimyayı da iyi öğrenmeleri gerek-
tiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Çün-
kü bizim bilgi ve hikmet anlayışımızda, 

ilim ve irfan anlayışımızda, ilim dalları 
arasında ayrım yoktur. Tefsir, hadis ne 
kadar önemliyse, matematik, fizik, kim-
ya da o kadar önemlidir.” diye konuştu. 
İmam-Hatip Liselerini iki kanatlı kuşa 
benzeten Başkan Erbaş, “Kanatlarının 
birisi dinî ilimler, bir diğeri ise fen ve 

sosyal bilimlerdir.” dedi. Başkan Erbaş, 
İmam-Hatip Liselerinin kurulmasına ve 
bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan-
lardan ahirete intikal edenlere Allah’tan 
rahmet diledi. Öğrenci ve öğretmenlere 
de başarılar dileyen Başkan Erbaş, öğ-
rencilerin yaz tatilini, hem dinlenerek 
hem de kitap okuyarak değerlendirme-
leri tavsiyesinde bulundu. Başkan Er-
baş, törenin sonunda dereceye giren öğ-
rencilere ödüllerini verdi. Törene, Ordu 
Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Belediye 
Başkanı Engin Tekintaş, Başkanlığımız 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir 
Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü 
Burhan Erkuş, İl Müftüsü Mürsel Öz-
türk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
katıldı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere 
Ordu’da bulunan Diyanet İşleri Baş-

kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu-Fatsa il-
çesinde yapımı tamamlanan, Hasanoğ-
lu Kur’an Kursunun açılışını yaptı.
04-06 yaş grubu çocukların eğitim ala-
cağı kursun açılış töreninde konuşan 
Başkan Erbaş, 6 yıl önce saçtıkları to-
humların meyve verdiğini belirterek, 
“Önce pilot uygulama ile bir kaç ilde 
başlattık. Şu an itibariyle ülkemizin her 
ilinde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur’an 
kursu eğitimlerimiz yaygınlaşarak de-
vam ediyor. Kurs sayısı 5 bin 600’ü, öğ-
renci sayısı ise 130 bini geçti. Bu bizim 
için iftihar tablosudur.” dedi. Çocukla-
rın din eğitiminin küçük yaşlardan iti-
baren başlatılmasının önemine işaret 
eden Başkan Erbaş, “Çocuklar, davra-
nışlarını, karakterlerini geliştirirken, 
bizim hem anne-babalar olarak, hem de 
Kur’an kursu öğreticileri ve din görev-
lileri olarak, onların yanlarında yer al-

mamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin, 
‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar 
onlara dinî bilgiyi, namaz kılmasını 
öğretiniz.’ buyurduğunu hatırlattı. Ço-
cuklar için özel kitaplar hazırladıklarını 
dile getiren Başkan Erbaş, “Abdest na-
sıl alınır, dürüstlük nedir, değerlerimiz 
nedir, sevgi-saygı nedir, sadakat nedir, 
samimiyet nedir, komşuluk ilişkileri, 

anne-babaya saygı nedir, büyükleri say-
mak, küçükleri sevmek nedir?, bunlarla 
ilgili 4 kitap hazırlattık. İkisi öğreticiler 
için, ikisi de öğrenciler ve çocuklar için.” 
şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, 
ardından sınıfları gezerek minik öğren-
cilerle sohbet etti. Başkan Erbaş, ayrıca 
Fatsa İlçe Müftülüğünü de ziyaret etti.

Fatsa Hasanoğlu Kur’an Kursu dualarla hizmete açıldı

Başkan Erbaş, baba ocağında hemşerileriyle iftar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, doğup büyüdüğü Ordu-

Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde 
hemşerileriyle birlikte iftar yaptı. 
Kabadüz Belediyesinin Yeşilyurt Camii 
avlusunda hazırladığı iftar sofrasına 
çok sayıda Ordulu katıldı. İftar sonra-
sında bir konuşma yapan Başkan Erbaş, 
kendisini en çok mutlu eden anlardan 

birisini yaşadığını dile getirerek, iftar 
sofrasını paylaşan hemşerilerine teşek-
kür etti.
Tahsilinin ilk yıllarını Yeşilyurt, Kaba-
düz ve Ordu’da geçirdiğini ifade eden 
Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak; insanoğlu-
nu nerede yaratacak, nerede yetişecek, 
nerede ömrünü tamamlayacak, bunu 
takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış 

ve sizlerin içinden birisi olarak şu an iti-
bariyle bu emaneti üzerimize nasip et-
miş. Hepiniz adına bu emaneti en güzel 
bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun 
için duaya ihtiyacımız var.” dedi. Dua-
larının ve ibadetlerinin insanın değerini 
artırdığını belirten Başkan Erbaş, “Rab-
bimiz bizler için bazı vesileler ortaya 
koymuştur. Rabbimizi daha iyi anlamak 
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için onun gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenmek, okumak ve anlamak için 
Rabbimiz önümüze fırsatlar koymuş-
tur. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlen-
dirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.
Bütün insanların  
kardeşliğe ihtiyacı var
İslam’ın, birliğe, beraberliğe ve sevgiye 
verdiği öneme işaret eden Başkan Erbaş 
şöyle devam etti: “Burada bu iftar sofra-
sında nasıl yan yana birlik ve beraber-
lik içerisindeysek, gönlümüz istiyor ki 
dünyanın bütün Müslümanları aynı bu 
şekilde muhabbet içerisinde birbiriyle 

kardeş olsunlar. Sadece Müslümanlar 
değil, bütün insanların kardeşliğe ih-
tiyacı var. Dünyanın neresine gidersek 
gidelim, bu kardeşliğin daha da geliş-
mesinin gerekli olduğunu görüyoruz. 
Çünkü, bizim dinimiz barış dinidir, kar-
deşlik dinidir. İslam’ın bütün dünyaya 
barış getirmek için gönderilen bir din 
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Buna 
ihtiyaç var.”
Düşüncelerin farklılığı bizim 
zenginliğimizdir
İnsan ilişkilerinde samimiyetin önemi-
ne değinen Başkan Erbaş, “Farklı dü-

şünceler olabilir, düşüncelerin farklılığı 
bizim zenginliğimizdir. Önemli olan, o 
düşüncelere saygı göstermektir. Şura-
daki muhabbeti gönlümüz istiyor ki her 
yerde görelim, her yerde yaygınlaştıra-
lım. Eğer öyle olursa, her zaman dedi-
ğimiz gibi vatanımız ilelebet payidar 
olacaktır.” şeklinde konuştu.
Vatanımızın birlik ve beraberliğe çok ih-
tiyacı olduğunu anlatan Başkan Erbaş, 
“Büyüdükçe, geliştikçe, zenginleştikçe 
düşmanlarımız artıyor. Teröristler en 
büyük düşmanlarımız. Terör faaliyetle-
ri ile ordumuzun, milletimizin birlikte 
yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte 
görüyoruz. Dua gerektiğinde dua edi-
yoruz, mal gerektiğinde malımızı, can 
gerektiğinde canımızı veriyoruz. Şehit-
lerimiz işte bu birliğimizi-beraberliği-
mizi korumak, vatanımızın ilelebet pa-
yidar olması için canlarını feda ettiler.” 
ifadelerini kullandı.
İftara, Kabadüz Kaymakamı Mustafa 
Uğur Özerden, Kabadüz Belediye Baş-
kanı Yener Kaya da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar ön-
cesinde geldiği Kabadüz’de Kaymakam 
Mustafa Uğur Özerden ve Kabadüz Be-
lediye Başkanı Yener Kaya’yı da ziyaret 
etti. Başkan Erbaş, ardından Kabadüz 
esnafı ile de bir araya gelerek sohbet 
etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Altınordu Belediyesinin ha-

zırladığı iftar çadırında, Ordulu hemşe-
rileri ile iftar yaptı.
İftar sonrasında bir konuşma yapan Di-
yanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sizleri temin 

ederim ki şu anda yaşadığımız man-
zarayı hiçbir sistemde, hiçbir inançta 
yaşamanız mümkün değil. Bu İslam’ın 
en önemli alametifarikalarından. şiar-
larından birisidir.” dedi. Ramazanın, 
Müslümanları yüce aşamalara ulaştıran 

çok önemli bir zaman dilimi olduğunu 
kaydeden Başkan Erbaş, “İftar sofraları 
aynı zamanda muhabbet sofraları, sev-
gi sofraları, kardeşlik sofralarıdır. İs-
lam da bunları emretmiyor mu? İslam 
da kardeşlik ve barış anlamına gelmi-

Başkan Erbaş, Ordulularla iftar sofrasında buluştu
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yor mu? Kurtuluş anlamına gelmiyor 
mu?” diye konuştu. Allah’ın, Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘Hepiniz topluca silme, barışa 
giriniz.’ emrini hatırlatan Başkan Er-
baş, “Yani İslam’da iç içe olunuz. Sakın 
ha İslam’dan uzaklaşmayınız. Sakın ha 
barıştan, sevgiden, kardeşlikten, mu-
habbetten uzaklaşmayınız.” ifadelerini 
kullandı. Başkan Erbaş, orucun, şeyta-
nın günah oklarına karşı bir kalkan ol-
duğunu kaydetti.

Tarih boyunca milletimizin, birlik ve be-
raberlik içerisinde hareket ederek, güçlü 
bir medeniyet oluşturduklarına işaret 
eden Başkan Erbaş, “Bugün de buna çok 
ihtiyacımız var. İşte şu manzara bunun 
en önemli göstergelerinden birisidir. 
Birlik-beraberlik içerisinde olduğumuz 
zaman daha güçlü oluyoruz. Rabbimiz, 
sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi 
daim eylesin. Bizi birbirimize karşı kış-
kırtan hainlere fırsat vermesin,” dedi.

İftar programına, Ordu Valisi Seddar 
Yavuz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tayyar Yarılgaç, Başkanlığımız Eği-
tim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir 
Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü 
Burhan Erkuş, Altınordu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, İl Müftü-
sü Mürsel Öztürk ve çok sayıda Ordulu 
katıldı. Başkan Erbaş, daha sonra Ulu 
Camii’de teravih namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Ordu-Altınordu ilçesi Hz. 

Ömer Camiinin açılış törenine katıldı.
Müslümanların camilere, evleri kadar 
değer verdiğini ifade eden Başkan Er-
baş, “Mekânların değeri içinde yapılan 
hizmetler ile ölçülür. Burada Allah’a 
kulluk edilecek, değerli olmaz mı? Bu 
mekânda hep birlikte rükû, secde ede-
ceğiz. Bizim gençlerimiz, çocuklarımız, 
bu camide besmeleyi öğrenecekler. Bu 
camide namaz kılmasını öğrenecekler.” 
dedi. Caminin insanları içinde topla-
yan mekân anlamına geldiğini anlatan 
Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak, bu camide 
hem ibadet etmeyi, hem de dinimizi öğ-
renmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kul-
landı. Başkan Erbaş, caminin yapımın-
da emeği geçenlere teşekkür etti.

Altınordu Hz. Ömer Camii ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van’da

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

ramları kapsamında beraberindeki 
heyetle Van’a gitti. Van Valisi Murat 
Zorluoğlu’nu makamında ziyaret eden 
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının illerdeki temsilcisi müftülüklerin, 

valiliklerle kurduğu işbirliğinin önemi-
ne değindi ve valilerin başkanlığında 
din hizmetlerinin yürütülmesinin bü-
yük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi. 
İl buluşmaları programını ramazan 
ayında daha da yoğunlaştırdıklarını 
ifade eden Başkan Erbaş şöyle konuş-

tu: “Bu yıl ramazan ayı münasebetiyle 
israfla mücadele konusunu belirledik. 
Komisyonlar hâlinde arkadaşlarımız, 
hocalarımız 81 ilin tamamını israfla 
mücadele konusunda bilgilendirme 
toplantıları yaptılar. Biz de imkanlar 
nispetinde hem ramazan temasını işle-



H A B E R  B Ü L T E N İ

 17
SAYI :331    TEMMUZ 2018

me noktasında hem de kardeşlerimizle, 
vatandaşlarımızla buluşma, onlarla me-
selelerimizi istişare etme noktasında il 
ziyaretleri yapıyoruz.” Beraberindeki 
heyetle birlikte ilde irşat çalışmalarını 
yapacaklarını belirten Başkan Erbaş, 
“Teravih namazından önce vaaz, sohbet 
irşat programları yapacağız. Heyetimiz 
değişik camilerde irşat çalışmaların-

da bulunacaklar. Tüm görevlilerimizle 
toplantılar yapacağız. Vatandaşlarımızla 
buluşmalarımız olacak.” dedi. Ramaza-
nın başlı başına bereket, Kur’an-ı Kerim, 
kardeşlik, muhabbet ve teravih ayı ol-
duğunu anlatan Başkan Erbaş, “Rama-
zan, imsak, iftar, sahur her yönüyle 11 
ayın sultanıdır. 11 ayın sultanının hiç 
olmazsa iki gününü Van’da geçirmek 

bizim için büyük bir bahtiyarlıktır.” diye 
konuştu. Vali Zorluoğlu da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
“Diyanet İşleri Başkanımız burada kal-
dıkları süre içerisinde, ilimizin manevi 
hayatına ve insanlarımızın kalplerine, 
yüreklerine dokunacak çok önemli faa-
liyetler icra edecekler.” dedi.

‘İl Buluşmaları’ kapsamında Van’da 
bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanlığını ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı, Kolordu 
Komutanlığında Korgeneral Salih Kara-
taş karşıladı. Mehmetçik Camiinde as-
kerlere ikindi namazını kıldıran Başkan 
Erbaş, namaz sonrası cami çıkışında, 
Korgeneral Karataş’a teşekkür ederek, 
“Vatan, millet, bayrak ve ezan için, ge-
ce-gündüz nöbet başındasınız. Biz size 
dua ediyoruz. Cenab-ı Hak yardımcınız 
olsun.” dedi.

