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H A B E R B Ü LT E N İ

Başkan Erbaş, Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı
Şeyh Nur Muhammed Hasan’ı kabul etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Somali Federal Cumhuriyeti
Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur
Muhammed Hasan’ı makamında kabul
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Erbaş, iki ülkenin

din eğitimi, kültürel ve birçok alanda
işbirliği yapmasının önemini vurguladı.
Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak eğitim ve birçok açıdan kardeşlerimizin daha iyi noktalara ulaşması
hususunda elimizden gelen gayreti

gösteriyoruz.” dedi. Kabulden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Somali’yi ziyaret etmesinin
olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten
Din İşleri Bakanı Hasan, “Bizi yalnız
bırakmayan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.” dedi. Türkiye’nin Somali’ye
yaptığı yatırımları hatırlatan konuk
Bakan, “İki ülke arasındaki ilişkilerin
daha da gelişmesini arzu ederim.” dedi.
Somali’de Şebab örgütünün dini nasıl
istismar ettiğini anlatan Bakan Hasan,
Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi
alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Kabulde, Dış
İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da
hazır bulundu.

Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai’den
Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Güncel fıkhi problemlerin çözüme
kavuşturulmasında yeni çalışmalara ihtiyaç var

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Erbaş, Irak Fıkıh Akademisi
üyelerine, “İnşallah burada bulunduğunuz süre içerisinde faydalı, verimli otu1

rumlar, toplantılar gerçekleştirirsiniz.
Bu toplantıların, sizin bundan sonraki
çalışmalarınızda büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi. Diyanet
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KASIM 2018

H A B E R B Ü LT E N İ

İşleri Başkanlığı olarak Müslümanlara
daha iyi hizmet etme noktasında yurt
içi ve yurt dışında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erbaş, “Başkanlığın,
Din İşleri Yüksek Kurulunun, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, dinî yayınlar alanlarındaki çalışmaların gayesi,
Kur’an ve sünnet çizgisinde sahih dinî
bilgiyi üretmek ve bu bilgiyi insanlarımıza, milletimize ulaştırmaktır.” dedi.
Din İşleri Yüksek Kurulunun, fıkıh
alanında insanların güncel ihtiyaçlarını dikkate aldığını belirten Başkan
Erbaş, “Kurulumuz, milletimizin yeni
gelişmelere yönelik karşılaşmış olduğu

problemleri çözme noktasında sürekli
bir gayretin içerisinde olmuştur.” ifadelerini kullandı. İlahiyat fakültelerinde
ve Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerinde
ileri derecede fıkıh birikimine sahip
hocaların olduğuna işaret eden Erbaş,
tecrübe ve bilgi paylaşımının önemini
vurguladı. Başkan Erbaş ayrıca, fıkhi
konulardaki yapılan paylaşımların bilgi
birikimini artıracağını, bunun da fıkıh
konusunda eğitim görenlere ve insanlığa faydasının olacağını kaydetti. “Özellikle güncel fıkhî problemlerin çözüme
kavuşturulması noktasında yeni çalışmalara ihtiyaç var.” diyen Başkan Er-

baş, dünyanın sürekli geliştiğine, hayat
şartlarının değiştiğine işaret etti. Erbaş,
“Hayat şartlarına göre Müslümanların
bu noktada fıkhi çözümler üretmesi
gerekiyor. Bu açıdan fıkıh meclislerine,
fıkıh âlimlerine Müslümanların büyük
ihtiyacı var.” dedi. Irak Fıkıh Akademisi
Başkanı Dr. Abdulvahap el-Samerai de
kabulden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirten
Samerai, Irak Fıkıh Akademisinin çalışmaları hakkında Başkan Erbaş’a bilgi
verdi.

Sudan Âlimleri Heyet Başkan Yardımcısı
Dr. Abdulhay Yusuf, Diyanet’te

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Yanlış din algısı zamanla terör örgütlerini
doğuruyor

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Sudan Âlimleri Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Abdulhay Yusuf’u
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Türkiye’de Sudanlıların ayrı
bir yeri olduğunu belirtti. İki ülkenin
eğitim, diyani, kültürel ve birçok farklı
alanda işbirliği yapmasının önemine
vurgu yapan Başkan Erbaş, Kur’an ve
sünnete dayalı bilginin daha çok insana
ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade
etti. Erbaş, dünyada yayılan yanlış din
algısının, İslam’ın kabul etmediği birtakım yapılar oluşturduğunu, bu yapıların
zamanla bir terör örgütüne dönüştü-
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rüldüğünü ve İslamofobiyi beslediğini
kaydetti. Küresel boyutta yaşanan din
istismarına dikkat çeken Başkan Erbaş
şunları söyledi: “Bu bazen DEAŞ, bazen
Boko-Haram, bazen Şebab, Türkiye’de
FETÖ olarak karşımıza geliyor. Bütün
bunların sebebi, sömürgeci ülkeler tarafından bu gençlerin desteklenmesi
ve sürekli bir şekilde Müslümanların
birbirleri ile büyük bir kavga içerisine
düşürülmesi gibi bir arka plan var, böyle
bir kötü niyet var. Biz Müslümanlar olarak bu kötü niyetli insanların planlarına
engel olmalıyız. Bunun yolu da ilimden,
irfandan, bilgiden, hikmetten geçiyor.”
Kabulden duyduğu memnuniyeti dile
2

getiren Sudan Âlimleri Heyet Başkan
Yardımcısı Dr. Abdulhay Yusuf, Başkan
Erbaş’a teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi alanındaki tecrübesi ve birikiminden faydalanmak istediklerini belirten Yusuf, “Türkiye İslam
âlemini kucaklamış durumdadır. Biz de
bu vesileyle burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hep
dua ederiz. Çünkü onu İslam âlemine
umut olarak görüyoruz.” dedi. Yusuf,
Sudan'daki din eğitimi ve dinî televizyon yayınları hakkında Başkan Erbaş’a
bilgi verdi. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu da hazır bulundu.

