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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı
kabul etti

C

umhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına
kapalı gerçekleşen kabul, bir saat on dakika sürdü.

Vatikan Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell’den
Diyanet’e ziyaret

V

atikan’ın Ankara Büyükelçisini
kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Terör örgütüne
dönüşmüş yapılar, İslam’la özdeşleştirilemez.” dedi. Avrupa’da yükselen
İslamofobia’nın ortadan kaldırılması
gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş,
“Bizim en çok arzu ettiğimiz şey, özellikle Avrupa ülkelerinde İslamofobia’nın
bir şekilde ateşinin düşürülmesi gerekiyor. Hep birlikte İslamofobia’nın or-

tadan kaldırılması noktasında çalışmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Batı
ülkelerinde yaşayan Müslümanların,
İslamofobia’dan kaynaklı yaşadıkları
sıkıntıları hatırlatan Başkan Erbaş, “Biz
bundan Müslümanlar olarak rahatsızız.” ifadesini kullandı. Diyanet olarak,
İslam’ın temsilcisi gibi gösterilmeye çalışılan terör örgütleriyle olan mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Erbaş
şunları söyledi: “İslam dünyasında birta1

kım faaliyetler içerisinde bulunan terör
örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor,
onları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz.
Onların sanki İslam’ın temsilcisi gibi görülmesi ve gösterilmesi, bizi öteden beri
hep rahatsız ediyor ve bunu her ortamda
da söylüyoruz. Onlarla, Müslümanın ya
da İslam’ın özdeşleştirilmesini istemiyoruz. Biz, onları zaten İslam’ın içinden de
kabul etmiyoruz.” Başkan Erbaş’a teşekkür eden Büyükelçi Russell, “Söylediklerinize katılıyorum. Dünyadaki çatışmaların, ihtilafların ve sorunların çözümü
için işbirliğine ve daha çok iletişime ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır.” dedi.
Başkan Erbaş, Büyükelçi Russell’e, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı, ‘Dini
İstismar Hareketi FETÖ/PDY’ kitabının
İngilizce ve Türkçe baskısını hediye etti.
Kabulde, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu.
S AY I : 3 3 6
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‘Mevlid-i Nebi Haftası’ tüm yurtta coşku ile kutlandı

D

iyanet İşleri Başkanlığınca Peygamber Efendimizin veladeti münasebetiyle düzenlenen ‘2018 Yılı Mevlid-i Nebi
Haftası’nın açılış programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
İstanbul’da yapıldı.
Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda
düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, Bakanlar ve
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, salâ ve
salavât-ı şerifeler ile başlayan programda
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızı
siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek
istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek,
milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların, hiç kimseye bir
faydasının olmadığını düşünüyorum.”
dedi. Erdoğan, bin yıldır milleti ayakta
tutan değerlerin bizzat bu ülkenin yöneticileri tarafından gericilik emaresi olarak
yaftalanarak hor ve hakir görüldüğünü
anlattı. Asırlar boyunca İslam’ın sancaktarlığını yapmanın gururunu yaşayan bir
milletin torunlarının öz yurdunda garip,
öz vatanında parya hâline getirildiğini
dile getiren Erdoğan, “Bu ülke; camilerin
ahırlara çevrildiği, ihmalkârlıktan yıkıldığı, sırf birilerine şirin gözükmek için
kapılarına kilit vurulduğu günler yaşamıştır. Bu millet; ilim, irfan, hikmet sa-
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hibi âlimlerine zulmedildiği, Kur’an eğitiminin dahi ancak gizli, saklı bir şekilde
verilebildiği karanlık yıllara şahitlik etti.
İnsanların sakalından, kılık kıyafetinden
dolayı takibata uğradığı dönemlerden
geçtik. Kız çocuklarının başörtüleri sebebiyle üniversite kapılarından geri çevrildiği, üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu utanç sahnelerine şahit
olduk. Türkiye'de, üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasak olduğu, din
adına ne varsa her şeyin yer altına itildiği
günleri gördük.” diye konuştu. Erdoğan
gençliklerinin; ilericilik adına zifiri bir
karanlığın, modernlik adına faşizmin,
Batılılaşma namına din ve millet düşmanlığının hüküm sürdüğü bir atmosferde geçtiğini dile getirdi.

ni vurgulayan Erdoğan, göreve geldikleri
andan itibaren de tüm enerjilerini, ülkeyi
bu kesif atmosferden kurtarmak için harcadıklarını söyledi. 16 yıldır mesailerinin
kahir ekseriyetini Türkiye’yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak,
yokların, yoksulların, yasakların ülkesi
olmaktan çıkarmak yolunda kullandıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Hamdolsun
şu anda koskoca Almanya’nın üniversitelerinde 3 milyon genç okuyor ama bizim
üniversitelerimizde şu anda 8 milyon
genç okuyor. Nitelik itibariyle eksiklerimiz yok mu? Var ama onu da 5-10 yıl
içinde Allah’ın izniyle aşacağız. Onu da
kazanacağız.” dedi.

Bunun mücadelesini vermek benim
asli görevim

Milletin desteği ve dayanışmasıyla tüm
bu konularda çok önemli başarılara imza
attıklarını ifade eden Erdoğan, bu günü
16 yıl öncesiyle karşılaştırdıklarında
her açıdan daha özgür, daha ileri, daha
müreffeh bir Türkiye’ye kavuştuklarını
gördüklerini anlattı. Erdoğan, 2002’nin
Türkiyesi ile 2018’in Türkiyesi’ni karşılaştırdıklarında; yasaklardan ziyade
özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve
şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde,
böyle bir ülkede yaşadıklarını kaydetti.
Bugün 5 tane millet bahçesi açtıklarını hatırlatan Erdoğan, “Onlarla birlikte

Bu ülkenin gençlerinin sağcı-solcu denilerek birbirlerine kırdırıldığını belirten
Erdoğan, “Yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu körpe fidanların umutları çalındı. 21. yüzyıl Türkiyesi’nde kendi çocuklarımızı, ülkemizdeki üniversitelerde
okutamamanın hüznünü bizzat yaşadık.
Ben bunu bir baba olarak yaşadıysam,
bunun mücadelesini vermek benim asli
görevimdir. Şu anda da bu mücadeleyi
veriyorum. Ama Rabbime hamdolsun bu
işi aştık.” ifadelerini kullandı. Şimdi de
bu işi artık daha ileri taşımak gerektiği2

Her türlü fikrin serbestçe
dillendirildiği bir iklimde yaşıyoruz
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millet kıraathanelerini açtık ve gerek
millet bahçelerinde, gerek millet kıraathanelerinde derslerini çalışan, kitaplarını
okuyan gençlerimizi gördüm. Rabbime
hamdolsun bu daha da gelişerek devam
edecektir.” dedi. Asıl görevlerinin şimdi
başladığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı
Erdoğan şöyle devam etti: “Millet olarak
en zor imtihanla asıl şimdi yüzleşiyoruz.
Şayet geleceğe serptiğimiz tohumları
layıkıyla yetiştiremezsek, gençlerimizi
istikbale hazırlayamazsak, verdiğimiz
emeklerin tamamı boşa gidecektir. Gençlerimize, Peygamber Efendimizin kutlu
mirasını, onun örnek yaşantısını anlatmamız, hepsinden öte sevdirmemiz
gerekiyor. Sünnet-i seniyyeyi merkeze
almayan, Rasûlüllah’ın hayatından beslenmeyen bir yaşantının İslami olması
da mümkün değildir. Peygamber Efendimizin nuruyla aydınlanmayan bir kalbin
varacağı yer, her gün yeni bir ambalajla
sunulan sapkın ideolojilerin bataklığıdır.
Biz gençlerimize sahip çıkmazsak, istikbalimizi karartmayı hedefleyenler, onları
farklı tuzaklarla ağlarına çekeceklerdir.
Bizim gençlerimize güvenmemiz, tıpkı
Rasûl-i Ekrem gibi onlara inanmamız,
itimat etmemiz gerekiyor. Gençlerimizin gönül dünyalarını mamur etmek için
öncelikle onlarla hemhâl olmalı, onları
yargılamadan önce anlamalı, onların dilini, ilgilerini, dünyalarını kavramaya çalışmalıyız. Gençleri zapturapt altına almak
yerine; karakterlerini inşa edebilecekleri
ilim, bilim, yabancı dil, spor, sanat, edebiyat, diplomasi, siyaset ve yönetim gibi
alanlarda yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmalıyız. Nebevi metoda uygun bir şekilde gençlerimize sabır
ve şefkatle yaklaşarak onlara kulak vermeliyiz, gençleri asla küçümsememeli,
kişiliklerini basite almamalı, onlara hep
iyi örnek olmalıyız.” “Hatasız kul olmaz.”
diyen Erdoğan, eksikten, kusurdan münezzeh olanın sadece Yüce Mevla olduğunu kaydetti. Erdoğan konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Gençlerimizin olduğu
gibi bizim de yanlışlarımızın, hatalarımızın, noksanlıklarımızın olması hayatın
bir gereğidir, gerçeğidir. En büyük erdem
yanlışta ısrar etmemektir. Devlet, aile ve
ebeveynler olarak hata yapma lüksümüzün bulunmadığı bilinciyle gençlerimizden önce, biz kendimizi hesaba çekme
cesaretini gösterebilmeliyiz. Bu konuda
atacağımız samimi adımların bizi, gençlerin dünyasına daha çok yaklaştıraca-

ğına inanıyorum. Biz örnek olursak, biz
iyi örneklerin güzel örneklerin yolunu
açarsak, bu ülkenin gençleri; Kandil’deki terör baronlarının, Pensilvanya’daki
şarlatanın, televizyon kanallarında sazlı
sözlü program yapan ekran soytarılarının
ağlarına düşmeyecektir.”
Gençlere Veda Hutbesini okumalarını
tavsiye ediyorum
Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, Hazreti Nebi’nin aleyhissalatü vesselamın bir yolculuk esnasında, arkasında oturan genç yeğeni
Abdullah bin Abbas’a yaptığı tavsiyeleri
aktararak devam etti. Gençlerin buna
çok dikkat etmesi gerektiğini belirten
Erdoğan Peygamberimizin tavsiyelerini
şöyle sıraladı: “Delikanlı! Allah’ı gözet ki
Allah da seni gözetsin. Bir şey istediğinde
Allah’tan iste. Şunu bil ki bütün insanlar
sana fayda vermek için toplansa, Allah’ın
takdiri dışında bir yardımları olamaz. Bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir
zarar veremezler. Bu konuda kalemler
kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kutlu öğütlerin
hepimize, bilhassa da hayatın cazibesine,
dünyanın albenisine daha çok muhatap
olan genç kardeşlerime rehber olmasını
diliyorum. Genç kardeşlerimize, Sevgili
Peygamberimizin Veda Hutbesini sürekli
olarak okumalarını da tavsiye ediyorum.
Buradaki her bir kardeşimin, Kur’an’ın
ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü
vesselamın müjdesine mazhar olarak,
hesap gününde arşın gölgesinde toplanacak kimseler arasında yer alacaklarına
inanıyorum.” dedi. Düzenlediği bu güzel
program için Diyanet İşleri Başkanlığını
kutladığını dile getiren Cumhurbaşkanı
3

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu
vesileyle özelikle Diyanet camiamızı,
birlik ve beraberlik içinde daha yoğun
bir çalışmanın içerisinde olmaya davet
ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızı,
siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek
istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek,
milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların hiç kimseye bir
faydasının olmadığını düşünüyorum. Bir
kez daha sevginin, rahmetin, merhametin, yoksulların, yolda kalmışların, mazlumların ve en başta gençlerin peygamberi Rasûl-i Kibriya Efendimizi, kemal-i
edeple yâd ediyorum. Milletimizin ve
tüm ümmet-i Muhammed’in, Leyle-i
Mevlidini tebrik ediyorum.”
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da ‘2018 yılı
Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasını,
‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olarak belirlediklerini söyledi. Mevlid-i Nebi’nin,
Peygamberimizin şahsında, insanlığın
yeniden doğuşunu ve aydınlık geleceğini ifade ettiğini kaydeden Başkan Erbaş,
onun gelişiyle cehaletin, zulmün hâkim
olduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumun; ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüştüğünü ifade etti.
Başkan Erbaş, “Onun gelişiyle, bireysel,
toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin,
fikir ve ahlak planında, tarihin en büyük
inkişafı ve inkılabı yaşanmıştır.
Mevlid-i Nebiyi anmak, aynı zamanda,
savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü, yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle
tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır.” dedi.
S AY I : 3 3 6
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Sünneti göz ardı ederek İslam’ın
anlaşılması ve yaşanması mümkün
değildir
Peygamberimizin sünnetinin, Kur’an-ı
Kerim’in hayata dönüşmüş şekli olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş,
“Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci temel
kaynağıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin
sünnetini göz ardı ederek İslam’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.”
dedi. Gençliğin bir milletin geleceği, en
büyük imkânı ve zenginliği olduğunu belirten Erbaş, “Gençlerini ihmal edenler,
geleceklerini imha etmiş olurlar.” diye
konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlik
hizmetlerine özel bir önem verdiklerini
dile getiren Başkan Erbaş şöyle devam
etti: “Camilerimizde ‘Diyanet Gençlik
Merkezleri’ kuruyoruz. 81 il ve 922 ilçede toplamda kadın-erkek, ‘Gençlik
Koordinatörü’ olarak görevlendirilen
2 bin altı hocamız başta olmak üzere
bütün görevlilerimizle, okullarda, yurtlarda, seminerler, yarışmalar gibi etkinliklerle gençlerimizle buluşuyoruz.
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Doğu ve Güneydoğu’dan gençlerimizi,
‘Yazımda Kardeşlik Var’ diyerek büyük
şehirlerimizde yaz kamplarında ağırlıyoruz. Kur’an kurslarımızdan aile ve
dinî rehberlik bürolarımıza, kadın, aile
ve gençlik merkezlerimizden sosyal ve
kültürel içerikli din hizmetlerine, gençlerimize yönelik rehberliği daha özel bir
şekilde planlamaya çalışıyoruz. Gençlik
ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içinde
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda
görevlendirilen 569 manevi danışman
hocamız, gençlerimize hizmet ve rehberlik etmektedir. Aynı şekilde ilgili bakanlığımızın, ‘Yaz Gençlik Kampları’ etkinliklerinde hocalarımız gençlerimizle
buluşmaktadır.”
Gençlerimizi bilgi, hikmet, ilim ve
irfan yolunda desteklemeye çalışıyoruz
Bin civarında öğrenci evi ve Türkiye Diyanet Vakfının bünyesindeki 32 öğrenci
yurdunun sayısını artırmaya çalıştıklarını
kaydeden Başkan Erbaş, ‘Gençliğe Değer’
projesi ile ‘10 Gencimiz 10 Hocamıza
Emanet’ sloganıyla gençlerimize hizmet
seferberliği başlatıyoruz ifadelerini kul-

4

landı. Erbaş sözlerinin devamında, “İl
buluşmalarımızda gençlerimize mutlaka
zaman ayırıyoruz. Başta üniversitelerimiz olmak üzere okullarda gençlerimizle
buluşmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Bilgiden
Bilince’ konulu konferanslarımızla gençlerimizi bilgi, hikmet, ilim, irfan yolunda
desteklemeye çalışıyoruz. Dini istismar
eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında özellikle gençlerimize yönelik
bilinçlendirme çalışmalarımız ve zararlı
alışkanlıklarla mücadele alanında manevi rehberlik çalışmalarımız da devam
etmektedir.” dedi. Gençlere çağrıda
bulunan Başkan Erbaş, “Bütün gençlerimizi, gençlik merkezlerimize, aile ve
dinî rehberlik bürolarımıza, KYK’larda
oluşturduğumuz manevi rehberliklerimize, müftülüklerimize davet ediyorum.
Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bütün kapılarımız gençlerimize
her zaman açıktır. Bütün görevlilerimiz,
hocalarımız, sizlerle tanışmaktan onur
duyacaklardır.” diye konuştu.
Uluslararası Mevlid-i Nebi
Sempozyumu
Gençlere, Peygamber Efendimiz gibi yaklaşmanın önemine dikkat çeken Başkan
Erbaş, “Eğer bugün gençliğin heyecanıyla İslam’ın hakikatleri buluşursa dünya
güzelleşecektir. İşte bu gayeye matuf
olarak, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu etraflıca ele alacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, 23-25 Kasım tarihlerinde
İstanbul’da, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’
başlığıyla ‘Uluslararası Mevlid-i Nebi
Sempozyumu’ düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Erbaş, Diyanet’e verdiği destek
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
etti.
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Diyanet haberleri artık dijital ortamda
‘Haber Bülteni’nde yayınlanıyor. Ancak,
haberde dijital yayıncılığa geçilmesi
dolayısıyla, Diyanet Aylık Dergi haber
ekinin, Aralık 2018 sayısından sonra
yayınlanmaması kararı alınmıştır.

B

aşkanlığımıza ait haberlere, 1991
yılından Nisan 2003’e kadar, Başkanlığımızın Süreli Yayınlarından olan
Diyanet Aylık Dergi içerisinde yer ve-

rilmekteydi. Başkanlığımız merkez teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile Avrupa
teşkilatlarından gelen haberler, bu tarihten itibaren ise Aylık Dergi’nin eki

Bu itibarla, Başkanlığımız ve bağlı birimlerle ilgili haber ve faaliyetler, ‘diyanethaber.com.tr’ adresinde dijital olarak
yayınlanacaktır. Bu kapsamda, Başkanlığımıza bağlı il ve ilçe müftülükleri ile
bağlı birimler, müşavirlik ve ataşelikler,
haber ve faaliyetlerini bundan sonra;
diyanethaber@diyanet.gov.tr e-mail adresine gönderebileceklerdir.
Ayrıca, haberlerle ilgili Başkanlığımızın,
0 312 295 75 46 nolu telefonundan da
bilgi alınabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahiyatçı rektörleri, ilahiyat
ve İslami ilimler fakülteleri dekanları ile il müftülerini
kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da okunan salâlar, milletimizin yüreğinde
direniş ateşini yakan kıvılcımlardan biri oldu

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘35. İl Müftüleri İstişare
Toplantısı’na katılan ilahiyatçı rektörleri,
ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri dekanları ve il müftülerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘35. İl Müftüleri İstişare
Toplantısı’nın ülkemiz, milletimiz ve
Diyanet camiamız için hayırlara vesile
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”
dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün püs-

kürtülmesine katkı sağlayan imam ve
müezzinlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmamlarımızın cunta heveslisi haysiyet fukaralarının saldırılarına
aldırmadan okudukları ezan ve salâlarla
milletimizi kıyama çağırması, bana göre
darbenin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gerçekten de o ihanet gecesinde, 7’den 70’e milletimizin yüreğinde
direniş ateşini yakan kıvılcımlardan biri
de işte bu salâ ve ezanlar oldu.” dedi.
5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz
destanımızla iftihar etsek de Rabbim bir
daha bu milleti böyle bir destan yazmak
zorunda bırakmasın. Aynı şekilde Rabbim, imamlarımızı tekrar gecenin karanlığında milleti kıyama çağıran salâlar
okuma mecburiyetinde koymasın, diye
dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık
yüreklilikle yapabilmeliyiz
Tarihe nakşedilen şanlı zaferlerden
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cesaret alındığı gibi hiçbir komplekse kapılmadan yenilgilerden, hata ve
eksikliklerden de ders çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Hem
fertler hem de toplum için en büyük
erdemlerden birisi budur. Bu anlayışla
15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle
yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin
40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi, bu noktada
bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor.
Bu örgütün oluşturduğu tehdidin uzun
yıllar farkına varılamaması hepimizin,
üzerinde hassasiyetle düşünmesi gereken bir husustur. Nasıl olup da böyle
karanlık bir örgüt başındaki şarlatanın
onca sapkınlığına, hezeyanına rağmen
bu derece milletimizin inanç dünyasına
etki edebilmiştir? Nasıl olup da böyle
menfur bir yapı körpe dimağları, kendi
insanına silah çekecek kadar gözü dönmüş mankurtlara dönüştürebilmiştir?
Nasıl olup da böyle şaibeli bir örgüt,
mütedeyyin insanların baskı ve zulüm
gördüğü dönemlerde hiçbir sorun yaşamadan serpilip büyüyebilmiştir? Nasıl
olup da böyle bir örgüt sadece ülkemizde değil, dünyanın 160 ülkesinde nüfuz
alanı edinebilmiştir? Aynı şekilde DEAŞ,
El-Kaide, Boko-Haram, Eş-Şebab gibi
yapılar, nasıl İslam dünyasının gençleri
arasında kısmen de olsa zemin bulabilmektedir? Bu sorulara verilecek samimi,
cesur, hasbi cevapların sadece bugünümüz için değil, asıl geleceğimiz adına
çok önemli olduğuna inanıyorum.”
FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin
ürettiği bir sonuçtur
FETÖ’nün bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği bir sonuç olduğunun altını
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ,
milletiyle kavgalı, vatandaşına tepeden
bakan, kendi insanını ötekileştiren çarpık
sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu
hastalığın, devlet ve toplum bünyemize
nüksetme durumu ise birilerinin iddialarının aksine yeni değil, oldukça eskidir.
FETÖ 1970’lerin ortalarında bünyeye
girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi
bir şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir
urdur. Hatta daha geriye gidersek, bu örgüte ilham veren pek çok hastalıklı örnek
de bulabiliriz.” dedi.
ARALIK 2018
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FETÖ en güçlü desteği, 12 Eylül
darbesi ve 28 Şubat müdahalesinin
faillerinden gördü
FETÖ’nün 40 yıllık serencamı içerisinde
en güçlü desteği, 12 Eylül darbesiyle 28
Şubat müdahalesinin faillerinden gördüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Demokrasinin askıya alındığı, meşru siyaset
zemininin daraldığı, devletin kapılarının
milletin evlatlarına kapandığı bu iki karanlık dönem, FETÖ’ye istismar edeceği
son derece mümbit bir ortam sunmuştur.
Özellikle 28 Şubat döneminde imam-hatip okullarının kapısına kilit vurulması ve
milletimizin inancını yaşamasını engellemeye yönelik müdahaleler, FETÖ’ye
arayıp da bulamadığı fırsatları vermiştir.
Örgütün bu iki dönemin sonunda serpilip büyümesi asla tesadüf değildir.” dedi.
Hep birlikte bu örgütlerin bir daha
asla neşvünema bulamayacakları bir
atmosferi ülkemizde tesis etmeliyiz
“Türkiye’nin FETÖ; DEAŞ, El-Kaide, bölücü terör örgütü ve diğer sapkın yapılarla
mücadelesinde en büyük imkânı, bu yapıları tamamen söküp atmaya kararlı kadrolar tarafından yönetilmesidir.” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Hep birlikte çalışıp bu örgütlerin bir
daha asla neşvünema bulamayacakları bir
atmosferi ülkemizde ve ötesinde tesis etmemiz gerekiyor. Tarihî birikimi, coğrafi
konumu, farklı inançları asırlardır barış
içinde yaşatan kültürel zenginlikleriyle
Türkiye, bu konuda tüm İslam dünyasına
öncülük yapabilecek tek ülkedir. Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini
çalan, etnik ve mezhebi ayrılıkları derinleştirerek ümmet coğrafyasında fitne
çıkaran bu yapıların, ülkemizin ve 1,7
milyarlık İslam âleminin geleceğinde yeri
yoktur. Bunun için ülkemizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının
yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyulması için çaba harcamalıyız. Bu
konuda en önemli görev sizlere düşüyor.
Ülkemizin dört bir yanında şu anda sayısal
olarak 140 bin civarında din görevlimizin
olduğunu düşündüğünüzde, böyle büyük
bir ordunun herhâlde yapamayacağı iş
yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi
gerekiyor. Ve sizler ki milletimizin en çok
inandığı, güvendiği insanlarsınız. Bir de
hanım hocalarımız da bu çalışmaları çok
daha yaygın bir şekilde yapmak suretiyle, onların biliyorsunuz ablaları vardı, biz
6