Başkan Erbaş, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, programları kapsamında git-

tiği Van’da vatandaşlarla iftar sofrasında 
bir araya geldi. Van’da vatandaşlarla if-
tar sofrasında buluşan Erbaş, “Ramazan 
ayı birçok vesileyle Müslümanları nasıl 
bir araya getiriyorsa, ramazandan son-
raki aylarda da bu birliğin devam etme-
si gerekiyor.” dedi. Başkan Erbaş, iftar 
sonrası yaptığı konuşmada, bir ramazan 
akşamında Vanlılarla iftar sofrasında 
buluşmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Kur’an ve oruç ayı olan ra-
mazanın Kadir Gecesi’ni de içinde ba-
rındıran mübarek bir ay olduğuna işaret 
eden Erbaş şöyle konuştu: “Ramazan ayı 
aynı zamanda birlik ve beraberlik ayıdır. 
Hep birlikte iftar sofralarında buluştuk. 
Teravihlerde omuz-omuza birlikte rükû 
ve secde etmemiz, yine ramazanın so-
nunda bayramı idrak etmemiz, kardeş-
liğimizin, birlik ve beraberliğimizin ne 
kadar önemli olduğunu vurgulamakta-
dır. Buradan alacağımız mesaj şu; rama-
zan ayı birçok vesileyle Müslümanları 
nasıl bir araya getiriyorsa, ramazandan 
sonraki aylarda da bu birliğin devam et-
mesi gerekiyor.” Peygamberimizin ‘Siz-
ler iman etmedikçe cennete giremezsi-

niz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten 
iman etmiş olamazsınız.’ buyurduğunu 
hatırlatan Başkan Erbaş, “Demek ki 
cennete girmenin yolu imandan geçi-
yor, imanın yolu da birbirimizi sevme-
mizden geçiyor.” dedi. “Bu millet bin 
yıldan daha fazla bir zamandır birlikte 
yaşıyor. Komşuluk, akrabalık ilişkilerini 
en üst seviyede gerçekleştirmiş ve sevgi-
sini, saygısını, sadakatini, samimiyetini 
birbirine göstermiştir.” diyen Erbaş, “Bi-
rileri aramıza fitne sokarak bu birlik ve 
beraberliği bozmak istiyor. Ama, bizim 
insanımız, milletimiz gerçeği her zaman 
görüyor ve bu fitneyi çıkaranların kim-

ler olduğunu çok iyi biliyor, fark ediyor. 
Ona göre tavrını alıyor.” şeklinde ko-
nuştu. 25 Haziran itibariyle yaz Kur’an 
kurslarının başlayacağını belirten Baş-
kan Erbaş, “İstiyoruz ki yaz Kur’an kurs-
larımızda camilerimiz, çocuklarla cıvıl 
cıvıl olsun. Çocuklarımızı, gençlerimizi 
yaz kurslarına bekliyoruz. Hatta biz yaş 
sınırı koymuyoruz. Kim din-i mübini 
İslam’ı öğrenmek istiyorsa camilerimize 
koşsun. Kur’an kurslarımıza koşsun. Biz 
her zaman hazırız.” dedi. Başkan Erbaş, 
Van Ulu Camiinde vaaz verdi ve teravih 
namazı kıldırdı.

Vanlılarla iftar sofrasında buluştu
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Van’da din görevlileriyle bir araya 
gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, din görevlisinin taşıdığı 
sorumluluğun, Peygamber Efendimiz-
den kalan bir emanet olduğunu söyle-
di. Başkan Erbaş toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, camiye gelsin veya gelmesin 
toplumun tamamının Diyanet İşleri 
Başkanlığının muhatap kitlesi oldu-
ğunu söyledi. Başkan Erbaş, “Bizler bu 
emanete hakkıyla riayet ettiğimizde, 
görevimizi yapmış olduğumuz mahalle-
de İslam’ı tanımayan, Kur’an’ı bilmeyen, 
Kur’an’a sırtını çeviren bir insanın kal-
maması gerekiyor, yeter ki bu emanete 
riayet edelim. Peygamber Efendimiz, 
nasıl hakkın batıla galebe çalmasına 
şahit olduysa, bizler de buna şahit ola-
cağız. Elimizle, dilimizle şahit olacağız, 

kalbimizle buğz ederek şahit olacağız.” 
diye konuştu.
Hocalarımız toplumun en güvenilir 
insanı olmalı
Çocuklar ve gençler bir hocayı gördüğü 
zaman yüzlerinde tebessümle hocaya 
doğru koşuyorsa, o hocanın vazifesini 
önemli ölçüde yaptığını kaydeden Baş-
kan Erbaş, bir din görevlisi uzun yıllar 
çalışmış olsa dahi, yeni başlamış gibi he-
yecanla görevini yürütmesi gerektiğini 
söyledi. “Hocalarımız, kendine güvenen 
ve toplumun en güvenilir insanı olmalı-
dır.” ifadelerini kullanan Erbaş, din gö-
revlisi için vazife şuuru ve aidiyet bilinci-
nin olmazsa olmaz bir özellik olduğunun 
altını çizdi. Başkan Erbaş, “Biz canla 
başla insanlarımıza İslam’ı nasıl tanıta-
biliriz, çocuklarımıza, gençlerimize Pey-

gamberimizi nasıl daha iyi öğretebiliriz, 
bunun mücadelesini veriyoruz. Böyle bir 
teşkilata aidiyet bilinci ile bağlanılmaz 
mı? Sabır ve tahammülle, vazifemiz bağ-
lılıkla, aidiyet bilincimizi en üst seviyede 
tutarak çalışacağız.” şeklinde konuştu. 
Fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğine 
işaret eden Başkan Erbaş şunları söyledi: 
“Hastahane, sevgi evleri, KYK yurtların-
da temsilcimiz var. İhtiyaç odaklı Kur’an 
kurslarımız gelişti. 4-6 yaş Kur’an kursla-
rımızda 81 ilde 140 bin öğrencimiz var. 
Yaz Kur’an kurslarımız da bir fırsattır. 
Camilerimiz, Kur’an kurslarımız dolsun 
taşsın. Yaz kurslarımıza gelen talebele-
rimizi kışın bir vakit camiye davet edin. 
Öğrendikleri bilgileri tekrar edin." Prog-
rama, bölgede görev yapan çok sayıda 
din görevlisi iştirak etti.

Van’da din görevlileri ile bir araya geldi

Van esnafını da ziyaret edan Başkan 
Erbaş, esnafla sohbet ederek rama-

zan ve bayramlarını tebrik etti. Başkan 
Erbaş ziyaretinin ardından, Hz. Ömer 
Camiinde vaaz yaptı ve öğle namazını 
kıldırdı. Başkan Erbaş, daha sonra Tür-
kiye Diyanet Vakfı Van Kitabevini ziya-
ret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali 
Erbaş’a Van ziyaretlerinde, Van Valisi 
Murat Zorluoğlu, Başkan Yardımcıları 
Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ra-
mazan Muslu, Din Hizmetleri Genel 
Müdürü Bünyamin Albayrak, Din İşle-
ri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar ve İl 
Müftüsü Nimetullah Arvas eşlik etti.

Başkan Erbaş, Van esnafını ziyaret etti



H A B E R  B Ü L T E N İ

 19
SAYI :331    TEMMUZ 2018

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla, Milli İrade Plat-
formu tarafından Yenikapı’da organize 
edilen, ‘Sivil Toplum Kuruluşları’nın if-
tarına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Mer-
kezinde düzenlenen iftar programında 

dua etti. İftar programında bir konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerine, çalışmalarında muvaffakiyetler 
dileyerek, katılımcıların Ramazan Bayra-
mını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bayramın âlem-i İslam’ın birliğine, bera-
berliğine, art arda gelecek zaferlerine ve-

sile olması temennisinde bulundu. İftar 
programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve 
temsilcileri katıldı.

Başkan Erbaş, Milli İrade Platformu STK iftarına katıldı

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Kur’an kurslarına katılı-

mı artırmak ve Kur’an-ı Kerim’i güzel 
okumayı teşvik etmek amacıyla eğitim 
ve öğretime devam eden öğrenciler 
arasında, ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden 
Güzel Okuma Yarışması Türkiye Fina-
li Ön Elemesi’ yapıldı. İlçe, il ve bölge 
elemelerinin ardından 14 erkek ve 14 
kız öğrenci, Başkanlığımız Din İşleri 
Yüksek Kurulu Konferans Salonundaki 
yarışmaya katıldı. Ön elemede derece-
ye giren 7 erkek öğrenci Eskişehir’de, 
7 kız öğrenci ise Erzincan’da yapılacak 
Türkiye Finaline katılmaya hak kazan-
dı. Başkanlığımızca ön elemeye katılan 
tüm öğrenci ve öğreticilerine çeşitli 
hediyeler takdim edilmesiyle yarışma 
sona erdi.

‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması  
Türkiye Finali Ön Elemesi’ Başkanlığımızda yapıldı 
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Başkanlık merkez teşkilatı 

personeliyle bayramlaştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen bayramlaş-
mada konuşma yapan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, personelin Ramazan 
Bayramını tebrik etti. Diyanet ailesi ola-
rak yoğun ve güzel bir ramazan geçir-
diklerini ifade eden Erbaş, “Bir taraftan 
milletimize ve insanlığa en iyi şekilde 
hizmet edebilme gayretiyle daha yoğun 
çalışıp, diğer taraftan özel hayatınızda 
iftarlarla, ibadetlerle güzel ve bereketli 
bir ramazan ayı geçirdik.” dedi. Başkan 
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının bu 
sene 84 ülkeye yardım götürdüğünü, if-
tar sofraları kurduğunu ve 90 bin aileye 
gıda paketi dağıttığını söyledi. Ramazan 
teması olarak belirledikleri ‘israf’ konu-
sunu ülke genelinde kapsamlı faaliyet-
lerle ele aldıklarını dile getiren Başkan 
Erbaş, şöyle konuştu: “İftar sofralarımı-
zı da bu anlayışa uygun şekilde gerçek-
leştirmeye çalıştık. ‘Afiyet olsun, İsraf 
olmasın’ dedik. Bunun geri dönüşlerini 
de bize mutluluk verecek derecede iyi 
noktalarda aldık. Büyükelçiler ve basın 
mensupları iftarı gibi organizasyonları, 
kurumumuzun yemekhanesinde dü-
zenlememiz de kanaatimce daha an-
lamlı oldu. Bu hizmetlerde görev alan 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Diyanet TV’nin ramazan faaliyetlerinin 
ilgiyle takip edildiğini kaydeden Başkan 

Erbaş, “1980 yılında imamlığa başladı-
ğım andan bugüne kadar, 18 yıl hizmet 
ettiğim ve yaklaşık olarak 9 aydır da Baş-
kanlık emanetini taşıdığım bu kurumda 
sizler gibi seçkin bir ekiple çalışmaktan 
dolayı onur duyuyorum ve kendimi 
şanslı hissediyorum. İnşallah bu birlik 
ve beraberliğimiz hizmete yansıyacak. 
Milletimize hem din hizmetini hem 
de din eğitimini ulaştırmada, kanunun 
bize verdiği, toplumu din konusunda 
aydınlatma vazifemizi daha nitelikli bir 
şekilde yapmaya devam edeceğiz.” şek-
linde konuştu.
Hiçbir sorumluluğumuzu  
öteleme lüksümüz yok
Diyanet İşleri Başkanlığı, konumu, po-
tansiyeli ve hizmetleri açısından ülke-
mizin çok önemli kurumlarından biri 
olmasının yanında dünyanın birçok ül-
kesinde ve bölgesinde hizmet sunan kü-
resel bir teşkilat olduğuna dikkat çeken 
Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Bu sü-
reçte daha yakından gördük ki, ülkemi-
zin bütün kurumlarının ve milletimizin 
yanında dünyadaki bütün Müslüman 
ülke ve toplulukların da bize ilgisi ve 
bizden beklentisi var. Hem gittiğimiz 
yerlerde hem de yurtdışından Başkanlı-
ğımızı ziyaret için gelen heyetleri dinle-
diğimizde bunu görüyoruz. İşte bu bü-
yük onurun da sorumluluğun da sahibi 
bizleriz. Hep beraber bu sorumluluğun 
gereklerini yerine getireceğiz. Biz bu-
rada, merkezde ne kadar iyi, düzenli ve 

özveriyle çalışırsak, teşkilatımıza ne ka-
dar umut ve heyecan katarsak, taşrada-
ki bütün meslektaşlarımız o kadar çok 
hizmet edecek ve bütün yeryüzünde 
umutla bize bakanların yüzündeki te-
bessüm o kadar artacaktır. Bunun için 
işimiz vaktimizden daha çok ve hiçbir 
sorumluluğumuzu öteleme lüksümüz 
yok. Onun için diyorum ki, hasta ola-
cak, yorulacak zamanımız yok. Hasta 
olmamak, yorulmamak için tedbirle-
rimizi alalım. Aksi halde ümmet ve in-
sanlık için bizden istenen ve yapmamız 
gerekirken yapmadığımız işlerin hesa-
bını Allah’ın huzurunda veremeyiz. Ar-
tık insanların gelmesini beklemeden biz 
gitmek, ellerinden tutmak, gönüllerine 
dokunmak zorundayız. Başta bütün 
mensuplarımız olmak üzere, herkese 
karşı, kırmadan, kucaklayıcı bir tavırla, 
gösterişten uzak samimi bir kalp ile in-
sanlarımıza yaklaşmak durumundayız.”
Bizim idealimiz bütün  
insanlığın huzurudur
İnsanın hayatında idealin önemine 
işaret eden Başkan Erbaş, “İnsan, ide-
ali kadardır ve insan derdiyle insandır. 
Dert konuşturur, dert hareket ettirir. 
Derdimiz olursa yapmış olduğumuz 
işlerin sonucu da bereketli olur. Bizim 
idealimiz bütün insanlığın huzurudur. 
Derdimiz de insanlığın derdidir. Asıl 
kazancımız Rabbimizin huzuruna var-
dığımızda yüzümüzü ağartacak olan 
hizmetlerimizdir. Hayallerinin peşinde 

Diyanet’te bayramlaşma
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Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı personeli ile bayramlaştı

koşmayan ve idealini kaybedenler için, 
‘İnsanların çoğu 25 yaşında ölür, 70 ya-
şında gömülür.’ denilir. Yani insan heye-
canını, idealini, yaşama sevincini kay-
bettiğinde tükenmeye mahkûm olur.” 
ifadelerini kullandı.
Ümmetin ve insanlığın sorunlarına 
ve çıkış yollarına dair çalışmalar 
yapmak zorundayız
“Üç açıdan mutlaka kendimizi geliştir-
meli ve geleceğe hazırlamalıyız” diyen 
Başkan Erbaş şunları söyledi: “Birincisi; 
imkânları, potansiyeli ve hizmetleriy-
le dünya çapında bir teşkilatta hizmet 
ediyorsunuz. Başkanlığın gelecek pers-
pektifi, hizmet planlamaları, sorun-
ları, çözüm yolları gibi alanlarda kafa 
yormalıyız. Bilhassa çalıştığınız alana 
bütün yönleriyle vâkıf olmalıyız. Bu 
anlamda getireceğiniz her türlü teklif, 
hizmet ve proje için müteşekkir olaca-

ğımdan ve her türlü destek ve teşvikte 
bulunacağımdan hiç şüpheniz olma-
sın. İkincisi; yaşadığımız toplumu ve 
dünyayı tanıma, ümmetin ve insanlı-
ğın sorunlarına ve çıkış yollarına dair 
çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun 
için mutlaka okumalarımız olmalı, ders 
halkaları ve müzakere ortamları oluş-
turmalıyız. Merkez teşkilatımız sadece 
teknik ve planlama yönüyle değil, ente-
lektüel olarak da taşra ve yurt dışı teşki-
latımızın motoru olmalıdır. Üçüncüsü; 
kişisel formasyonlarımızı, kariyerimizi 
ve yeteneklerimizi sürekli geliştirmeyi 
ihmal etmeyelim. Bilgisayar program-
ları, yabancı dil gibi alanlarda çalışma-
lar yapmamız gerekiyor. Bunları ihmal 
etmediğinizde emin olun her şeyden 
önce Allah emeklerinizi zayi etmeyecek 
ve gayretlerinizin karşılığını nasip ede-
cektir.”