H A B E R B Ü LT E N İ

Başkan Erbaş, Çad Yüksek İslam Konseyi Heyeti ile bir
araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Müslümanlar çeşitli vesilelerle daha çok
bir araya gelmeli

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Çad Yüksek İslam Konseyi
Heyetini makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Müslümanlar çeşitli vesilelerle daha çok bir
araya gelmeli ve Müslüman ilim adamları, âlimler, imamlar, hademe-i hayrat
dediğimiz din hizmetinde çalışan kardeşlerimizin birbirleriyle tecrübelerini

paylaşmaları için daha çok görüşmeleri büyük önem arz etmektedir.” dedi.
Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerindeki ve
hizmet içi eğitimlerden örnekler veren
Başkan Erbaş, din eğitiminin önemine
vurgu yaptı. Erbaş, “Din hizmetlerinde
ve din eğitiminde daha nitelikli bir çalışma yapabilmek için ‘Beşikten mezara
kadar ilim öğreniniz.’ hadis-i şerifini ilke
olarak kabul ediyoruz.” dedi. Çad Yük-

sek İslam Konseyi Heyeti adına konuşan Naim Oumar Alhadi de kabulden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Alhadi,
“Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak üzere buradayız.”
dedi. Kabulde, Mushafları İnceleme ve
Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal
Atalay da hazır bulundu.

Başkan Erbaş, 15 Temmuz gazisi TEM eski Daire Başkanı
Aslan’ı ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, 15 Temmuz gecesi gazi olan
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı Turgut Aslan’ı
evinde ziyaret etti. Başkan Erbaş ziyarette, Aslan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gaziler gününü kutladı.
Gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu
ifade eden Erbaş, “Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil
şifalar ve hayırlı, uzun ömürler nasip
eylesin.” dedi. İnsanın bu dünyada yaptıklarının, ahirette mutlaka karşısına çıkacağını belirten Başkan Erbaş, “İnşallah
sizin gaziliğiniz, daha önce memleketimiz ve milletimiz için yapmış olduğunuz
fedakârlıklar, amel defterinizde karşını-

za çıkacak.” diye konuştu. Başkan Erbaş,
Diyanet olarak din istismarı ile mücadele
kapsamında tüm Türkiye’de programlar
düzenleyerek FETÖ ve DEAŞ’ı anlattıklarını, insanları aydınlattıklarını kaydetti. TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
3

dile getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür
etti. Aslan’ın, 2015’te hacca gitmek için
tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ama
görev dolayısıyla gidemediğini ifade etmesi üzerine Erbaş, Aslan’a, “Biz hazırız,
dediğiniz zaman biz sizi hacca götürürüz
inşallah.” dedi.
S AY I : 3 3 5
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Başkan Erbaş: 'Gaziler Günü'nde 15 Temmuz Derneği
üyesi gazilerle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak
hep oldu

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, ‘Gaziler Günü’nde, 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri kabul etti.
‘Gaziler Günü’nü tebrik eden Başkan
Erbaş, “Gaziler Gününüz hayırlı olsun,
mübarek olsun. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil
şifalar ve uzun ömürler nasip eylesin.”
dedi. Gaziliğin önemini anlatan Erbaş,
“Milletimizin yüreğinde kahramanlık
destanı yazmak hep oldu, ilelebet de
devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu. Bu yılın
‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın konusunu,
‘Peygamber Efendimiz ve Gençlik’ olarak belirlediklerini hatırlatan Erbaş,
“Bu süreçte gençlerimize, şehitlik ve

gaziliğin ne kadar önemli bir şeref olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizler
bu duygu ile yetiştiğimiz sürece milletimiz payidar olacak ve hiçbir hainin,
tuzak kuranın tuzağı başarılı olamayacak.” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı
Abdurrahman Tarık Şebik ise kabulden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
Başkan Erbaş’a teşekkür etti.
İşbirliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 15 Temmuz
Derneği arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Protokolü Din Hizmetleri
Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile
15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik imzaladı. İmza tö-

reninin ardından Başkan Erbaş, “Hayırlı
olsun.” dileğinde bulunarak dua etti.
Protokol çerçevesinde ortak hizmet
projeleri hazırlanacak. Gaziler, gazi ve
şehit yakınlarına bedensel, zihinsel
ve ruhsal yönden gelişimine yönelik
destek verilecek. Sosyal, kültürel ve
sportif nitelikte eğitici ve motive edici
faaliyetlerde bulunulacak. Seminerler,
konferanslar ve organizasyonlar düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı
da protokol kapsamında, yurt içi ve yurt
dışında gaziler, gazi ve şehit yakınları
için gerçekleştirilecek olan organizasyonlarda personeli ile destek olacak.
Programa, Başkan Yardımcıları Prof. Dr.
Ramazan Muslu ve Dr. Selim Argun da
katıldı.