tabii o anlayışı bir kenara koyuyoruz ama
bizim hanım hocalarımız var, yoğun bir
çalışmayı bizim gerçekleştirmemiz lazım.
Ve bu noktada atacağımız adımlarla birlikte, onların elindeki bu silahı artık nötralize edelim ve yeni bir diriliş hamlesini
ülkemizde başlatalım.”
Hak ve hakikat yolcularının
dolduramadığı alanı, şeytana kul ve
köle olanlar dolduracaktır
Kâinatın boşluk kabul etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hak ve
hakikat yolcularının dolduramadığı alanı muhakkak şeytana kul ve köle olanlar
dolduracaktır. İnsanlar, bilhassa da gençler şayet dinî alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremiyorlarsa, ister
istemez sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir.” şeklinde konuştu.
Ehliyet ve liyakat sahibi din âlimlerinin
ön plana çıkmadığı durumlarda yaşanacak olumsuzluklara dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim hocalarımız
inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ
elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı-danslı program
yapan soytarılara kalıyor. Dinle diyanetle
hatta ve hatta milletimizin asgari ahlak
standartlarıyla bile bağlantısı olmayan
şahıslar, ortalıkta İslam adına ahkâm
kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da
kurdukları bu tezgâha düşürebiliyorlar.
Özellikle günümüzün iletişim çağında
yalanın, iftiranın ve fitnenin yayılma hızı
daha da artmıştır.”
Camileri hayatın merkezine oturtacak
projeler yapmalıyız
Camileri, sosyal ve beşeri hayatın tekrar
merkezine oturtacak projelerin yapılması
gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Camiden çevreye yayılan bir
çevrecilik anlayışı. Özellikle gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın camilerden daha fazla istifade
edebilecekleri imkânlar oluşturmalıyız.
Camilerimizi salt namaz kılıp sonra herkesin dağıldığı, cami kapılarının da kilitlendiği mekânlar hâline getirmemeliyiz.”
diye konuştu.
‘35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın
içeriğini son derece isabetli bulduğunu
ifade eden Erdoğan, “Önümüzdeki 3 gün
boyunca hem milletimizi meşgul eden
meseleler, hem de Diyanet camiamızın
hizmet kalitesini artıracak konular hakkında tafsilatlı istişareler gerçekleştireceğinize inanıyorum. Toplantı sonucunda
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yayınlanacak sonuç bildirgesinin de hepimiz için ufuk açıcı, yol gösterici olacağını temenni ediyorum.” dedi.
Yılda iki defa il müftüleri toplantısı yaptıklarını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da kabulde yaptığı konuşmada,
‘35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nı,
toplumu din konusunda aydınlatmada,
Diyanet-İlahiyat işbirliği imkânları ve
stratejileri üst başlığı ile ilk defa bütün
İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri dekanlarıyla beraber gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Başkan Erbaş, “Din istismarının güvenlik meselesine dönüştüğü, din, mezhep ve meşrep farklılıklarının, tefrika
ve anarşiye alet edilmeye çalışıldığı bir
zamanda, insanlığın, hasretle İslam’ın

aydınlık ilkelerine muhtaç olduğu her
türlü izahtan varestedir.” dedi. Kur’an
ve sünnete dayalı dinî bilginin, toplumun her kesimine ve dünyanın her yerine ulaştırılması gerektiğini ifade eden
Başkan Erbaş, “Din istismarının, sünnetin dindeki yerini hafife alarak Kur’ansünnet bütünlüğünü göz ardı eden,
hikmet ve maslahatı öteleyen yaklaşımların önüne geçilmesi noktasında,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve dinî yükseköğretim kurumlarımızın işbirliğini
oldukça önemsiyoruz.” diye konuştu.
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı
ile dinî yükseköğretim kurumlarının
beraberce, bilgi üretim metotlarını ve
müfredatlarını, insan yetiştirme mekanizmalarını, din hizmeti çalışmalarını

ve irşat stratejilerini sürekli gözden
geçirmek ve geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığının
dünyanın hemen her yerinde hizmet
eden küresel bir teşkilat olduğuna işaret eden Erbaş, “Gerçekleştirdiği uluslararası şûralar, toplantılar, çalışmalar ve
yayınladığı eserler ile başta aziz milletimiz olmak üzere Müslüman azınlıklara,
soydaşlarımıza ve İslam topluluklarına
rehberlik etmenin gayreti içerisindedir.” dedi. Gençlere yönelik sürdürdükleri çalışmaların önemine değinen Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Doğru bilgi
ve kuşatıcı bir yaklaşımla, gençlerimize
yönelik faaliyetlerimizi önemsiyor, başta müftülerimiz olmak üzere 140 bini
aşan hocamızla, gençlerimizin aydınlık
yarınlarına rehberlik etmek için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Elbette, milletimizin beklentileri, çağın sorunları
ve insanlığın devasa meseleleri, her zamankinden daha çok çalışmak mükellefiyetini bizlere yüklemektedir. Dolayısıyla bu bilinç, azim, sabır ve özveriyle
bütün teşkilat mensuplarımızla beraber
bütün hizmetlerimizi, her geçen gün
daha ileri noktaya taşımanın gayreti
içerisindeyiz.” Başkan Erbaş, Diyanet’in
çalışmalarına vermiş olduğu destekler
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM’de Diyanet İşleri
Başkanlığı ile ilgili sunum yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Diyanet, dini istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi
örgütlere karşı seferberlik ilan etmiştir

T

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi sunumunu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat
Oktay yaptı. Oktay, 2019 yılı bütçesi
kapsamında yönetimin mali kontrol
gücünü artıracak tedbirler öngörüldüğünü belirterek, “Önceliğimiz ülkemizdeki makro istikrarın perçinlenmesi,
sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin
gerçekleştirilmesidir.” dedi. Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili yaptığı
sunumda, Başkanlığın yurt içi ve yurt
dışında yapmış olduğu çalışmalara
yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı-

nın Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan
Afrika’ya kadar dünyadaki bütün Müslümanlarla iletişim ve işbirliği hâlinde
olduğunu belirten Oktay, Başkanlığın,
“İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde
güvenilen ve referans alınan bir kurum
olmak.” vizyonuyla hareket ettiğini
söyledi. Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının, cami içinde ve cami dışında yürüttüğü hizmetlerde çocuk ve gençlik
eksenli, kadın hakları, engelli ve yaşlılar, çevre duyarlılığı, aile yapısının korunması gibi birçok alanda toplumun
bilinçlenmesi konusunda çalışmalar
yaptığının altını çizdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, terörden zarar görmüş bölgelerdeki insanlarımıza
rehabilite programları düzenlemiştir
“Diyanet İşleri Başkanlığı, terör saldırıları nedeniyle zarar gören cami, Kur’an
kursu ve müftülük hizmet binalarının
bakım ve onarım işlemlerini hızla tamamlayarak yeniden hizmete açılmalarını sağlamış, terörden zarar görmüş
bölgelerde yaşayan insanlarımıza manevi
destek vermek amacıyla çeşitli rehabilite
programları düzenlemiştir.” diyen Oktay,
Başkanlığın camilerin estetik ve mimari
açıdan iyileştirilmesi ve camilerin tüm
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değinen Oktay sunumunda, Başkanlığın dinî yayınlar alanında 35 dil ve
lehçede toplam 370 adet eserin basımını gerçekleştirdiğini söyledi. Oktay
ayrıca, Başkanlığın, radyo ve televizyon
yayıncılığı yoluyla İslam dininin adalet,
barış, rahmet ve sevgi yüklü evrensel
mesajını toplumun tüm kesimlerine
ulaştırmaya gayret gösterdiğini belirterek, bu amaçla Diyanet TV, Diyanet
Radyo, Diyanet Kur’an Radyo ve Diyanet Risalet Radyo yayınlarının hayata
geçtiğini vurguladı.

toplum kesimlerinin erişimine elverişli
hâle getirilmesi için gayret gösterdiğini
belirtti. Yaygın din eğitimi kapsamında,
Başkanlığın çeşitli kurslar düzenlediğini
ifade eden Oktay, Hafızlık Eğitim Programı, Camilerde Kur’an Öğretimi Kursu,
yaz Kur’an kursları düzenlediğini, ihtiyaç
hâlinde görme, işitme, bedensel, zihinsel
engelli öğrencilere de yaygın din eğitimi
hizmeti verdiğini söyledi. Oktay, Kur’an
kurslarında eğitim-öğretime devam eden
761 bin 884 öğrencinin ders kitaplarının,
eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtıldığını kaydetti.
Diyanet, sahih dinî bilgiyi, yayınları
yoluyla da yaygınlaştırmayı amaçlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığının, sahih dinî

bilgiyi insanlara yayınları yoluyla da
ulaştırma noktasındaki gayretlerinden
bahseden Oktay, Başkanlığın kaynak
eserler, ilmî eserler, çocuk kitapları, edebi eserler gibi birçok eser yayımlayarak
okul, cezaevi, dernek ve şahıslara ücretsiz gönderdiğini ifade etti. Oktay, bu
amaçla ücretsiz olarak halka dağıtılan
eser sayısının 19 milyon 181 bin olduğunu bildirdi.
Diyanet, İslam dininin adalet,
barış, rahmet ve sevgi yüklü
evrensel mesajını toplumun tüm
kesimlerine ulaştırmaya gayret
gösteriyor
Diyanet İşleri Başkanlığının dinî yayınlar alanında yapmış olduğu çalışmalara

Başkanlığın, yurt dışı hizmetlerini koordine etmek üzere 52 din hizmetleri
müşavirliği ve 38 ataşeliği bulunduğuna
dikkati çeken Oktay, Başkanlığın ekseriyeti Avrupa ülkelerinde olmak üzere
yurt dışında yaklaşık 2 bin personel ile
hizmetlerini devam ettirdiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının 100’ü
aşkın ülkede, başta din hizmeti olmak
üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan Oktay, 108
ülkeden Türkiye’ye getirilen 2 bin 171
öğrencinin ilahiyat fakültelerinde, dinî
yüksek ihtisas merkezlerinde, Kur’an
kurslarında ve uluslararası imam-hatip
liselerinde öğrenimlerine devam ettiğini
belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, halkının
büyük çoğunluğu fakir olan ülkelerde,
vekâlet yoluyla çok sayıda kurban kestirildiğini ifade eden Oktay, 2018’de 430
bin 8 hisse kurban kesimi yapıldığını,
145 ülkenin 436 noktasında, 6 milyon
aileye hizmet verildiğini anlattı.

‘35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’ Ankara’da yapıldı

3

5. İl Müftüleri İstişare Toplantısı,

toplumu din konusunda aydınlatmada Diyanet-İlahiyat ve İslami İlimler
fakülteleri işbirliği imkânları ve stratejileri ana gündemi ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla
Ankara’da yapıldı.

Toplumu din konusunda aydınlatmada
Diyanet-İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri işbirliği imkânları ve stratejileri
ana gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya, 81 il müftüsünün yanı sıra İlahiyat
ve İslami İlimler fakültelerinin dekanARALIK 2018
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ları da katıldı. Toplantının açılışında
konuşan Başkan Erbaş, “Doğru şekilde
karşılanmayan her ihtiyacın istismara
açık olduğunu, bugün daha yakından
görmekteyiz. Nitekim İslam’ın rahmet
ilkelerini ve Müslümanların samimi
duygularını hain emellerine alet eden
FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, din istismarının bir güvenlik meselesi hâline
geldiğinin açık göstergesidir.” dedi.
Başkan Erbaş, “Sünnetin dindeki yerini
hafife alarak Kur’an ve sünnet bütünlüğünü göz ardı eden, gereksiz ve faydasız
8

tartışmalarla milletimizin zihnini meşgul eden, hikmet ve maslahatı öteleyen yaklaşımların da önemli bir sorun
olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat
ve İslami İlimler fakültelerinin önemli
imkânlara sahip olduğuna dikkat çeken
Erbaş şöyle konuştu: “Kur’an ve sünnete dayalı dinî bilginin, toplumun her
kesimine ulaştırılması ve din istismarının önüne geçilmesi alanında, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve dinî yükseköğretim kurumlarımızın işbirliğini oldukça
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önemsiyoruz. İlahiyat ve İslami İlimler
fakültelerindeki hocalarımızın, irşat
çalışmalarına daha çok katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu manada camilerimizin bütün mihrapları, minberleri ve
kürsüleri bütün akademisyenlerimize
hatta öğrencilerimize açıktır.” Başkan
Erbaş, doğru dinî bilginin üretilmesi,
en güzel yöntemle sunulması ve nebevi
bir örneklikle hayata rehberlik edilmesi konusunda, yükseköğretim kurumlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve
Milli Eğitim Bakanlığına büyük görevler düştüğünü söyledi. İlahiyat, İslami
İlimler fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri
ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliği
içinde olması gerektiğine vurgu yapan
Başkan Erbaş, “Bilgi üretim metodumuzu ve müfredatımızı, insan yetiştirme
mekanizmalarımızı, din hizmeti çalışmalarımızı ve irşat stratejilerimizi her
daim gözden geçirmek ve geliştirmek
durumundayız.” diye konuştu.
Camilerimizi daha işlevsel hâle
getirmenin gayreti içindeyiz
“Bilgi ve teknolojinin hızla gelişmesi,
sosyal şartların değişmesi, din eğitimi ve din hizmeti çalışmalarını sürekli
yenilemeyi ve geliştirmeyi de zorunlu
kılmaktadır.” diyen Başkan Erbaş şöyle
devam etti: “Hem cami konseptimizi
ve cami içi faaliyetlerimizi, hem de sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerini
buna göre planlamamız gerekiyor. Bunun için camilerimizi daha planlı inşa
etmenin ve daha işlevsel hâle getirmenin gayreti içindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi ile
cami mimarisi standartları projemiz
devam etmektedir. Bu yılın sonu itibariyle bu projemiz sonuçlanacaktır.

Müştemilatındaki sosyal donatılarla
camilerimiz aynı zamanda bir mektep
ve kültür merkezi hâline gelsin istiyoruz. Diğer yandan abdest alanlarından
iç mekânlarına bütün camilerimizin 24
saat boyunca, temiz, açık ve ibadete hazır olması, bizim hem yasal hem de dinî
sorumluluğumuzdur.”
Kadınların camilerde rahat ibadet
yapabilmelerini sağlamak müftülerin
öncelikli görevleri arasındadır
Başkan Erbaş, kadınların camilerde,
rahat ve nezih bir ortamda ibadetlerini
yapabilmelerini sağlamanın, il ve ilçe
müftülerinin öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.
Din hizmeti konusunda önemli hususlardan birinin de nitelikli personel
imkânı olduğuna değinen Başkan Erbaş, “Söz konusu personeli temin edeceğimiz kaynak yükseköğretim kurumlarımızdır. Dolayısıyla, İlahiyat ve İslami
İlimler fakültelerimizle bu gerçeğe ve
ihtiyaca göre program açma, branşlaşma, müfredat oluşturma gibi alanlarda
acilen çalışma yapmak durumunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Toplantı boyunca dekanlarımızla bu konuyu da
müzakere edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Irk, din, mezhep üzerinden çıkarılan
fitne ve anarşinin önüne geçmek
zorundayız
Başkan Erbaş, “İslam dünyasının içinden geçtiği zor süreçler ve insanlığın
yaşadığı derin bunalımların, bizlere
yüklediği sorumluluklar olduğunun
farkındayız. Özellikle, ırk, din, mezhep,
meşrep, ideoloji üzerinden çıkarılan ve
körüklenen tefrika, fitne ve anarşinin
önüne geçmek zorunda olduğumuz
9

açık ve aciliyet kesbeden bir durumdur.” dedi. Basılı ve görsel yayınlarla,
irşat faaliyetlerini her geçen gün daha
kapsamlı hâle getirerek bütün vatandaşlara doğru dinî bilgiyi ulaştırmaya
çalıştıklarının altını çizen Başkan Erbaş,
“Bu manada bütün yayın faaliyetlerimizle birlikte özellikle Diyanet Televizyonumuzu ve radyolarımızı daha çok
sahiplenmemiz ve tanıtmamız gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum.”
ifadelerini kullandı. Mardin Artuklu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Ağırakça da toplantıya katılan rektör
ve dekanlar adına bir konuşma yaptı.
Ağırakça, Diyanet İşleri Başkanlığı ile
İlahiyat fakülteleri arasında iş birliğinin
sürekli olması gerektiğini ifade etti. 1518 Ekim tarihleri arasında düzenlenen
toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının
üst düzey yetkilileri ve 81 il müftüsü ile
beraber ilk defa İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri dekanları da katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat ve İslami
İlimler fakülteleri arasında toplumun
din konusunda aydınlatılmasında iş
birliği imkânı ve stratejisinin değerlendirildiği programda, ‘Din İstismarı ile
Mücadele’ başlığı kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yerel dinî
oluşumlarla ilişkilerin çerçevesi, FETÖDEAŞ ve benzeri dinî görünümlü bölücü yapılar ile yerel dini oluşumlar ve
toplumun din algısına etkileri tartışıldı.
‘Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditlerle
Mücadele’ başlığında ise inkârcı akımlar, şiddet, ihmal ve istismar ile bağımlılıkla mücadele konuları değerlendirildi.
Ayrıca dinî hayata rehberlik etme sorumluluğu bağlamında, ‘Diyanet-İlahiyat’ perspektifinin hayata yansıması;
S AY I : 3 3 6
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Diyanet hizmetlerinin yürütülmesine
katkısı bağlamında, personel ve öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile
dinî hayata etkisi bakımından, İslam
dünyasının içinden geçtiği süreçler gibi
konular ele alınarak görüş, teklif ve öneriler sunuldu. Toplantıda, Din İstismarı
ile Mücadele, Aile ve Gençliğe Yönelik
Tehditlerle Mücadele, Din Hizmeti

Çeşitliliği Açısından, Nitelikli Personel
İhtiyacı Bağlamında, Din Görevlileri ve
İlahiyat Öğrencilerinin Yeterliklerinin
Gözden Geçirilmesi, Dinî Hayata Rehberlik Etme Sorumluluğu Bağlamında
Diyanet-İlahiyat Perspektifinin Hayata
Yansıması, İrşat Faaliyetlerinin Etkinlik ve Verimliliği, Dinî Hayata Etkisi
Bakımından İslam Dünyasının İçinden

Geçtiği Süreçler konuları etraflıca müzakere edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı
ile İlahiyat fakülteleri arasında işbirliği
imkânlarıyla ilgili açık kürsü etkinliğinin de gerçekleştirildiği programda,
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.
Dr. Yekta Saraç birer konuşma yaptı.

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşması ile 35. İl Müftüleri
İstişare Toplantısı sona erdi.

ğunu yüklenen müminler için en büyük
gaye, son Peygamber’in ardından Kur’an
ve sünnetin rehberliğinde, yeryüzünde
ma’rufun teminatı olmaktır.

1. Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber

2. İlk emri ‘oku!’ ile başlayan Kur’an-ı

maz. Dolayısıyla bugün İslam’ı sahih
kaynaklardan, doğru bir metodolojiyle
eşyayı ve hadiseleri sağlam, hikmetli ve
ferasete dayalı bir bakış açısıyla okumak
hayatî önem arz etmektedir.

Sonuç Bildirgesi

D

Hz. Muhammed (s.a.s.)’e, Allah’ın gönderdiği vahyin ortak adı olan İslam,
insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık âlemiyle
ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen
ilkeleri açıklayarak onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilâhî bir nizamdır. Allah’ın son ve evrensel mesajı
Kur’an-ı Kerim, özgürlüğün en büyük
teminatı olarak sadece Allah’a kulluğu,
adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını, iktisatta ihsan ve itkan
bilinciyle çalışarak hakça paylaşmayı,
çevre ve toplumla ilişkilerde şefkat ve
merhameti emretmektedir. Nitekim
hak ve hakikat yolunun en büyük öğretmenleri peygamberler, tevhit inancının
yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele ederek insanlığın rehberi olmuştur. Dolayısıyla,
Allah’a iman ederek kulluk sorumluluARALIK 2018
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Kerim; akletmeye, tefekkür, tezekkür
ve tedebbüre vurgu yapan ayetleriyle
her daim bilgiyi, hikmeti ve marifeti
yüceltmektedir. Bu itibarla, Kur’an ve
sünnetin en doğru şekilde anlaşılması
ve aynı zamanda, varlığın ve kâinatın
da müstakim bir bakışla yorumlanması
elzemdir. Nitekim Kur’an ve sünnetin
rehberliğinde İslam medeniyetini inşa
eden Müslümanlar, kısa sürede büyük
bir ilmî inkılap ve inkişaf gerçekleştirerek asırlar boyunca bilimin bütün
alanlarında insanlığın ufkunu aydınlatmıştır. Hâl böyleyken, son iki asırdır
İslam dünyasının dinin sahih bilgisini
ve bilimin gerçeklerini ihmal etmesinin, bilgiyi üretme, güncelleme, değere
dönüştürme ve hayata kılavuz yapma
konusunda zamanın gerisinde kalışının, İslam coğrafyasının maruz kaldığı
menfi tablo üzerindeki etkisi yadsına10

3. Yıllarca insanlarımızın saf dinî duy-

gularını kirli emellerine alet eden dış
güdümlü bir suç ve terör örgütü olan
FETÖ; itikadi, amelî ve ahlaki bir sapma hareketidir. Bu hain şebekenin, Allah ve peygamber tasavvurunu, İslami
kavramları, insani ve vicdani değerleri
tahrif, tahrip ve istismar ederek başta
yüce dinimiz olmak üzere vatanımıza,
birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kast ettiği
gerçeği her türlü izahtan varestedir. Diğer taraftan bu ve benzeri sapkın yapıların varlığı göstermiştir ki, yüce dinimiz
İslam’ın evrensel hakikatleri konusundaki cehalet ya da istismar, birçok bireysel ve sosyal soruna neden olmaktadır.
Bu gerçeğin farkında olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, insanlarımızın iyi niyet
ve temiz duygularını istismar edenlere,
İslam’ın kavramlarını kullanarak boz-
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gunculuk yapanlara, yanlış bilgilerle
din konusunda toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen
sorumlulukları yapmaya ve milletimizi
bilgilendirmeye devam edecektir. Bu
bağlamda, dinimizi karanlık emellerine
ve menfaatlerine alet edenlere, birlik ve
beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi
hedef alanlara karşı hep beraber daha
dikkatli olmak, ihmal edilemez bir sorumluluktur.
4. İslam’ın muazzez kavramlarını is-

tismar ederek İslam coğrafyasını kan
ve gözyaşı diyarı hâline getiren DEAŞ,
Boko-Haram, Eş-Şebab vb. örgütlerin
arkasında, kirli çıkar ilişkilerinin olduğu aşikârdır. Güç ve iktidar savaşlarının, sinsi küresel projelerin ürettiği bu
kukla terör yapıları, şehirleri harabeye
çevirmekte, İslam medeniyetinin tarihî,
kültürel, estetik ve mimari mirasını da
yok etmektedir. Bu meyanda söz konusu terör örgütleri, özellikle gençleri
kandırıp hain emellerine alet etmektedir. Dolayısıyla bütün Müslümanların,
gençlerin taşeron terör örgütlerinin
eline düşüp heba olmaması için işbirliği
içinde çalışmaları hayatî bir sorumluluktur. Bu bağlamda İslam’ın hak, hakikat, rahmet ve merhamet ilkeleri ile
medeniyetimizin ilim, hikmet, ahlak
ve hukuk mefkûresinin yeni nesillere
iyi anlatılıp öğretilmesi zorunluluk arz
etmektedir. Bu sebeple Diyanet İşleri
Başkanlığı ve İlahiyat/İslami İlimler fakülteleri arasında her düzeyde daha sıkı
bir işbirliği ile halkımızın bilinçlendirilmesi ve özellikle gençlerimizin eğitimi
konusunda, ortak projeler ve programlar geliştirilmesi oldukça önemlidir.
5. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat-

İslami İlimler fakültelerinin, milletimizin ve bütün Müslümanların dinî
hayatına ve geleceğine rehberlik etme
noktasında, sorumluluk bilinci ve ortak
akılla gerçekçi, yapıcı ve tatmin edici çalışmalar yapması elzemdir. Bunun için
sorunları ötelemeden, sosyal ve küresel
gerçeklikleri göz ardı etmeden, çok boyutlu, kapsamlı, koordineli ve disiplinli
çalışmalarla bir yol haritası ve gelecek
perspektifi oluşturulmalıdır. Bu meyanda Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve
irşat hizmetleri açısından üniversiteleri
önemli bir imkân olarak görmektedir.
Öte yandan İlahiyat ve İslami İlimler fa-

kültelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü vaaz, irşat, cami dersleri,
konferans, panel, seminer gibi topluma
hizmet faaliyetlerinin, eğitim ve araştırma gibi akademik sorumluluklar kapsamında değerlendirilmesinin motivasyon açısından olumlu etkisinin olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca din eğitimi ve
hizmetlerinin daha etkin bir şekilde
yürütülmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat-İslami İlimler fakülteleri
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
amacıyla, ‘İstişare Heyeti’ tesis edilmesinde fayda mülâhaza edilmektedir.

ci, yargılayıcı ve baskılayıcı bir üslubun,
Müslümanlardan ziyade İslam’a mâl
edilen bir anlayışı beslediği dikkat çekmektedir. Bu itibarla, nebevi metodu
ilke edinerek akl-ı selim ve kalb-i selime
uygun, güzel ahlak merkezli, yalın, saygın, hassas ve bütüncül bir üslup, dinin
insanlarla doğrudan buluşmasında oldukça önem arz etmektedir. Bunun için
de İslam’ın yüce hakikatlerinin tutum,
tavır ve eylem olarak aktarılmasında sorumluluk sahibi herkese büyük görevler
düşmektedir.