Statülerimiz, bulunduğumuz 
kadrolar sadece sorumluluğumuzu 
ifade eder

Her şeyden önce kardeşler topluluğu 
olduklarının altını çizen Başkan Erbaş, 
“Statülerimiz, bulunduğumuz kadrolar, 
sadece bizim sorumluluğumuzu ifade 
eder. Allah’a kulluk ve imanda kardeşlik 
açısından farkımız yoktur. İnsan olma-
nın gereği değişik görüşler, tercihler, za-
man zaman sorunlar olabilir. Ama asla 
grupçuluk, sendikacılık, hemşericilik ya 
da benzer hiçbir şey kardeşlik hukuku 
ve ahlakının önüne geçmemeli ve ada-
leti, liyakati ve muhabbeti zedelememe-
li.” diye konuştu. Bayramlaşmaya, Baş-
kan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, 
Prof. Dr. Ramazan Muslu, Başkanlığın 
üst düzey yöneticileri ve merkez teşki-
latında görev yapan personel katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı 

(TDV) personeli ile bayramlaştı.

TDV Kocatepe Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programda bir konuş-
ma yapan Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş, “Medeniyetimizin bütün unsurları 
bizim ruhumuzu diri tutmaya yönelik 
oluşmuştur. Bunların en önde geleni 
de bayramlardır.” dedi. Başkan Erbaş, 
ramazanda kazanılan güzelliklerin, 
bayramda elde edilen muhabbetin, kar-
deşliğin diğer aylara da taşınması ge-
rektiğini söyledi. Paylaşmaya ilk örne-
ğin Peygamber Efendimizin olduğunu 
hatırlatan Başkan Erbaş, “Vakıf, birliği, 
beraberliği, sevgiyi, saygıyı, samimiyeti 
destekleyen, bunun ilelebet yaşamasını 
sağlayan en önemli vasıtalardan birisi-
dir. İşte vakfımız da bunu sağlıyor.” diye 
konuştu. TDV personeli ve gönüllüle-
riyle yurtiçinde ve yurt dışında toplam 

3 bin kişi ile birliği, beraberliği ve pay-
laşımı sağlamaya çalıştıklarını belirten 
Başkan Erbaş, “Ramazan ayında insan-
ları bayrama güler yüzle taşıyabilmek 
için gayret ettik.” dedi.
84 ülkede 90 bin 205 gıda kolisi 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
TDV’nin ramazanda yapmış olduğu ça-
lışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erbaş, 
“84 ülkenin 326 bölgesinde, 90 bin 205 
gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
mışız. Toplam, 246 bin 830 kişilik iftar 
programı düzenlemişiz. Ramazan yar-
dımları çerçevesinde Suriye’de 70 bin 
kişiye iftar, 30 bin aileye gıda ve temiz-
lik kolisi ulaştırmışız. Suriye içerisinde 
ihtiyaç sahibi çocuklara 1.300 paket 
bayramlık yardımı yapmışız. Suriye’de 
ramazan ayında toplam, 500 bin kişiye 
yardım ulaştırmışız.” diye konuştu.
Arakanlı 5 bin aileye iftar verildi
Arakanlı ihtiyaç sahiplerine yapılan 

yardımları da anlatan Başkan Erbaş, 
“Arakan Myanmar içerisinde bulunan 
Müslümanlara ve kamplarda bulunan 
mültecilere ramazan süresince, 6 bin 
200 gıda kolisi, 5 bin aileye iftar veril-
di. Bangladeş Cox-Bazaar bölgesinde 
10 bin kişiye iftar verildi. Bangladeş’te 
bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara, 2 bin 
paket bayramlık yardımı yapıldı.” şek-
linde konuştu.
14 bin 700 yetime bayramlık hediye 
edildi
Yurt içinde yapılan yardımlara da de-
ğinen Başkan Erbaş şöyle devam etti: 
“864 il ve ilçe şubemiz tarafından, her 
biri 25 TL’lik kartlardan oluşan toplam 
1 milyon 750 bin TL değerinde alışveriş 
yardım kartı dağıtımı yapıldı. Yurt için-
de 100 bin ihtiyaç sahibi ve mülteciye 
alışveriş yardım kartı ulaştırıldı. Koca-
tepe Camii Külliyesinde, ramazan ayı 
boyunca her gün 2 bin 500 kişi olmak 
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Ramazan Bayramının ilk zi-

yaretini, Darülaceze’ye yaptı. Ramazan 
Bayramının ilk ziyaretini, Darülaceze’ye 
yapan Başkan Erbaş, Darülaceze sakin-
leriyle bayramlaştı. Kurumun bahçesin-
de düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Baş-
kanı Erbaş, Darülaceze’yi ziyaretinde 
yaptığı konuşmada, Darülaceze sakinle-
riyle bayramlaşmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Başkan Erbaş, Pey-
gamber Efendimizin bir yerde bir yaşlı 
gördüğü zaman duyarsız kalmadığını ve 
hemen yanına giderek onunla yakından 
ilgilendiğini söyledi.
Daha önceleri de zaman zaman 
Darülaceze’yi ziyaret ettiğini belirten 
Başkan Erbaş, “İnsan Yüce Allah’ın ya-
rattığı eşrefi mahlukattır. Bu yüzden Al-
lah Rasulü, ‘Küçüklerine merhamet et-
meyen, büyüklerine saygı göstermeyen 
bizden değildir.’ buyurmuştur.” dedi.
Kur’an-ı Kerim’de ‘Anneniz, babanız 
sizin yanınızda yaşlandığında onlar, 
sizler bebekken, küçükken, nasıl kol 
kanat germişlerse, sizler de o yaşlı anne 
ve babanıza, büyüklerinize kol kanat 
geriniz. Rahmet kanatlarınızı onların 
üzerine geriniz.’ buyurarak insanları 
uyardığını belirten Erbaş şöyle konuş-
tu: “Darülaceze’yi yapan cennet mekân 
Sultan Abdülhamit, o rahmet kanat-
larını yaşlılar, kimsesizler, yetimler ve 
öksüzler için germiştir. Burada 510 
kişi kalıyor, 450 kişi burada çalışıyor ve 
merhamet duygusuyla sizlere hizmet 
ediyor. Allah hepsinden razı olsun. İşte 

medeniyetimiz bu. Bizim medeniyeti-
miz, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara ve 
genel olarak insana hürmetle yaklaşan 
bir medeniyettir.”
İyiliğin en güzeli  
yaşlılara sahip çıkmaktır
İyiliğin en güzelinin, yaşlılara, kimse-
sizlere ve yetimlere sahip çıkmak oldu-
ğunu dile getiren Başkan Erbaş, bunun 
yapılması halinde millet olarak dimdik 
ayakta kalınacağını, bunun aksine dav-
ranan milletlerin, kendi içerisinde nasıl 
çürüdüklerini gördüklerini belirtti.
Bazı toplumlarda yaşlılar ve kimse-
sizlerle ilgilenilmediğinin altını çizen 
Başkan Erbaş, “Âdeta ölüme terk edili-
yor. Bizim ölüme terk edilecek insanı-
mız yok. Herkes bizim için değerlidir.” 
ifadelerini kullandı. Peygamberimizin 
her açıdan örnek alınması gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Erbaş şunları söy-
ledi: “Peygamber Efendimiz yetim kal-

dı. Önce dedesi onu büyüttü. Sonra da 
amcası Ebu Talip. Ebu Talip vefat etti. 
Onun hanımı Hazreti Fatıma, Peygam-
ber Efendimize çok yakın davrandı ve 
sahip çıktı. Ebu Talib’in hanımı Fatıma 
yaşlandı ve vefat etti. Peygamberimiz 
onun kabri kazıldığında, onun kabrine 
girdi ve bir müddet uzandı. Sonra ora-
dan kalktı. Dediler ki, Ya Rasulallah ni-
çin böyle yaptın? O da ‘Bu kadın bana 
annelik yaptı, ben de kabrini ısıtmak 
için bir müddet yattım, üşütmesin diye.’ 
dedi. Peygamberimizin değil dirilere, 
ölmüşlere bile gösterdiği merhametine 
bakar mısınız? Bunlar bizim için ibretlik 
sahnelerdir.” Başkan Erbaş, Darülaceze 
personeline ve gönüllülerine hizmetle-
rinden dolayı teşekkür etti. Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci ise Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bayra-
mın ilk ziyaretini Darülaceze’ye gerçek-
leştirmesi dolayısıyla mutlu olduğunu 
söyledi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Ha-
san Kamil Yılmaz da Darülaceze sakin-
lerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. 
Darülaceze sakinleri adına bir konuşma 
yapan Hikmet Geyik ise ziyaretlerinden 
dolayı Başkan Erbaş ve beraberindekile-
re teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda, Darülaceze sakinle-
rine mealli Kur’an-ı Kerim hediye edil-
di. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İhsan Güven’e, eşi Seher Erbaş 
ise Nahide Kaya’ya Darülaceze sakinle-
ri adına hediyeler takdim etti. Başkan 
Erbaş ve beraberindekiler, Darülaceze 
sakinleriyle bayramlaştıktan sonra ku-
rumun hizmet birimlerini ziyaret etti.

Başkan Erbaş, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

üzere toplam 75 bin kişiye iftar verildi. 
Türkiye genelinde il ve ilçe şubelerimiz 
vasıtasıyla kurulan iftar sofralarında 
toplumun farklı kesimlerinden 1 mil-
yon kişiyle bir araya geldik.” Başkan Er-
baş, yurt içinde 8 bin 400, yurt dışında 
ise 6 bin 300 yetim çocuğa bayramlık 
kıyafet hediye ettiklerini söyledi.
Bangladeş Cox-Bazaar bölgesinde 
TDV’nin kamp alanı olduğunu dile 
getiren Başkan Erbaş, “Orada vakfın 
hizmetlerini gördüğümüz zaman, o 
insanların yüzündeki tebessümü gör-
düğümüz zaman, bu işlerin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anlıyo-

ruz. O yetimlerin, o kimsesizlerin bize 
koşması, bizim de iyiliğe ne kadar çok 
koşmamız gerektiğini bize hatırlatıyor.” 
dedi. Başkan Erbaş, TDV’nin yardım-
larının hazırlanması ve dağıtılmasında 
emeği olanlara teşekkür etti.

Programda, TDV’nin ramazan faaliyet-
lerinde gönüllü olarak görev alanlar, 
gittikleri bölgelerde yaşadıklarıyla ilgili 
paylaşımlarda bulundular.

Programa, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, TDV Genel Müdürü 
Mehmet Savaş Polat, TDV yöneticileri 
ve personeli katıldı.

Ankara İl Müftülüğü ziyareti

Başkan Erbaş bayramlaşmanın ardın-
dan Ankara İl Müftülüğünü ziyaret 
etti. Başkan Erbaş, Ankara İl Müftüsü 
Mehmet Sönmez’den çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. Yeni bayramlara ulaşma 
temennisinde bulunan Başkan Erbaş, 
“Bayram günlerinde komşular arasında 
ilişkilerin geliştirilmesi, arkadaşlar ara-
sındaki muhabbet ortamının ramazan 
ayında ve bayramda geliştirilmesi, yılın 
bütün günlerinin böyle geçirilmesi gibi 
bir mesaj veriyor, inşallah bu mesajı 
alanlardan oluruz.” dedi.
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Başkan Erbaş, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’ni  
ziyaret etti

İstanbul-Zeytinburnu ilçesinde bu- 
lunan Merkezefendi Millet Kı-

raathanesi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kıraathane, 
bizim medeniyetimizin en önemli un-
surlarından, müesseselerindendir.” dedi. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İstanbul-Zeytinburnu Merkez 
Efendi Camiinde öğle namazını kıldır-
dıktan sonra, caminin yanındaki Mer-
kez Efendi Türbesi’ni ziyaret etti.
Daha sonra Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi'ni ziyaret eden Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle bay-
ramlaşarak sınavlarında başarı diledi. 
Başkan Erbaş, Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi’ne Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 
yayımlanan 44 ciltlik ‘İslam Ansiklope-
disi’ ile 40 ciltlik ‘Osmanlı Sicil Arşivleri’ 
gibi eserlerin yer aldığı çok sayıda eser 
hediye etti.  Başkan Erbaş, burada yap-
tığı açıklamada, “Gördüğümüz manzara 
karşısında çok memnun, mutlu olduk. 
121 kişilik okuma salonunun 117’si 
dolu. Sadece 4 koltuk boş. Bu da kıra-
athaneyi anlamına uygun bir şekilde 
değerlendirmek isteyen gençleri gör-
mek hakikaten bizi çok mutlu etti.” diye 
konuştu.  Kıraathaneye gelirken boş 
gelmediklerini, Diyanet yayınlarından 
eserler de getirdiklerini belirten Baş-
kan Erbaş şöyle devam etti: “Belediye 

Başkanımıza onları hediye ediyoruz. 
Ama tamamen onun şahsında, bu kü-
tüphaneden, bu kıraathaneden istifade 
edecek tüm okuyucularımıza Diyanet 
İşleri Başkanlığı olarak hediyemizdir. 
Kıraathane, bizim medeniyetimizin 
en önemli unsurlarından, müessesele-
rindendir. Müessese diyorum, çünkü 
kuruluş amacı birkaç asır önce her ma-
hallede insanlar okuma gerçekleştire-
bileceği bir mekân bulsun. Dolayısıyla 
kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün 
modern anlamda burada millet kıra-
athanesi gördüğümüzde demek ki her 
mahallede, en azından her ilçemizde 
böyle bir kıraathanenin oluşturulma-
sının ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha görmüş olduk. Ben bu tür 
okuma evlerinin yani kıraathanelerin 

yaygınlaştırılmasının çok faydalı olaca-
ğını düşünüyorum. Çünkü biz millet 
olarak ne kadar çok okursak, o kadar 
çok medeni olur, o kadar çok gelişiriz. 
Hem maddi hem de manevi olarak ge-
lişiriz.” Kur’an-ı Kerim’e ilk vahyin ‘oku’ 
‘oku, yaratan Rabbinin adıyla oku’ diye 
geldiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, 
“İşte burada bu emrin yerine getirilmesi 
için hazırlanan bir mekândayız, kıraat-
hanedeyiz. İnşallah milletimiz bol bol 
okur ve milletimize okuyabileceği bu 
tür mekânları yetkililerimiz sağlarlar. 
Emeği geçen herkese şükranlarımı arz 
ediyorum.” dedi.
Başkan Erbaş’a, Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın ve Zeytinburnu 
İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın da eşlik 
etti.

Başkan Erbaş, ‘Bilgiden Bilince’ konulu konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahi-

yat Fakültesi öğrencilerine, ‘Bilgiden 
Bilince’ konulu bir konferans verdi.