Başkan Erbaş, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize vatan, bayrak, millet ve ezan sevgisini
anlatınız

G

aziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret eden
Başkan Erbaş gazilere, “Okullara gidin
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çocuklarımıza, gençlerimize vatan, bayrak, millet, ezan sevgisini anlatınız.”
dedi. Erbaş ziyarette yaptığı konuşmada, gazilerin ‘Gaziler Günü’nü kutlaya4

rak, bir insanın kazanabileceği en büyük mertebelerden birisinin de gazilik
olduğunu söyledi. Başkan Erbaş, her
insanın farklı şekillerde imtihan edi-

H A B E R B Ü LT E N İ

leceğini hatırlatarak Kur’an-ı Kerim’de
Allah’ın, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu imtihanlara sabredenleri müjdelediğini söyledi. Öldükten sonra herkesin önüne amel defterinin açılacağını
ifade eden Başkan Erbaş, “Bakacağız ki
orada, ‘Allah için, vatan için, bayrak için
çarpışırken gazi olmuşum.’ yazıldığını
okuyacağız. Allah o şekilde okumayı ve
huzurunda en güzel kullar olmayı hepimize nasip eylesin.” dedi.
İnanç olmazsa vatan sevgisi de olmaz
“Bizler inançlı insanlarız, inanç olmasa,
iman olmasa; vatan sevgisi de bayrak
sevgisi de ezan sevgisi de olmaz.” diyen
Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Mehmet Akif Ersoy ne diyor, ‘Kim bu cennet
vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda
fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı,
cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada
cüda.’ Dua makamında okursak, dua etmiş oluruz bu mısraları. Her gencimiz
İstiklal Marşını ezbere bilecek. ‘Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin
temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.’ İşte bunun için bizler şehit oluyoruz, gazi oluyoruz. Karış karış
ülkemizin her tarafını muhafaza etmek
için gayret ediyoruz, çalışıyoruz.”

Sizler her şeyinizle kötülüğü
engellemeye çalıştınız
Peygamber Efendimizin, ‘Bir kötülük
gördüğünüzde onu elinizle düzeltiniz,
elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle buğz ediniz.’ buyurduğunu belirten Erbaş, “İşte sizler elinizle ayağınızla
her şeyinizle bu kötülüğü engellemeye
çalıştınız.” ifadelerini kullandı. Gazilerden bir ricada bulunan Başkan Erbaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sağlığınız yerinde olduğu zaman okullara gidiniz, öğrencilerimiz, çocuklarımız sizi
dinlesinler. Onlara nasihât edin. Onlara
vatan aşkı, sevgisi, bayrak sevgisi, millet
sevgisi nedir? Diliniz döndüğü kadar
anlatın. İnanın, sizin anlatmanız, benim
anlatmamdan daha etkili olur. Çünkü
siz bunu yaşayarak gazi oldunuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu nasihatlere
çok ihtiyacı var. Bu bilgilendirmeyi, bu
bilinçlendirmeyi çocuklarımıza, gençlerimize yapmamız gerekiyor.” Gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan
Erbaş, “Rabbim sağlığınıza en güzel bir
şekilde kavuşmanızı nasip eylesin. En
güzel günler sizin olsun. Cenab-ı Hak
milletimizi, vatanımızı her türlü hainlerin ihanetinden, düşmanların saldırılarından, tuzaklarından muhafaza buyursun. Hainlerin ve düşmanların kurmuş
olduğu hile, desise ve tuzakları bozsun,
5

kendi başlarına çevirsin.” niyazında bulundu. Tedavi gören gazileri odalarında
tek tek ziyaret eden Başkan Erbaş, gazilere Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in
hayatını anlatan bir kitap hediye etti.
Başkan Erbaş, bir gazinin kendisinden
Kur’an-ı Kerim okumasını istemesi üzerine Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Başhekim
Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya
ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak eşlik etti. Başkan Erbaş,
daha sonra aynı yerleşke içerisinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına bağlı
Gazi Bakım Evine geçti. Başkan Erbaş’ı
burada Albay İsmail Analı karşıladı.
Buradaki gazilerin de ‘Gaziler Günü’nü
kutlayan Erbaş, “Rabbim, Müslümanlara nasip olacak en önemli mertebelerden birisi olan gazilik mertebenizi
hayırlı eylesin.” dedi. Başkan Erbaş,
burada da isteğini yineleyerek, “Vatan,
millet, bayrak, ezan sevgisi, bunlar bizim en önemli manevi değerlerimizdir.
Gençlerimize de çocuklarımıza da bu
değerlerimizi aktarmamız gerekiyor.
Bizler dilimiz döndüğü, elimizden geldiği kadar illerimizi, ilçelerimizi dolaşıyoruz, öğrencilerimize bu değerleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de mümkün
oldukça gençlerimize, çocuklarımıza,
yakınlarınızdan başlayarak bu değerleri
anlatırsanız daha çok etkili olur.” dedi.
S AY I : 3 3 5
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası ‘Din Hizmetine
Adanmış Ömürler’ temasıyla kutlandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Hakk'ın batıla galip gelmesi için
mücadele edeceğiz