6. Dinin merhamet yüklü, güven ve

bir etkiyle hayatı kuşattığı; maddiyat
düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusu, tüketim iştahı ve aşırı dünyevileşmeyle
bütün insanlığın madde ve mana boyutunda ciddi savrulmalara maruz kaldığı
günümüzde, örselenen en önemli alanlardan biri din ve dindarlık olmuştur.
Şeklî dinî tezahürlerin arttığı, ibadetlerin Allah’a karşı sorumluluk ve kulluk
bilincinin bir gereği olmaktan ziyade,
alışılmış eylemler manzumesi hâline
dönüştüğü, dinin şahsi menfaatlere
hizmet etmesi ölçüsünde önem ve değer gördüğü bir dindarlık anlayışının,
İslam’ın insan özelindeki hedefleri ile
muvafık olmadığı çok açıktır. Bu itibarla, Yüce Allah’a gönülden bağlılık ve
teslimiyeti resmeden, varoluşu anlamlı
kılan, düşünce, tutum ve eylemlerde
bilgiyi, ihlası, samimiyeti, etik, estetik
ve takvayı merkeze alan güzel ahlaka
dayalı bir dindarlığın ikame edilmesi
için yoğun çaba sarf etmek önemli bir
şuur ve sorumluluk ödevidir.

umut veren mesajlarının muhataba
ulaştırılmasında ve toplumumuzun
manevi kalkınmasında vaaz ve irşat hizmetleri öteden beri etkin bir rol oynamıştır. Ancak bu hizmetlerin; toplumsal
beklentiler, muhatap kitledeki değişimler, karşılaşılan problemler, kullanılan
dil-üslûp ve ihtiyaçlar dikkate alınarak
sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Zira
yüce dinimizin evrensel ilkelerinin farkında olarak yaşanan hayatı doğru tahlil
edip sosyal gerçeklikleri yok saymadan,
bugünü ve yarını en güzel şekilde inşa
etmeye çalışmak, mühim bir ideal ve
sorumluluktur. Bu çerçevede, dinin
hayatla irtibatının zayıf olması, dinî,
sosyal ya da doğrudan insanı ilgilendiren diğer meselelere İslam adına doğru,
gerçekçi ve pratik boyutu olan çözümler
getirilememesi; inancın hayatın içinden
konularda ikinci planda kalmasına, istismar edilmesine, hatta hayatın dışına
itilmesine sebep olmaktadır. Yaşanan
hayatı, sorunları, sosyal gerçeklikleri
dikkate almayan bir din anlayışı doğal
olarak kabul görmemekte ve marjinal
grupların oluşmasına sebep olmaktadır.
Bu açıdan din eğitimi ve öğretiminin
amaç, metot, muhteva gibi açılardan
yeniden ele alınması gerekmektedir.
7. Kitle iletişim araçlarının kullanımı-

nın her geçen gün arttığı bir dönemde,
din ve irşat dili, anlam ve zerafet boyutuyla daha önemli hâle gelmiştir. Din
adına sorumsuzca sarf edilen kaba ve
gelişigüzel söylemler dine dair farkındalığı örselemektedir. Bu açıdan, dinî
konularda konuşan herkesin, sahih kaynaklara dayalı bilginin yanında yapıcı,
birleştirici ve kucaklayıcı bir söylemi de
kuşanması gerekir. Aksi takdirde, müspet hiçbir dinî içerik arz etmeyen, tekel11

8. Modern yaşam pratiklerinin küresel

9. Müslümanların inanç, ibadet ve ah-

lak esaslarını, dünya görüşlerini, hayat
tarzlarını ve değer yargılarını belirleme
noktasında, Kur’an-ı Kerim’den sonra
dinin ikinci temel kaynağı olan Sünnet,
Müslümanların varlık, bilgi ve değer tasavvuruna esas teşkil etmektedir. Hâl
böyleyken bugün, sünnetin teşrideki
yerini hafife alarak dinin bekasının yapıtaşı olan Kur’an-Sünnet bütünlüğünü göz ardı eden, gereksiz ve faydasız
tartışmalarla zihinleri meşgul ederek
hikmet ve maslahatı öteleyen yaklaşımların önemli bir sorun olduğu, özellikle
genç kuşaklarda dinin ana kaynaklarına
karşı bir güvensizlik oluşturarak itikadi
savrulmalara sebebiyet verdiği ortadadır. Bu noktada, doğru dinî bilginin üretilmesi, en güzel yöntemle sunulması ve
S AY I : 3 3 6
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nebevi bir örneklikle hayata rehberlik
edilmesi konusunda iki önemli kurum
olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat-İslami İlimler fakültelerinin işbirliği
neticesinde tebarüz edecek gayret ve
çalışmaların, söz konusu tutarsız ve kategorik yaklaşımı bertaraf edip toplumu
sahih bir tasavvur ve ortak sağduyu ile
kucaklayacağı aşikârdır.
10. Toplumların en önemli imkânı ve

değeri olan gençliğin, sahih bilgi ve
kuşatıcı bir yaklaşımla, manevi dünyalarına rehberlik edilmesi fevkalade
mühim bir husustur. Zira genç kuşaklar ancak inanç, medeniyet ve değerlerinin izinde, kendilerine ait bir gelecek
inşa edebilirler. Bu sebeple, hakikati
manipüle eden inkârcı ve istismarcı
odak ve akımların, genç kuşakların zihin ve gönül dünyalarında meydana
getirmeye çalıştıkları tahribata engel
olmak, sorumluluk sahiplerine düşen
bir vazifedir. Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle
üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri açılmasında ciddi faydalar mülahaza edilmektedir. Nitekim Diyanet
İşleri Başkanlığı, bu sene 17 Kasım’da
açılışının yapılacağı Mevlid-i Nebi Haftasında, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu tema olarak belirlemiştir. Diğer
taraftan, din eğitiminin örgün eğitim
kurumlarında amaç, içerik, kazanımlar
ve materyal boyutuyla ideal düzeyde
yer alması önemlidir. Ayrıca medyada
ve tüm dijital platformlarda gençlerin,
İslam’ın aydınlık dünyasıyla kolayca
karşılaşıp buluşmalarını temin için nitelikli, kapsamlı ve dikkat çekici çalışmalar yapılması gereklidir. Aynı şekilde
çocukluk ve ergenlik döneminin geliARALIK 2018
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şim evrelerine uygun, kaynağını sahih
dinî referanslardan alan yazılı, görsel ve
eğitsel materyallerin ve programların
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
11. Sorumluluk ve değerlerin ihmal

edildiği bir dünyada sabır, anlayış ve
akl-ı selim ile çözülebilecek sorunlar
ve krizler yönetilememekte ve neticede
şiddet realitesi ortaya çıkmaktadır. Bu
çerçevede, cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımlarla hareket ederek kadını değersizleştirmenin, aşağılamanın ve ona şiddeti reva görmenin hiçbir insani, ahlaki
ve dinî referansının bulunması mümkün değildir. Bilakis insan onurunu zedeleyen; yaşama, inanma, düşünme ve
tercihte bulunma hakkını gasp eden her
türlü oluşum, inanış, gelenek, töre ve
anlayışla hep birlikte mücadele etmek,
her şeyden önce iman ve kulluğun gereğidir. Sadece fiziki boyuta indirgenmemesi gereken şiddetin tamamen önüne
geçilmesi noktasında, yüce dinimizin
adalet ve merhamet ilkelerini, sevgili
Peygamberimizin örnek hayatını, toplumun tüm bireylerine ve katmanlarına ulaştırmak önemli bir vazifedir. Bu
itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün
görevlileriyle, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulması için etkili,
sürekli ve somut önlemlerin alınması
hususunda, sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla
devam edecektir.
12. Din hizmeti konusunda en önemli

hususlardan biri de nitelikli insan kaynağıdır. Zira her bir görev sahası, kendine özgü şartları ve imkânları gereği
farklı formasyonlar gerektirmektedir.
Okul öncesi, kadın, aile, çocuk, genç,
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engelli, hasta, mahkûm, mülteci, yaşlı gibi birçok alanda din hizmetini en
güzel şekilde yerine getirmek için yeterli eğitim almış ve alan bilgisine sahip
personele ihtiyaç duyulmaktadır. Söz
konusu personelin yetiştirileceği kaynak olan İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerimizin bu gerçeğe ve ihtiyaca göre
program açma, branşlaşma, müfredat
oluşturma vb. alanlarda çalışma yapması gereklidir. Nitekim sosyo-kültürel
içerikli din hizmetleri, manevi rehberlik
ve değerler eğitimi ihmale gelmeyecek
özel alanlar olduğundan, devlet teşkilatındaki ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyonu önem arz etmektedir.
13. Bugün İslam coğrafyası savaşlar,

yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik
gibi devasa sorunların kuşatması altında, tarihinin en zor dönemlerinden
birini yaşamaktadır. Daha vahim olanı; İslam’ın temel esaslarında, Kur’an
ve Sünnet’te hiçbir şekilde meşruiyeti
bulunmayan birtakım yapılar, tefrika
ve terör eylemlerini, İslam adına gerçekleştirdiklerini ifade ederek barış ve
esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize, bütün insanlığın geleceğine en
büyük zararı vermektedir. Esasında rahmet vesilesi olan ırk, mezhep, meşrep ve
düşünce farklılıklarının nefret ve kaosa
alet edilmesi, vahim bir cehalet ve büyük bir ihânettir. Bu durum karşısında
sahih dinî bilgiyi, İslam’ın sevgi ve barış
yüklü mesajlarını toplumumuza ve insanlığa sunmak, iç meseleleri kardeşlik
hukuku içinde çözmek için özveri ve
fedakârlıkla, işbirliği içinde çalışmak
bütün Müslümanlar için en büyük sorumluluktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

H A B E R B Ü LT E N İ

Emine Erdoğan, Diyanet’in kadın yöneticilerini ve
müftü eşlerini ağırladı

T

ürkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İl Müftüleri İstişare Toplantısı
vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Devlet
Konukevi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığının kadın mensupları ve müftü eşleri ile
bir araya geldi.
İrşat vazifesine memur edilmiş olmanın,
hak ve halk katında son derece önemli bir mevki olduğunu belirten Emine
Erdoğan burada yaptığı konuşmada,
“Ataullah İskenderi Hazretleri, ‘Allah
katındaki yerinizi bilmek istiyorsanız,
hangi işe memur edildiğinize bakın’
diyor. Sizleri, indirdiği dinin tebliğine
memur eden Rabbimizin, sizlerden beklentisi de büyük olmalı. Hepinize nusret diliyorum. Sizler, dinî ilimleri tahsil
etmiş, tebliğ işine ehliyetli din görevlileri olmak yanında, Rabbimizin kadına
bahşettiği duyarlılıkları da taşıyan özel
varlıklarsınız.” dedi.
Kadın hayatın merkezinde
Misafirlere, sadece kadın meselelerinde değil, hayatın tümüne dair konularda dinin bakışını topluma tefsir eden
makamlarda bulunduklarını hatırlatan
Emine Erdoğan, “Elbette kadını ilgilendiren konular önceliğiniz olabilir. Fakat
kadın, toplumdan kopuk bir varlık değildir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan, hayatın merkezinde bir varlıktır. Bu
nedenle çok yönlü bir sorumluluk taşıyorsunuz.” diye konuştu. Modern dünyanın pek çok sorunu olduğuna işaret
eden Erdoğan, dinin özellikle de İslam’n
saldırı altında bulunduğu böyle bir çağda, insanlara kıbleyi göstermenin kolay
bir iş olmadığını kaydetti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Keza bir yönüyle
yerel ama aynı zamanda geniş bir coğrafyayı tehdit etmesi bakımından, geniş
ölçekli FETÖ kaynaklı sorunlarla karşı
karşıyayız. İnsanlığa, İslam’ın bir barış
dini olduğunu anlatmak kadar, dinimizin bir huzur ve güven limanı olduğunu
da yaşayarak göstermek durumundayız.
Öte yandan, toplumumuzdaki dinî sapmaların başında gelen FETÖ’nün yol
açtığı tahribatı gidermek, yine sizlerin
sorumluluğunda. Müslümanlar her yeni

yüzyılda yeni sorunlarla karşı karşıya
geliyor. Bu nedenle Diyanet makamlarımızın da yeni ihtiyaçlar karşısında yeni
çözüm önerileri üretmesi gerekmektedir. Mesela çevre sorunları, bugün Müslümanları ne kadar ilgilendiriyor? Alarm
veren sorunlar karşısında bir hazırlığımız var mı? Şu istatistik, bu konuda pek
de duyarlı olmadığımızı gösterir nitelikte; 2010 yılında yapılan bir istatistiğe
göre, hac vazifesi için kutsal topraklara
giden 2,5 milyon hacı, ardında 100
milyon plastik su şişesi bırakmış. Geri
dönüşümü olmayan plastiğin, dünyaya
nasıl bir enkaz bıraktığını buradan hesap edebiliriz. Sadece bu örnek bile, bize
yeni sorumluluklarımızın olduğunu işaret ediyor.”
Hayvan hakları konusunda toplum
bilinçlendirilmeli
Hac ibadeti süresince üzerinde tefekkür
edilecek konuların en başında, insanın
evrenle olan ilişkisinin geldiğini anlatan Erdoğan, gündelik hayatın vazgeçilmez olduğu düşünülen birçok şeyin
terk edildiği hac ibadetinin, tüketim
alışkanlıklarını gözden geçirmek için
de bir fırsat olduğunu vurguladı. Hac’da
kazanılan alışkanlıkların hayata da yansıyacağını ve çevre dostu ürün tercihinin gündelik hayatı şekillendirir hâle
geleceğini kaydeden Erdoğan, “Cenab-ı
Hak, Furkan Suresi’nin 63’üncü ayetinde bakın ne buyuruyor: ‘Rahman’ın
kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile
yürüyen kimselerdir.’ Bu ayetin kapsamına, bize emanet edilmiş, misafiri olduğumuz yeryüzüne en az zararı veriyor
olmanın yani had bilmenin vakarı da
dâhil olmalıdır. Bu çerçevede, Diyanet
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teşkilatımız, hac seyahatini, arkamızda
en az karbon ayak izi bırakacak şekilde
tasarlayabilir. Çevre dostu bir hac rehberi, geri dönüşümlü ürünlerin olduğu
bir hac seti hazırlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Çevrenin önemli bir
parçası olan hayvanların hukukunu koruma konusunda da Diyanet’in çabasını
görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, her gün hayvanlara karşı hukuksuz
davranışlarla karşılaştıklarını belirtti.
Hayvan haklarının yalnızca sokak hayvanlarıyla sınırlı bir mesele olmadığını,
insan eğlencesi için meta hâline getirilen
yunuslardan faytonlara, koşulan atlara
kadar her türlü canlının sorumluluğunu
taşımak gerektiğini anlatan Erdoğan,
“Yüce dinimizin Peygamberi, kuşu ölen
bir çocuğa başsağlığına gitmiş, savaşa
giderken anne bir köpek rahatsız olmasın diye ordunun yolunu değiştirmiş bir
rehberdir. Peygamberimizin her konuda
sünnetini ilke edinen biz Müslümanlar,
hayvanlara karşı da onun merhametini
örnek almalıyız.” dedi. Hayvan haklarının da hiçbir surette çevre konularından
ayrı tutulmaması ve bu konuya bütüncül şekilde yaklaşılması gerektiğine değinen Emine Erdoğan, “Diyanet'in hayvan hakları konusunda en hızlı şekilde
çalışmalar yapması ve toplumumuzu bu
konuda, bilinçlendirmesi gerekir. Yeryüzünün tüm sakinlerine merhamet gösterecek yüce kalpleri ancak sizler inşa
edebilirsiniz.” dedi.
Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı
ile Başkanlığımızda görevli kadın daire
başkanları da yemeğe iştirak etti.
S AY I : 3 3 6

ARALIK 2018

H A B E R B Ü LT E N İ

Ailenin güçlendirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı

D

iyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ailenin güçlendirilmesi,
sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve
kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
İmza öncesinde konuşan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
kendileri için çok önemli bir bakanlık
olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle ailenin korunması
konusuna çok önem verdiğini ifade
eden Başkan Erbaş, 81 ilde ve 400’e
yakın ilçede müftülüklere bağlı aile ve
dinî rehberlik büroları bulunduğunu,
buralarda aile bireyleri için rehberlik ve
eğitim hizmeti verildiğini söyledi.
Başkan Erbaş, “Rehberlerimiz, aile içerisinde çıkabilecek problemlerin engellenmesi veya ortaya çıkan problemlerin
çözüme kavuşturulması noktasında
gayret ediyorlar. Aile, milletimizin en
önemli müessesesi olduğu için aile sağlam olduğu zaman toplum da sağlam
kalır.” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise
iki bakanlığın birleşmesiyle kadınlara,
çocuklara, engellilere, şehit yakınlarına
ve gazilere hizmet verildiğini hatırlattı.
Bu protokolle aile içi eğitim ve aileleri
güçlendirme programının artırılacağını dile getiren Bakan Selçuk, kayıt dışı
istihdam ve çalışma hayatına ilişkin

önemli çalışmalar yapılacağına işaret
etti. Başkan Erbaş ve Bakan Selçuk’un
imzaladığı protokol ile ailenin kurulması, aile yapısının ve değerlerinin korunması, ailenin güçlendirilmesi, aileyi ve
aile içinde bireyi tehdit eden problemler
hakkında toplumun duyarlı kılınması,
toplumun sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlerinin yaşadıkları sorunlara
ve bu kapsamda sunulan koruyucu ve
önleyici sosyal hizmetlere yönelik bilinç ve farkındalıklarının artırılması ile
sosyal ve manevi destek hizmetlerini
güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar yapılarak problemlerin çözümüne
katkı sağlanması amaçlanıyor. Protokol
çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın birlikte yürüteceği çalışmalar şunlardır: Aile içi iletişimin artırılması, aile bireylerinin sorun çözme
kapasitelerinin geliştirilmesi, koruyucu

ailelik gibi konularda, toplumda bilinç
ve duyarlılık sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak. Kadının, insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi,
kadına yönelik şiddetle mücadele, töre
cinayetleri gibi konularda ortak çalışmalar yapmak. Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, çocuğa yönelik şiddetle mücadele, çocuklara yönelik sanal ve
gerçek tehlikeler, erken yaşta evlilikler
gibi konularda, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla içeriğinin
ortaklaşa belirlendiği çalışmalar yapmak. Afet ve acil durumlar başta olmak
üzere olağanüstü hâllerde, bireylere ve
gruplara sağlanan psiko-sosyal ve manevi destek çalışmalarını ortak yürütmek. Kurum bakımı altında olan engelli
bireylerin, yaşlı, kadın ve çocuk ile şehit
yakını ve gazilerin belirlenecek kriterler
çerçevesinde, umre organizasyonlarına
katılımını sağlamak.

Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı yapıldı

‘K

ayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP)’ kapsamında,
‘Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme
Faaliyeti Toplantısı’, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk ile Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında, Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP)
kapsamında, SGK ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen ‘Ankara
Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti
Toplantısı’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
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Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. Diyanet
İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda
gerçekleştirilen programda konuşan
Başkan Erbaş, her insanın hayatını devam ettirebilmesi için yeme-içme, giyinme, barınma, korunma gibi temel
ihtiyaçları olduğunu belirterek, ahlaka,
hukuka, iktisada, yönetime, güvenliğe
dair ilimler, teşkilatlar ve sistemlerin,
insanın söz konusu temel gereksinimlerinden doğduğunu ve geliştiğini söyledi. İslam’ın getirdiği prensiplerin de
insanın can, akıl, inanç, mal ve nesil dokunulmazlığını temin etmek ve koruma
altına almak için olduğunu vurgulayan
Erbaş, ilmihâl kitaplarında bu hususlara dikkat çekildiğini söyledi. İslam’ın
müminlere ve insanlığa kazandırdığı en önemli değerlerden birisinin de
‘hak duyarlılığı’ olduğunu vurgulayan
Başkan Erbaş, “Nitekim insanın bütün
varlıkla ilişkisinin temel eksenini hak
kavramı oluşturmaktadır.” dedi.
Farklı mülahazalarla ve beklentilerle
kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını
ihlal etmektir
Ahlaktan iktisada, hukuktan beşeri
ilişkilere bütün alanlarda var olan kul
hakkının en büyük hassasiyeti gerektirdiğinin altını çizen Başkan Erbaş şöyle
konuştu: “Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda, konferansımızda değinmeden geçemediğimiz en
önemli hususlardan birisi, ‘aman ha kul
hakkına dikkat edelim’ ifadesidir. Farklı
mülahazalarla ve beklentilerle kişileri
itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım.
Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet
ve insanlık olarak dikkat etmeliyiz.”
Emeğin gasp edilmesinin kul hakkının
ihlali olduğunu belirten Erbaş, “Hiç
kimse diğerinin hakkını gasp etmeyecek. Kur’an-ı Kerim’de bu konuya çeşitli
ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik
vasıtaların ortadan kaldırılması için
mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü
arada bir gasp edilen kul hakkı vardır.
Dünya aslında bugün bunun ıstırabını
yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, yeryüzündeki sefalet ve yoksulluğun ana sebeplerinden birisinin de
emeğin karşılığının gasp edilmesi olduğunu söyledi.