Bilginin ve ilmin, Müslümanlar için çok 
önemli olduğunu ifade eden Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam’ın 
ilk geldiği yıllarda sadece Mekke’de de-
ğil, dünyanın birçok yerinde cahiliye-
nin hüküm sürdüğüne işaret etti. Baş-
kan Erbaş konuşmasının devamında, 
“Onun için insanlığın ilme, irfana, bilgi-
ye, hikmete ihtiyacı vardı. Kur’an’da ilk 

ayetler, ‘oku’ emriyle indi. Okumaktan, 
öğrenmekten, öğretmekten, yazmaktan 
bahsetti.” dedi. Bütün Müslümanla-
rın, özellikle de ilim yolunda olanların, 
hakkın batıla hâkim olmasına katkıda 
bulunması gerektiğine vurgu yapan 
Başkan Erbaş, “Bizler iyiliği emreden, 
kötülüğü men eden ümmetin birer fer-
diyiz.” diye konuştu. Hz. Muhammed’in 
hicretten hemen sonra, Mescid-i 
Nebevi’yi yapıp orada suffe isimli mek-
tebi kurduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“Bilgi olmadan insanları aydınlatama-
yız. Eğitim ve bilgi olmadan din hizmeti 

olmaz. Mescid-i Nebevi, Diyanet İşleri 
Başkanlığının varisi olduğu bir kurum-
dur. Çünkü, Allah Rasulü Efendimiz, 
din hizmetlerini Mescid-i Nebevi’den 
yönetti. Diğer hizmetleri yönettiği gibi. 
Suffe; bizim imam-hatip liselerimizin, 
medreselerimizin, ilahiyat fakülteleri-
mizin varisi olduğu eğitim kurumudur.” 
ifadelerini kullandı. Gençlerin farklı 
alanlarda kendilerini yetiştirmeleriyle 
ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Er-
baş, “İslam tarihine baktığınız zaman 
dinî ilimlerde zirve olan birisinin, aynı 
zamanda müspet ilimlerde de zirve 
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olduğuna şahit olabiliyorsunuz. Buna 
İbn-i Sina’yı örnek verebiliriz. İlahiyat 
fakültesindeki öğrencilerimize, eğitim 
fakültesinden bazı bölümlerle ÇAP (Çift 
Anadal Programı) yapmalarını öneriyo-
rum.” şeklinde konuştu.
İslam’ın denge dini olduğunu dile geti-
ren Başkan Erbaş sözlerine şöyle devam 
etti: “İslam, dünyayı dengede tutmak 
için gönderilen bir dindir. Hikmetlerin-
den birisi de bu. O gün dengesi bozul-
muş olan dünyayı yoluna koymak için 
nasıl Hz. Peygamber gönderilmişse, biz-
lerin de peygamberlerin varisleri olarak 
bugün de dengesi bozulmuş dünyayı 
yeniden dengeli hâle getirmemiz lazım. 
Bizi cehaletten kurtarmaya sevk eden 

ayetlerin arka planına bakın, dünyada 
denge dinini yaygınlaştırma hikmetini 
anlarsınız. Öncelikle bizler yani ilim 
yolunda olanlar ve bütün Müslümanlar, 
tıpkı peygamberler gibi hakkın batıla 
hâkim olmasına katkıda bulunacağız.”

Din istismarıyla mücadele
Din İşleri Yüksek Kurulunun din is-
tismarı ile ilgili çalışmalarını tamam-
ladığını ve kendilerine sunduğunu 
dile getiren Başkan Erbaş, “Çalışmayı 
okuduğum zaman, öyle tespitler var ki 
tüylerim diken diken oluyor. İnsanımızı 
nerelere doğru sürüklemeye çalışan bir-
takım anlayışlar var. O anlayışlarla kim 
mücadele edecek. Hocalar olarak, ila-

hiyat fakültelerinden yetişen ve doğru 
dinî bilgiyle donanmış öğrencilerimiz 
fakülteyi bitirdikten sonra, Anadolu’ya 
yayılacak ve mücadeleyi yürütecek.” 
diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, konferansın ardından İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza 
Bedir’in moderatörlüğünde, öğrenciler-
den gelen soruları yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleşen kon-
feransa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
ları Dr. Selim Argun ve Prof. Dr. Rama-
zan Muslu, İstanbul İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Özel 

Reyyan Anaokulunun yıl sonu etkinliği-
ne katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 
ve eşi Seher Erbaş, minik öğrencilerin 
heyecanına ortak oldu. Başkan Erbaş 
burada yaptığı konuşmada, çocukların 
anne-babalarına ve öğretmenlerine te-
şekkür etti. Başkan Erbaş, çocukların 
annelerini, babalarını ve öğretmenleri-
ni yüzlerinde tebessümle görerek bü-
yüdüklerinde, onların da yüzlerinden 
tebessüm eksik olmayacağını belirtti. 
Anne ve babaların, öğretmenlerin ço-
cuklar için rol model olmaları tavsiye-
sinde bulunan Başkan Erbaş, “Sevgi, 
saygı, dürüstlük, doğruluktan ayrılma-
ma, yalan söylememe bütün bunlar, 
küçük yaşta çocuklarımıza öğretmemiz 

gereken değerlerdir.” dedi. Anne-baba-
ları ve öğretmenleri tebrik eden Başkan 
Erbaş, nesillerimizin Kur’an çizgisinde, 

Peygamber Efendimizin insanlığa ka-
zandırmış olduğu değerlerle yetişmesi 
niyazıyla sözlerini tamamladı.

Başkan Erbaş, TDV Özel Reyyan Anaokulunun
yıl sonu etkinliğine katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 

Merkezinde düzenlenen İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi 5. mezuniyet töreni-
ne katıldı. 
Törende konuşan Diyanet İşleri Başka-
nı Erbaş, üniversitenin 29 Mayıs ismi-
nin heyecanı, aşkı, azmi ve Fatih Sultan 
Mehmed’i hatırlattığını söyledi. Üni-
versiteden mezun olan gençlerin Fatih 
Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettiği 

yaşta olduklarını ifade eden Başkan Er-
baş, “İslam medeniyeti bilgi ve irfansız 
düşünülemez. Ne mutlu sizlere, biriki-
minizi insanlara aktaracaksınız.” dedi. 
Her bir öğrencinin ilahiyat, sosyoloji, 
fen bilimleri ve tıp gibi farklı alanlarda 
birikim sahibi olmasının önemine deği-
nen Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde 
branşlar arası bir ayrım olmadığını kay-
detti. Öğrencilerin mezun olmak için 
çok çalıştıklarına işaret eden Başkan Er-

baş, “Zorlukları aşarak geldiniz ama asıl 
zorluk şimdi başlıyor. Hayata atılacak-
sınız. Size bu yolculuğunuzda başarılar 
diliyorum.” diye konuştu.
Dereceye giren öğrenciler dâhil 169 
öğrenciye diplomalarının verildiği me-
zuniyet törenine, İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Tayyar Altıkulaç, İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde
mezuniyet töreni düzenlendi

İstanbul-Ümraniye ilçesinde yapılacak 
olan Ümraniye Büyük Camii ve 29 

Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Bina-
sının temeli dualarla atıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, İstanbul-Ümraniye ilçesinde ya-
pılacak Ümraniye Büyük Camii ve 29 
Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Bina-
sının temel atma törenine katıldı.
Törende bir konuşma yapan Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Peygambe-
rin Medine’ye hicret ettikten sonra 
Mescid-i Nebeviyi, ardından da mesci-

din yanına Suffe’yi inşa ettiğini hatırla-
tarak, “İşte suffe, mektep burada, cami 
burada. Bu cami Mescid-i Nebevi’nin 
şubesi, üniversite de suffenin şubesi, 
gelenek devam ediyor. 14 asırdır hep 
böyle oldu.” dedi.

Başkan Erbaş, tarih boyunca, İslam’ın 
doğru öğrenilebilmesi, ibadetlerin bir-
likte yapılabilmesi için camilerin; ilim, 
bilgi ve hikmetin merkezi medreselerle 
yan yana yapıldığını söyledi. Üniversite 
yapımına katkıda bulunmanın bilgiye, 
hikmete katkıda bulunmak olduğu-

nu belirten Başkan Erbaş, “Afrika’dan 
Asya’ya gittiğimiz her yerde, ‘alın bizim 
çocuklarımızı da siz okutun.’ talebiyle 
karşılaşıyoruz. İstanbul’da uluslararası 
öğrenci kabul edecek üniversitelerin 
sayısının artmasını bütün dünya bizden 
bekliyor. 29 Mayıs Üniversitesi de bu 
üniversitelerden birisi olmaya adaydır.” 
diye konuştu.
TDV 20 binin üzerinde öğrenciye 
destek oluyor
‘Uluslararası İlahiyat Projesi’yle dün-
yanın dört bir yanından bin civarında 

Ümraniye Büyük Camiinin temeli dualarla atıldı
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Küçükçekmece Müftülük Yeni Hizmet Binasının açılışı ve 
Tahiroğlu Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunun  
temel atma töreni 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Küçükçekmece İlçe Müf-

tülüğü Yeni Hizmet Binasının Açılışı 
ve Tahiroğlu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an 
Kursunun Temel Atma Töreni’ne ka-
tıldı. Başkan Erbaş törende yaptığı ko-
nuşmada, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın, 
‘Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden 
ve kötülükten men eden bir ümmet, bir 
topluluk bulunsun, o topluluk kurtulu-
şa erecektir.’ buyurduğunu hatırlatarak, 
“Hayra çağırmak, iyiliği emretmek ve 
kötülüğü menetmek için gayret ede-
cek insanların organizasyonunu ger-
çekleştirmek için yapılmış bir binanın 
ve hayra çağıracak, iyiliği emredecek 
ve kötülüğü men edecek gençler yetiş-
tirmek için temeli atılacak olan Kur’an 
kursu, ne mutlu bize böyle güzel bir 
açılışta birlikteyiz, beraberiz.” dedi. Açı-
lışların ve temel atma törenlerinin en 
hayırlılarından birinde bulunduklarını 
ifade eden Başkan Erbaş şöyle konuş-

tu: “Çünkü burada en hayırlı insanlar, 
Kur’an-ı Kerim’i öğretecek ve orada en 
hayırlı insanlar Kur’an-ı Kerim’i öğrene-
cek. Peygamberimiz şöyle buyurmuyor 
mu? ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğre-
nen ve öğreteninizdir.’ Kur’an ki, bütün 
insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkar-
mak için gönderilen bir kitaptır. Kur’an 
ki Allah Rasulü Efendimize verilen en 
büyük mucizedir. En büyük mucizeyi 
öğretmek ve öğrenmek en hayırlı insan-
ların yapacağı iştir.” Binanın yapımında 
katkısı olanlara teşekkür eden Başkan 
Erbaş, “Kim zerre kadar hayır işlerse 
onu görecektir, kim de zerre kadar kö-
tülük yaparsa o da onu görecektir. Ne 
zaman görecek, mahşer günü. Hesabın, 
kitabın kurulduğu gün, amel defteri-
miz önümüze konulduğu zaman bir de 
bakacağız ki şu binada, yapılacak olan 
Kur’an kursunda bir tuğla katkısı olan 
herkesin önünde, o tuğlanın mükâfatı 
görülmüş olacak.” diye konuştu.

‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ yardım 
kampanyası

‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ yardım 
kampanyasına değinen Başkan Erbaş, 
herkesin yeryüzünde Diyanet’in yaptı-
ğı bütün camilere katkı sağlaması için, 
‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyası 
başlattıklarını ve vatandaşların, ‘CAMİ’ 
yazıp 1379’a mesaj göndererek kam-
panyaya destek olabileceklerini hatır-
lattı. Konuşmaların ardından müftülük 
yerleşkesi içerisinde yapılacak olan Ta-
hiroğlu Yatılı Erkek Kur’an Kursunun 
temelini atan Başkan Erbaş, ardından 
Küçükçekmece İlçe Müftülüğü Yeni 
Hizmet Binasının açılışını gerçekleştir-
di. Törene, İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan 
Kâmil Yılmaz, Küçükçekmece Kaymaka-
mı Harun Kaya, Küçükçekmece Beledi-
ye Başkanı Temel Karadeniz, din görev-
lileri ve vatandaşlar katıldı.

öğrencinin, ülkemizde eğitim aldığını 
ifade eden Başkan Erbaş, “Burada eği-
timlerini tamamladıktan sonra onlar, 
bizim yurt dışında gönüllü elçilerimiz 
oluyorlar. Türkiye’nin medeniyetini, 
kültürünü tanıtıyorlar.” ifadelerini kul-
landı. Caminin sadece namaz kılmak 
için açılıp kapanan bir yer olamayacağı-
nın altını çizen Başkan Erbaş şöyle ko-
nuştu: “Camide her köşede bir ders hal-
kası olacak. İslami İlimler Fakültemiz, 
Uluslararası Din Bilimleri Fakültemiz 
burada. Hocalarımız derslerinin hari-
cinde gelecekler, camide cami dersleri 
yapacaklar. Bir namaz vaktinden önce 

tefsir dersi, öbür namaz vaktinden önce 
veya sonra hadis dersi, fıkıh dersi, akaid 
dersi, tasavvuf dersi, cami âdeta üni-
versitenin pratiğinin gerçekleştirildiği 
bir yer olacak. Cami ve üniversite ne 
muhteşem bir ikili.” İstanbul İl Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın yaptığı 
duanın ardından, temele ilk harcın ko-
nulmasıyla tören sona erdi.
3 bin 202 metrekare kapalı alana, 1367 
metrekare avluya sahip olacak olan Üm-
raniye Büyük Camii bünyesinde, yakla-
şık bin araç kapasiteli 3 katlı bir otopark 
da yer alacak. 17 bin 159 metrekare 
alandan oluşacak olan İstanbul 29 Ma-

yıs Üniversitesi C Blok Hizmet Bina-
sında ise 22 derslik, 2 amfi ve öğretim 
görevlisi odaları bulunacak. Temel atma 
törenine, İstanbul Milletvekili Azmi 
Ekinci, Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Al-
tıkulaç, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, temel 
atma töreni öncesinde, Ümraniye İlçe 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı maka-
mında ziyaret ederek bir süre görüştü.
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Başkan Erbaş, ‘7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tara-
fından, ‘Değişen Dünyada Yurt Dışı 