D

iyanet İşleri Başkanlığı tarafından
düzenlenen ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’, Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı, ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ temasıyla
Başkanlığımız Konferans Salonunda
düzenlenen açılış programıyla başladı.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir
tema çerçevesinde düzenlediği haftanın bu yılki teması, ‘Din Hizmetine
Adanmış Ömürler’ olarak belirlendi.
Haftanın açılış programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
“Bu sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı, ömürlerini başkalarının
iyiliği, yeryüzünün imar ve ıslahı için
adayan gönül erlerini, güzel ahlakın
önderlerini, insanlığın yıldız şahsiyetlerini daha yakından tanımaya ve
anlamaya vesile kılmayı hedefledik.”
dedi. “Örnek insanlarını, gerçek kahramanlarını, büyük âlimlerini nesillerine
tanıtmayanlar, çocuklarını başkalarının
hikâyelerine meftun olmaya mahkûm
ederler.” diyen Başkan Erbaş, “Kabul
edelim ki bugün başta gençler olmak
üzere dünya insanının en büyük talih-
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sizliği, model insan olmanın ölçüsünü
de model insanlarını da kaybetmiş olmasıdır.” ifadelerini kullandı. İnsanlığın
iyiliği için gayret gösteren örnek şahsiyetleri hatırlamanın önemine dikkat
çeken Erbaş, “Bencillikle bütünleşen
bireyselliğin, hayatı büsbütün kuşatarak insanlığı yalnızlık ve bunalımlara
mahkûm ettiği bir zamanda, huzuru
başkalarının huzurunda bulan insanları hatırlamanın bir vefa olduğu kadar,
hayatın yeniden inşasında önemli bir
imkân olduğunu düşünüyoruz.” diye
konuştu.
İslam, insanlığa ebedi kurtuluşu
gösteren ilâhî bir nizamdır
İnsanın saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte aynı zamanda çeşitli
zaaflarla da yüklü bir varlık olduğunu
ifade eden Başkan Erbaş şöyle konuştu: “İnsanı en iyi bilen Allah, onun
yeryüzünde hakikatin izinde huzurlu
bir hayat yaşaması ve ahirette kazananlardan olması için hidayet rehberi olarak vahiy göndermiştir. Bu meyanda,
Allah’ın yeryüzüne gönderdiği bütün
vahiylerin ortak adı olan İslam; hayata
6

hakikat penceresinden bakmayı öğreterek inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş
bir hayatı tesis eden ve insanlığa ebedi
kurtuluşu gösteren ilâhî bir nizamdır.”
dedi. Vahyin hayatla buluşmasının en
önemli merkezlerinden birinin camilermescitler olduğunu ifade eden Erbaş,
“İnsanlık tarihinin başlangıcına dair
Kur’an’ın bize hatırlattığı unsurlardan
biri de Mekke’de inşa edilen Kâbe’dir.
Böylece Kâbe’nin birer şubesi olan cami
ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği hâline gelmiş, düşüncenin, hayatın
ve medeniyetin merkezi olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Camiler tevhidin, sevginin,
paylaşmanın, merhametin ve
şefkatin sembolü olmuştur
Medine’de İslam toplumunun Mescid-i
Nebi'nin etrafında şekillendiğini hatırlatan Başkan Erbaş şöyle devam etti:
“Mescid-i Nebi, ihtiyaçların karşılandığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu,
kimsesizlerin himaye edildiği sosyal bir
hayat merkezi; edep, adap, ilim ve irfanın aşılandığı bir mektep olarak hizmet
vermiştir. Böylece asırlar boyunca cami-
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ler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin,
paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin, şefkatin sembolü olmuştur. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet
ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri hâline gelmiştir. Allah’ın insanlara en büyük lütuflarından biri de onlara
sorumluluğunu hatırlatan ve yüklendiği iyilik, hakikat ve kulluk emanetini
taşımada rehberlik eden peygamberler
göndermesidir. İlk insan ile başlayan
ve Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) ile sona eren süreçte bütün
peygamberler, tevhidin bilinmesi, güzel
ahlakın yaşanması ve adaletin tesis edilmesi için çaba göstermişlerdir. Böylelikle onlar, vahyin kılavuzluğunda, hidayet
ve iyilik uğruna gösterdikleri mücadele,
sabır ve fedakârlıkla insanlığın öncüsü,
önderi ve rehberi olmuşlardır. Bu manada ömürlerini din hizmetine adayan
ve başkalarının iyiliği için kendini feda
eden en kutlu insanlar peygamberlerdir. Bu noktada Kur’an-ı Kerim’in, ‘Andolsun, Allah’ın Rasulünde sizin için;
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için
güzel bir örnek vardır.’ şeklinde tebcil ettiği Rasul-ü Ekrem, bütün peygamberlerin tebliğinde yer alan ortak hakikatleri,
kıyamete kadar baki kalacak şekilde yeryüzüne beyan etmiş, bir mescitten güzide bir nesil yetiştirmiş ve bir medeniyet
inşa etmiştir. Zira o, cehalet ve zulmün
hâkim olduğu, merhamet, erdem ve
hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı
ezdiği bir topluluğu; ilmin, adaletin ve
şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüştürmüştür.”
Örnek şahsiyetleri tanımak,
tanıtmak ve onların ideallerini
yaşatmak daha iyi bir geleceğin
inşasında önemli bir imkândır
“Kadim kültürümüzde ‘hademe-i hayrât’
olarak karşılık bulan, yeryüzünde bütün
iyi ve hayırlı işlere öncülük ederek zaman ve mekânı aşan bir anlayışı kuşanan
gönül doktorlarının, numune-i imtisalinin Sevgili Peygamberimiz olduğu açık
bir hakikattir.” diyen Başkan Erbaş, “Bu
şuur ve ideal ile âlimler, peygamberlerin
varisleridirler bilinciyle, ‘insanların en
hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ düsturuyla asr-ı saadetten günümüze nice
örnek ve önder şahsiyetler yaşamış ve
onların fedakârlıklarıyla İslam’ın hayat