İşçi de işveren de hukuki ve ahlaki
kurallara bağlı olmalıdır
“Müslümanlar hangi imkânlara, statülere ve farklılıklara sahip olurlarsa olsunlar, öncelikle kardeştirler ve aralarındaki
ilişki kardeşlik ahlakı ve hukukuna uygun olmalıdır.” diyen Başkan Erbaş şöyle
devam etti: “Buradan hareketle birlikte
huzurun, mutluluğun, barışın ve kardeşliğin yolu, iş ve çalışma hayatında da
İslam’ın üzerinde hassasiyetle durduğu
hukuki ve ahlaki kuralların, çalışan ve
çalıştıran taraflarca bilinmesi ve uygulanmasından geçmektedir. Bunun için
gerekli ilkeler ise; samimiyet, dürüstlük,
adalet, ahde ve akde vefadır. Şüphesiz
bu kurallar, hem işveren hem de iş gören bakımından geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, işi yapanların ne kadar bu ilkelere
bağlı kalmaları önemli ve gerekliyse, işi
yaptıranların da en az o kadar bağlı kalmaları gereklidir. İslam dini, çalıştırdığı
kişileri ezen, onların hak ve hukukunu
ihlal eden bir tutumu tasvip etmediği gibi; yaptığı işin gereklerini yerine
getirmeyen çalışanı da tasvip etmez.”
Sosyal Güvenlik Sistemi ve kayıtlı istihdam politikalarının, çalışanı korumayı
hedeflediğini ifade eden Başkan Erbaş,
bu alanda farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için Bakanlıkla
ortak bir eğitim çalışması yürüttüklerini
söyledi. Sorumluluk duygusunun, hak
bilincinin ve bütün erdemlerin kazanılması noktasında en önemli alanlardan
birinin aile olduğunu dile getiren Erbaş,
“Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız, ailenin
sağlıklı şekilde kurulması, yürütülmesi
ve güçlendirilmesine yönelik işbirliği
protokolü de büyük önem taşımaktadır.”
dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise burada
yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik
Kurumunun himayesindeki ‘Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, toplumun her kesiminden
çalışanlara yönelik verimli toplantılar,
faaliyetler gerçekleştirildiğini, projenin
asıl kahramanlarının din görevlileri olduğunu belirtti.
Dinin toplumun en esaslı bağlarından biri, bıraktığı tesirler bakımından
en önemlisi olduğuna dikkati çeken
Selçuk, din görevlilerinin sadece dinî
konulara değil, sosyal problemlere de
çözüm üreterek toplumsal barışa katkıda bulunduğunu ifade etti. Kayıt dışı istihdamın, işverenlere haksız bir kazanç
sağladığını, işçinin hastalık, emeklilik
gibi sosyal güvenlik haklarının elinden
alınmasına sebep olduğunu vurgulayan Selçuk, bu durumun, İslam ve kadim kültür ile asla bağdaşmayacağını,
toplumsal yapıyı temelinden sarsan bir
vahamet niteliğinde olduğunu söyledi.
“Rabbimizin tüm günahların üzerinde
tuttuğu ve Kur’an-ı Kerim’de, bizleri sıklıkla uyardığı bu konunun kul hakkından başka bir şey olmadığına inanıyoruz.” diyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:
“İşte bu aşamada, insanlara inancımızı,
hakkı ve adaleti, güzel ahlakı anlatan
sizlerin devreye girmesi hayatî bir öneme sahiptir. Gerek sohbetlerinizde, vaazlarınızda, vatandaşlarımızı bu konuda
aydınlatmanız, işçi ve işverenlerimizi
bilinçlendirmeniz toplumsal ve manevi bir sorumluluktur. Kayıt dışı istihdam ile mücadelemizde bizlere destek
vereceğinize yürekten inanıyoruz. Bu
sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğinizden şüphemiz yok.”
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Kayıt dışı istihdama ilişkin bilincin ve
farkındalığın eksik olduğuna vurgu yapan Selçuk, “Biz inanıyoruz ki çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımız
sosyal güvencenin ne kadar önemli
olduğunu anladıkça ve bunun vazgeçilemez bir hak olduğunun bilincine
vardıkça, kayıt dışı istihdamın da daha

fazla önüne geçmiş olacağız. Bu nedenle cezalandırmayı değil, rehberlik
etmeye yönelik bir anlayış geliştirmeyi
sağlıyoruz. Sosyal güvenliğimiz için,
ekonomimiz için, topyekûn refahımız
ve çocuklarımız, gençlerimiz için kayıt
dışı çalışmaya izin vermeyeceğiz. Bunu
birlikte başaracağımıza inanıyoruz.”

diye konuştu. Programa, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye
Martı, Osman Tıraşçı ile Dr. Burhan İşliyen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Diyanet İşleri
Başkanlığının yöneticileri ve çok sayıda
personel katıldı.

Başkan Erbaş, Dünya Müslüman Âlimler Birliği
Genel Kuruluna katıldı

Başkan Erbaş: Ümmetin vahdetine âlimler öncülük edecek

D

ünya Müslüman Âlimler Birliği
Genel Kurulunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
İslam coğrafyasının toparlanmasına ve
ümmetin vahdetine âlimlerin öncülük
edeceğini söyledi. Başkan Prof. Dr. Ali
Erbaş konuşmasında, bugün dünyanın
ve özellikle İslam coğrafyasının savaşlar,
yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik gibi
devasa sorunların kuşatması altında zor
ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini söyledi.
Bugün yaşanan bu sorunların çözülmesi
için dünyayı huzura kavuşturacak yegâne
değer olan İslam’ı anlatacak, öğretecek ve
dünyaya tanıtacak olan âlimlere çok büyük görev ve sorumluluklar yüklendiğini
ifade eden Başkan Erbaş, “Coğrafyamızdaki sorunları, ön yargısız bir yaklaşımla,
ötelemeden, gerçekçi, derinlikli, yapıcı
ve ikna edici bir yöntemle, bütüncül bir
bakış açısıyla ele alarak hep birlikle daha
iyi bir geleceği inşa etmek için çalışmak
zorundayız.” dedi.
Irk, mezhep, meşrep farklılıkları,
kavga ve tefrikaya alet edilerek kaos
ve anarşi körüklenmektedir
Müslümanların en temel sorununun
parçalanmışlık olduğunu belirten Baş-
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kan Erbaş, “Bu tabloda, haricî unsurların uyguladıkları politikaların önemli
payı olsa da bizim ümmet olarak özellikle son 2-3 asırdır dünyada yaşananları doğru anlama ve yorumlamadan
kaynaklanan ciddi hata ve zaaflarımızın etkisi yadsınamaz. Bu meyanda,
söz konusu coğrafi parçalanmışlık, zihinsel dağınıklığı da maalesef beraberinde getirmiştir. Böylece, gücünü ve
imkânlarını yeterince kullanamayan
İslam dünyası, emperyalist müdahalelere ve meydan okumalara gerektiği
gibi karşı koyamaz hâle gelmiştir. Diğer
taraftan ırk, mezhep, meşrep farklılıkları, kavga ve tefrikaya alet edilerek kaos
ve anarşi körüklenmektedir.” dedi. İslam coğrafyasının toparlanmasına ve
ümmetin vahdetine âlimlerin öncülük
edeceğini dile getiren Başkan Erbaş,
“Bu anlamda âlimlerin bir araya gelmeleri, ortak akıl, yaklaşım ve söylem oluşturmaları, sorunları beraberce çözmeye
çalışmaları, özellikle temel meselelerde
ortak refleks göstermeleri hayatî önem
arz etmektedir.” dedi. İslam dünyasının
birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Başkan Erbaş şunları söyledi:
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“Küresel oluşumların etkili olduğu bir
dönemde İslam dünyasının dinî kurumları; din hizmeti ve eğitiminin her
yönüyle geliştirilmesi, özellikle sahih
dinî bilginin yaygınlaştırılması, kadın,
aile ve gençliğe yönelik din hizmetleri ve
din istismarını engelleme gibi alanlarda
işbirliği ve ortak çalışmalar yapmalıdır.
Bu bağlamda İslam coğrafyasındaki dinî
teşekküller, sivil toplum örgütleri, fıkıh
kurulları vb. yapılanmalar birbirine alternatif olarak algılanmamalı, bilakis
birbirini destekleyen, imkân ve potansiyelini birleştiren mütemmim teşkilatlar
şeklinde çalışmalıdır.”
Din adına hakikatle bağdaşmayan
söz ve davranışlardan en çok genç
nesiller olumsuz etkileniyor
İhmal edilmemesi gereken önemli bir
konunun da Kur’an ve Sünnet’in doğru
anlaşılıp yorumlanması olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Sahih bilginin
açık, sade, anlaşılabilir, güncel bir dil,
müdellel bir zemin, sağlam bir metodoloji ve öncelikleri dikkate alan ferasetli
bir yaklaşım çerçevesinde sunulmasıdır.
Zira dinî alanda yaşanan bilgi karmaşası, yanlış dinî algı ve tasavvurlar, bireysel
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ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.”
şeklinde konuştu. “Din adına hakikatle
bağdaşmayan söz ve davranışlardan en
fazla Müslümanlar ve bilhassa genç nesiller olumsuz etkilenmektedir.” diyen
Başkan Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: “Referansını dinden aldığını iddia
ederek toplumda bozgunculuk yapan

FETÖ, DEAŞ, Boko-Haram, Şebab ve
ideolojisini ırkçılık ve bölücülük üzerine kuran PKK gibi terör örgütlerinin,
Müslümanlara, birlik, beraberliğimize
ve geleceğimize verdiği zarar ortadadır."
Programa, Dünya Müslüman Âlimler
Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği,

Endonezya eski Sosyal İşler Bakanı Habib Selim Sakkaf ve çok sayıda ülkeden
din âlimi ve akademisyenler katıldı.
İstanbul’da düzenlenen genel kurulda,
konferanslar verildi. Programın sonunda, yeni başkan, yönetim ve üye seçimleri yapıldı.

‘6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi’
Astana’da yapıldı
Başkan Erbaş: Bugün toplum önderlerine düşen en büyük sorumluluk, insanların
temel haklarını savunmaktır

K

azakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen, ‘6. Semavi ve Geleneksel
Dinler Liderleri Kongresi’ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
toplum önderlerine düşen en büyük
sorumluluğun ırk, inanç, renk, coğrafya
farkı gözetmeksizin bütün insanların
temel haklarını savunmak olduğunu
söyledi. Başkan Erbaş burada yaptığı
konuşmada, kongrenin içeriğinin ‘insanlığın barışı ve dünyanın huzuru’
ekseninde oluşturulmasını önemli bulduğunu ifade etti. “Hepimiz müşahede
ediyoruz ki bugün dünyamız, savaşlar,
terör eylemleri, yoksulluk, ümitsizlik
gibi devasa sorunların kuşatması altında, tarihinin en zor dönemlerinden
birini yaşıyor.” diyen Erbaş, yaşanan
sorunların çoğunun, az gelişmiş ve
gelişmekte olan coğrafyalarda ortaya
çıktığına dikkat çekerken, sanayileşmiş
ülkelerde de milyonlarca insanın yoksul
ve mutsuz bir hayatın girdabında olduğunu belirtti. Başkan Erbaş, insanlığın
maruz kaldığı sosyal, kültürel ve manevi sorunları çözme noktasında dinî
liderlere ve din mensuplarına önemli
sorumluluklar düştüğünü kaydetti.
Bütün peygamberler insanların
can, mal, inanç, akıl ve nesil
dokunulmazlığı için mücadele
etmiştir
Dünyadaki imkânlara rağmen insanlığın sürüklendiği sefalete işaret eden
Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Eşitlik,
özgürlük, adil paylaşım gibi kavramlar, yeni dünyanın karizmatik ve umut
veren sloganları olarak öne çıkmasına
rağmen, dünyanın zenginlik kaynak-

larının büyük oranda kullanıldığı bir
çağda insanlık, korkunç bir yoksulluğa
ve sefalete, acımasız bir adaletsizliğe
terkedilmiştir. Daha da vahim olanı, ilk
insan Hz. Âdem’den beri tevhidin bilinmesi, adaletin egemen olması, güzel
ahlakın yaşanması için gönderilen vahiy ve bu değerleri temin için var olan
dinler, zaman zaman tefrikanın, kavganın, anarşi ve terörün payandası olarak
istismar edilmiştir. Bizler biliyoruz ki,
Allah’ın gönderdiği vahiy, kavgayı, ötekileştirmeyi, işgali, haksızlığı asla meşrulaştırmaz ve desteklemez. Zira Hz.
İbrahim’den Hz. Musa’ya, Hz. İsa’dan
Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler, insanların can, mal, inanç,
akıl ve nesil dokunulmazlığı için mücadele etmiştir.”
17

Yeryüzünün kadim medeniyetleri yok
edilmekte
Kudüs’ün işgaline dikkat çeken Başkan
Erbaş, “Bugün, doğudan batıya, kuzeyden güneye, yeryüzünün kadim medeniyetleri yok edilmekte, insanlık, maddeyi putlaştıran ve gücü kutsayan zorba
bir anlayışa teslim edilmektedir. Somut
bir misal olarak; bölgedeki bütün dinlerin ve inançların kutsal saydığı ve âdeta
insanlığın ortak değerlerinin ve bir arada yaşama kültürünün sembolü olan
Kudüs tahrip edilmekte ve işgale maruz kalmaktadır.” diye konuştu. Başkan
Erbaş, “Bugün, bütün din ve düşünce
mensuplarına, toplum önderlerine düşen en büyük sorumluluk, ırk, inanç,
renk, coğrafya, statü farkı gözetmeksizin yeryüzündeki her insanın temel
S AY I : 3 3 6
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haklarını savunmak, hak ve adaletin
yanında olmak, kimden gelirse gelsin
zulmün, haksızlığın ve ötekileştirmenin
karşısında durmaktır.” dedi.
‘Dinler arası diyalog’ olmaz, zulmün
ve adaletsizliğin önüne geçmek için
‘din mensupları arası yardımlaşma
olmalıdır’
Yeryüzünün 7 milyarı aşkın insanın ortak evi olduğunun altını çizen Başkan
Erbaş şunları söyledi: “Dünyamızın meselelerini hep beraber sahiplenmek ve
daha iyi bir hayat ve gelecek için birlikte
çalışmak zorundayız. Bunu yaparken
dinlerin itikadi ilkeler üzerinden değil,

hepimizi etkileyen sosyal, ekonomik,
çevresel vb. sorunlar üzerinden hareket
etmemizin daha makul ve sonuç açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmaların, buluşmaların, tekliflerin ve
projelerin ‘dinler arası diyalog’ olmaz;
‘zulmün ve adaletsizliğin önüne geçmek için din mensupları arası yardımlaşma’ şeklinde olması daha gerçekçi ve
makul olacaktır. Zira insanların inancını tartışmadan, sorgulamadan, ihtiyaçlarını, acılarını, haklarını konuşmamız
gerektiğini düşünüyorum. Nitekim fakirlik, ayrımcılık, gelir dağılımında adaletsizlik, çevre sorunları gibi meseleler,

dünyadaki herkesin etkilendiği ortak
sorunlardır.” Bizler din liderleri olarak
bütün insanları kucaklayacak bir adalet
ve merhamet duygusunu kökleştirmek,
inançların istismar edilmesini engellemek ve özellikle din üzerinden terör
ve anarşi oluşturulmasına engel olmak
için ciddi çalışmalar yapmak zorundayız.” ifadelerini kullanan Başkan Erbaş
sözlerini şöyle tamamladı: “Bunun için
öncelikle, insani değerler zemininde,
ön yargısız ve samimiyetle, çağın meseleleri ele alınarak sorunların gerçek
sebepleri ve çözümleri müzakere edilmeli, makul ve uygulanabilir çözümler
üretilmelidir.”

Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı Oraz’ı ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Kazakistan Müslümanları
Dinî İdaresi Başkanı Başmüftü Serikbay
Oraz ve Kazakistan Toplumsal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev ile ayrı ayrı
görüştü. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
Başmüftü Oraz ile yaptığı görüşmede,

Türkiye ile Kazakistan arasında din alanındaki ilişkilerin daha da ileri noktalara
taşınması gerektiğini söyledi.
Hazret Sultan Camiinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında din alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Kazakistan
Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı Baş-

müftü Serikbay Oraz da Kazak imamlarının din eğitimine sağladığı desteklerinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür
ederek, “Bugün yaklaşık 100 imamımız
Türkiye’de eğitimlerini geliştirmektedir.
Türk kardeşlerimizin her zaman din alanındaki desteğini hissediyoruz.” dedi.

Kazakistan Toplumsal Kalkınma Bakanı Kaletayev ile görüştü

B

aşkan Erbaş ile Toplumsal Kalkınma Bakanı Kaletayev’in yaptığı görüşmede de din alanındaki karşılıklı
ilişkileri geliştirme konuları müzakere
edildi. Görüşmede, Kazakistan’da görev
yapan Türk din görevlilerinin vizelerinin 6 aydan 1 yıla çıkartılması ve her bir
yılda yenilenmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Eğitim alanında sunulan
hizmetlerle ilgili protokol imzalanması
konusunun da ele alındığı görüşmede,
Başkan Erbaş, Bakan Kaletayev ile Başmüftü Oraz’ı protokol imzalamak için
Türkiye’ye davet etti.
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Astana Büyükelçiliğini ve TİKA’yı ziyaret etti

K

azakistan ziyaretleri kapsamında,
Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini
de ziyaret eden Başkan Erbaş, Büyükelçi
Nevzat Uyanık ve elçilik müşavirleriyle
görüşmeler yaptı. Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Kazakistan’daki faaliyetler hakkında sunum yaptı. Türkiye
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Astana ofisini de ziyaret eden
Erbaş, TİKA Ofis Koordinatörü Evren

Rutbil ile bir araya gelerek TİKA’nın Kazakistan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
İki ülke arasındaki dinî ilişkileri Anadolu
Ajansı muhabirine değerlendiren Başkan Erbaş, Kazakistan’daki camilerde 18
Türk imamının görev yaptığını söyledi.
Başkan Erbaş, “İhtisas merkezlerimizde
zaman zaman Kazakistanlı din görevlilerinin bir kısmının eğitimlerini daha
nitelikli hâle getirip gönderiyoruz. Ül-

kelerinde görevlerine devam ediyorlar.
Kazakistan ile din alanındaki ilişkilerimizin daha da ileri noktalara taşınması gerektiğini düşünüyorum. Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesinin bünyesinde
ilahiyat fakültesinin kurulmasını arzu
ediyoruz. Eğer kurulursa nüfusun yoğun olduğu Astana’da olması çok daha
iyi ve faydalı olur.” dedi.

‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi Eğitici Eğitim’ programı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddetin beslendiği hiçbir referans, İslami olamaz

‘A

ilenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Katkısının Sağlanması
Projesi Eğitici Eğitimi’ kapsamında eğitim alan din görevlileriyle bir araya gelen Başkan Erbaş, “Şiddetin beslendiği
hiçbir referans; insani, ahlaki ve İslami
olamaz. Bunu insanımıza iyi anlatma-

lıyız.” dedi. Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen
programda konuşan Başkan Erbaş, ailenin büyük bir hazine olduğunu söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının, aile bütünlüğünün ve huzurunun sağlanması
ve korunması noktasında çalışmalar
yürüttüğünü belirten Başkan Erbaş,
19

eğitimin amacına işaret etti. Erbaş,
“Aile bağlarını zayıflatarak birliğimizi
ve beraberliğimizi tehdit eden en ciddi
tehlikelerden birisi nedir diye sorulduğunda, aklımıza ne geliyor? Şiddet.
Bununla kim mücadele edecek? Bizler
mücadele edeceğiz.” dedi. Aileyle ilgili
Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden örnekler veren Başkan Erbaş, “Maalesef
sorumluluk ve değerlerin ihmal edildiği
günümüzde, sabır, anlayış ve akl-ı selim
ile çözülebilecek sorunlar ve krizler yönetilememekte ve neticede hepimizin
yüksek sesle şikâyetçi olduğu şiddet
realitesiyle karşı karşıya kalmaktayız.
Şiddetin asla ve asla aile içerisine girmemesi gerekiyor. Bu noktada, onurlu
yaşamı idealize eden bir dinin mensupları olarak bizlere büyük sorumluluklar
düşüyor. Buna göre, can taşıyan her
varlığa karşı merhameti merkeze alarak
hareket edip öfkemizin; aklımızı, vicdaS AY I : 3 3 6
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nımızı, merhametimizi esir almasına
mani olmalıyız.” şeklinde konuştu.
Şiddetin beslendiği hiçbir referans;
insani, ahlaki ve İslami olamaz
‘Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en
hayırlı olanınızım.’ hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “Cinsiyet ayrımına
dayalı yaklaşımlarla hareket ederek
kadınlarımızı değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddeti reva görmenin dinî bir yönü, dayanağı ve mazereti
asla olamaz. Zira şiddetin beslendiği
hiçbir referans; insani, ahlaki ve İslami
olamaz. Bunu insanımıza iyi anlatmalıyız. Zaman zaman bu tür yanlışların
dine, İslam’a mâl edildiğini üzülerek
görüyoruz. Bu algıyı bizlerin, hocaların
en kısa zamanda kaldırması gerekiyor.”
dedi. Cahiliye anlayışının sadece bir
çağı değil, bir zihniyeti ve yaşam tarzını
ifade ettiğini, kadına şiddeti reva gören
her türlü anlayışın karşısında yer almak
ve şiddetin her türlüsüyle mücadele
edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, Veda Hutbesi’nde kadınların,
Allah’ın emaneti olarak ifade edildiğine
işaret etti.

İnsan onurunu zedeleyen her türlü
anlayışla mücadele etmek, insani ve
İslami bir vazifedir
Başkan Erbaş, amaçlarının ailenin muhabbet dolu ortamını korumak ve huzurlu yuvaların oluşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ederek şunları
söyledi: “Yıkım, acı, gözyaşı ve nedametle neticelenen şiddetin, vicdan ve insaftan yoksun fotoğrafı karşısında susmak
ve hiçbir şey yapmamak, mümine muvafık bir tavır değildir. Dolayısıyla insan onurunu zedeleyen, yaşama, inanç,
düşünce ve tercihte bulunma hakkını
gasp eden, insanlığa tahakküm edici bir
düşünceyi dayatmaya çalışan her türlü
oluşum, yaklaşım ve anlayışla hep birlikte mücadele etmek, her şeyden önce insani ve İslami bir vazifedir. Diyanet İşleri
Başkanlığımız bütün görevlileriyle, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin
son bulup bundan sonra yaşanmaması
için etkili, sürekli ve somut önlemlerin
alınması adına yapılacak çalışmalarda,
bireysel ve kurumsal sorumluluğunun
gereklerini yerine getirmeye azim ve
kararlılıkla devam edecektir.” Hocaların

toplumda önderlik vasfı bulunduğunu, şiddetin önlenmesi ve merhametin
yerleşmesi için hocalardan azami gayret
beklediklerini ifade eden Başkan Erbaş,
“Şiddetin her türlüsünün önlenmesi
mevzusunda farkındalık ve duyarlılığı
artırmak, cami ve cami dışı mekânlarda
vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin
adalet ve merhamet ilkelerini ve sevgili
Peygamberimizin örnek hayatını toplumun bütün katmanlarına ulaştırmak
öncelikli hedefimiz olacaktır.” dedi.
Projenin başarılı olması temennisinde
bulunan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün mensupları, fedakâr ve
özverili çalışmaları ile özellikle Aile ve
Dinî Rehberlik bürolarıyla milletimizin
aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu
çalışmalar hepimizin katkıları ile her
geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha
da gelişecek ve güçlenecektir.” dedi. Üç
gün süren eğitim programının açılışına, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye
Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü
Bünyamin Albayrak ve 81 ilden gelerek
eğitime katılan Aile ve Dinî Rehberlik
Bürosu (ADRB) koordinatörleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tunceli’de
leri ve din eğitiminde, hem de bütün
kurumlarımızın hizmetleri noktasında
nitelikli çalışmalar olursa, bundan herkes mutlu olur. Biz de mutlu oluruz.
Onun için birlik beraberlik içerisinde
bu çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz.”
dedi.