Din Hizmetleri: İmkânlar, Fırsatlar Teh-
ditler’ başlığıyla düzenlenen, ‘7. Yurt Dışı 
Din Hizmetleri Konferansı’, İstanbul 
Halkalı’da gerçekleştirildi. Konferansın 
açılışında bir konuşma yapan Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamo-
fobinin bir klinik vaka olmaktan çıkıp, 
bir İslam düşmanlığına dönüştüğüne 
dikkat çekti. Başkan Erbaş, konferansın 
en önemli amaçlarından birisinin, hiz-
metleri gözden geçirmek ve yeni hizmet 
alanları ve imkânları oluşturmak oldu-
ğunu söyledi.
İslamofobinin bir klinik vaka olmaktan 
çıkıp bir İslam düşmanlığına dönüştü-
ğüne dikkat çeken Başkan Erbaş, “İsla-
mofobi değil ‘antiislamizm’ noktasına 
dönüşmüştür. Müslümanlara ve onlara 
ait her şeye yönelik İslamofobik saldırıla-
rın karşısında bilinçli olmak, bu konuda 
halkı, hukuki yollardan haklarını arama-

ya teşvik etme noktasında gayret göste-
receğiz.” dedi. Başkan Erbaş, Türkiye’nin 
bölgedeki ve dünyadaki rolünün gittikçe 
arttığını belirterek, “Türkiye’nin pers-
pektifini dünya Müslümanlarına taşıma 
sorumluluğumuz var. Diyanet olarak 
neler yapıyoruz, ilahiyat fakülteleriyle, 
imam-hatip liseleriyle işbirliğimiz nedir, 
din eğitimi Türkiye’de nasıl yürütülüyor, 
bu perspektifi bulunduğumuz ülkeler-
deki insanlara anlatırsak, çok faydalı bir 
iş yapmış oluruz.” diye konuştu.
Görev bilincinin ihlas ve samimiyetin 
her zaman üst seviyede olması gerekti-
ğini dile getiren Başkan Erbaş, “Herkes 
hangi işi yapıyorsa o işle ilgili bir heye-
can içerisinde olmalı ama bu din hizmeti 
olursa; samimiyet ve ihlas kavramı, aşk 
ve heyecan kavramı, bu cümleler içerisi-
ne daha da çok yakışıyor. Bu ilkeleri bir-
birimize hatırlatıyoruz ki yenilenelim, 
heyecanımız artsın.” ifadelerini kullandı. 
Bulunulan bölgelerde çocukların, genç-

lerin eğitimine önem verilmesi gerek-
tiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Eğer 
biz onları sağlıklı bir din eğitimine tabi 
tutmazsak, bir kısmı tamamen din eği-
timinden mahrum kalıyor, bir kısmı da 
yanlış din eğitimi alarak farklı dinî an-
layışlara zihinleri, kalpleri kayabiliyor. 
Özellikle kadınların ve kızların eğitimi-
ne ağırlık vermemiz gerekiyor.” şeklinde 
konuştu. Başkan Erbaş, Diyanet’in 2006 
yılında başlatılan Uluslararası İlahiyat 
Programının, yurt dışı din hizmetlerine 
yönelik insan kaynağı oluşturma nokta-
sında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Konferans, Başkan Yardımcıları Osman 
Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Ge-
nel Müdürü Erdal Atalay, Hac ve Umre 
Hizmetleri Genel Müdürü Enver Gü-
nenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdü-
rü Haydar Bekiroğlu ve Başkanlığın yurt 
dışında görevli müşavirler ile ateşeler ve 
koordinatörler katıldı.

201 hafıza icazetleri verildi

İstanbul-Fatih ve Bayrampaşa İlçe 
Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında 

hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafız-
lar için icazet merasimi düzenlendi.
İstanbul-Fatih ve Bayrampaşa ilçelerin-
de gerçekleştirilen iki ayrı hafızlık icazet 

merasimine katılan Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 201 hafıza ica-
zetlerini vererek başarılar diledi. İcazet 
merasiminin ilki, Fatih İlçe Müftülüğü 
ile Fatih İlim ve Fazilete Hizmet Vakfı 
tarafından Fatih Camiinde gerçekleşti-

rildi. Merasimde konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, Peygamber Efendimizin, 
‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretenlerinizdir.’ hadisinin hikmetinin 
tezahür ettiğini belirterek, “En hayır-
lı insanların bir arada bulunduğu bir 
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merasimde bulunuyoruz. Gönlümüz, 
hafızlarımızın Kur’an-ı Kerim’i öğren-
dikleri gibi nice hafızlar yetiştirmeleri-
nin onlara nasip olmasını arzu ediyor.” 
dedi. Hafızların Kur’an-ı Kerim’in ko-
runmasında vesile olduklarını söyleyen 
Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin, 
‘Kur’an’ın okunduğu, müzakere ve tefek-

kür edildiği yerlerde bulunan kimselerin 
üzerine melekler kanatlarını gerer ve sü-
rekli rahmet yağdırırlar.’ buyurduğunu 
hatırlattı. Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak 
milletimizi, milletimizin bütün fertle-
rini Kur’an’ı öğrenen, okuyan, anlayan 
ve bütün bunlardan önemlisi yaşayan-
lardan eylesin.” diye konuştu. Bütün 

dünyanın Kur’an’la aydınlanmaya muh-
taç olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, 
“Bütün kıtalardaki karanlıkları aydınlı-
ğa çevirmek için insanlık bizi bekliyor. 
Rabbim bu noktada milletimize basiret, 
feraset versin.” dedi. 120 hafızın icazet 
aldığı merasimde, Reisül Kurra Ahmet 
Arslanlar tarafından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Er-
baş, İstanbul-Bayrampaşa Koca-

tepe Camiinde gerçekleştirilen icazet 
merasimine de katılarak bir konuşma 
yaptı. İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre 
ve Sosyal Yardım Vakfı (İLKSEÇ) tara-
fından düzenlenen merasimde konuşan 
Başkan Erbaş, insanlığın en karanlık dö-
nemlerini yaşadığı cahiliye döneminde, 

insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkar-
mak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’in, 
rehber, yol gösterici ve hidayet kaynağı 
olduğunu söyledi. “Hafızlıktan amaç 
Kur’an’ı taşımak, sadece lafzını taşımak 
değil, manasını da taşımaktır. Manasına 
göre yaşamaktır.” diyen Başkan Erbaş 
şöyle konuştu: “Kur’an-ı Kerim, Allah 
Rasulü Efendimizi nasıl yürüyen bir 

Kur’an hâline getirdiyse, bizi de yürüyen 
Kur’anlar olarak görmek istiyor Cenab-ı 
Hak. Ne demek yürüyen Kur’an, 
Kur’an’ın içindeki muhtevasına göre 
hayatını tanzim eden insan demektir. 
Kur’an’ın yaşanılmasının ilk örneği, Al-
lah Rasulü Efendimiz tarafından yapıl-
dığına göre, demek ki müminler olarak 
sünnet çizgisinde Kur’an’ı en güzel bir 
şekilde yaşamak zorundayız.” Hafızların 
iyiliği emreden, kötülükten meneden 
ümmetten olmalarını beklediklerini 
belirten Başkan Erbaş, “Her hafızımız 
mutlaka bir hafız yetiştirecek, hıfzının 
zekâtını verecek.” dedi. 81 hafızın icazet 
aldığı merasimde, Kurra Hafız Hüseyin 
Harputoğlu tarafından dua edildi.

İcazet merasimlerine, Mushafları İnce-
leme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Os-
man Şahin, ilçe müftüleri, din görevlile-
ri, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayrampaşa Kocatepe Camiinde icazet merasimi
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Çanakkale’de ‘Kutsal Şehir Kudüs’ konulu konferans

Çanakkale İl Müftülüğü, din görevli-
lerine yönelik ‘Kutsal Şehir Kudüs’ 

konulu bir konferans düzenledi. İl Müf-
tülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti-
rilen konferansa, 18 Mart Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 

Ahmet Esenkaya konuşmacı olarak ka-
tıldı. Konferansa, İl Müftüsü Arif Gökçe 
ve din görevlileri iştirak etti. İlk kıble-
miz olan Kudüs şehri hakkında tarihî, 
dinî ve güncel bilgiler sunan Dr. Ahmet 
Esenkaya, Müslümanların 3. kutsal şeh-

ri olan Kudüs hakkında daha bilinçli ve 
özverili olmaları gerektiğini belirterek 
100 yıl öncesinde vatan toprağımız 
olan bu kutsal şehrin, gelecek nesillere 
iyi anlatılması ve unutturulmaması ge-
rektiğini söyledi. Diğer yandan İl Müf-
tülüğü, din görevlileri, yükseköğrenim 
ve hafızlık Kur’an kursu öğrencilerinin 
katılımıyla, İntepe mevkiinde bir etkin-
lik gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencile-
re, ağaç sevgisi ve doğa bilinci anlatıldı. 
Öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kay-
naşmalarının sağlandığı etkinlik, yapı-
lan konuşmaların ardından sona erdi.

Eskişehir’de ‘Din İstismarı ile Mücadele
Bilgilendirme Toplantısı’

Eskişehir İl Müftülüğü, ‘Din İstisma-
rı ile Mücadele’ konulu bir seminer 

düzenledi. Seminere, Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Süreli 
Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı 
Dr. Elif Arslan, Din İşleri Yüksek Kuru-
lu Uzmanı Dr. Mustafa Bülent Dadaş, 
vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum 
amirleri, STK temsilcileri, din görevlile-
ri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar 
katıldı. Programın açılışında konuşan İl 
Müftüsü Bekir Gerek, 15 Temmuz ge-
cesi, FETÖ’nün ve işbirlikçilerinin hain 
darbe girişiminin; ülkemizi istila etme-
ye, vatanımızı bölmeye, milletimizi yok 
etmeye ve Ezan-ı Muhammediye’yi bu 
topraklarda susturmaya yönelik, dinî, 
millî ve manevi değerlerimizi istismar 
ederek uygulamaya koyduğu büyük bir 

ihanet hareketi olduğunu söyledi. Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman 
Tıraşçı da hain yapının, 15 Temmuz’da 
girişmiş olduğu darbe sonrası, toplumu-
muzun din konusunda nasıl bir hassasi-
yet içerisinde olması; vatandaşlarımızın 
sahih dinî bilgiyi nereden ve ne şekilde 
alması gerektiğini anlatmak amacıyla 
toplantılar düzenlediklerini söyledi. 
Daha önce 12 ilde ‘Din İstismarı ile Mü-
cadele Bilgilendirme Toplantıları’nın 
düzenlendiğini belirten Tıraşçı, önü-
müzdeki süreçte, diğer illerde de bu tür 
toplantılar yapılacağını ifade etti. Din 
istismarının ne olduğunun bilinmesi-
nin önemine vurgu yapan Daire Başka-
nı Dr. Elif Arslan da FETÖ’nün, kendi 
menfaatleri için dini kullanan, insanla-
rın dinî duygu ve heyecanlarını istismar 

eden, milletimizin zekâtını, sadakasını, 
kurbanını çalan, dinimizin temel de-
ğerlerini ve kavramlarını tahrif eden 
bir örgüt olduğunu belirtip, bu yapının 
asla dinî bir cemaat olarak nitelendiri-
lemeyeceğini anlattı. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanı Dr. M. Bülent Dadaş 
ise din istismarı yapan diğer bir oluşum 
olan DEAŞ’ı anlattı. Aynı amaç doğrul-
tusunda maddi ve manevi çıkarları için 
din istismarı yapan DEAŞ’ın nasıl or-
taya çıktığına değindi. Dadaş, DEAŞ’a 
kimlerin katıldığını, dinî metinleri ve 
argümanları nasıl suistimal ettiklerini, 
şirk iddiasıyla tarihî mirasları nasıl yok 
ettiklerini ve sözde hilafet devleti kur-
mak maksadıyla Müslümanların tek 
meşru temsilcisi oldukları iddiaları hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi.
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Giresun’da Kur’an kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği

Giresun Müftülüğüne bağlı 15 Tem-
muz Çıtlakkale 4-6 Yaş Grubu 

Kur’an Kursu öğrencileri, yılsonu et-

kinliği düzenledi. Giresun Üniversitesi 
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen programda mi-

nik öğrenciler, Kur’an okudular, ilahiler 
seslendirdiler ve yeteneklerini sergile-
diler. Erken yaşta Kur’an-ı Kerim’i öğ-
renmenin önemine dikkat çeken Müftü 
Yardımcısı Murat Mutlu programın açı-
lışında yaptığı konuşmada, çocukları-
nı kurslara gönderen velileri ve Kur’an 
kursu öğreticilerini tebrik etti. 15 Tem-
muz Çıtlakkale Kur’an Kursu Yöneticisi 
Güler Aydınoğlu ise Kur’an kurslarında 
çocukların hem pedagojik, hem de millî 
ve manevi değerler konusunda eğitil-
mesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kütahya’da din görevlileri buluşması gerçekleşti

Restorasyonu tamamlanan tarihî Siviş 
Camii törenle yeniden ibadete açıl-

dı. Kayseri Küçük Mustafa Mahallesinde 
bulunan ve Osmanlı dönemine ait Siviş 
Camiinin açılış törenine, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri 
Milletvekili Sami Dedeoğlu, Vali Yardım-
cıları Mehmet Emin Avcı, Ali Uslanmaz, 
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Milli 
Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Melik-
gazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Ço-
lakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye 
Başkanı Doğan Ekici, Vakıflar Bölge Mü-

dürü Murat Seçilir, siyasi parti ve STK 
temsilcileri, din görevlileri ve vatan-
daşlar katıldı. Programda bir konuşma 
yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Meh-

met Özhaseki, caminin yenilenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. İl Müftü-
sü Doç. Dr. Şahin Güven’in yaptığı dua-
nın ardından, tören sona erdi. 

Kayseri Siviş Camii ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Dr. Selim Argun, Kütahya’da din 

görevlileriyle bir araya geldi. Hazer 
Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşti-
rilen buluşmaya, İl Müftüsü Hüseyin 

Hazırlar, müftü yardımcıları, ilçe müf-
tüleri, Kur’an kursu öğreticileri ve din 
görevlileri katıldı. Programın açılışında 
konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 
Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun’un, 

Kütahya’da din görevlileriyle bir araya 
gelmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Kütahya’nın, ecdadımızın 
ilim ve irfanla her bölgesini ilmek il-
mek dokuduğu kadim bir şehir oldu-
ğunu belirten Müftü Hazırlar, “Biz de 
ecdadın bıraktığı eserlere sahip çıkmak 
ve o manevi ruhu yaşatmak gayretin-
deyiz. Başkan Yardımcımız Dr. Selim 
Argun’un Kütahya’ya teşrifleri, motivas-
yonumuzu ve hizmet aşkımızı daha da 
artıracaktır.” dedi. İnsanlığın haz ve hız 
çağında yaşadığını belirten Başkan Yar-
dımcısı Dr. Selim Argun da konuşma-
sında, “Bizler, Diyanet camiası olarak 
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topluma din hizmeti sunma gibi önemli 
bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Din hizmeti sunarken zamanın ruhuna 
hitap edecek donanıma sahip olmamız 
gerekiyor. Bu da bilgi, irfan ve hizmet 
aşkı ile mümkün olacaktır.” dedi. 15 
Temmuz sürecinden sonra toplumda 
din hizmetleri alanında boşluğun oluş-
tuğunu dile getiren Başkan Yardımcısı 
Argun, “Bu boşluğun Diyanet camiası 
tarafından doldurulması gerektiğine 
inanıyoruz. Bunun için sahada bulun-
mamız ve hizmetlerimizi görünür kıl-
mamız gerekiyor. Diyanet olarak bizler 
sadece ülkemizden gelen taleplere de-

ğil, dünyanın farklı coğrafyalarından 
gelen taleplere cevap vermeye çalışıyo-
ruz. Bunun için Başkanlığımız merkez 
ve taşra teşkilatlarında çalışan her bir 
personelimize büyük sorumluluklar 
düşmektedir.” diye konuştu. Ayrıca, 
Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, 
Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri-
ne, ‘İslam Medeniyet Tarihinde Dinî 
Diplomasi ve Âlim Diplomatlar’ konulu 
bir konferans verdi. Diğer yandan ‘Dini 
İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mü-
cadele Semineri’ düzenlendi. Başkan-
lığımız Cami Hizmetleri Daire Başkanı 
Selahattin Çelebi, Din İşleri Yüksek Ku-

rulu Uzmanı Ali Böcü ve İstanbul-Kadı-
köy Vaizi Ayşe Nur Özkan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı seminerler, vatandaşla-
rın ve personelin yoğun katılımıyla ger-
çekleşti. Seminerlerin açılışında konu-
şan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, dinin 
istismar edilerek değerler üzerinden 
tefrika üretilmesinin, ülkemiz ve İslam 
coğrafyası açısından dikkat edilmesi ge-
reken önemli bir sorun hâline geldiğini 
söyledi. Seminerlerde, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanı Ali Böcü, FETÖ; İs-
tanbul-Kadıköy Vaizi Ayşe Nur Özkan 
da DEAŞ’la ilgili birer sunum yaparak 
önemli bilgiler verdiler.