veren ilkeleri yeryüzüne güzellik katmıştır. Dünyanın, her alanda büyük değişim
ve dönüşümlere maruz kaldığı, İslam
coğrafyasının ciddi savrulmalar yaşadığı son asırlar boyunca ömrünü, İslam’a,
Kur’an’a ve insanlığa hizmete adayan, bir
milletin inancı, medeniyeti ve kökleriyle
buluşması sevdasıyla yaşayan ve en zor
şartlarda dahi bu idealden vazgeçmeyen yakın dönemin örnek şahsiyetlerini
tanımak, tanıtmak ve onların ideallerini
yaşatmak, bizler için bir vefa ve sorumluluk olduğu kadar, aynı zamanda daha iyi
bir geleceğin inşasında önemli bir imkân
ve motivasyondur.” dedi.
Bizler kahramanlığın ölçüsünü
başkalarının iyiliği için çalışmak
olarak belirleyen bir inancın
mensuplarıyız
Örnek insanlarını, gerçek kahramanlarını, büyük âlimlerini nesillerine tanıtmayanların, çocuklarını başkalarının
hikâyelerine meftun olmaya mahkûm
edeceklerini ifade eden Başkan Erbaş,
“Kabul edelim ki bugün başta gençler
olmak üzere dünya insanının en büyük talihsizliği, model insan olmanın
ölçüsünü de model insanlarını da kaybetmiş olmasıdır. Bizler kahramanlığın
ölçüsünü başkalarının iyiliği için çalışmak, hak-hukuk ve merhamet adına
mücadele etmek olarak belirleyen, yiğitliğin ölçüsünü erdem ve faziletlerle
değerlendiren bir inancın, ahlakın ve
medeniyetin mensuplarıyız. Bunun için
nesillerimizi; medeniyetimizin büyük
insanları, tarihimizin ahlak, fedakârlık
ve iyilik abideleri ile tanıştırmak zorundayız. Biliyoruz ki kulluk sorumluluğu
ile peygamber mirasına varis olanlar,
peygamberlerin sıfatlarına da sahip
olmalıdır. İman bilinci ile ömrünü din
hizmetine adayanlar, öncelikle bilgi ve
güzel ahlak ile donanmalıdırlar. Yani
‘hayırda yarışın.” emr-i ilâhîsini ilke edinip insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturmalıdır.
‘Onlar iyiliği emreder, kötülükten men
ederler.’ ayetini hayata düstur yapıp
iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün def’i
için çaba göstermelidir. ‘Kardeşlerinizin
arasını düzeltiniz.’ ayetini şiar edinip
sevginin kökleşmesi ve kardeşliğin filizlenmesi için gayret etmelidir. Bu kutlu
idealin olmazsa olmazlarından biri ise
ihlas ve samimiyet, aşk ve heyecandır.
Yapılan her hizmetin Allah katında kar7