‘İ

l Buluşmaları’ kapsamında Tunceli’ye giden Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, programlarına Tunceli Valiliğini ziyaret ederek başladı. Vali
Tuncay Sonel’i makamında ziyaret eden
Başkan Erbaş, Tunceli’de bulunmaktan
duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan
Erbaş, Vali Sonel’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tuncelilere selamlarını iletti.
‘İl Buluşmaları’ kapsamında illerde yaptıkları temaslarını anlatan Erbaş, “Bu-
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gün güzel ilimiz Tunceli’de Cuma namazını kılacağız. Üniversitemizi ziyaret
edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla
bir araya geleceğiz. Burada kardeşlerimizle çeşitli görüşmelerimiz olacak,
fikir alış-verişinde bulunacağız.” dedi.
Vali Sonel’i çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Erbaş, “Bütün ekibinizle
birlikte Tunceli’ye hizmet ediyorsunuz,
çok güzel intibalar bırakmışsınız. İnşallah, el birliği ile kardeşlerimize çok güzel hizmetler yaparız. Hem din hizmet20

Kendisini Tunceli’de görmekten mutlu olduklarını dile getiren Vali Tuncay
Sonel, Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Vali
Sonel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın destekleriyle kente yaptıkları hizmet ve yatırımlardan dolayı huzur ve barışın hâkim olduğunu söyledi.
Erbaş’a, sunum hâlinde Tunceli’ye yapılan yatırımları ve yörenin doğal güzellikleri ile yöresel ürünlerini anlattı.
Valilik ziyareti sonrası Paşalar Camiinde hutbe irat ederek Cuma namazını da
kıldıran Başkan Erbaş, cami çıkışında
vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Erbaş daha sonra beraberindeki
heyetle caminin yanında bulunan İl
Müftülüğünü ziyaret etti. Başkan Erbaş,

H A B E R B Ü LT E N İ

İl Müftüsü Aşır Durgun’dan, ilde yürütülen din eğitimi ve din hizmetleri hakkında bilgi aldı. “Her camimizi bir suffe, bir mektep hâline getirelim.” diyen
Başkan Erbaş, camilerin sadece namaz
kılınan yerler değil, insanların temel
dinî bilgilerini almasında ve bilinçlenmesinde çok önemli mekânlar olduğu-

nu belirtti. Kur’an kurslarının önemine
vurgu yapan Başkan Erbaş, “Diyanet
İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki tüm
kardeşlerimiz, Allah Rasulü Efendimiz
(s.a.s.) vasıtasıyla kendisine gönderilen
bu Kitabı okumayı öğrensin, anlamaya çalışsın ve hayatını ona göre tanzim
etsin.” dedi. Ziyarette Başkan Erbaş’a,

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Başkan
Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri
Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr.
Cenksu Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu da
eşlik etti.

Munzur Üniversitesi öğrencilerine ‘Bilgiden Bilince’ konulu konferans verdi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Biz, sevgi medeniyetinin çocuklarıyız
bireyleri ve toplumları meşgul ediyor.”
ifadelerini kullandı.
İnsanlığın devasa meselelerini çözme
noktasında Kur’an ve sünnet en
büyük imkândır

‘İ

l Buluşmaları’ kapsamında, Munzur
Üniversitesi öğrencileriyle buluşan
Başkan Erbaş, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Erbaş, “Bugün de Tunceli’de
Munzur Üniversitesinde sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Bu sohbetimize iştirak ettiğiniz için
hepinize peşinen teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Vahiy olarak gelen ilk
ayetlerden alınacak dersler olması gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Bizim
medeniyetimizin mensupları elinde
kitap ve kalem olduğu asırlarda ilimle,
irfanla, bilgiyle, hikmetle yoğunlaştığı
ve yoğun bir şekilde bilgi üretme noktasına eğildiği süreler içerisinde hep yükseldi, hep yeni şeyler ortaya çıkardı, hep
dünyaya ışık tuttu. Zaten ilim, bilgi olmazsa dünya karanlıklar içerisinde kalır. O yüzden Kur’an kelimesi de okunan
kitap anlamına geliyor ki gerçekten çok
manidardır.” ifadelerini kullandı. Bilginin büyük bir güç olduğunu ve bilgiyi
iyilik için kullanmak gerektiğine vurgu

yapan Başkan Erbaş, “Değerli gençler!
Kur’an’daki fert ve toplum olarak sağlıklı bir şuura ve bilince sahip olmanın
yolunun düşünen bir toplum, akleden,
tefekkür ve tebeddül eden insan vurgularından da anlaşılacağı üzere ilim ve
bilgi yolundan geçtiği aşikârdır. Yapmamız gereken, günümüzde de daha evvel
ecdadımızın bilgiyle yükselttikleri medeniyeti, tekrar ilim ve bilgi ekseninde
yükseltme çabasını geliştirmemizdir.”
dedi.
Küresel boyutta algı operasyonları
ve sanal gündemler bireyleri ve
toplumları meşgul ediyor
Kur’an ve sünneti, İslam’ın kaynak
eserlerini ve İslam medeniyetini tanımak noktasında eksiklikler olduğuna
değinen Başkan Erbaş, “Belki de son
2-3 asırdır yeni dünyayı yöneten ve
dünyanın gidişinden memnun olan bir
azınlık, geri bırakılmış ülkelerin cahil
kalmasını istiyor ve âdeta onları bilgiden uzaklaştırmak için küresel boyutta
algı operasyonları ve sanal gündemlerle
21

Müslümanların güçlü olduğu dönemlerde insanların yeryüzünde huzur ve
güven açısından daha iyi konumda olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Zira İslam
toplumları Kur’an ve sünneti esas alarak
bir hayat, toplum ve medeniyet inşa etmişlerdir. Dolayısıyla bugün insanlığın
devasa meselelerini çözme noktasında
Kur’an ve sünnet en büyük imkândır.”
dedi. İslam toplumlarında yaşanan sorunların sebeplerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi gerektiğine değinen
Başkan Erbaş, “Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin her zaman takipçisi, hatta
mahkûmu olmaya mecburdur.” ifadesini kullandı. Batı’nın teklif ettiği değerlerin, insanlığın özlediği huzuru ve güveni
tesis edemediğini söyleyen Erbaş, “İslam
dünyası, insanı ve hayatı inşa edecek bir
bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif
edebilmiş değildir.” diye konuştu. İslam
dünyasında bilgi alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken Başkan Erbaş, “İslam vahyinin her aşamasında insana akletmeyi, araştırmayı öğütleyen emirlerin
varlığı, bilgi ve ilim üreten bir toplum
idealini ortaya koymaktadır. İnsanın öğrendiği bilgiyi hayatında tatbik etmesi,
bilgiyi bir şuur ve bilince dönüştürmesi
ise bilgi sahibi olmanın ideal formunu
oluşturmaktadır.” diye konuştu. Bilgi
ve inanç birlikteliği konusuna değinen
Erbaş, İslam’ın doğru anlaşılmaması
sorunundan bahsederek şunları söyledi: “Ümmet coğrafyasının siyasal, kültürel, ekonomik, askeri açıdan küresel
müdahalelere maruz kaldığını hepimiz
biliyoruz. Ancak bütün bunların ötesinS AY I : 3 3 6
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de özellikle son asır boyunca İslam coğrafyasının inanç dünyasına, medeniyet
değerlerine, ümmetin ortak zeminine
ve algısına yönelik ciddi müdahalelerin
varlığına şahit oluyoruz. Herkesin yaşama özgürlüğünü en mukaddes ve en dokunulmaz hak olarak ilan eden İslam’ın
muazzez kavramlarının, masum insanların hayatlarına kast eden terör örgütleri tarafından istismar edilmesi, söz
konusu örgütlerin din anlayışının ne kadar sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Referansını dinden aldığını iddia
ederek toplumda bozgunculuk yapan
DEAŞ, Boko-Haram, FETÖ, Eş-Şebab
gibi terör örgütleri, İslam’ın üstün ahlak
ilkelerinden uzaklaşmanın, vahiy ile insanlığa sunulan bilginin doğru öğrenilmemesinin, yanlış bir din ve peygamber
tasavvurunun neticesidir. Diğer yandan,
dinî argüman ve sloganlar kullanarak
İslam’ın en mukaddes değerlerini ve
kavramlarını istismar eden terör örgütlerinin küresel müdahalelerle, uluslararası faktörlerle, vekâlet savaşlarıyla ilgili
boyutunun varlığı da inkâr edilemez.
Yanlış din algısı, yanlış bilgilendirme ile
ve insanları cahil bırakma şeklinde toplumlar ifsat edilmeye çalışılıyor. Bizler
bunun bilincinde olacağız ve üniversite
gençleri olarak, aydın insanlar olarak
yakınlarımızdan başlamak suretiyle etrafımızı uyarmaya, bilinçlendirmeye
çalışacağız.”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak
sahih dinî bilgiyle insanlarımızı
buluşturma konusunda elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak mümkün olduğunca sahih dinî
bilgiyle insanlarımızı buluşturma konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini; bu konuda hem yaygın din
eğitimi noktasında, hem de Milli Eğitim
Bakanlığıyla, üniversitelerle, ilahiyat fakülteleriyle işbirliği yaparak insanımıza,
gençlerimize, çocuklarımıza sahih dinî
bilgiyi ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Farklı alanlarda insanın kendisini yetiştirmesi gerektiğini belirten Başkan
Erbaş, “Değerli gençler! Bizim amacımız, hem bilgi, hikmet, ilim, irfan noktasında kendimizi geliştirmek, hem de
insanımıza çeşitli konularda yardımcı
olmaktır. Sizler üniversiteyi bitirdikten
sonra nerede, hangi vazifeyi yapıyor
olursanız olun, mutlaka rol model insanlar olmalısınız.” dedi.
Biz sevgi medeniyetinin çocuklarıyız
İnsanların birbirine karşı tahammülü
olması gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Biz sevgi medeniyetinin çocuklarıyız, bir birbirinizi sevmedikçe cennete
giremezsiniz, iman etmedikçe cennete
giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe
de gerçekten iman etmiş olamazsınız
diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz

her zaman birlik, beraberlik içerisinde
hareket eden ve bu birliğimizi, beraberliğimizi, inancımıza da dayandırarak
zenginleştiren bir toplumuz, böyle bir
medeniyetin çocuklarıyız.” dedi. İnsanların birbirine karşı güler yüzlü olması gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş,
“Nerede zulüm varsa, o zulmün olduğu
yerdeki insanların inancına bakılmadan, o zulmü durdurmak lazım. İnancı
ne olursa olsun, insandır neticede. Hz.
Ali (r.a.), ‘İnsanlar ya dinde kardeş ya
da yaratılışta eştir.’ diyor. Hepimiz Hz.
Âdem’den yaratıldık, hepimiz insanız,
insan olma noktasında kardeşiz.” dedi.
Başkan Erbaş konuşmasını, “Toplumumuz huzurlu olsun, insanlarımız mutlu
olsun, birlik ve beraberlik içerisinde, bu
topraklarda mutlu bir şekilde yaşayalım.’ temennisiyle bitirdi.
Başkan Erbaş, Munzur Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’i de makamında ziyaret ederek fikir teatisinde
bulundu. Başkan Erbaş’a ziyaretlerinde,
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Başkan
Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri
Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr.
Cenksu Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl
Müftüsü Aşır Durgun da eşlik etti.

Başkan Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, ‘İl Buluşmaları’ kapsamında
bulunduğu Tunceli’de, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını da ziyaret etti.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında şeref defterini imzalayan Başkan
Erbaş, İl Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Vedat Çolak ile görüştü.
Başkan Erbaş, güvenlik güçlerinin yurt
içi ve yurt dışında terör örgütleriyle
canla başla mücadele ettiklerini söyledi.
Kahraman güvenlik güçlerine dua ettiklerini dile getiren Erbaş, “Dualarımız
her zaman sizlerle beraber. Rabbim yar
ve yardımcınız olsun.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Tuğgeneral Vedat Çolak, Başkan Erbaş’a
teşekkür etti. “Terör unsurlarının hepsini yok edip ülkemize tamamen huzur ve
refahı taşıyacağımıza inanıyorum.” di-
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yen Çolak, terörle mücadelede sağlanan
başarıda en büyük etkenin vatandaşların
verdiği büyük destek olduğunu söyledi.
Çolak’a, üzerinde Bakara suresinden şe22

hitlerle ilgili ayetin yazılı olduğu plaket,
Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye
eden Erbaş’a, Çolak da temsili Mehmetçik minyatürü takdim etti.

H A B E R B Ü LT E N İ

Tunceli’de güvenlik güçleriyle buluştu

T

unceli'de 2’nci Jandarma Komando Özel Harekât Tabur
Komutanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Erbaş, Jandarma ve Polis Özel
Harekâtla bir araya geldi. Jandarma
Özel Harekât ve Polis Özel Harekât

birlikleriyle öğle yemeğinde bir araya
gelen Erbaş, polis ve jandarmalara öğlen namazını kıldırdı. Namazın ardından Kur’an-ı Kerim okuyan Erbaş, polis
ve askerlere başarılar diledi. Başkan Erbaş, “Rabbim bütün şehitlerimize rah-

met eylesin, gazilerimize şifalar versin,
silahlı kuvvetlerimize muvaffakiyetler
versin. İçteki ve dıştaki düşmanların
hainliklerinden tüm güvenlik güçlerini
muhafaza buyursun inşallah.” diye dua
etti.

Başkan Erbaş, Tunceli’de cemevini ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Tunceli’de cemevini ziyaret etti. ‘İl Buluşmaları’ kapsamında
Tunceli’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bektaş-ı
Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma
Derneği Cemevini ziyaret etti.
Başkan Erbaş’ı, Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, beraberindeki dedeler ve vatandaşlar karşıladı. Ziyaretin, birlik ve
beraberlik açısından gelecek nesillere
verilecek en büyük mesajlardan birisi olduğunu vurgulayan Erbaş, “Alevi
toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz. Öyle bir
ayrıma yol açmak isteyenlere de hep
birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz.”
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın selamını ileten Başkan Erbaş, Alevilerin cemevlerine yasal statü
verilmesi talebine ilişkin olarak, devlet
büyüklerinin talepleri karşılama noktasında gayret içerisinde olduklarını
belirtti. Hz. Peygamberin (s.a.s.) nesli
olan bütün Ehl-i Beyti tarih boyunca
bağırlarına basan bir millet olduklarını
vurgulayan Erbaş, “Kur’an’ı bir, Peygamberi bir, kıblesi bir, Peygamberin nesli
olan Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz.
Hüseyin’i tarih boyunca bağırlarına basmış, milletimizin hiçbir ferdinin onları
sevgiden uzak tutmayan bir medeniyetin fertleri olarak, elhamdülillah birlik
ve beraberlik içerisinde bugüne kadar
geldik, bundan sonra da kıyamete kadar
hep birlikte devam edeceğiz inşallah.”

şeklinde konuştu. Her ailede Peygamberin (s.a.s.) neslinden bir ismin olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Ehl-i
Beyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız
yok. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik
güçlenerek devam edecek.” dedi.
Barışın, birliğin, beraberliğin devamı
için hep birlikte elimizden geleni
yapacağız
İslam’ın barış dini olduğunu belirten
Başkan Erbaş, “Hepiniz toptan Allah’ın
ipine yani Kur’an-ı Kerim’e sarılın. Tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz. Rabbimiz fitneye, fesada fırsat vermeyiniz buyuruyor. Biz de dolayısıyla
hep birlikte elele fitneye, fesada fırsat
vermeden birliğimizi, beraberliğimizi
devam ettireceğiz. Daha huzurlu, daha
mutlu, daha barış içerisinde bir toplum
olacağız inşallah. Barışın, birliğin, beraberliğin devamı için hep birlikte elimizden geleni yapacağız.” dedi. Tunceli’ye

ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanının
geldiğini ifade eden Dernek Başkanı ve
Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt,
ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ziyaretleri için Başkan
Erbaş’a teşekkür eden Yurt, “Ziyaretiniz
bizi onurlandırmıştır, şereflendirmiştir. Ziyareti, İslam birliği, beraberliği ve
İslami kardeşlik açısından çok önemli
bir adım olarak görüyoruz.” dedi. Programın sonunda Başkan Erbaş, Yurt’a,
Kur’an-ı Kerim hediye etti. Yurt da
Erbaş’a, Hz. Ali’nin temsili fotoğrafının
işlemeli olduğu el dokuması halı takdim
etti. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Tunceli
Valisi Tuncay Sonel, Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek
Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu
Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü
Aşır Durgun da eşlik etti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam’ın özünde tevhit ve vahdet vardır

T

unceli’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat
önderleri ile bir araya gelen Başkan Erbaş, İslam’ın özünde tevhit ve vahdet olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş, Tunceli’nin sahabe döneminde

İslam’a kapılarını açmış bir bölgenin
şehri olduğunu söyledi.
Medeniyetimizin en önemli
unsurlarından birisi muhabbettir
İslam dininin barış dini olduğunu ifade
23

eden Başkan Erbaş, “Bizim inancımızın,
medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi muhabbettir. Müslüman,
muhabbet, barış, sevgi insanı demektir. Biz, sevgi medeniyetinin çocukları,
sevgi medeniyetinin mensuplarıyız.
S AY I : 3 3 6
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Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaş’a, Baba
Mansur’dan Ağuiçen’e, Horasan ve
Anadolu ile evliyanın temsil ettiği irfan
yolu; Anadolu’muzun ve Balkanların
gönül dünyasına asırlardır hitap etmiştir.” dedi. Medeniyetimizdeki irfan geleneğinin canlılığını sürdürdüğünü dile
getiren Erbaş, “Hak-Muhammed-Ali
anlayışıyla Allah’ın varlığını ve birliğini,
rahmet peygamberi Hz. Muhammed’in
peygamberliğini, Hz. Ali Efendimizin
evliyanın piri olduğunu esas alan geleneğimiz, bin yıldan beri Anadolu’muzun önemli unsurlarındandır. İrfan
geleneğimizin ‘Edeb Yâ Hû’ kalıbıyla
ifade ettiği; eline, diline, beline sahip
olma düsturunu esas kabul edip, hayatı anlamlandıran ocaklarla devam eden
bu geleneğimiz, bugün de canlılığını
sürdürmektedir. Kelime-i tevhitlerin,
‘Hû’ların çekildiği bu erkânlar geç-

mişten günümüze, tekke ve dergâhlar
gibi kurumsal mekânlarda ya da yeteri büyüklükteki evlerde icra edilmiştir. Başkanlığımız günümüzde farklı
sosyo-kültürel etkinliklerle birlikte
Hak-Muhammed-Ali anlayışına dayalı
geleneğimiz ve edeb erkânının yürütüldüğü söz konusu yapıların mecrasında
yapılan faaliyetleri, tarihimize ve dinî
geleneğimize sahip çıkma anlamında
önemli görmektedir.” dedi. Tevhit ve
vahdetin, İslam’ın en önemli unsurlarından olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Vahdet, toplumsal birlik demektir.
İslam’ın özünde hem tevhit hem de
vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş,
“Ülkemizin en zor anlarında müftülerimiz, görevlilerimiz, imamlarımız, dedelerimiz, kanaat önderlerimiz hep el
ele vermedik mi? Ülkemizi işgal etmeye

kalkanları birlikte püskürtmedik mi? 7
cephede birlikte göğüs göğse savaşmadık mı?” diye konuştu. Diyanet İşleri
Başkanlığının tüm personeliyle birlikte
milletimize hizmet etmeye çalıştığına
işaret eden Erbaş, “Birliğin, beraberliğin
en iyi gösterildiği yer, ülkemizde, vatanımızda; bayrağımızla, milletimizle ilgili herhangi bir sorun olduğunda omuz
omuza gayret etmemiz, mücadele etmemizdir. 15 Temmuz gibi bir karanlık
gece, bir işgal girişimi yaşadık. O zaman
birlikte olduk, beraber olduk. O kötü
günleri, Allah bir daha göstermesin inşallah. Çoluğumuz çocuğumuzla, gencimiz yaşlımızda, kadınımız erkeğimizle hep birlikte, vatanımızın hem huzuru
hem maddi ve manevi kalkınması için
hep beraber olacağız.” dedi.

Tunceli’de din görevlilerine hitap etti

T

unceli’de din görevlileri ile bir araya
gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, “15 Temmuz zaferi olmasaydı, bugün her birimiz bir cephede
olurduk.” dedi.
Başkan Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmasına, programa katılan Vali Tuncay
Sonel’e teşekkür ederek başladı. 15
Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini hatırlatan Erbaş, “15 Temmuz’da
zafer kazanılmamış olsaydı, bugün kurtuluş savaşındaki sarıklı mücahitler gibi
her birimiz bir cephede savaşıyor olacaktık. Böyle işgal girişimlerinden Allah
muhafaza buyursun.” dedi. Din görevlisinin bir diğer adının da hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri olduğunu ifade
eden Başkan Erbaş, “Bizler gönülleri
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din-i mübin-i İslam ile fethetmeye çalışırsak, ‘O hayırda Allah için koşanlar var
ya, işte Allah’a en yakin olan onlardır.’
buyuruyor Rabbimiz, biz o ‘yakinlerden’
olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.
Camilerin sadece namaz kılınan bir yer
olmadığının altını çizen Erbaş, “Camilerimiz aynı zamanda mektep ve medresedir. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Onun için camilerimiz gün boyu
açık olacak. Biz cemaatimizin hocası ve
muallimi olacağız.” dedi. Cahiliye döneminde yaşanan sorunları hatırlatan Erbaş, “Kız çocukları o gün, bedenen diri
diri toprağa gömülüyordu. Bugün ise
kız çocukları ruhen gömülüyor. Onları
kim muhafaza edecek. Kızlara da erkeklere de eğer biz sahip çıkmazsak, onlara
24

sahip çıkan öyle eller var ki, sırf onları
alsınlar, dinden imandan koparsınlar
diye örgütler kuruluyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız.” dedi.
Taşlansak bile vazgeçmeyeceğiz
İrşat faaliyetlerinde Hz. Peygamberin
metoduyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Korkutmadan müjdeleyerek, zorlaştırmadan
kolaylaştırarak insanların gönüllerini
fethedeceğiz.” dedi. Hz. Peygamberin
İslam’ı tebliğ ederken çektiği sıkıntıları
anlatan Başkan Erbaş şöyle devam etti:
“Asr-ı Saadet kolay mı oldu? Peygamber
Efendimizin Taif ziyaretini bir düşününüz. Peygamber taşlandı, ayakları kanlar
içerisinde kaldı. Hangimiz taşlandık. Bir
yere sohbete gidip de taşlanan hocamız
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Kur’an-ı Kerim’in ahlakıyla
çocuklarımızı tanıştırmalıyız

var mı? Taşlansak bile vaz geçmeyeceğiz.
Peygamberin varisi olmak öyle kolay değil. Onun için işimiz vaktimizden çok.
Gece yattığımızda bile başımızı iki elimizin arasına alıp ‘ben yarın ne yapmalıyım da bir insanın gönlüne girmeliyim.’
Bunu düşünerek uyumazsak, o zaman
biz vazifemizi yapmış sayılmayız.”
Biz her açıdan onlara örnek olacağız
İlk inen ayetlere işaret eden Başkan
Erbaş, İslam medeniyetinin mayasının
ilim, irfan, bilgi ve hikmetle atıldığını
söyledi. Başkan Erbaş, din görevlisinin
insanları kötülüklerden kurtarmak için
çalışırken, ‘Ey örtüsüne bürünen, kalk
ve uyar.’ ayetinin, onların daha çok ça-

lışması için motivasyon kaynağı olması
gerektiğini kaydetti. Din görevlisinin
insanların gelmesini beklemeden, onlara gitmesi gerektiğine dikkat çeken
Erbaş, “Biz rehberiz, önderiz. İyiliklere çağıran, kötülüklerden men eden
insanlarız.” dedi. İrşat faaliyetlerinde
birbirinden farklı kitlelere hitap ettiklerini dile getiren Başkan Erbaş şöyle
konuştu: “Okumaya zaman ayırmalıyız.
Çok okumalıyız. Bu konuda Kur’an-ı
Kerim’de bir emir var. ‘Hikmet ve güzel
hasene ile Rabbinin yoluna davet et.’ Bizim medeniyetimizin en önemli ayağı
ilim, irfan, bilgi ve hikmettir. Biz okumazsak toplum okur mu? Biz her açıdan
insanlara örnek olacağız.”