Osmaniye İl Müftülüğü, dinî, milli ve 
manevi değerlerimizi istismar eden 

FETÖ, DEAŞ vb. örgütlere karşı, Kur’an 
ve sünnete dayalı sahih dinî bilgi ile top-
lumu aydınlatmak amacıyla, ‘Din İstis-
marı ile Mücadele Semineri’ düzenledi. 
Osmaniye Merkez Cebeli Bereket Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen seminere, 
kurum amirleri, ilçe müftüleri, vaizler, 
din görevlileri, STK temsilcileri ile üni-
versite öğrencileri katıldı. Başkanlık Mü-
şaviri Hasan Başiş’in moderatörlüğünde 
yapılan seminerde, Diyanet İşleri Uzman 
Yardımcısı Fatih Akkoca, ‘Dehşete Dayalı 
Bir Din İstismarı DEAŞ’; Kayseri İl Müf-
tü Yardımcısı Fatma Feyza Güner de ‘Din 
İstismarının Arkasına Gizlenen Terör 
Örgütü: FETÖ’ konularını anlattılar. Di-

ğer yandan İl Müftülüğü tarafından, ‘Kü-
resel Emperyalizm-Çanakkale’den Af- 
rin’e’ konulu konferans gerçekleştirildi. 
Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde 
tertip edilen konferansa, İl Müftüsü Ali 
Rıza Tahiroğlu, din görevlileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali 
Rıza Tahiroğlu’nun açılış konuşmasıyla 
başlayan konferans, Anka Teknoloji Üni-
versitesi Rektörü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. 

Mehmet Çelik’in, ‘Küresel Emperyalizm-
Çanakkale’den Afrin’e’ konulu sunumuy-
la sona erdi. Öte yandan ‘Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası’ etkinlikleri çerçe-
vesinde, din görevlileri arasında ‘Etkili 
Hutbe Sunumu’ yarışması yapıldı. İl 
Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun komis-
yon başkanlığında gerçekleşen yarışma 
sonunda, Merkez Alibeyli Camii Müez-
zin-Kayyımı Bilal Akbulut birinci oldu.

Osmaniye’de ‘Din İstismarı ile Mücadele’ semineri

Rize’de 4-6 yaş grubu öğrenciler ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi

Rize’de 4-6 yaş grubu Kur’an kursla-
rında eğitim gören minik öğrenciler, 

‘Çocuk Şenliği’ programında bir araya 
geldiler. Rize Valiliği önünde gerçekleşti-
rilen şenliğe, Rize merkez ve ilçelerindeki 
4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim 

gören öğrenciler katıldı. Minik öğrencile-
ri motive etmek, tanışma ve kaynaşmala-
rını sağlamak amacıyla tertip edilen prog-
ram, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Programın açılışında konuşan Rize Valisi 
Erdoğan Bektaş, “Çocuklarımız, 4-6 yaş 

grubu anaokulu çerçevesinde güzel bir 
eğitim imkânına kavuşmuş oldular. Bu 
eğitimde katkısı olan Kur’an kursu öğreti-
cilerimize, öğrenci velilerine ve idarecile-
re teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ha-
yırlı, uğurlu gelecekler diliyorum.” dedi. 
Minik öğrencilerin, palyaço ve maskotlar 
eşliğinde hem eğlendiklerini hem de öğ-
renerek bilgi sahibi olduklarını belirten 
İl Müftüsü İsmail Yalçın da oyun par-
kurlarında oynayan minik öğrencilerin, 
doyasıya bir gün geçirmenin mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. Öğrenci velileri 
de programı organize eden Valiliğe ve İl 
Müftülüğüne teşekkür ettiler.
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Siirt’te ‘Din İstismarı ile Mücadele’ anlatıldı

Siirt İl Müftülüğü, toplumu Kur’an 
ve sünnete dayalı sahih dinî bilgi ile 

bilgilendirmek amacıyla, ‘Din İstisma-
rı ile Mücadele Semineri’ düzenledi. 
Merkez Çarşı Camiinde gerçekleştirilen 
seminere, ilçe müftüleri, vaizler ve din 
görevlileri katıldı. İl Müftüsü Faruk Ar-
vas programın açılış konuşmasında, din 
istismarı ile mücadelenin önemini an-
lattı. Ülkemizin ve İslam âleminin için-
den geçtiği süreçleri doğru okumamız 
ve anlamamız gerektiğini ifade eden 
Başkanlığımız Yabancı Dil ve Lehçelerde 
Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan 
da “Coğrafyamızda yaşanan hadisele-
ri, oynanmak istenen oyunları, ilim ve 
irfanımız, sahih dinî bilgi, basiret ve 
ferasetimizle bozmalıyız.” dedi. İslami 
ilimlerin eğitim ve öğretimini yaparken, 
Anadolu İslam Medeniyetinin tecrübe-
sini dikkate almak gerektiğini belirten 
Kaplan, özellikle usul ve metot ilimleri 
üzerinde yeniden durmamız gerektiğini 
ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Uz-
man Yardımcısı Ahmet Aslantaş da dinî 
olduklarını ve İslam’ı temsil ettiklerini 
iddia ederek, Müslümanların maddi ve 
manevi varlığını istismar eden, DEAŞ, 

Boko-Haram gibi terör örgütlerinin, en 
büyük zararı yine Müslüman toplumla-
ra, birlik ve beraberliğimize verdiğini; bu 
konuda Müslümanların uyanık olmaları 
gerektiğini söyledi. İstanbul Başvaizesi 
Halime Yıldız da Arifin Kız Kur’an Kur-
sunda, Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Din 
İstismarı’ konusunda yürüttüğü çalışma-
lar hakkında kadınlara bilgi verdi. Diğer 
yandan Kur’an kursu öğrencileri arasın-
da düzenlenen, ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması’ bölge finali Siirt’te 
yapıldı. Öğrencileri Kur’an-ı Kerim’i 
güzel okumaya teşvik etmek amacıyla 

düzenlenen yarışmaya, Van, Bitlis, Muş, 
Hakkâri, Şırnak ve Siirt illerinden il bi-
rincileri katıldı. Değerlendirme sonun-
da, erkeklerde Hakkâri Halilurrahman 
Kur’an Kursu öğrencisi İsmail Fırat bi-
rinci olurken, kızlarda ise Van-İpekyolu 
Âişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursu öğrencisi 
Rabia Süsan birinciliği elde etti. Birinci 
olan öğrencileri tebrik eden Müftü Ar-
vas, dereceye giren öğrencilerin bölgeyi 
en iyi şekilde temsil edeceklerine inan-
dığını söyledi. İl Müftüsü Faruk Arvas’ın 
dereceye giren öğrencilere çeşitli hediye-
ler takdim etmesiyle program sona erdi.

Sivas’ta ‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle
Mücadele’ anlatıldı

Sivas İl Müftülüğü, Müftülük Kon-
ferans Salonunda, ‘Din İstismarı ile 

Mücadele’ konulu bir seminer düzenledi. 
Din istismarı ile mücadele etmek, toplu-
mu Kur’an ve sünnete dayalı sahih dinî 
bilgi ile aydınlatmak amacıyla düzen-
lenen seminere, ilçe müftüleri, vaizler, 
din görevlileri iştirak etti. Başkanlığımız 
I. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Din İş-

leri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz 
ve Ankara İl Vaizi Neşe Okuroğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı seminerde, 
din istismarı anlatıldı. Seminerin açılış 
konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Meh-
met Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının 
dini alet eden terör örgütleriyle müca-
dele kapsamında, dini istismar ederek 
gençleri tuzağa düşüren, güç devşirme 

ve ideolojik çıkar sağlama çabalarına kar-
şı yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade 
etti. I. Hukuk Müşaviri Selami Açan da 
tarih boyunca birçok kişi ve grubun, di-
nin insanlar üzerindeki etkisinden fay-
dalanarak çeşitli kazançlar elde etmeyi 
denediğini ve din tüccarlığı yaptığını 
belirterek, “Din istismarı, bugün İslam 
ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit 
eden ciddi bir güvenlik meselesine dö-
nüşmüştür. Dinî olduklarını ve İslam’ı 
temsil ettiklerini iddia ederek bozguncu-
luk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, El-
Kaide, Boko-Haram gibi terör örgütleri, 
en büyük zararı Müslüman toplumlara, 
birlik ve beraberliğimize, geleceğimize 
ve gençlerimize vermiştir.” diye konuştu. 
FETÖ oluşumu hakkında önemli bilgiler 
veren Din İşleri Yüksük Kurulu Uzmanı 
Ahmet Oğuz da FETÖ’nün, dış yüzüyle 
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dinî bir hizmet faaliyeti gibi görünse de 
aslında gizli yüzü ile siyasi, ideolojik ve 
ekonomik hedefleri olan bir ‘menfaat 
şebekesi’, aynı zamanda 15 Temmuz’da 
hain karakteri gün yüzüne çıkmış bir te-
rör örgütü olduğunu söyledi. DEAŞ terör 
örgütünü anlatan Vaiz Ayşe Okuroğlu 
ise “DEAŞ bir yönüyle uluslararası güç 
ve iktidar savaşlarının, silah ve petrol ti-
caretinin ürettiği kukla bir yapıdır. Diğer 
yönüyle de özellikle Batı toplumlarında 
yaşayan genç nesillerle İslam’ın rahmet 
mesajı arasına perde çekmeyi amaçlayan 
bir araçtır. Asıl gayesi dünyada İslamofo-

bi oluşturmaktır. İslam denince, özellikle 
Batı insanının aklına terörün gelmesini 
sağlamaktır.” dedi. Seminer, soru-cevap 
bölümüyle sona erdi. Diğer yandan ‘Din 
İstismarı ile Mücadele’ kapsamında, üni-
versite öğrencilerine yönelik panel dü-
zenlendi. Başkanlığımız I. Hukuk Müşa-
viri Selami Açan’ın oturum başkanlığını 
yaptığı panele, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanı Ahmet Oğuz, Ankara Müftülü-
ğü Vaizi Neşe Okuroğlu panelist olarak 
katıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 
İl Müdürlüğü Konferans Salonunda dü-
zenlenen panelin açılış konuşmasını ya-

pan İl Müftü Vekili Mehmet Şahin, “Dini 
istismar ederek bozgunculuk yapan, kan 
döken ve kendi çıkarları için Müslü-
manların maddi ve manevi varlığına göz 
diken bu hain şebekeler, en çok zararı 
gençlerimize vermeye çalışmıştır.” dedi. 
FETÖ ve DEAŞ ile ilgili sunumların ya-
pıldığı panel, soru-cevap bölümüyle sona 
erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdü-
rü Erdoğan Tunç da programın düzen-
lenmesinde emeği geçen Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve İl Müftülüğüne teşekkür 
ederek katılımcılara çeşitli hediyeler tak-
dim etti.

Zonguldak'ta ‘Din İstismarı ile Mücadele’  
seminerine yoğun ilgi

Zonguldak İl Müftülüğü, din istis-
marı ile mücadele etmek, toplumu 

Kur’an ve sünnete dayalı sahih dinî bilgi 
ile aydınlatmak amacıyla, ‘Din İstismarı 
ile Mücadele’ konulu bir seminer düzen-
ledi. Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Da-
ire Başkanı Özcan Gökçebay, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Uzmanı Mustafa Çakır 
ve Diyanet İşleri Uzmanı Züha Döndü 
Seven’in konuşmacı olarak katıldığı se-
minerde, dinî, milli ve manevi değerle-
rimizi istismar eden, FETÖ, DEAŞ vb. 
örgütlere karşı milletimizi bilinçlen-
dirmek amacıyla sunumlar yapıldı. Din 
görevlileri, kurum amirleri, sivil top-
lum kuruluşları, üniversite öğrencileri 
ve toplumun farklı kesimlerine yönelik 
gerçekleşen programlarda, ‘Din İstisma-
rının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü: 

FETÖ’ ve ‘Dehşete Dayalı Bir Din İs-
tismarı: DEAŞ’ın gerçek yüzü anlatıldı. 
‘FETÖ’ konulu sunumda, din istismarı-
nın ne olduğu, FETÖ’nün temel özel-
likleri, Allah’ın isim ve sıfatlarını, Kur’an 
ayetleri ve hükümlerini, Peygamber 
(s.a.s.)’in hadisleri ve manevi şahsiyetini, 
sahabenin hayat hikâyelerini, ibadetle-
ri, İslami kavramları, dua ve bedduayı, 
gençlerin enerjisini ve İslam’a adanma 
heyecanlarını, nasıl istismar ettiği delil-

leriyle anlatıldı. ‘DEAŞ’ başlıklı sunum-
da ise DEAŞ’ın nasıl ortaya çıktığı ve bu 
oluşuma kimlerin katıldığı açıklandı. 
DEAŞ’ın dinî metinleri tahrif etmesi, la-
fızcı ve selefi çizgisi, tekfir mantığı, söz-
de hilafet devleti, cihat kavramını tahrif 
edişi ve istişhad yalanıyla toplumun 
önemli kesimini nasıl istismar ettiği 
anlatıldı. Şiddet temelli din istismarıyla 
mücadelede, sağlam kaynak ve yönte-
min önemine vurgu yapıldı.