şılığı, samimiyete göre belirlenecektir.
Nebevî bir görevi ifa etme nimetine
sahip olanların dikkat etmeleri gereken
en önemli husus, sözün en doğrusunu
söylemek ve ahlakın en güzelini yaşamaktır.” ifadelerini kullandı.
Dinin fert ve toplum hayatında
makes bulmasında en önemli
etkenlerden birisi, öncü
şahsiyetlerdir
İslam ve insanlık yolunda çalışmanın
ve iyilik gayesi ile hizmet etmenin zorluklarının da olacağını ifade eden Erbaş,
“Hademe-i hayrat olmaya gönül vererek ümmetin ve insanlığın geleceğine
rehberlik etmeyi gaye edinenlere düşen
sabır ve azimle, aşk ve heyecanla hizmetlerine devam etmektir. Diğer taraftan bu
ulvî sorumluluk, çağın ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet üreterek doğru
bilgiyle rehberlik etmek, hikmetli sözle
hakka çağırmak, ahlaklı davranışla örnek olmak gibi büyük ama mukaddes bir
yükü yüklenmek demektir. Zira dinin
fert ve toplum hayatında makes bulmasında, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, bugünün ve yarının hak-hakikat,
adalet ve merhamet ekseninde inşa edilmesinde, en önemli etkenlerden birisi,
sorumluluk bilinciyle, ilim ve irfan, bilgi
ve hikmet donanımıyla, gayret ve hizmet
şuuruyla, ahlak ve faziletiyle, yaşadıkları
çağa rehberlik eden öncü şahsiyetlerdir.
Bu çerçevede, kendini sözü edilen asil
hayatın inşasına ve soylu gayenin ihyasına adayan önemli kadrolardan biri de
geçmişten günümüze, görevlerini ulvî
bir heyecanla ve ibadet bilinciyle yerine
getiren din görevlilerimizdir, hocalarımızdır. Zira asli sorumluluğu itibariyle
tüm hocalarımız, birtakım dinî görevlerin ötesinde, yüklendiği ulvî vazifenin
gereği olarak, bütün dinî değerlerin bilinmesi, erdemlerin yaşanması, güzelliklerin paylaşılması, bilgi ve ahlak merkezli bir dindarlığın benimsenmesi için
çalışmayı, hayatın gayesi edinmektedir.
Hocalarımız, yaşadığı çağın şahidi olarak, müjdeleyen bir metot ve ikna edici
bir ikaz ile insanlığa rehberlik etmek
sorumluluğunu gönüllü yüklenen, muhabbet ve iyilik elçileridir.” diye konuştu.
Bütün teşkilat mensuplarımıza,
fedakâr hocalarımıza teşekkür
ediyorum
Bugün gelinen noktada hademe-i hayrat bilinciyle, aziz milletimizin dinî ve
S AY I : 3 3 5
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manevi hayatına hizmet eden, hâl ve
istikbale dönük çalışmalarıyla geleceğimizin inşasına katkı sunan kadrolarımızın varlığını ve onlara milletimizin
teveccühünü görmenin, Allah’a şükrü,

gönül erlerine şükranı mucip bir husus
olduğunu belirten Erbaş, “Bu vesileyle
minberlerden müminlere önderlik eden
imam-hatiplerimize, hakkın sedasıyla
gök kubbeyi mamur eden müezzinle-

rimize, kürsülerden hakikatin sesini
yükselten vaizlerimize, zihinleri, gönülleri ve hayatları Kur’an ile buluşturan
Kur’an kursu öğreticilerimize, şehirlerin
manevi mihmandarı mimarlarımıza,
müftülerimize ve milletimize hizmet
etmeyi en büyük paye sayan bütün teşkilat mensuplarımıza, fedakâr hocalarımıza teşekkür ediyor, ‘Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.
Ahirete irtihal eden hademe-i hayrata
Yüce Allah’tan rahmet diliyor; hayatta
olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha
nice hizmetler nasip etmesini niyaz ediyorum.” dedi. Başkan Erbaş, programın
sonunda ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’ etkinlikleri kapsamında, din
görevlileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödüllerini verdi. Programa, Başkan
Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Muslu,
Prof. Dr. Huriye Martı ve Dr. Selim Argun, Başkanlığın üst düzey yöneticileri
ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, din görevlileri ile bir araya geldi

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’ dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan din görevlileriyle bir araya
geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen
buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Batman'da 7 askerimizin şe-
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hadetini anmadan geçemeyeceğim.”
dedi. Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı
teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit
düşen 7 şehit başta olmak üzere, tüm
şehitler için Fatiha sûresinin okunmasını
isteyen Erdoğan, "Bu mücadelemizi hiç
aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz,
sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu
8

gelişmeler, olaylar, bizim hırsımızı da
özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır.
Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum." diye konuştu. Hafta nedeniyle din
görevlilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir etmekten bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, 81 vilayetten
gelen din görevlilerinin bütünlükle cem
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olmalarının kendilerine ayrı bir güç, geleceğe yönelik umut aşıladığını vurguladı. İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz'a karşı
mücadelenin de en önemli merkezlerinden birinin camiler olduğunu belirten
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi okudukları
salâlar ve ezanlarla, milleti darbeye karşı kıyama çağıran tüm din görevlilerine
teşekkür etti. Erdoğan, "Camileri, sadece namaz kılınıp dağıldığımız bir ibadet
mekânına dönüştürmek, ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
Onun için diyorum, camilerimiz sürekli
açık kalmalı. Çocuklarımızın neşesiyle,
gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami,
benim gözümde boştur." diye konuştu.
Memleketinde yaşadığı bir anısını anlatan Erdoğan, köy imamına yemeğin
köylüler tarafından yapılmasının âdetten
olduğunu, yemek sırası kendisinde olan
bir kadının müezzine yemek getirdiğinde, birbirlerinin sırtına çıkan öğrencileri
görüp, ‘Ben sizi Yusuf Hocama şikâyet
edeceğum, nedur bu hâlunuz? Siz buraya okumaya mu geldunuz, kavga etmeye
mi geldunuz?’ dediğini ancak öğrenciler
dağıldığında, hocanın da öğrencilerin
arasında bulunduğunu anlattı.

lıdır. Bu ülke senelerce mezhep, meşrep
ve etnik temelli kavgalar yaşadı. Birileri
aramızdaki farkları kaşıyarak bizi birbirimize düşürmeye, komşuyu komşuya
kırdırmaya çalıştı. 1970'lerin sonunda
kimi şehirlerimizde bu projeler maalesef
başarılı oldu. Müslüman aynı delikten
ikinci kez ısırılmaz. Bizler de o acı, karanlık günlerin tekrar yaşanmasına müsaade
edemeyiz."

le hemhâl olmalı, onlara dert ortaklığı
etmeli. Nasıl imame tespihin tanelerini
bir arada tutuyorsa, imam kardeşlerimiz
mahallesini, müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada tutmalıdır. O imame koptuğu anda tespih dağılır. İşte dağılmaması için bunu başarmamız lazım."

Cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor

Sözümüz sadece yumuşak değil, aynı
zamanda anlaşılır da olmalı

Çocukların camilere çekilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Şayet geleceği inşa edeceksek, dün olduğu gibi bugün de cami
merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik
etmemiz gerekiyor." dedi. İmamlık, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği, vaizlik
veya müftülüğün sadece ücreti karşılığı
yapılacak mesleklerden olmadığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti: "Bu
meslekler her şeyden önce gönül, sevda,
fedakârlık işidir. Öncelikle Hakk'ın rızası
gözetilmeden bu görevler icra olunamaz.
Namaz kıldırmak için cemaatinin önüne
geçen her kardeşim sadece o namazın
değil, arkasında saf tutan insanların diğer
sıkıntılarını, dertlerini de üstleniyor demektir. Namaz kıldırmakla din görevlisi
kardeşimin sorumluluğu bitmiyor, bilakis hayata karşı diğer sorumluluklar da
başlıyor. Mahalledeki mağdurlar, aileler
arasındaki sorunlar, gençlerin yaşadığı
sıkıntı ve bunalımlar, herkesten önce o
mahallenin cami görevlisinin meşguliyet
alanına girer. İmam kardeşim cemaatiy-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın
Kur'an-ı Kerim'de doğru tebliğ ve irşat
metodu olarak güzel söze ve sabra, sevgi, şefkat ve merhamete vurgu yaptığını, Hazreti Muhammed'in de insanlara
yaşantısıyla örnek olup, nefrete şefkatle,
hakarete güzel sözle, kötülüğe iyilikle
karşılık verdiğini anlattı. Gönül ateşinde pişirilmeyen hiçbir sözün kıymetinin
olmayacağını belirten Erdoğan, Yunus
Emre'nin, ‘Söz ola kese savaşı, söz ola
kestire başı/ Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ
ede bir söz.’ dizelerini hatırlattı. Yaşantıyla desteklenmeyen, samimiyetle söylenmeyen her sözün havada kalmaya
mahkûm olduğunu kaydeden Erdoğan
şöyle konuştu: "Sözümüz sadece yumuşak değil, aynı zamanda anlaşılır da
olmalıdır. Özellikle vaaz ve hutbe dilimizin, gençlerimizin anlayacağı şekilde
güncellenmesi, yenilenmesi, daha rafine
hâle getirilmesi gerekiyor. Bunun yanında din görevlilerimiz ne suretle olursa
olsun, ötekileştirici, insanımızın bir kesimini dışlayıcı ifadelerden uzak durma-