FETÖ’nün insanların inançlarını istismar ederek çocuklarını aldığını hatırlatan Erbaş şunları söyledi: “Büyük
bir güç oluşturdular. Bu gücü de niye
oluşturdukları, 15 Temmuz’da ortaya
çıktı. Daha önce de emareleri görüldü
ama 15 Temmuz’da onların ülkemizi,
vatanımızı işgal etmek isteyen düşmanlara aracılık yapma gibi bir vazifeleri olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz’da zafer
kazanılmamış olsaydı, bugün kurtuluş
savaşındaki sarıklı mücahitler gibi her
birimiz bir cephede savaşıyor olacaktık. Böyle işgal girişimlerinden Allah
muhafaza buyursun.” Din istismarı ile
mücadelede tüm Türkiye’de yaptıkları
çalışmalara dikkat çeken Erbaş, “Dini
istismar eden şahıs, grup, yapı bunları
teşhir ediyoruz. Bunlarla ilgili kitaplar
yazıyoruz. Bu kitapları vatandaşlarımıza
dağıtıyoruz.” diye konuştu. Programa,
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Başkan
Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri
Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr.
Cenksu Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl
Müftüsü Aşır Durgun ile çok sayıda din
görevlisi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya’da
Sakarya Orhan Camiinde vatandaşlara hitap etti
Başkan Erbaş: Sünnet olmadan Kur’an anlaşılır mı?

T

arihî Sakarya Orhan Camiinde sabah namazı kıldıran Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, “Sünnet olmadan Kur’an
anlaşılır mı?” dedi.

Sabah namazının ardından cami cemaatine seslenen Başkan Erbaş, “Sünnet
olmadan Kur’an anlaşılır mı?” dedi. Erbaş, “Bu güzel seher vaktinde, fecir za25

manı üzerimize sağanak sağanak yağan
Allah’ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Tövbe ve istiğfarlaS AY I : 3 3 6
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rımızı makbul eylesin. ‘Âmin’ diyen biz
mümin kullarını umduklarımıza nail,
korktuklarımızdan emin eylesin.” dedi.
‘Allah için çalışmak nasıl olmalı?’ konulu
bir sohbet gerçekleştiren Başkan Erbaş,
en güzel amelin Allah’a ibadet etmek
olduğunu ifade etti. İlk inen ayetlerden
sonra gelen Müddessir Suresinin anlamına dikkat çeken Erbaş, “İkinci gelen
vahiy buydu, ‘uyar.’ Kimi uyaracak Allah
Rasulü Efendimiz? Karanlıklarda olan
insanları uyaracak, bütün insanlığı; evrensel bir mesaj. Sadece Mekkelileri
değil, sadece Medinelileri değil, sadece akrabalarını değil, bütün insanlığı.
Kalktı hemen Allah Rasulü Efendimiz.
Ömrünün sonuna kadar onun kalbinde,
gönlünde, zihninde ‘kalk ve uyar’ emri
hep haykırdı âdeta. Zihnine, kalbine indirilen bu ayet, dilinden bütün insanlara
davet olarak yansıdı. Kalktı ve uyardı.
Bugün bu emanet hepimizin üzerinde.
Allah’ın dinini yaşamaya çalışanların,
hepimizin üzerinde.” diye konuştu. O
dönemdeki insanların içinde olduğu karanlığın, cehaletin bugün de olduğunu
ifade eden Başkan Erbaş, “Kalkacağız ve
uyaracağız. Sadece çocuklarımızı, etrafı-

mızı değil, herkes bizden bunu bekliyor.
Duracak dakikamız yok, hep beraber
gayret etmemiz gerekiyor. Yeter ki biz
gayret edelim, çalışalım. Gayret edenlere, kalkıp uyaranlara Rabbimiz muhsinler diyor. Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde, ‘Allah muhsinleri sever.’ diyor. Allah
bir kulu severse, o kul artık Allah’ın
rızasına ulaşmış demektir. Allah hepimizi muhsinlerden eylesin.” dedi. ‘Sana
ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.’
ayetini okuyarak ibadetlerde devamlılığın önemini vurgulayan Başkan Erbaş,
“Kulun Allah’tan razı olması, O’nun tüm
emirlerine hiçbir taviz vermeden eksiksiz bir şekilde riayet etmesi demektir.
Allah’ın emirlerine rıza göstermektir. Bu
yapıldığında kuldan da Allah razı olur.”
şeklinde konuştu. Nefsin yedi mertebesinin olduğunu ve en üst mertebeye ancak ibadetlerle varılabileceğini belirten
Başkan Erbaş, “Bunun için ibadet lazım,
namaz lazım, oruç lazım, hayır hasenat
lazım, tevbe istiğfar lazım, zikir lazım,
diğer ibadetler lazım.” dedi. “Kur’an-ı
Kerim’in ve sünnetin hedefi, Allah’ın
razı olduğu kâmil bir nefse sahip olan
bir kul oluşturmaktır.” diyen Başkan

Erbaş, bunun için ise ibadet etmek ve
kötülüklerden uzak durmak gerektiğini
söyledi. İbadetlerin, Allah’a daha iyi bir
kul olmayı sağladığını ifade eden Başkan Erbaş, “Kul, ibadet yaparak kulluğunu yerine getirir.” dedi.
‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ve Mevlid
Kandili’nin 19 Kasım’da idrak edileceğini söyleyen Başkan Erbaş, haftanın
önceden ‘Kutlu Doğum Haftası’ olarak
kutlandığını, şimdi de tüm dünyayla
birlikte Hicri takvime göre ‘Mevlid-i
Nebi Haftası’ olarak kutlanacağını; konusunun da ‘Peygamberimiz ve Gençlik’
olduğunu belirtti. Sünneti dışlayan birtakım yanlış anlayışların ortaya çıktığını
belirten Erbaş, “Hurafelerle, yanlışlarla,
sünneti dışlayarak, sünneti öteleyerek
birtakım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılır mı? Peygamberimizin hayatını, Peygamberimizin sünnetini bilmeden Kur’an anlaşılır
mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil. Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır. Kur’an’ı anlamak
için sünnetten yararlanacağız, sünneti
anlamak için Kur’an’dan yararlanacağız.
Birbirinden ayrılması imkânsız.” dedi.

Sakarya’da din görevlileri ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar

S

akarya’da din görevlileriyle buluşan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar.”
dedi.
Sakarya’da din görevlileri ile bir araya
gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, din görevlilerinin peygamberin varisi olduğunu ifade etti. Erbaş,
peygamberin, şahit, müjdeci, uyarıcı ve
davetçi vasıflarının olduğunu ve varisle-
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rinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini söyledi. Müddessir Suresindeki
‘kalk ve uyar’ emrine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Şu anda bu ayet kime hitap
ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın
uyarın. Bize, âlimlere, sizlere, hepimize
hitap ediyor.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının, Mescid-i Nebevi’nin varisi
olduğunu belirten Erbaş, “Allah Rasulü Efendimiz, diyanet işlerini Mescid-i
26

Nebevi’den yürüttü. Bugün biz diyanet
işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından,
müftülüklerden yürütüyoruz. Her
müftülüğümüz, her camimiz, Mescid-i
Nebi’nin bir şubesidir, varisidir.” dedi.
Dünyada, İslam ülkelerinde Diyanet
İşleri Başkanlığı gibi sistemli bir teşkilat olmadığına değinen Başkan Erbaş,
sistemsizliğin ve sahih din anlayışının
olmamasından dolayı DEAŞ, Boko-Haram, Eş-Şebab gibi yanlış İslam algısı
ile hareket eden insanların, örgütlerin
çıkmasına zemin hazırladığını kaydetti.
İrşat çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş şunları söyledi: “Milletimizi dolaşıyoruz, buna ihtiyaç var.
Allah Rasulü Efendimiz nereye kadar
gitti o günün şartlarında, sıcak demedi,
çöl demedi, Taif’e kadar gitti, taşlandı.
Taşlandı da vaz mı geçti tebliğden, davetten? O gün ne kadar ihtiyaç varsa
insanlara ulaşmaya, insanları İslam’a
davet etmeye, bugün de en az o kadar
ihtiyaç var. Çünkü insanlar karanlıkta.
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O gün yaşanan cehaletin her çeşidi bugün de var. Kıyamete kadar da olacak.
Bu bir hak-batıl mücadelesi. Bu mücadele bizim omuzlarımızda, bu mücadele bize emanet. Biz şehir, köy, mezra
demiyoruz gidiyoruz. Sizler de sadece
bulunduğunuz caminin, Kur’an kursunun değil, bulunduğunuz mahallenin,
ilçenin, kasabanın, şehrin hocasısınız.
Unvanınız ne olursa olsun hepiniz
peygamber varisisiniz, mürşitsiniz, irşat edenlersiniz.” “Duracak zamanımız
yok. İşimiz vaktimizden çok. 24 saat

yetmesin bize. 25 milyon genç var. Boş
durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli
zihnimizde olacak.” ifadelerini kullandı. ‘Her Hocamıza On Genç Emanet’
projesini başlattıklarını söyleyerek proje hakkında bilgi veren Başkan Erbaş,
“Çeşitli ‘izm’lerle gençlerin zihinlerini,
gönüllerini karıştırmak istiyorlar.” dedi.
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak
bunlarla mücadele ettiklerini söyledi.
Peygamberimiz ve Gençlik
Mevlid-i Nebi Haftası’nın konusunun,

‘Peygamberimiz ve Gençlik’ .olduğunu
söyleyen Başkan Erbaş, “Mevlid-i Nebi
Haftası’nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız. Bütün dünyada Peygamber
Efendimizi birlikte anacağız. Konumuz
da ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ Bütün
ülkemizi karış karış dolaşarak ‘Peygamberimiz ve Gençlik.’ konusunu anlatacağız.” dedi. Başkan Erbaş, din görevlilerine Hz. Ali, Musab bin Umeyr, Zeyd
bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Enes bin
Malik gibi genç sahabeleri, günümüz
gençlerine anlatmalarını tavsiye etti.

İstanbul Havalimanı dualarla açıldı

İ

stanbul Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı programla uçuşlara açıldı.
Programda, Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul Havalimanı’nın tüm etaplarının 2028'e kadar tamamlanmasının
öngörüldüğünü belirterek, “Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu
havalimanımız büyümeye devam edecektir.” dedi. Erdoğan, ‘dünyanın yeni
kavşağı’ olarak tanımlanan İstanbul
Havalimanı’nın açılış töreninde, havalimanının yapıldığı yerleri iyi bildiğini,
bölgede maden ve kömür ocakları bulunduğunu anlattı.
Bakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile
helikopterle bir kaç kez bölgede dolaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı

Erdoğan, bölge için sadece havalimanının yapılmasının yeterli olmayacağını
söylediklerini, çukur olan alanların da
düzenlenmesi gerektiğini söylediğini
anımsattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan’ın bu yönde de
hazırlıklar yapması gerektiğini ifade
eden Erdoğan, Kuzey Otoyolu’yla ilgili
olarak kalan bütün devasa çukurlarda,
bir çevre düzenlemesi yapılması, çevre,
şehircilik açısından göller hâline getirilmesinin, oradan bir taraftan yeşili, bir
taraftan da o gölleri izleyerek, görerek
geçmenin insanlara bir başka keyif, zevk
vereceğini söyledi. Finansmanından inşaatına kadar, her boyutuyla dünyada
eşine az rastlanır bu dev projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının resmî açılış
töreninin gerçekleştirildiğini belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 4

etaptan oluşan projenin açılan ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu vurguladı. Bu kapasitenin tüm
etaplar bittiğinde, 150 milyon yolcuya
yükseleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Hatta
gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta
3 pistle açılan havalimanımız toplamda
6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon
metrekareyi bulacak kapalı alanı, 6,5
milyon metrekare apron büyüklüğü,
terminalleri arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi karşılayacak
büyüklükteki kapalı ve açık otoparkları,
destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer
tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir.”

Havalimanımız büyümeye devam edecek

E

rdoğan, projenin ikinci etabında doğu-batı paralel pisti ve taksi yolları,
üçüncü etabında ikinci terminal binası,
ilave apron, paralel pist ve taksi yolu,

son etabında ise ek terminal binası yer
aldığını ifade etti.
Hava trafiği ve güvenliği konusunda
da bu projeyle birlikte pek çok yeniliğe
27

imza atılacağını dile getiren Erdoğan,
“Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon
avro. Devlete bu kira süreci içerisinde
ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152
S AY I : 3 3 6
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milyon avro olmak üzere, vergiler hariç
32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü
ifade ediyor.” diye konuştu. Erdoğan
konuşmasının devamında, “Bu projenin
finansmanında herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden
ve projenin işletme süresinin ilk 12
yılıyla sınırlı olmak üzere, 342 milyon
avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Görüldüğü gibi İstanbul Havalimanı
mimarisi, inşası, işletmesi, finansmanı
ile gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir. Bu
dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği
geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara,

taşeronlara, mimarından mühendisine,
tabii hepsinden öte işçisine teşekkür
ediyorum.” dedi.
Dünyaya yaptığımız büyük bir
hizmet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de
İstanbul, tarih boyunca hep stratejik bir
konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye,
kuzey, güney, doğu, batı aksları arasındaki en önemli transit merkez konumuna gelmiştir. Havalimanımız hitap ettiği
bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon
dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor.
Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda sahip olduğumuz kilit
rolü, bu havalimanıyla daha da ileriye

taşıyoruz. Burası önemli bir hat, dolayısıyla biz İstanbul Havalimanı’nı sadece
ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya
yaptığımız bir büyük hizmet olarak
görüyoruz.” Enerji ve su verimliliğinde
yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri
ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle havalimanının, geleceğin dünyasına hitap
eden akıllı havalimanı olarak faaliyet
göstereceğini dile getiren Erdoğan, “İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden
yapılandırılması gerekecektir. Artık en
önemli transfer noktası İstanbul olacağı
için kıtalar arası uçuşların güzergâhları
da büyük ölçüde değişecektir. Konumu
ve özellikleriyle tarihe damga vuracak
bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması
tesadüfi değildir.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışta dua etti

D

iyanet İşleri Başkanı Erbaş duasında şu niyazda bulundu: “Ya Rab!
Kur’an-ı Hakîminde, bizleri yeryüzünün
toprağından yarattığını bildiriyorsun ve
yeryüzünü imar etme görevini bizlere
veriyorsun, bu büyük, muhteşem eseri
yaparak yeryüzünün imarına katkı sağladık, daha nice eserler yapmayı milletimize nasip eyle Allah’ım. Ya Rabbi! Senin Peygamberin Muhammed Mustafa
buyuruyor ki, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır.’ Ya Rab, bu güzel eseri tüm insanlığın hizmetine hediye etmeyi milletimize nasip ettin, sana
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sonsuz hamd-ü senalar olsun. Allah’ım,
neslimize ecdadından almış olduğu bu
örneği, bu rol modeli yerine getirerek
insanlara, daha nice eserler bırakmayı
nasip eyle Allah’ım.
Ya Rabbelâlemin! Bu güzel eser yoluyla
dünyanın en ücra köşelerine kadar insanların birbirlerini ziyaret etmelerine
vesile olmuş olacağız, Sana hamd-ü senalar olsun. Bu iletişimi, bu ulaşımı sağladığımız gibi, milletimizin sevgisinin
tüm insanlığın gönlünde yer etmesini
nasip eyle Allah’ım. Denizlerin üzerinden köprülerle, denizin altından tünel28

lerle kıtaları birleştirmeyi milletimize
nasip eyledin, bu gibi eserlerle insanlara
daha nice hizmetler etmeyi bize nasip
eyle Allah’ım. Ya Rab! Bu eserin projesinin tamamlanmasına kadar işçilerinden
mühendislerine, mimarlarından bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza kadar
emeği geçen bütün emektarların geçmişlerinin ruhlarını şâd eyle Allah’ım.
Ya Rabbi! Bizleri her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötülükten, hainlerin
ihanetinden ve düşmanların kurmuş
olduğu tuzaklardan muhafaza eyle.”

H A B E R B Ü LT E N İ

Başkan Erbaş, Bursa’da

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünü ziyaret etti. Bursa’da valilik, büyükşehir belediyesi ve il müftülüğünü ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Müftülüğümüzle diğer kurumlarımızın ele ele çalışmasından mutlu oluyoruz.” dedi.

Başkan Erbaş, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret etti

B

ursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, Bursa’nın kadim şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek
Bursa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığının Bursa’da düzenlediği ‘Uluslararası İbnü’l Cezerî Sempozyumu’nu
hatırlatan Erbaş, “Ömrünün 7 yılını
Bursa’da geçiren büyük bir âlimin anılması, Bursa’da onun adına bir sempozyumun düzenlenmesi önemliydi, sizlerin destekleriyle bunu gerçekleştirdik.”
dedi. Valiliğin Bursa’da yürütülen din
hizmetlerine ve din eğitimine vermiş
olduğu desteği ifade eden Erbaş, “Bu
birlik ve beraberlik içerisinde çalışılırsa,
gayret edilirse, vatanımıza, milletimize
daha yararlı işler yapmış oluruz. Din
hizmetini, din eğitimini toplumumuza
ulaştırma noktasında çalışmalarımızın
başarıya ulaşması çok daha çabuk olur,
çok daha verimli olur. Bu açıdan sizlere
çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
‘İl Buluşmaları’ çerçevesinde yapmış ol-

dukları ziyaretlerin 16’ncısını Bursa'ya
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erbaş, “Bugün üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Üniversitemizde öğrencilerimize
konferans vereceğiz. Akşam sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat
önderleriyle bir araya geleceğiz. Sonra
bütün din görevlilerimizle toplanacağız.
Hizmetlerimizin daha nitelikli, daha

kaliteli olabilmesi için yapmamız gereken hususları müzakere edeceğiz.” dedi.
Vali İzzetin Küçük de Başkan Erbaş’ı
Bursa’da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. Başkan Erbaş, din hizmetlerine ve din eğitimine verdiği destek
için Vali Küçük’e teşekkür belgesi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
leri ve din eğitimine verdiği destek için
Aktaş’a teşekkür belgesi verdi.

V

alilik ziyaretinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesine geçen
Başkan Erbaş, Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan
Erbaş burada yaptığı konuşmada, “İllerimizde müftülüklerimizle belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın birlikte
el ele çalıştığını görünce çok mutlu

oluyoruz. Bunu Bursa’da en üst seviyede görmüş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün katkılarınızdan,
desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş da Başkan Erbaş’a ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. Başkan Erbaş, din hizmet29

Bu arada Bursa İl Müftülüğünü de ziyaret eden Başkan Erbaş, İl Müftüsü
İzani Turan’dan çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri
Başkanlığının tüm görevlileri ile sahih
dinî bilgiyi en ücra köye varıncaya kadar
insanlara ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bursa Müftülüğü
tarafından yürütülen mobil irşat uygulamasının örnek nitelikte olduğunu
belirten Başkan Erbaş, “Gelmeyene gitmek inancımızın gereği. Camiye gelsin
de Kur’an kursuna gelsin de onlara dini
öğreteyim, onları irşat edeyim beklentisi içerisinde olmamamız gerekiyor. Bu
açıdan önemli bir örnektir. İnşallah her
ilçemizde, ilimizde olur.” dedi.
S AY I : 3 3 6
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Uludağ Üniversitesi öğrencilerine konferans verdi

Başkan Erbaş: Müslümanlar, Kur’an’la gönülleri fethettiler

B

ursa’da üniversite öğrencilerine
konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların
toprakları fethetmeden önce Kur’an’la
gönülleri fethettiklerini söyledi.
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen
konferansta Başkan Erbaş, öğrencilerle
bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bilgi ve hikmetin, karanlıkları ortadan kaldıran en önemli unsurlardan
olduğuna işaret eden Başkan Erbaş,
“Kur’an’ın amacı cahiliyeyi ortadan kaldırmaktır. Onun için medeniyetimizin
temel ayaklarından birisi ilim ve hikmettir.” dedi. Peygamber Efendimize
gelen ilk vahyin okumaktan, kalemden,
öğrenmekten bahsettiğine değinen
Başkan Erbaş, “Bu ne anlama geliyor.
Bu medeniyetin çocuklarının elinden
kitap ve kalem eksik olmayacak, anlamına geliyor. Kitap ve kalemin eksik
olmadığı zamanlarda ilim, irfan ve hikmet noktasında en ileri düzeylere çıktığımızı, tarihe baktığımız zaman hep
görüyoruz.” dedi. Hicretle birlikte Peygamber Efendimizin, Yesrip’i Medine-i
Münevvere, aydınlanmış şehir hâline
getirdiğine işaret eden Başkan Erbaş
şöyle devam etti: “Peygamberimizin,
Yesrip’i aydınlanmış şehir hâline getirebilmek için ilk yaptığı şey, Mescid-i
Nebi’yi yapmak, orada yaptığı ilk şey ise
içerisinde Suffe’yi kurmak oldu. Ashab-ı
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Kiram, Peygamberimizden bütün bilgileri orada aldı. Oradan aldıklarını
Medine’nin dışına uzak bölgelere taşıdılar. 20-30 sene içerisinde binlerce kilometre uzaklara ilmi, irfanı, bilgiyi, hikmeti taşıdılar. Müslümanlar toprakları
fethetmeden önce Kur’an’la gönülleri
fethettiler. Dolayısıyla Kur’an’a, Müslümanlar ne kadar sahip çıkarlarsa ve bu
kitabı anlamak için ne kadar çok ilim
peşinde koşarlarsa, o kadar çok gönülleri fethederler.”
Müslümanlar, gittikleri her
yere huzuru ve barışı götürmeyi
amaçlamışlardır
Kur’an-ı Kerim’deki, ‘Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?’ âyetini hatırlatan Başkan Erbaş, “Elbette olmaz.
Bilmeyenlerin, cehaletin kol gezdiği
zamanlardaki Mekke ve Medine’ye ya
da dünyanın diğer yerlerine bir bakınız.
Bir de Kur’an’la aydınlanmış gönüllerin
meydana getirdiği şehirlere bakınız. Bir
Endülüs öncesi Roma’nın, İspanya’nın
hâline bakınız. Endülüs döneminde
700 yıl boyunca nasıl aydınlatılmış ona
bakınız. Bir de 1492 yılında Endülüs’ün
büyük bir katliam sonucu yıkılmasından sonra insanların durumuna bakınız.” dedi. İslam’ın barış dini olduğuna
vurgu yapan Başkan Erbaş, “Müslümanlar gittikleri her yere huzuru, barışı götürmeyi amaçlamışlardır. Müslümanlar,
nerede zulüm varsa o zulmü ortadan
kaldırmak için gitmişlerdir. Mazlum
30

kim olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, eğer zulme uğruyorsa İslam
devleti, Müslümanlar onun yanında yer
alır. Mute bizim için büyük bir örnektir.” ifadelerini kullandı.
Deizm misyonerlerin bir tuzağıdır
Deizmin bir tuzak olduğunun altını çizen Başkan Erbaş şöyle konuştu:
“Deizm, Tanrı var ama Tanrı ile benim
aramda kimse yok, diyen bir anlayıştır.
Peygamberi, vahyi, melekleri, kitabı
inkâr ediyorlar. Deizm, ‘Müslümanları, Müslüman gençleri, misyonerlik
faaliyetlerini duymuşsunuzdur, doğrudan doğruya onları kendi dinimize
çekmektense, önce Müslümanlıktan
biraz uzaklaştıralım sonra o zaten gelir’
tuzağıdır. Bu tuzağa hiçbir Müslüman
gencimizin gelmeyeceğini biliyoruz.
Peygamber aşığı bir milletiz. Biz, Muhammed deyince ona salât ve selâm
getiren bir milletin mensuplarıyız, çocuklarıyız. Dolayısıyla bu izm’ler hiçbir
şekilde bizim milletimizde yer bulamaz.
Ama bunun için de uyanık olmalıyız,
inancımızı çok iyi bilmeliyiz.” Programa, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü İzani Turan ve öğrenciler katıldı.
Başkan Erbaş, konferansın ardından
Rektörlüğü ziyaret etti. Üniversitenin
içerisinde bulunan Bursa İl Müftülüğü
Gençlik Merkezini ziyaret eden Başkan
Erbaş, gençlerle sohbet etti.
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Başkan Erbaş, Bursa’da STK temsilcileri ile bir araya geldi

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Bursa’da çeşitli sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve iş adamları ile
bir araya geldi.
Başkan Erbaş, Bursa’da çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldiği programda, hep
birlikte gençleri daha iyi yetiştirmenin
gayreti içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile
başlayan toplantıda konuşan Başkan
Erbaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamları ile
yapmış oldukları toplantılarda, Diyanet

İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet
Vakfının ve sivil toplum kuruluşlarının,
topluma yönelik yürüttüğü hizmetlerle
ilgili müzakere etmeyi amaçladıklarını
söyledi. Gençliğin önemine işaret eden
Erbaş, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı en önemli faaliyetlerden birisinin
gençlik faaliyetleri olduğunu söyledi.
Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasının, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, bu
çerçevede yapılacak çalışmalarla daha
çok gencin gönlüne girmek için gayret
edeceklerini belirtti.

“Geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, onları vatan, millet, bayrak,
ezan, Allah, Peygamber ve Kur’an sevgisi ile nasıl donatabiliriz? Bununla yatıp,
bununla kalkmalıyız.” diyen Başkan
Erbaş şöyle konuştu: “Gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Her birimizin
derdi ortak. Onun için bizim oturacak
zamanımız yok. Yoksa gençler gidiyor,
gençlerimize sahip çıkmamız lazım.
Onlar bizim çocuklarımız. Eğer onların
hâl ve hareketleri, milli ve manevi bilinç
içerisinde olmazsa suç bizdedir.”
Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı
Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hayri hizmetler
hakkında bilgi verdi.
Programa, Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü İzani Turan ve
çok sayıda STK temsilcisi ile iş adamı
katıldı.

Bursa Ulu Camiinde gençlerle buluştu

B

ursa Ulu Camiinde gençlerle bir
araya gelen Başkan Erbaş, gençlere,
gıybet ve dedikodudan uzak durun uyarısında bulundu.Bursa Ulu Camiinde
gerçekleştirilen buluşmada Başkan Erbaş, sabah namazını kıldırdıktan sonra
bir konuşma yaptı. Gıybet ve dedikodu
yapmanın oluşturacağı olumsuzluklara
dikkat çeken Erbaş konuşmasında, “Gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler,
insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve
birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan
çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz.” dedi. Kur’an-ı Kerim’de, inanan
insanlara dedikodu ve gıybet yapmamaları konusunda uyarıların olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Toplumda kadını
erkeği, büyüğü küçüğü sanki normal bir
şeymiş, yanlış ve günah değilmiş gibi
böyle bir yanlışın içine düşüyor.” diye
konuştu. Gençlere bununla ilgili tedbir
almalarını tavsiye eden Başkan Erbaş
şöyle devam etti: “Eğer bu yaşlarda gıybetin ne kadar yanlış olduğunu, insanı
birbirinin arkasından çekiştirmenin ne

büyük günah olduğunu zihnimize, kalbimize, gönlümüze yerleştirirsek, ona
göre şahsiyet kazanırız. Şahsiyetimiz
de o şekilde gelişir. Ölü kardeşinin etini yemeyi kim ister? Tiksiniriz değil mi?
Ölü kardeşinin etini yemek ne kötü bir
şey. Allah’tan korkun. Sakın böyle bir şey
yapmayın. Sakın gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü
bu saydığımız şeyler insanın huzurunu
bozan, muhabbeti, birliği beraberliği
ortadan kaldıran, zaman zaman büyük
kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir.
Bunlardan uzak durunuz. Eğer yaptınız
ise tevbe edin. Allah, tevbe edenlerin
tevbelerini kabul edendir.”
31

Rabbimizin bize emrettiği şeylerle
meşgul olmalıyız
Hazreti Muhammed (s.a.s.)’in insanları
doğruluğa ve dürüstlüğe davet ettiğini
belirten Başkan Erbaş, “Doğruluktan
ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe götürür.
İyilik de cennete götürür. Kişi doğru
söyleye söyleye Allah katında doğrulardan yazılır. İnsan kötülüğü işledikçe
kötülüğe alışıyor. İyilik yaptıkça, dürüst
oldukça öyle bir alışkanlık kazanıyor.
Rabbimizin bizden istediği, bize emrettiği şeylerle meşgul olmamız gerekiyor.”
dedi.
S AY I : 3 3 6
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‘Uluslararası İbnü’l Cezerî Sempozyumu’ Bursa’da yapıldı

Başkan Erbaş: ‘Kıraat Araştırma Merkezleri’ne ihtiyaç var

D

iyanet İşleri Başkanlığı tarafından
düzenlenen ‘Uluslararası İbnü’l
Cezerî Sempozyumu’, Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Bursa’da yapıldı. Sempozyumun
açılış konuşmasını yapan Başkan Erbaş,
‘Kıraat Araştırma Merkezleri’ne ihtiyaç
olduğunu söyledi.
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
Başkanlığı tarafından organize edilen
sempozyumda konuşma yapan Erbaş, alanında uzman ilim adamlarının,
İbnü’l-Cezerî ve onun kıraat ilmindeki
yerine dair konuları etraflıca ele alacak olmalarının, ilm-i kıraat alanındaki
önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Başkanlığın yürüttüğü Kur’an eğitimini anlatan Erbaş, “Kur’an merkezli eğitim-öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur’an
kurslarından hafızlık eğitimine kadar en
doğru metodolojiyle ve alanında yetkin
insan kaynağımızla en ideal boyutta icra
etmeye çalışıyoruz.” dedi. Kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine
incelenmesini esas alan ve kaynaklara
vukûfiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı ‘araştırma
merkezleri’ne ihtiyaç olduğunu belirten
Erbaş, “Bu meyanda, İstanbul Haseki
Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde ihdas ettiğimiz reisülkurralık kürsüsünü, zikredilen gayeye matuf ilk ve
önemli bir adım olarak görüyorum.” diye
konuştu. Kur’an-ı Kerim öğrenmenin ve
öğretmenin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Bizlere varoluşu ve gayeyi
izah eden, kendimizle, Rabbimizle, insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkimizi dü-

ARALIK 2018

S AY I : 3 3 6

zenleyen bir hayat rehberi olan Kur’an-ı
Kerim’i öğrenmek, okumak ve öğretmek,
Hz. Peygamber döneminden bugüne kadar hem ibadet hem de dinî bir görev addedilmiştir.” dedi.

Kur’an’ın okunuşu ve nüzûl
dönemindeki telaffuz biçimleri,
sonraki nesillere hem sadırlarda
hem de satırlarda muhafaza edilerek
taşınmıştır

Başkanlığımız kıraat ilmini aslına
uygun bir şekilde sürdürmektedir

Kıraat ilminin, ‘Oku!’ emriyle başlayarak bilgiyi ve bileni yücelten ilâhî vahyi
ilk öğrenen, ilk okuyan, ilk yaşayan ve
ilk öğreten insan olan Peygamberimizin
fem-i muhsininden sâdır olduğu şekliyle telaffuz edilerek kıyamete kadar
taşıma çabasının adı olduğunu ifade
eden Başkan Erbaş, “Bu çabanın bir sonucu olarak kıraat ulemamız, Sahabe-i
Kiram'ın Peygamberimizden öğrendiği
tilavet şekillerini, sonraki nesillere bir
taraftan şifahen aktarmışlar, diğer taraftan da âdeta her bir Kur’an harfinin
nasıl okunması gerektiğini, en ince
ayrıntısına kadar kayda geçirmişlerdir.
Bu şekilde, Kur’an’ın okunuşu ve nüzûl
dönemindeki telaffuz biçimleri, sonraki
nesillere hem sadırlarda hem de satırlarda muhafaza edilerek taşınmıştır.”
şeklinde konuştu. Kıraat ilminin teorik
ve pratik boyutuyla erken dönemlerden
günümüze değin, değerini ve ideal konumunu her zaman muhafaza ettiğine
dikkat çeken Başkan Erbaş şöyle devam
etti: “Kıraat ilmi, Kur’an’ın nüzûl dönemindeki okunuş biçimini tespit etme ve
onu aslî şekliyle nakletme amacıyla neşet etmiştir. Söz konusu gayeyi merkeze
alan çalışmalar, zaman içerisinde vakıfibtida ve mushaf imlâsı gibi çeşitli alt disiplinler çerçevesinde açılım sergileyerek daha geniş bir muhteva kazanmıştır.
Bu meyanda, Kur’an’ın estetik yönünün

“İlim geleneğimizin muhkem kalesi
ilm-i kıraat, günümüzde Başkanlığımızın uhdesinde yer alan aşere-takrib
kurslarıyla aslına uygun bir şekilde sürdürülmektedir.” diyen Başkan Erbaş
şöyle konuştu: “Bütün bu çalışmalara
ilaveten, kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas
alan ve kaynaklara vukûfiyeti daha üst
düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının
yapıldığı ‘araştırma merkezleri’ne ihtiyacımızın olduğunu ifade etmeliyim.
Zira kıraat tedrisatı, mushaf imlâsı ve
tecvit uygulamalarında görülen birtakım farklılıkların, ilmî kıstaslara dayalı olarak izahı ve sahih olanın ortaya
çıkarılması da bu yetkin yolla daha
mümkün hâle gelecektir. Öte yandan,
kıraatle ilgili yazma eserlerin envanterini çıkarma, gerekli görülenlerle ilgili
neşir hazırlıkları gerçekleştirme, alanla
ilgili akademik çalışmalar yapma ve yapılan çalışmaları destekleme yönündeki
hedeflerin de böyle bir yapılanmanın
gerekliliğine işaret ettiği izahtan varestedir. Bu itibarla, kıraat tedrisatı ve
çalışmalarını, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz noktadan alıp daha ileri düzeylere taşımak, geçmişe vefanın bir gereği
olduğu gibi, geleceğe karşı sorumluluğumuzun da ifası olacaktır.”
32
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tebarüz ettiği ilm-i kıraatin üzerinde
önemle durduğu alanlardan biri, İbnü’l
Cezerî’nin Mukaddimesi’nde en temel
ifadesiyle; ‘harflerin mahreç ve sıfatlarını hakkıyla telaffuz etme’ anlamına
gelen şeklinde, müellifin tarifte bulunduğu tecvit ilmidir. Bu bağlamda söz
konusu disiplin, İbnü’l Cezerî’nin, Hz.
Ali’ye nispet ettiği; yani ‘harfleri güzel
bir şekilde telaffuz etmek ve durulacak
yerleri bilmek’ ifadesiyle, ‘tertîl’ tanımı
içerisinde zikredilerek, kayda değer bir
önem arz etmektedir. ‘Andolsun, size
öyle bir kitap indirdik ki, sizin bütün şeref ve şanınız ondadır...’ ayetini şiar edinen ve bu inancını her daim canlı tutan
eslâfımızın, ecdadımızın zihin ve gönül
dünyasında her zaman çok ayrı ve özel
bir yere sahip olmuştur.”
Osmanlı döneminde Kur’an ilimleri içerisinde, hakkında en fazla kitap ve risâle
kaleme alınan konunun kıraat ve tecvit
olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş,
“Bu çerçevede, Anadolu’daki kıraat eği-

tim-öğretimi açısından dönüm noktası
kabul edilen ve en-Neşr fi’l-Kırâati’l-Aşr
başta olmak üzere pek çok muhalled
eseri bizlere miras bırakan ve dört gün
boyunca burada hayatını, eserlerini,
kıraat ilmindeki müsellem konumunu

müzakere edeceğimiz İbnü’l Cezerî’yi
minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.” dedi.
Sempozyumun faydalı olmasını temenni eden Başkan Erbaş, “Yaşadığımız
dünyanın yüce kitabımız Kur’an’ın evrensel hakikatleriyle mamur olmasını,
insanlığın bu büyük hazineden layıkıyla
istifade etmesini umuyor, ahirete irtihal
eden Kur’an hadimlerine Yüce Allah’tan
rahmet diliyor; hayatta olanlara sıhhat
ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler
nasip etmesini niyaz ediyorum.” diye
konuştu. Programa, dünyanın dört bir
yanından gelen kıraat âlimlerinin yanı
sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman
Tıraşçı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac
ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü
Enver Günenç, Mushafları İnceleme
ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman
Şahin, Bursa İl Müftüsü İzani Turan,
çok sayıda akademisyen ve din görevlisi
katıldı.

99 hafıza törenle icazetleri verildi

B

ursa-Osman Gazi İlçe Müftülüğüne bağlı İsmail Hakkı Tekke Kur’an
Kursunda eğitimlerini tamamlayan 99
hafıza, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş’ın katıldığı törende icazetleri
verildi.
Bursa Ulu Camiinde düzenlenen ‘Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Başkan Erbaş, “99 kardeşimiz hafız oldu.
Rabbim onlara, hafız olarak uzun yıllar
yaşamayı, Kur’an’a hizmet etmeyi, nice
hafızlar yetiştirmeyi nasip etsin.” dedi.
Kur’an-ı Kerim’in okunmak, anlaşılmak
ve yaşanmak için gönderilen bir hayat
kitabı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Efendimizin en büyük mucizesi
Kur’an-ı Kerim’dir. Onun için Kur’an-ı
Kerim’i okumasını bilmeyenler, öğrensinler. Öğrenenler, okusunlar. Okuyanlar da anlamaya çalışsın. Anlayıp hep
birlikte yaşayalım.” dedi. Vefat edenlere
Kur’an-ı Kerim okunacağını ve elde edilen sevabın onların ruhuna bağışlanabileceğini belirten Başkan Erbaş, “Bu,
vazifelerimizden biridir ama Kur’an-ı
Kerim, ölülerden ziyade dirilere gönderilmiştir.” ifadesini kullandı. Kur’an-ı
Kerim’de insanların niçin yaratıldığının

açık bir şekilde anlatıldığını dile getiren
Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Allah, ‘En
güzel işi kim yapacak, kim yapıyor?’ diye
bizi imtihan etmek için yarattı. Dünya fanidir, baki olan Allah’tır. Kur’an-ı
Kerim’i hem öğreneceğiz hem anlayacağız hem okuyacağız hem de yaşayacağız.
Bütün insanlığın karanlıktan aydınlığa
çıkmasının yolu, buradan geçiyor.” Hafızlık yapmak ne kadar çetin bir iş ise
hafızlara hoca olmanın da o kadar zor
ve çetin olduğunu vurgulayan Başkan
Erbaş şöyle devam etti: “Hafızlar, hafızlıklarını muhafaza ettikleri, Kur’an-ı
Kerim’i okumaya, okutmaya ve öğretmeye devam ettikleri sürece Allah’ın ‘kerim
melekleri’ sürekli onlarla beraberdir. İn33

şallah ömürlerinin sonuna kadar böyle
bir hayat sürmek, kendilerine nasip olur.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki; ‘Her nerede Kur’an’dan
bahsediliyor, Kur’an-ı Kerim okunuyor,
anlaşılmaya çalışılıyor ise oraya melekler kanatlarını gererler ve sürekli rahmet
yağdırırlar.’ Şu anda üzerimize sağanak
sağanak Rabbimizin rahmeti yağıyor,
melekler bu rahmeti yağdırıyor. İnşallah
hepimiz bu rahmetten istifade ederiz.”
Başkan Erbaş, hafızların anne ve babaları ile hocalarını tebrik ederek, dünyada bir insana verilebilecek en büyük
mükâfatlardan birinin de hafız bir evlada
sahip olmak olduğunu söyledi. Programın sonunda hafızlara hediyeler verildi.
S AY I : 3 3 6
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‘Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’
Kızılcahamam’da yapıldı

A

nkara-Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ‘2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na
katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, hac hizmetlerini her yıl daha
iyi noktalara getirmenin gayretinde olduklarını söyledi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam’da
gerçekleştirilen ‘2018 Yılı Hac ve
Umre Hizmetleri Değerlendirme
Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Başkan Erbaş, haccın üç boyutu
olduğunu ifade ederek, “Bireysel boyut
olarak herkesin kendi dünyasıyla yüzleşmesi ve kendi özüne doğru yaptığı
yolculuktur. Sosyal boyut; kardeşlik,

yardımlaşma gibi duyguların pekişmesidir. Evrensel boyut ise ümmet bilinci
ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin küresel düzeyde işlevsel hâle getirilmesidir.” dedi. İki ay gibi bir süre
içerisinde 80 bin hacı adayını kutsal
topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon
olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş,
organizasyonun görünen görünmeyen
birçok yönü, zorluğu ve çalışma alanı
olduğuna vurgu yaptı. Hacda görevli
birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle
doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmalarının çok önemli olduğunu belirten
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda, kırk yıllık

tecrübeye sahip olduğunu ve bu alanda
bir kalite standardı ve marka olduğuna
değindi. Başkan Erbaş, “Bu güzellik ve
itibarda emeği olan sizlere ve geçmişten
bugüne hizmet eden herkese teşekkür
ediyorum. Allah cümlemizden razı olsun.” dedi. Daha iyiye ulaşmanın önündeki en büyük engelin, yaptığını yeterli
görmek olduğunu ifade eden Erbaş,
“Dolayısıyla biz hac hizmetlerimizi, her
sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız.” şeklinde
konuştu. İki gün süren toplantıda, hac
ve umre organizasyonunda verimliliği artırmak için yapılan çalışmaların
oturumlar hâlinde değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya, Başkan Yardımcıları
Osman Tıraşçı ile Prof. Dr. Ramazan
Muslu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel
Müdürü Enver Günenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr.
Fatih Kurt, Dış İlişkiler Genel Müdürü
Erdal Atalay, 2018 yılında hac organizasyonunda görev yapan ekip başkanları, kafile başkanları ve irşat görevlileri
katıldı.

Ülke genelinde ‘Dinî Yayınlar Tanıtım Toplantıları’ düzenlendi

D

ini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı, Basılı Yayınlar
Daire Başkanlığı, Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı, Radyo
ve Televizyon Daire Başkanlığı ile Döner Sermaye ve İşletme Müdürlüğünün
çalışmaları hakkında, 36 ilde tanıtım,
istişare ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına, il müftüleri, müftü yardımcıları,
ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri,
murakıplar, din hizmetleri uzmanları,
gençlik ve engelli koordinatörleri, ADRB
koordinatörleri, KYK’larda görevli manevi danışmanlar, Kur’an kursu öğreticileri,
imam-hatip ve müezzin-kayyımlar katıldı. Toplantılarda yapılan istişareler, personel tarafından paylaşılan hususlar, talep ve öneriler rapor hâline getirildi. İl ve
ilçelerde gerçekleşen bilgilendirme toplantılarında dile getirilen öneri ve talep-
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ler çerçevesinde oluşturulan raporlarla
ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı
da Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih
Kurt başkanlığında düzenlendi. Yapılan
toplantıya, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, Basılı
Yayınlar Daire Başkanı Dr. Faruk Görgülü, Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar
Daire Başkanı Lokman Arslan, Radyo ve
Televizyon Daire Başkanı Mustafa Çuhadar, Döner Sermaye İşletme Müdürü
Bünyamin Kahraman ve Diyanet İşleri
34

Başkanlığı Uzmanları, müdürler ve müdür yardımcıları katıldı. Programda, tanıtım toplantılarında paylaşılan hususlar
ve öneriler dikkate alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının, toplumu din
konusunda aydınlatma görevini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlanması amaçlandı. Dinin
sahih bilgisinin, İslam'ın temel kaynaklarına uygun olarak hikmetli bir gönül dili
ile geniş halk kitlelerine ulaştırılmasının
hedeflendiği ifade edildi.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

İstanbul'da ‘Dinî Yayınlar Tanıtım Toplantıları’na büyük ilgi
hir, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerindeki din görevlilerine yönelik düzenlenen toplantılara katıldı.