Bahçelievler’de ‘Geçmişten Geleceğe,
Kudüs ve Mescid-i Aksa’ anlatıldı

İstanbul-Bahçelievler Müftülüğü tara-
fından, ‘Geçmişten Geleceğe, Kudüs 

ve Mescid-i Aksa’ konulu bir konferans 
düzenlendi. Nurettin Topçu Kültür 

Merkezinde gerçekleşen programın 
açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ömer 
Faruk Bilgili, Kudüs’te yaşanan haksız-
lıkları anlattı. Tarihçi-Yazar Mustafa 
Turan da yaptığı sunumda, ‘Geçmişten 
Geleceğe, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ ko-
nusunu anlatarak, Kudüs’ün tarihteki 
yerine ve önemine vurgu yaptı. İlgiyle 
takip edilen program, hediye takdimiyle 
son buldu.
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Bayat’ta şehitlerimiz dualarla anıldı

Afyonkarahisar-Bayat İlçe Müftülü-
ğü, ülkemizin müdafaası için can-

larını hiçe sayan şehitlerimizi anmak 
amacıyla program düzenledi. Merkez 

Çarşı Camiinde yapılan programa, İlçe 
Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Müftü-
sü Resul İncelik, daire amirleri, din gö-
revlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Programda konuşan İlçe Müftüsü Resul 
İncelik, şehitlik makamının ve vatan 
sevgisinin kutsallığını anlatarak, şehit-
lerimizi şükran, minnet ve rahmetle yâd 
etti. Gazilere de acil şifalar dileyen İn-
celik, ülkemizin, milletimizin ve İslam 
âleminin birlik, beraberlik ve bekası için 
niyazda bulundu. Program, din görev-
lileri ve vatandaşlar tarafından okunan 
50 hatmin duasının yapılmasıyla sona 
erdi.

Boğazlıyan’da minik kalpler yürekleri coşturdu

Yozgat-Boğazlıyan İlçe Müftülüğü-
ne bağlı Ovakent Kasabası 4-6 Yaş 

Kur’an Kursu Minik Kalpler Grubu ta-
rafından yıl sonu etkinliği düzenlendi. 
Programa, İlçe Kaymakamı Davut Si-
nanoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, 
Ovakent Belediye Başkanı Menderes 
Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcile-
ri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. 
Programda, namaz, zekât, yardımsever-
lik, sevgi, anne-baba sevgisi, şehitlik ve 
nimetlere şükür gibi konularda göste-

riler sergileyen minikler, Bayrak Şiirini 
ve İstiklal Marşı’nı ezbere okudular. 
Programda konuşan İlçe Kaymakamı 
Davut Sinanoğlu da öğrencilerin yaptığı 
sunumlardan memnun kaldığını be-
lirterek, öğrencilerin güzel bilgiler öğ-
rendiklerini, bizim de bu sunumlardan 
öğreneceğimiz çok şeylerin olduğunu 
söyledi. Belediye Başkanı Menderes Öz-
türk de Ovakent’te güzel hizmetler yap-
tığını, en önemli hizmetinin ise Kur’an 
kursunu yaptırmak olduğunu belirtti. 

Müftü Mehmet Güler de Kur’an kursları 
yararına düzenlenen kermeslerle kasa-
balarda, 6 Kur’an kursunu yeniden inşa 
ettiklerini söyledi. Öğrencilere çeşitli 
hediyelerin takdim edilmesiyle prog-
ram sona erdi. Diğer yandan Boğazlıyan 
Merkez Çarşı, Merkez Fatih ve Ovakent 
Büyük camilerinde, ‘Cami Buluşması ve 
Cami-Gençlik Buluşmaları’ gerçekleşti-
rildi. Programlarda, İlçe Müftüsü Meh-
met Güler tarafından sohbetler yapıldı. 

Develi’de ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa’ konferansı

Kayseri-Develi İlçe Müftülüğü, Develi 
Belediyesi, İHH Develi Temsilciliği 

ve Develi Din Görevlileri Derneği tara-
fından, ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa’ konulu 
bir konferans düzenlendi. Mustafa Aksu 
Kültür Merkezinde gerçekleşen progra-
ma, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe 
Müftüsü Zekeriya Koçak, STK tem-
silcileri, din görevlileri ve vatandaşlar 
katıldı. Programın açılışında konuşan 
İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Kudüs ve 
Mescid-i Aksa hakkındaki görüşlerini 
dile getirdi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven de Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın 
önemi, tarihî sorumluluğu ve yapıl-
ması gerekenler hakkında bilgi verdi. 

Programın sonunda katılımcılara, Baş-
kanlığımız yayınlarından ‘Selam Sana 
Ey Kudüs’ kitabı hediye edildi. Diğer 
yandan İlçe Müftülüğü Kadın Gençlik 
Kolları tarafından ‘Vatan Sağolsun’ isim-
li kompozisyon yarışması düzenlendi. 
İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda  

yapılan yarışma sonunda, Amine Feryal 
Şeker birinci olurken, Zeliha Develioğlu 
ikinci, Aslıhan Çobanoğlu da üçüncülü-
ğü elde etti. Yarışmaya katılan gençlere, 
Başkanlığımız yayınlarından kitap seti 
hediye edildi. Dereceye girenlere ödül-
leri takdim edildi.
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Çanakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü, 
‘Adalet ve İhsan Bağlamında Aile’ 

konulu panel düzenledi. İlçe Müftüsü 
Dr. İbrahim Özler panelin açılış ko-
nuşmasında, bireylerin aile bilinci ko-
nusunda hassas davranmalarının, ken-
dileri ve toplum için gerekli olduğunu, 
bu tür eğitici ve bilgilendirici etkinlikler 
düzenlemeye devam edeceklerini söy-
ledi. Konuşmacılar panelde, geçmişten 
günümüze aile yapısının korunması 
ve dikkat edilmesi gereken hususları 
örneklerle anlattılar. Diğer yandan İlçe 
Müftülüğü, ‘Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi’ (KKKA) konulu seminer düzen-
ledi. Din görevlilerine yönelik verilen 
seminerde, Gelibolu Toplum Sağlığı 
Merkezi tarafından, bu hastalığın, kene 
ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olduğu 
anlatıldı. Vücuda yapışan kenenin çıp-
lak elle vücuttan alınmaması gerektiği-
ni ifade eden yetkililer, hemen bir sağ-
lık kuruluşuna başvurmak gerektiğini 
söylediler. Öte yandan İlçe Müftülüğü 
ve İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünün 

katkılarıyla öğrencilere, ‘Mahremiyet 
Bilinci’ konulu konferans verildi. İlçe 
Vaizi Selvinas Üzülmez tarafından veri-
len konferansta, mahremiyet bilincinin 
anlamı ve gençlerin bu hususta dikkat 
etmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrı-
ca İlçe Müftülüğü öğrencilere, ‘Diyanet 
Çocuk Dergisi’ hediye etti. Başkanlığı-
mızca çocuklar için her ay hazırlanan, 

Diyanet Çocuk Dergisi’nin sunduğu 
içerikle onların ahlaki ve sosyal gelişi-
mine katkı sağladığını belirten Müftü 
Özler, dergide ayet-i kerimeler, hadis-
ler, bulmaca, bilmece, kıssa, hikâye, 
atasözleri ve güzel sözlerin yer aldığını 
söyledi. Dergilerini alan öğrenciler de 
İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler’e teşek-
kür ettiler.

Gelibolu’da ‘Adalet ve İhsan Bağlamında Aile’ paneli

Gemlik’te ‘İslam’da Şehitlik ve Önemi’ anlatıldı

Bursa-Gemlik İlçe Müftülüğü ve İlçe 
KYK Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekâtı dolayısıyla, ‘İslam’da Şe-
hitlik ve Önemi’ konulu bir konferans 
tertip etti. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı’nın sunduğu konferansa, 
Yurt Müdürü Salih Zeki Mazlum, Ma-

nevi Rehberler Yakup Kobal, Ayşegül 
Akkoç ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
Programda, Asım Kocabıyık Camii 
İmam-Hatibi Cavit Şencan ile İ. Karsak 
Camii Müezzin-Kayyımı İsmail Kuştaşı, 
vatan ve kutsal değerlerimiz için can-
larını feda eden şehitlerimiz için Fetih 
Suresini okudular. Program, yapılan 

dua ile son buldu. Diğer yandan İlçe 
Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekâtı münasebetiyle Birlik Vak-
fı Gemlik Temsilciliği Şehit Yasin Naci 
Yurdundaki üniversite öğrencilerine, 
‘İslam'da Şehitlik ve Önemi’ konulu bir 
seminer verdi. Seminere, Birlik Vakfı 
Gemlik Temsilcisi Mehmet Naim Boz, 
Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü 
Kâmil Beki, Medine İslam Üniversite-
sinden öğretim üyeleri ve öğrenciler ka-
tıldı. Öte yandan İlçe Müftülüğüne bağ-
lı Asım Kocabıyık Camii altındaki erkek 
ve kız Kur’an kursları törenle hizmete 
açıldı. Açılışa, İlçe Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yıl-
maz, belediye başkan yardımcıları, İlçe 
Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, siyasi 
parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan program, protokol konuşmaları ve 
İlçe Müftüsünün duası ile sona erdi. 
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Karpuzlu’da miniklerin Kur’an okuma sevinci

Aydın-Karpuzlu İlçe Müftülüğü, Te-
keler Mahallesinde eğitim-öğreti-

me açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kursun-

da, Kur’an okumaya geçen öğrenciler 
için bir program tertip etti. Programa, 
Kaymakam Burak Çimşir, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, İlçe Müf-
tüsü Himmet Metin, din görevlileri, 
öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenci-
lerin kursta öğrendikleri sureleri, ilahi, 
kaside ve duaları okumaları, davetlilere 
unutulmaz anlar yaşattı. Programın so-
nunda İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, 
minik öğrencilerle birlikte pastayı kese-
rek başarılar diledi. İlçe Müftüsü Him-
met Metin’in yaptığı duanın ardından, 
sunulan ikramlarla program sona erdi.

Kartepe’de gençlik çalışmalarına yoğun ilgi

Kocaeli-Kartepe İlçe Müftülüğü, 
Diyanet Gençlik çalışmalarının 

programlı bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla gençlerle bir top-
lantı düzenledi. İlçe Müftüsü Mustafa 
Nurgün’ün başkanlığında yapılan top-
lantıya, kadın-erkek mahalle temsilcile-
ri, yurt temsilcileri, okul temsilcileri ve 
çok sayıda gönüllü genç katıldı. Prog-
ramda konuşan Müftü Nurgün, oku-
manın-meslek edinmenin önemini, iyi 
kişilerle arkadaşlık yapmanın faziletini, 
gençlikte ibadet etmenin kıymetini ve 
zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın 
lüzumunu dile getirdi. Nurgün, bilgi-

li, ahlaklı, ruh güzelliği ve merhamet 
duygusuyla yetişen, insani erdemlerle 
donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ru-
hen ve bedenen dinamik bir yapıya sa-
hip gençliğin önemine vurgu yaptı. Ra-
mazan ayının önemine de işaret eden 
Nurgün, “Ramazan ayı Kur’an ayıdır. 

Bize, rehber ve hidayet vesilesi olarak 
gelen kitabımızın gönderildiği aydır. Bu 
itibarla, yeni bir aşkla Kur’an’ı okumalı, 
anlamalı ve hayatımızda uygulamalı-
yız.” dedi. Müftülük tarafından genç-
lere, Kur’an-ı Kerim hediye edilmesiyle 
program sona erdi.

Kumlu’da öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Hatay-Kumlu İlçe Müftüsü Bahadır 
Opus, Kumlu İmam-Hatip Ortao-

kulunda eğitim gören öğrencilere, Baş-
kanlığımız yayınlarından Kur’an-ı Kerim 
Meali; öğretmenlere de Kur’an-ı Kerim 
Meali ile İslam İlmihâli hediye etti. Di-
nimizi sahih kaynaklardan öğrenmek 

gerektiğini belirten Müftü Opus, kurum 
olarak bu konuda gerekli gayreti göster-
diklerini belirtti. Birlikte sınıfları ziyaret 
eden Müftülük heyeti, öğrencilere he-
diyelerini takdim ettiler. Okul Müdürü 
Ömer Sarıca da hediyelerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Küçükçekmece’de ‘Adalet ve İhsan Bağlamında Aile’ anlatıldı

İstanbul-Küçükçekmece İlçe Müftülüğü 
Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu, Sefa-

köy Kültür ve Sanat Merkezinde, ‘Ada-
let ve İhsan Bağlamında Aile’ konulu bir 
konferans düzenledi. Din görevlileri ve 
vatandaşların yoğun katılımıyla gerçek-
leşen programda bir konuşma yapan İlçe 
Müftüsü Mustafa Temel, ailenin önemini 

anlattı ve aile içerisinde yaşanan sıkıntıla-
ra işaret etti. Kişisel Gelişim Uzmanı Ta-
rihçi-Yazar Mustafa Turan da ‘Mutlu Aile 
Başarılı Çocuk’, ‘Allah Rasulü’nün Ailede-
ki Örnekliği’, ‘Dinimiz İslam’ın Aile Kuru-
muna Verdiği Değer’, ‘Çocukların Gelişi-
minde Anne-Babanın Örnekliği’, ‘Mutlu 
Evliliğin Püf Noktaları’, ‘En Önemli De-

ğerlerimiz, Kur’an-Sünnet ve Aile’ konu-
larında katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca, 
‘Cami-Gençlik’ buluşmaları kapsamında, 
Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez Camiinde 
bir program gerçekleştirildi. Programda 
konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Temel, ra-
mazanın faziletlerini anlattı ve tüm İslam 
âleminin selameti için dua etti. 
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Kulu’da ezanı güzel okuma semineri

Konya-Kulu İlçe Müftülüğü, ilçede 
görev yapan din görevlilerine yö-

nelik, ‘Ezanı Güzel Okuma ve Kıraat’ 
semineri düzenledi. İlçe Müftüsü İbra-
him Kacaroğlu ve Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Ömer Faruk 
Güney tarafından verilen seminerde, 
din görevlilerine; ezanların saba, uşşak, 
rast, segâh ve hicaz makamlarında oku-
nuşu, uygulanması, seslerin çıkışı konu-
larında eğitim verildi. Seminere katılan 
din görevlileri, programdan duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler ve emeği 
geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynarca’da şehitler yâd edildi

Sakarya-Kaynarca İlçe Müftülüğü, va-
tanımız için canını feda eden şehit-

lerimiz için ‘Kur’an Ziyafeti’ programı 
düzenledi. Sanayi Valide Camiinde ger-
çekleşen programa, Vali Yardımcısı Meh-
met Fatih Çiçekli, Kaynarca Kaymakamı 
Mehmet Ali Karatekeli, İlçe Müftüsü Se-
lami Aydın, daire amirleri, din görevlileri 

ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program-
da, İlçe Müftüsü Selami Aydın, Ankara 
Kocatepe Camii İmam-Hatibi Mehmet 
Atıcı, İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi 
Bünyamin Topçuoğlu, Süleymaniye Ca-
mii Müezzin-Kayyımı Davut Avcı ve ilçe-
de görev yapan din görevlileri tarafından 
Kur’an-ı Kerim okundu. Programa katı-

lan şehit ailelerine ve gazilere, bayrak ve 
Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Program, 
Afrin Operasyonu'nun zafere ulaşması 
için dua edilmesiyle sona erdi. Ayrıca, 
İlçe Müftülüğü hafız din görevlilerine 
yönelik, hafızlığı güçlendirme çalışması 
başlattı. İlçe Müftülüğünde gerçekleşti-
rilen çalışmaya 25 din görevlisi katıldı.

Keçiborlu’da şehitlerimize dua

Isparta-Keçiborlu İlçe Müftülüğüne 
bağlı Kavaklı Camiinde sabah nama-

zında, Afrin Operasyonunda canlarını 
feda eden kahraman şehitlerimiz için 
Fetih ve Yasin sureleri okunarak dua 
edildi. İlçe Müftüsü, ilçe vaizi ve din 
görevlileri tarafından gerçekleştirilen 
etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi göster-
di. Program, cemaate çeşitli ikramların 
yapılmasıyla sona erdi. 
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Erlenbach Camii öğrencileri
‘Hüsn-ü Hatime Programı’ düzenledi

DİTİB Erlenbach Camii öğrencileri 
tarafından, ‘Hüsn-ü Hatime Prog-

ramı’ düzenlendi. İstiklal Marşı ve Nürn-
berg Din Hizmetleri Ataşeliğini temsilen 

katılan Cevdet Akan’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan program, öğrenci-
lerin şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, 
seslendirdikleri ilahiler ve okudukları 
hadislerle devam etti. Öğrencilerin prog-
ramda okuduğu dua ve sureler, davetli-
lere unutulmaz anlar yaşattı. Erlenbach 
Camii Din Görevlisi ve Cami Derneği 
tarafından, öğrencilere katılım belgesi ve 
çeşitli hediyelerin takdimiyle program 
son buldu.

Papenburg Fatih Camiinde karne ve hatim töreni

Almanya-Hannover Din Hizmetleri 
Ataşeliğine bağlı DİTİB Papenburg 

Fatih Camiinde karne ve hatim töreni 
yapıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı 
törende, camide açılan Kur’an-ı Kerim ve 
dinî bilgiler kurslarına katılan öğrenci-
lere belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim 
edildi. Din Görevlisi Halil Türkyılmaz ve 
Dernek Yönetimi törende yaptıkları ko-
nuşmalarda, öğrencilere başarılar dile-
yerek programın hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ettiler.

Moosburg Mevlana Camiinde şehitleri anma programı

DİTİB Moosburg Mevlana Cami-
inde, ‘Sarıkamış ve Çanakkale 

Şehitleri’ni anma programı düzenlendi. 
Moosburg Mevlana Camii Din Görev-
lisi Fatih Özdemir ve cami dernek yö-
netiminin katkılarıyla gerçekleştirilen 
program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İs-
tiklal Marşı ile başladı. Cami Yönetim 

Kurulu Başkanı Muharrem Şöhmeli-
oğlu ve Münih Eğitim Ataşeşi Prof. Dr. 
Mustafa Çakır programda yaptıkları ko-
nuşmalarda günün anlam ve önemini 
anlattılar. Moosburg yetişkinler koro-
sunun okuduğu Sarıkamış ve Çanak-
kale türkülerinin ardından, öğrencile-
rin okuduğu şiirler, davetlilere coşkulu 

anlar yaşattı. Prof. Dr. Nedim Ünal da 
Avrupa’ya, İstanbul Sirkeci tren istas-
yonundan yola çıkarak gelen gurbetçi 
Türkleri anlatan bir şiir okudu. Günün 
önemini ve Çanakkale tarihini belgeler 
ve resimlerle anlatan Ünal’ın sunumu, 
davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. 
Program, Moosburg Mevlana Camii öğ-
rencilerinden oluşan koronun seslen-
dirdiği, Çanakkale ve şehitlik ilahileri 
ve şiirlerle devam etti. Öğrencilerin, 
okuduğu aşr-ı şeriflerin ardından, Din 
Görevlisi Fatih Özdemir, okunan ha-
timlerin duasını yaptı. Birlikte söylenen 
Türkiyem türküsü, davetlilere duygulu 
anlar yaşattı. Programa, DİTİB Güney 
Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı 
Mehmet Azal, DEİK Münih Temsilcisi 
İsrafil Dursun, din görevlileri ve çok sa-
yıda davetli katıldı.
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Hof DİTİB Osmanlı Camii kültür gezisi düzenledi

Almanya-Nürnberg Din Hizmetleri 
Ataşeliği Hof DİTİB Osmanlı Ca-

mii Derneği, gurbette yaşayan gençle-
re ve vatandaşlarımıza, Türkiye’mizin 
değişik bölgelerini tanıtmak, kültür 
ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla, 
eğitim ve kültür gezisi düzenledi. Çok 
sayıda vatandaşın katılımıyla gerçek-
leşen gezi programında, Çanakkale, 
Bursa,  Bilecik ve İstanbul illerinin 
tarihî ve turistik yerleri ziyaret edildi. 
Bu kapsamda, İstanbul’da Topkapı Sa-
rayı ve Müzesi, Eyüp Sultan Camii ve 
Türbesi, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya 
Camii ve Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Kız 
Kulesi, Çamlıca Tepesi, Miniatürk, Pa-
norama 1453 Tarihi Müzesi ve Boğaz 
Turu; Bursa’da, Uludağ, Ulucamii ve 
Kapalı Çarşı, Emir Sultan, Hacıvat-Ka-
ragöz, İnkaya Çınarı, ‘I. Murat, Orhan 
ve Osman Gazi’ türbeleri; Çanakkale’de 
Çanakkale Şehitliği, Anıttepe, Alçıtepe, 
Seddülbahir, Kilitbahir, Anzak Koyu, 
Conkbayırı, 57’nci Alay Şehitliği, Ge-
libolu, müzeler, tarihî eserler, Çanak-
kale Boğazı; Bilecik’te Ertuğrul Gazi 
Türbesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi 

Sultan Mehmet Camii ve Şeyh Ede-
bali Türbesi ziyaret edildi. Din Görev-
lisi Güngör Çakan gezinin sonunda 
yaptığı konuşmada, Türkiye gezisi ile 
Türk-İslam kültürünün ve Anadolu’da 
daha önce yaşamış medeniyetlerin ta-
nıtılması, yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımıza milli ve manevi değerleri 
ile birlikte tarih şuurunu yaşayarak, 
gezerek ve görerek öğrenmesine katkı 
sağlanmasının amaçlandığını söyledi. 
Kadın Din Görevlisi Gönül Çakan da 
gezi ile Çanakkale’de vatan toprakları-
na nasıl sahip çıkıldığına bire bir şahit 

olduklarını, Bursa, Bilecik ve İstanbul 
gezilerinde ise Osmanlı’nın ne denli 
büyük ve gelişmiş bir devlet olduğunu, 
miras bıraktığı tarihî ve kültürel eser-
lerden gözlemlediklerini; ayrıca mem-
leketimizin her bir karış yerinde birbi-
rinden güzel eserler mevcut olduğunu 
ve tüm bunların bizi biz yapan değerler 
olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da zi-
yaretlerden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, Osmanlı Camii Dernek 
Başkanı Kadir Konak’a, din görevlileri-
ne ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Öğrenciler DİTİB Lohr Ulu Camiini ziyaret etti

Lohr Seeweg Anaokulu ve Lohr 
Grundschule ilkokul öğretmen ve 

öğrencilerinden oluşan bir grup, DİTİB 
Lohr Ulu Camiini ziyaret ettiler. Öğ-
rencileri, Din Görevlisi Davut Şimşek 
ve Cami Dernek Başkanı Hanifi Oymak 
karşıladılar ve cami müştelimatını gez-
direrek bilgi verdiler. Dinimizde camile-
rin önemine vurgu yapan Din Görevlisi 
Şimşek, Avrupa‘daki camilerin, millet 
varlığımız, vatandaşlarımızın çocukları 
ile tüm Müslüman kardeşlerimizin ço-
cuklarına Kur’an eğitiminin verildiği, 
millî ve manevi değerlerin öğretildiği, 
yaşatıldığı eğitim ve öğretim merkezleri 
olduğunu söyledi. Ziyaretin, minik öğ-
rencilerin dimağlarında güzel bir hatıra 
olarak kalacağını belirten Din Görevlisi 
Şimşek, Türklerin, Almanların ve diğer 
ülke çocuklarının, okullarda birlikte 
eğitim-öğretim gördüklerini ifade etti. 
Çocukların, yaşadıkları toplumların 
dinî mekânlarını gezip-görerek ve iyi 

bir eğitim almakla arkadaşlarını ve çev-
resini tanıyabileceklerini söyledi. Di-
nimizin çocuklara verdiği önemi, Hz. 
Peygamberin hayatından ve torunları 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den örnek-
ler vererek anlattı. Şimşek, minik yav-
ruların küçük yaşlarda bu güzellikleri 
görmelerini sağladıkları için anaokulu 
ve ilkokul öğretmenlerine teşekkür 
etti. Lohr Ulu Camii Dernek Başkanı 

Hanifi Oymak da Din Görevlisi Davut 
Şimşek’in, İslam'ın temel esaslarından, 
abdest ve namaz gibi ibadetler ile mih-
rap, kürsü ve minber gibi kısımları ve 
işlevlerini anlatmasında tercümanlık 
yaptı. Öğrenci ve öğretmenlerin soru-
larını, Din Görevlisi ve Dernek Başkanı  
cevaplandırdılar. Cami hanımlar kolu-
nun, öğrencilere çeşitli ikramlarda bu-
lunmasıyla ziyaret son buldu.
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Nürnberg’de 'Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma' yarışması

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşeliği 
tarafından, 6. Bölge DİTİB dernek-

leri arasında Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı 
Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi. 
Yoğun katılımın gözlendiği yarışmalarda, 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışma-
sında birinciliği, Hof DİTİB Osmanlı Ca-
mii; Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında 
ise birinciliği, Schirnding DİTİB Ayasof-
ya Camii elde etti. Temel Dinî Bilgiler ve 
Genel Kültür Yarışması'nda ise birinciliği 
Hof DİTİB Osmanlı Camii ve Güzel Hut-
be Okuma Yarışmasında da birinciliği 
Markredwitz DİTİB Süleymaniye Camii 
paylaştı. Yarışma sonunda, öğrencilere 
çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sachsenheim Mimar Sinan Camiinde iftar programı

DİTİB Sachsenheim Mimar Sinan 
Camiinde düzenlenen iftar progra-

mında, cami cemaati ve dernek üyeleri 
bir araya geldi. Geleneksel olarak ger-
çekleştirilen iftar programlarında, gur-
betçi vatandaşlarımız oruçlarını birlikte 
açarken, sohbet etme imkânı da buldu-
lar. Yönetim Kurulu ve Kadınlar Kolu-
nun organizesinde düzenlenen prog-
ramda, her yaştan insan ile mültecilerin 
katıldığı yaklaşık 100 kişiye iftar verildi. 
İftar sofralarının birlik ve beraberliğin 
pekişmesine önemli katkı sağladığını 
belirten Dernek Başkanı İsmet Harbi, 
“Rengine, diline, dinine bakmaksızın 
insanlarla bir araya gelerek, dinimize ve 
kültürümüze bağlılığın yaygınlaşmasına 
vesile oluyoruz.” dedi. Programlara, Al-

man davetlilerin de iştirak ettiğini söy-
leyen Başkan İsmet Harbi, İslam dininin 
güzelliklerini ve kültürümüzü, muha-
taplarımıza anlatarak yanlış algılamala-
rın önüne geçmek istediklerini söyledi. 

Ramazan ayının ve iftar programlarının, 
dinî ve manevi boyutuna dikkat çeken 
Din Görevlisi Eşref Kaçmaz da çocuk-
larımızın ve insanların, bu ayda kaynaş-
malarının önemine vurgu yaptı.

Löhne Hacı Bayram Camiinde ramazan şenliği

Münster Din Hizmetleri Ateşeliğine 
bağlı Löhne Hacı Bayram Camiin-

de, ‘Festi Ramazan’ programı düzenlen-
di. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
program, kız öğrencilerin seslendirdi-
ği ilahilerle devam etti. İftar ve yemek 
duasının ardından, erkek öğrencilerin 
ramazan davulcusu eşliğinde yaptıkları 
gösteriler ve okudukları maniler, davet-
lilere unutulmaz anlar yaşattı. Birlikte 
yapılan iftarın sonunda yapılan Hacivat 
ve Karagöz gösterisi ilgiyle takip edildi.
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İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002’de Bitlis Müftülüğünde Vaiz olarak göreve başladı. 2008 yılında Sel-
çuk Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinden mezun oldu. Elazığ Harput Eğitim Merkezi ve Kayseri Dinî Yüksek 
İhtisas Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında Diyanet İşleri Uzmanlığına atanan Ay-
tekin, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Nuh b. Mustafa’nın, ‘El-Kelimâtü’ş-şerîfe 
fî tenzîhi Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Edisyon-Kritiği’ isimli tezi ile yüksek lisansını bitirdi. ‘İmam Züfer’in Hanefi 
Mezhebindeki Konumu ve Fıkhi Görüşleri’ isimli tezi ile de 18.05.2018 tarihinde doktorasını tamamladı.

 
Mehmet Atar 
Vaiz / Trabzon

Kerim Çifci 
İmam-Hatip / Artvin 

Salih Gönül 
İmam-Hatip / Gümüşova-Düzce

İbrahim Uludağ 
İmam-Hatip / Ümraniye-İstanbul 

Sabahattin Gürsançtı 
İmam-Hatip / Bingöl

M. Haluk Soybaş 
İmam-Hatip / Karayazı-Erzurum

Raşit Dalkılıç 
İmam-Hatip / Sandıklı-Afyonkarahisar

Cuma Su 
Şoför / Gaziantep

Murat Açıldı 
Hizmetli / Arapgir-Malatya

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

VEFAT ETTİLER

DİTİB Findorf Mescid-i Aksa Camiinde karne töreni

Hannover Din Hizmetleri Ataşeliğine 
bağlı DİTİB Findorf Mescid-i Aksa 

Camiinde eğitim gören öğrenciler için 

karne töreni düzenlendi. Programın so-
nunda düzenlenen, ‘Ezbere Hadis Oku-
ma Yarışması’na vatandaşlar yoğun ilgi 

gösterdi. 20 öğrencinin katıldığı ezbere 
hadis okuma yarışmasında dereceye 
girenlere çeşitli ödüller verildi. Din Gö-
revlisi Cengiz Çam programda yaptığı 
konuşmada, Sevgili Peygamberimizin 
hadislerini, velilerin de dinleyerek öğren-
melerini sağlamak amacıyla hadis ezber-
leme yarışması düzenlediklerini söyledi. 
Program, öğrencilere karnelerinin dağı-
tılması ve iftar programı ile son buldu.