D

iyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, sesli,
görüntülü, basılı ve süreli yayıncılık
alanında yürütülen çalışmaların tanıtılması amacıyla İstanbul-Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezinde ‘Dinî
Yayınlar Tanıtım Toplantısı’ tertip etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’un,
Diyanetin yayınları hakkında bilgi
verdiği toplantıya, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Avcılar, Esenyurt, Silivri,
Büyükçekmece, Çatalca ve Beylikdüzü
İlçe Müftüleri, müftülük personelleri,
aile irşat koordinatörleri, gençlik koordinatörleri, engelli koordinatörleri,
manevi rehberlik uzmanları, vaizler ve
din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve Küçükçekmece İlçe Müftüsü
Mustafa Temel’in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Dini Yayınlar
Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Diyanet
İşleri Başkanlığımızın dinî yayıncılık
alanında yürüttüğü çalışmalar, Diyanet
TV ve Diyanet Radyo ile Başkanlığımızın diğer yayınları hakkında bilgi verdi.
Diyanet Aylık Dergisiyle birlikte yayınlanan Aile eki hakkında konuşan Dini

Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt,
2019 Ocak ayından itibaren Aile ekinin
müstakil bir dergi olarak yayın hayatına devam edeceğinin müjdesini verdi.
Başkanlığımızın diğer süreli yayınları
ile 1510’u bulan basılı yayınlarımızın
vatandaşlarımızla buluşması noktasında, Diyanet çalışanlarına önemli
görevler düştüğünü anlattı. Mevlid-i
Nebi Haftası münasebetiyle basılı yayınlarımızın, Kasım ayı sonuna kadar
%50 indirimli olarak satışa sunulacağını söyleyen Genel Müdür Kurt, TDV
yayınevlerinden ve e-satış yolu ile yayinsatis.diyanet.gov.tr adresinden, tüm
görevli ve vatandaşlarımızın kitapları
temin edebileceklerini ifade etti. Din
görevlilerinin, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünün radyo ve televizyon programları ile diğer yayınları hakkındaki
sorularını, görüşlerini ve önerilerini aktarmasının ardından toplantı sona erdi.
Ayrıca Dini Yayınlar Genel Müdürü
Dr. Fatih Kurt, ‘Dinî Yayınlar Tanıtım
Toplantısı’ kapsamında Çekmeköy, Şile,
Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye,
Bağcılar, Güngören, Esenler, Başakşe-

Diğer yandan Din Hizmetleri Genel
Müdürü Bünyamin Albayrak, Diyanet
İşleri Başkanlığınca hazırlanan Türkçe
ve yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, radyo ve televizyon yayınlarının
vatandaşa ulaştırılması ve tanıtımının
yapılması hususunda bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla, İstanbul-Fatih İlçe
Müftülüğünde bir toplantı düzenledi.
Toplantıya, İstanbul Müftü Yardımcıları
Veysel Işıldar ve Musa Bilgiç, Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, Zeytinburnu
Müftüsü Mustafa Açıkalın ile bu ilçelerde görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantıda konuşan Din Hizmetleri
Genel Müdürü Bünyamin Albayrak,
Başkanlık yayınlarının tarihi hakkında
din görevlilerine bilgi verdi. Bugün 40
ayrı dil ve lehçede, 400'ün üzerinde
basılı yayının olduğunu söyledi. Şu an
toplamda 1510 basılı yayının mevcut
olduğunu vurgulayan Genel Müdür
Bünyamin Albayrak, bu yayınların ve
radyo-televizyon yayınları ile süreli yayınların vatandaşlara tanıtılması ve anlatılması noktasında, din görevlilerine
büyük görevler düştüğünün altını çizerek konuşmasını sonlandırdı. Karşılıklı
görüş alışverişinin yapıldığı toplantı,
soru-cevap ve öneriler bölümünün ardından sona erdi.
Ayrıca ‘Dinî Yayınlar Tanıtım Toplantısı’ kapsamında, Din Hizmetleri Genel
Müdürü Bünyamin Albayrak, gruplar
hâlinde; Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer,
Kâğıthane, Üsküdar, Beykoz, Kadıköy,
Ataşehir, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Adalar ilçe müftülüklerinde görev
yapan din görevlilerine yönelik tertip
edilen toplantılara konuşmacı olarak
katıldı.

Bartın’da ‘İhtiyar-Çocuk Buluşması’

B

artın 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile
Kavallar 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri, Bartın İl Müftülüğüne
bağlı Çatmaca Kur’an Kursunda düzen-

lenen kahvaltı programında bir araya
geldi. Çatmaca Kur’an Kursu Öğreticisi
Münevver Kaçan ve öğrencileri ile Çatmaca Yunus Emre Camii din görevlile35

rinin katkılarıyla gerçekleşen kahvaltı
programına, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Huzurevi Müdürü Recep Yağmur,
şube müdürleri, huzurevi sakinleri ile
S AY I : 3 3 6
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Kavallar 4-6 yaş grubu öğretici ve öğrencileri katıldı. Öğrencilerin huzurevi
sakinlerine takdim ettikleri hediyelerle
başlayan programda, Bartın Üniversitesi öğrencilerinin seslendirdiği ezgiler,
davetlilere duygulu anlar yaşattı. Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü
Gündüz, “İki kuşağın buluştuğu, küçük
yaştaki çocuklar ile ihtiyarların bir araya
getirildiği programın hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Başımızın tacı olan yaşlılarımızla çocuklarımızı aynı atmosferde bir araya
getirmenin sevincini yaşıyoruz.” dedi.

İşitme engelliler ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’
Türkiye finali Kayseri’de yapıldı

‘B

izim Eller Kur’an Okuyor’ projesi
kapsamında, Kayseri İl Müftülüğü
ve İslam’ı Anlatan Eller Derneğinin işbirliğiyle işitme engellilere yönelik düzenlenen umre ödüllü, ‘Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma Yarışmasının Türkiye
Finali’ Kayseri’de gerçekleştirildi. Talas
Hacı Said Yurttaş Camiinde yapılan yarışma sonunda, kadınlarda Ayşe Karataş birinciliği elde ederken, erkeklerde
ise Şeyhülislam Korkmaz birinci oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri,
Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen
törende, Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Ramazan Muslu tarafından verildi.
Programda bir konuşma yapan Başkan
Yardımcısı Muslu, “Engellilere yönelik
çalışmaları yapan bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri
Başkanlığının anayasal görevi; toplumu
dinî yönden aydınlatmak, İslam’ın temel esasları inanç, itikat, ibadet ve ah-
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laki konularda bilgilendirmek; Kur’an-ı
Kerim’i ve anlamını öğretmek, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) örnek hayatını
vatandaşlarımıza anlatmaktır. Bu nedenle Başkanlığımız özellikle toplumumuzdaki dezavantajlı engellilere yönelik çalışmalara büyük önem veriyor.
Yarışma vesilesiyle 14 kardeşimizin umreye gidecek olmasından ayrıca büyük
memnuniyet duydum.” dedi. Program,
dereceye girenlere ödüllerinin takdim
edilmesiyle son buldu.
Diğer yandan görme engellilerin dinî
bilgilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim
okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini
artırmak amacıyla, ‘Görme Engellilere
Yönelik Umre Ödüllü Kur’an-ı Kerim,
Hafızlık ve Dinî Bilgiler Yarışması’ il
birinciliği yarışması, İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. Yarışmada
Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada Emre
Selçuk il birincisi olurken; hafızlık ya36

rışmasında ise Cennet İncesu il birinciliğini elde etti. Dereceye girenlere hediyelerinin takdim edilmesiyle program
sona erdi.
Öte yandan Başkanlığımızca hazırlanan
Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı,
süreli, radyo ve televizyon yayınlarının halka ulaştırılması ve tanıtımının
yapılması ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, ‘Dinî Yayınlar Tanıtım
Toplantısı’ düzenlendi. Dini Yayınlar
Döner Sermaye İşletme Müdürü Bünyamin Kahraman’ın konuşmacı olarak
katıldığı program, KCETAŞ Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hakkında katılımcıları
bilgilendirdi. Katılımcıların yayınlar
hakkındaki değerlendirmelerini dinleyen Kahraman, Dini Yayınlar Genel
Müdürlüğünün çalışmaları, yayın faaliyetleri ve karşılaşılan problemler hakkında fikir teatisinde bulundu.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Altınözü Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunun temeli dualarla atıldı

H

atay-Altınözü ilçesinde yapılacak
yatılı hafızlık Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı. Törene, İl Müftüsü
Hamdi Kavillioğlu, Kaymakam Bülent

Uygun, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe
Müftüsü Abdüssamet Pat, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Program, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve

dernek başkanının, günün mana ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu da yaptığı
konuşmada, temeli atılan Kur’an kursunun arsasının hayırseverler tarafından
bağışlandığını, bir hayırseverin de kayınbabası adına, kursun kaba inşaatının yapımını üstlendiğini belirtti. Kaymakam
Bülent Uygun ise temeli atılan kursun
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Program, İl Müftüsü Kavillioğlu’nun
yaptığı dua ile sona erdi.

Kırıkhan’da icazet merasimi

H

atay-Kırıkhan İlçe Müftülüğüne
bağlı Merkez Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 20 hafız için,
Kırıkhan Ulu Camiinde icazet ve belge
töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mekki

Solmaz programda bir açış konuşması
yaptı. Programda konuşan yapan İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu da Kur’an kursları ve hafızlığın önemini anlattı. Hafızların anne-babalarını ve hocalarını tebrik

eden Kavillioğlu, hafızların yetişmesinde
katkılarda bulunan din görevlilerine ve
Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti.
Hafızlara, belgeleri ile hediyelerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Kulu Ömeranlı Selahaddin Eyyübi Camii ibadete açıldı

K

onya-Kulu İlçesi Tavşançalı Camii
Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve
hayırsever vatandaşların katkılarıyla
yapımı tamamlanan Ömeranlı Selahaddin Eyyübi Camii dualarla ibadete
açıldı. Açılışa, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Konya Milletvekilleri Orhan
Erdem ve Abdullah Ağralı, Vali Yakup
Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ahmet
Poçanoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet
Uğur Arslan, İlçe Müftüsü İbrahim
Kacaroğlu, Belediye Başkanı Ahmet

Yıldız, çevre ilçelerin belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve STK
temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti
37

ve protokol konuşmalarının ardından, İl
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı
dua ile Selahaddin Eyyübi Camii ibadete açıldı.
S AY I : 3 3 6
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Küçükçekmece’de icazet merasimine yoğun ilgi

İ

stanbul-Küçükçekmece İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitimini tamamlayan ve
belge almaya hak kazanan öğrenciler
için, Cennet Mahallesi Yavuzselim Camiinde, ‘Hafızlık Merasimi’ düzenledi.
Programa, Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kaymakam Harun Kaya, İl Müftü
Yardımcısı Musa Bilgiç, İlçe Müftüsü
Mustafa Temel ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Hafızlıklarını tamamlayan 42
öğrencinin Kur’an tilavetinin ardından,
hafızlara belge ve hediye takdimiyle
program sona erdi. Diğer yandan İlçe
Müftüsü Mustafa Temel, Sudan’ın Başkenti Hartum’da Kardeş Kur’an Kursuna
ziyarette bulundu. Sudanlılar tarafından
coşku ile karşılanan Müftü Temel ve
beraberindeki heyet, ‘Su Hayattır’ sloga-

nıyla başlatılan kampanya kapsamında,
TDV Küçükçekmece Şubesi ve hayırsever milletimizin destekleriyle yapılan
su kuyularının açılışını gerçekleştirdi.

Ayrıca ‘Hediyem Kur’an Olsun Projesi’
kapsamında, 5000 adet Kur’an-ı Kerim
ile ayni ve nakdi yardımlar, ihtiyaç sahibi
Sudanlı ailelere dağıtıldı.

Reyhanlı 4-6 yaş grubu Kur’an kursunun temeli törenle atıldı

H

atay-Reyhanlı İlçe Müftülüğü ve
Türkiye Diyanet Vakfı Reyhanlı

Şubesinin katkılarıyla mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait arsa üzerine

inşa edilecek, 4-6 yaş grubu Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı. Reyhanlı
Bağlar Mahallesinde bulunan 954 m²
arsa üzerine yapılacak, 4-6 yaş grubu
Kur’an kursunun bünyesinde; yetişkinler Kur’an kursu, konferans salonu,
gençlik merkezi ve lojmanlar yer alacak.
Kursun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan İlçe Müftüsü Murat Akçay, emeği geçenler ile katkıda bulunan
hayırsevere ve vakıf üyelerine teşekkür
etti.

Saraydüzü Kızılırmak Camii hizmete açıldı

S

inop-Saraydüzü İlçesi Kızılırmak Mahallesinde İlçe Müftülüğü ve hayırseverler tarafından yaptırılan Kızılırmak
Camii dualarla ibadete açıldı. Programda konuşan Saraydüzü Kaymakam Vekili
Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Hasan
Peker ve İlçe Müftüsü Hasan Kılıç, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür
ettiler. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de konuşmasında, “Camilerimiz İslam kültür
ve medeniyetinin kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Camiler, müminlerin bir araya geldiği,
kaynaştığı, birlik ve beraberliğin tesis
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edildiği mekânlardır. Caminin yapılmasına vesile olan ve yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerin hayırlarını kabul
etmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyo38

rum.” dedi. Caminin yapımında emeği
geçenlere takdim edilen plaketin ardından, Boyabat İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın
yaptığı duayla cami ibadete açıldı.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Solhan’da gençlik sohbetleri yapıldı

B

ingöl-Solhan İlçe Müftülüğü emrinde görev yapan din görevlilerinden

oluşan irşat ekipleri, ilçedeki kız ve erkek öğrenci yurdunda, ‘Gençlik Sohbet-

leri’ düzenlediler. Bu kapsamda, Sabiha
Bahçıvan Anadolu Lisesi yurdunda kalan lise öğrencilerine yönelik irşat programı gerçekleştirildi. Programa, İlçe
Müftüsü Muharrem Dutar, Vaiz Osman
Numanoğlu, Okul Müdürü Ferzende Açan ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda konuşan Müftü Muharrem
Dutar, ‘İman nedir? İmanın kalitesini
nasıl artırabiliriz? İmanımızı korumanın yolları nelerdir?’ konularında gençleri bilgilendirdi. İlçe Müftüsü Dutar’ın,
gençlerin sorularını cevaplandırmasıyla
program sona erdi.

Vakfıkebir’de icazet merasimi düzenlendi

T

rabzon-Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur’an Kursunda
hafızlığını tamamlayan 12 kız öğrenci
için icazet merasimi düzenlendi. Sabri Bahadır Kültür Merkezi Salonunda
gerçekleşen programda konuşan İlçe
Müftüsü Hüseyin Köksal, ilçe müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında yürütülen, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitiminde geçmişten günümüze gelinen
süreçleri anlattı. İl Müftü Yardımcısı
Sıdkı Kaya da Kur’an-ı Kerim’e karşı temel görevlerin, onu okumak, anlamak,
hayata tatbik etmek ve yaşatmak olması
gerektiğini söyledi. Kur’an kurslarının
ve hafızlık eğitiminin, geçmişten günümüze geçirdiği evreleri anlatan Başkan-

lığımız Dinî Yüksek İhtisas Merkezleri
Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş da
Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve
denetiminde açılan Kur’an kursları ve

bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Program, hafız
kız öğrencilere icazet belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Yahyalı Fakı Dayı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursunun temeli atıldı

K

ayseri-Yahyalı İlçesi Gazibeyli Mahallesinde, hayırsever Abdullah Erdoğan tarafından yaptırılacak Fakı Dayı

4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursunun temeli

törenle atıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Dursun Sarı, 4-6
39

yaş grubu Kur’an kurslarına, nicelik ve
nitelik kazandırmak; sayılarını artırmak
için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Böyle güzel bir Kur’an kursunun
açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Belediye Başkanı
Esat Öztürk de projede yer almaktan
onur duyduklarını belirtti. İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven de 4-6 yaş grubu
çocukların eğitimlerinin önemine vurgu yaptı. Müftü Güven’in yaptığı duanın ardından, program sona erdi.
S AY I : 3 3 6
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Burglengenfeld’de ‘Uyuşturucu ve Toplumdaki
Yıkıcı Etkileri’ semineri

A

lmanya-Nürnberg-Burglengenfeld
DİTİB Seyyid Bilal Camiinde, ‘Uyuşturucu ve Toplumdaki Yıkıcı Etkileri’
konulu bir seminer düzenlendi. Uyuşturucu ve zararlarına karşı geleceğimizin

teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı
bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen
seminere, cami cemaati, çocuklar, gençler ve veliler katıldı. Programda konuşan
DİTİB Seyyid Bilal Camii Din Görevlisi

Talip Taşdemir, uyuşturucu ve zararlı
alışkanlıklarla topyekûn mücadele etmek gerektiğini ifade ederek, “Geleceğimiz olan gençlerimizi yok eden uyuşturucu illetine karşı birlikte mücadele
etmeliyiz. Gurbettte yaşayan vatandaşlarımızın, hem kendi çocuğunu hem de
komşusunun çocuğunu kontrol etmesi,
gözetmesi ve sahiplenmesi gerekir.”
dedi. ‘Çağın Vebası’ olarak nitelendirilen uyuşturucu ve madde bağımlılığının
anlatıldığı seminer, davetlilerden büyük
beğeni topladı.

İtalyan Sarafino Pagetti, Bamberg DİTİB Selimiye
Camiine tablo hediye etti

İ

talyan fayans ustası Sarafino Pagetti, fayanstan yaptığı Ayasofya Camii
tablosunu, Bamberg DİTİB Selimiye
Camiine hediye etti. Almanya-Bavyera
Eyaletinde DİTİB’e bağlı Selimiye Camii
cemaatinin kendisine gösterdiği ilgi ve
yakınlıktan etkilenen Pagetti, minnettarlığının nişanesi olarak fayanstan Ayasofya Camiinin tablosunu yaptı. Pagetti,
büyük emek sarf ederek yaptığı fayans
işlemeli Ayasofya Camiinin tablosunu
Bamberg Selimiye Camii Derneği yönetimine takdim etti. Pagetti ile uzun yıllar
dost olduklarını söyleyen Cami Dernek
Başkanı Mehmet Çetindere, Pagetti’nin

devamlı camiye gelip giden Bamberg
sakinlerinden olduğunu söyledi. İtalyan
Sarafino Pagetti de Selimiye Camiinin
düzenlediği tüm etkinliklere katıldığını,
Dernek Başkanı Mehmet Çetindere ve
cemaatin kendisine gösterdiği ilgiden

memnuniyet duyduğunu ifade etti. Dernek Başkanı Mehmet Çetindere ve yönetim kurulu üyesi Ergün Albayrak da İtalyan Sarafino Pagetti’ye, günün anısına
Kur'an-ı Kerim ve Almanca mealli İslam’ı
anlatan kitaplar hediye etti.

DİTİB’den gönül coğrafyasına ‘Kardeş Ülke Projesi’

D

iyanet İşleri Başkanlığının başlattığı ‘Kardeş Ülke Projesi’
kapsamında, AlmanyaMünster DİTİB Eyalet
Birliği ve Münster Dinî
Danışma Kurulu tarafından,
Tanzanya’nın
en önemli şehirlerinden
Dârüsselam’da, 60’ı erkek ve 60’ı kız
olmak üzere toplam 120 kişilik yetimhane projesi başlatılmıştı. Münster
bölgesinde faaliyet gösteren DİTİB
dernekleri ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan yetimhane ile
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sekiz su kuyusu törenle hizmete açıldı.
Münster DİTİB Dinî Danışma Kurulu
Başkanı Yunus Yüksel, Münster Eyalet
Birliği Başkanı Durmuş Aksoy, Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Atasoy ve Münster bölgesi der40

nek başkanları ile Türkiye’nin
Tanzanya Büyükelçisi Ali
Davutoğlu’ndan oluşan heyet;
duyarlı ve fedakâr insanların
gayretleriyle yaptırılan DİTİB
Dârüsselam Yetimhanesini
yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye
giderek yetimhaneyi ziyaret
ettiler. Heyet ziyaretinin sonunda, DİTİB tarafından hazırlanan gıda paketlerini, Dârüsselam’da bulunan ihtiyaç
sahiplerine dağıtırken; eğitim-öğretim
gören çocukların da kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladılar.

H A B E R B Ü LT E N İ
GURBETTEN

Din eğitimi ders kitabı ‘Camiye Gidiyorum-2’ çıktı

D

iyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde, hafta sonu din
eğitimi derslerinde okutulmak üzere
hazırlanan Temel Eğitim Serisi’nin yeni
kitabı ‘Camiye Gidiyorum-2’ çıktı. Kitabın muhtevasında; inanç, ibadet, ahlak,
temel kaynaklar, siyer ve din, kültür,
bilim gibi öğrenim alanlarının yanısıra
kitapta, ezberden çok sorgulama, düşünme, gündelik hayatla bağ kurma ve uygu-

lamaya ağırlık verildiği belirtildi. Kitap ile
ilgili açıklama yapan DİTİB Başkan Vekili
Ahmet Dilek, “Sahih bilgiyi modern bir
anlatımla çocuklarımıza ulaştırmak, bu
serinin en önemli özelliği oldu. Çocuklarımızın kitaba yabancılık duymamaları
için okullarında gördükleri ders kitaplarına benzer bir formatta hazırlandı.
Konular işlenirken çocukların gündelik
yaşamlarıyla bağlantı kuruldu, ucu açık

sorularla tartışarak ve düşünerek, din
görevlisi uzmanların gözetiminde doğru sonuçlara varmaları sağlandı. Kitapta akıcı bir dil kullanıldı ve anlaşılması
zor olabilecek dinî terimler, her metnin
yanındaki sözlükte Almanca olarak verildi. Bu nedenle kitap, çocuklarımızın
Türkçelerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkçe bilmeyen diğer ülke
Müslümanlarının çocuklarından oluşan
sınıflarda da kullanılması için konular,
ders sonunda Almanca olarak özetlendi.
Çocuklarımızın bu güzel kitaptan faydalanmalarını ve dinlerini severek öğrenip
topluma yararlı örnek birer Müslüman
olarak hayatlarına yansıtmalarını görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır.”
dedi. ‘Camiye Gidiyorum-2’ kitabının,
öğrencilere eğitim aldıkları camilerde verileceği; ayrıca, www.zsu-shop.de üzerinden de temin edilebileceği bildirildi.

DİTİB, Zimbabve’ye yetimhane ve külliye inşa ediyor

D

iyanet İşleri Başkanlığının ‘Kardeş Ülke Projesi’ kapsamında,
Zimbabve’nin başkenti Harare yakınlarındaki Lions Den (Aslan Evi) bölgesinde inşa edilecek, 50 erkek ve 50 kız
toplam 100 kişilik yetimhane ve külliye
projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde,
Almanya’da faaliyet gösteren DİTİB’e
bağlı dernekler, Zimbabve’ye yetimhane ve külliye inşa edilmesi kararı aldılar.
DİTİB Essen, Münih, Hannover bölgeleri din gönüllüleri ve dernek yönetici-

lerinin gayreti, hayırsever dernek üyelerinin katkılarıyla, Zimbabve’de inşa
edilecek yetimhane, eğitim merkezi ve
sosyal tesislerden oluşacak külliyenin
yapım startı verildi. Yetimhane ve külliyenin alt yapı çalışmalarını koordine
etmek üzere, Başkanlığımız Yurt Dışı
Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Suat
Okuyan, Hannover Dinî Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Ay, DİTİB derneklerini
temsilen Sami Sipahi, Lions Den’e gitti.
Okuyan ve Ay, projenin hayata geçiril-

mesi için başkent Harare’nin Lions Den
bölgesinde 10 bin m2 arsa alındığını
söyledi. DİTİB tarafından inşa edilecek
yetimhanenin bünyesinde kız ve erkek
öğrenciler için mescit, yatakhane, misafirhane, derslik, revir, konferans salonu,
idare ve öğretmen odası, kütüphane,
oyun ve sosyal etkinlik alanları bulunacağını dile getirdiler. Lions Den’e giden
heyet, ziyaret ettikleri bölgede eğitim
gören çocuklara kırtasiye malzemesi,
oyuncak vb. hediyeler dağıttı.

VEFAT ETTİLER
Yunus Sanır
İlçe Müftüsü / Çukurca-Hakkâri
Satılmış Türkmen
Veri Haz. ve K.İşl. / Sincan-Ankara
Muhterem Çelik
Veri Haz. ve K.İşl. / Selçuk Dinî Yük.İht.
Mrk. Müd.
Ö. Ali Mafratoğlu
Kur’an Kurs. Öğrt. / Rize

Muttalip İpek
İmam-Hatip / Aksaray
Ahmet Arı
İmam-Hatip / Çarşamba-Samsun
Abdurrahman Baytap
İmam-Hatip / Şahinbey-Gaziantep
Ramazan Okcu
İmam-Hatip / Araklı-Trabzon

Mevlüt Öztürk
İmam-Hatip / Gülnar-Mersin
Abdüssamed Dünya
İmam-Hatip / Kozaklı-Nevşehir
Mahmut Çankaya
Müezzin-Kayyım / Edremit-Balıkesir
M. Bedrettin Aksoy
Müezzin-Kayyım / Midyat-Mardin

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