Din görevlilerine sosyal medya uyarısı
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Son yıllarda birçok provokasyonun sosyal medya üzerinden yapıldığını gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Biz tüm kamu görevlilerimize, bu mecraları son derece dikkatli kullanmaları
gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz.
Özellikle Diyanet personelimizin kendilerini sosyal medyanın girdabına kaptırmamaları gerekiyor." dedi. Diyanet
personelinin üstlendikleri sorumluluk
gereği bu konuda herkesten daha fazla titiz ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Camilerimizi kötülemek,
din görevlilerimize kara çalmak için fırsat
kollayanlara bekledikleri fırsatı vermemeliyiz." ifadesini kullandı. Erdoğan, din
görevlisi olmanın önemini anlatırken,
ecdadın camilerde din hizmetini yürüten
hocalara, ‘ömrünü din hizmetine vakfetmiş, samimiyetle çalışıp, yaptıklarının
karşılığını sadece Allah rızasında arayan
kişi’ anlamına gelen 'Hademe-i hayrat'
sıfatını kullandığını belirtti. Din görevlilerinin bu sıfata uygun bir şekilde vazifesine yaklaşacağına olan inancını ifade
eden Başkan Erdoğan, "Biz din görevlilerimizden milletimize öncülük etmesini,
rehberlik etmesini bekliyoruz. Biz din
görevlilerimizden insanımızın derdiyle,
sıkıntısıyla ve elbette sevinciyle hemhâl
olmasını istiyoruz. Sizler, imamsınız,
FETÖ'nün imamı değil ha. Onunkiler
cambaz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu konuda gerekenin yapıldığını ve yapılacağını kaydeden Erdoğan, yaptıkları
çalışmalarda tüm imkânlarla din görevlilerinin yanında olmayı sürdüreceklerini
bildirdi.
Aslolan birilerinin değil, yüce
yaratıcının şahitliğidir
Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir
aile hâline geldiğine değinen Erdoğan
şunları söyledi: "Böyle büyük bir ailede kimi zaman hata yapanların, yanlışa düşenlerin, görevini hakkıyla yerine
getirmeyenlerin olması doğaldır ancak
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sizlerin aranızdaki bu çürük elmaları temizlemeniz de önemlidir. Biz din görevlilerimizin vazifelerini en güzel şekilde
yapmaya çalıştığını biliyoruz. Sizlerin
fedakârlıklarının çoğu zaman gündeme
gelmediğinin de farkındayız. Ancak aslolan birilerinin değil, yüce yaratıcının
şahitliğidir. Hâlik bildikten sonra kul bilmese, görmese de olur." Erdoğan, ahirete
intikal eden din görevlilerine Allah'tan
rahmet, hayatta olanlara sıhhat ve afiyet,
Diyanet camiasında hizmet vermiş olanlara da nice hizmetler yapmaları temennisinde bulunarak tüm Diyanet mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkür
etti, din görevlilerinin ‘Camiler ve Din
Görevlileri Haftası'nı da kutladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizi
istismar eden yapılara fırsat vermeden
milletimize hizmet ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmasına
Batman’da hain bir pusuyla şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı. “Kur’an
ve sünnet çizgisinden taviz vermeden,
yanlış din algılarıyla dinimizi istismar
eden FETÖ, DEAŞ vb. yapılara, şahıslara
asla fırsat vermeden milletimize hizmet
etmeye gayret ediyoruz.” diyen Başkan
Erbaş, Allah’ın insanı en güzel bir şekilde
yarattığını ifade etti. Erbaş, “Bu özelliğini
muhafaza edebilmesi için de her topluma, Allah (c.c.) peygamber göndermiştir.
Yeryüzünde karanlıkların kol gezdiği,
cahiliyenin zirve yaptığı bir devirde son
elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)
Efendimizi göndermiştir. O, vazifesini
tamamlamış ve Rabbine yürümüştür.
İnsanların aydınlık geleceğine rehberlik
etme vazifesini, 'İnnel ulama verasetü’lenbiya' sözüyle biz varislerine emanet
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etmiştir. Bugün 140 bini aşkın hocamızla
hademe-i hayrat olarak, Peygamberimizin bize bıraktığı bu emaneti en güzel
bir şekilde taşımaya çalışıyoruz.” diye konuştu. Her yıl ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’nda bir konu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Bir hafta boyunca
yurt içinde ve yurt dışında konferanslar,
paneller, sohbetler ve sempozyumlarla o
konuyu anlatıyoruz. Bu yılki konumuz,
'Din hizmetine adanmış ömürler' başlığı
altında, asırlardır hademe-i hayrat olarak
bu vazifeyi deruhte etmiş hocalarımıza
tahsis ettik.” dedi. ‘Mevlid-i Nebi Haftası’
kutlamalarında bu yıl, ‘Peygamberimiz ve
Gençlik’ konusunu ele alacaklarını ifade
eden Başkan Erbaş, İstanbul’da aynı isimde üç gün sürecek uluslararası bir sempozyum gerçekleştireceklerini söyledi.
Her bir hocamıza 10 gencimiz emanet
Gençlere yönelik yeni bir projeyi hayata
geçireceklerini dile getiren Başkan Erbaş,
“Projenin adı 'Her Bir Hocamıza 10 Gencimiz Emanet'. Eğitiminden, dinî ve ahlaki gelişiminden, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktan, geleceğine rehberlik
etmeye varıncaya kadar ideal bir genç
yetiştirme konusunda, hocalarımız büyük bir gayretin içerisinde olacaklardır.”
şeklinde konuştu. Başkan Erbaş, “Tüm
camilerimiz, Kur’an kurslarımız, müftülüklerimiz ve Başkanlığımız, Mescid-i
Nebi’nin varisleridir. Zira Peygamberimiz din işlerini oradan yönetmiş ve orayı
hem mabet hem mektep hem de teşkilat
merkezi olarak kullanmıştır.” ifadelerini
kullandı.
Boşa geçirecek zamanımız yok
‘Oku’ emrinden sonra, ikinci gelen vahye
dikkat çeken Başkan Erbaş konuşmasına
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şöyle devam etti: “Allah Rasulü Efendimiz, ‘Ey örtüye bürünen! Kalk uyar.’
emrini almış, insanları karanlıklardan
aydınlığa çıkarmak için, son nefesine
kadar durmadan, yorulmadan, vazgeçmeden, inançla, azimle, sabırla, tevhidin
bilinmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele etmiştir.
Biz de onun varisleri olarak diyoruz ki,
şimdi kalkıp uyarma sırası bizde, boşa
geçirecek zamanımız yok. Bir imtihan
dünyasındayız. Kıyamete kadar hakbatıl mücadelesi devam edecek. Mücadeleyi gerektiren cehalet hep olacak.
O gün onlarca yıl süren kabile savaşları
vardı. Bugün de ırkçılık, mezhepçilik vb.
anlayışlar kışkırtılarak, terör örgütleri
kurdurularak ve desteklenerek insanlar
birbirlerine kırdırılıyor. O gün sömürü ve zulüm düzeninin çarkları ne ile
döndürülüyorsa, bugün de aynı şeylerle
döndürülüyor. Bu yüzden kalk ve uyar
emrini, bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz, işimiz vaktimizden çok, diyoruz
ve koşuyoruz.” Başkan Erbaş, Diyanet
Teşkilatı olarak mihrapta, minberde,
kürsüde, Kur’an kursu sınıfında, cami içi
ve cami dışı din hizmetlerinde, köylerde,
mahallelerde, şehirlerde, yurt dışında
106 noktada insanları, sahih dinî bilgi ile
aydınlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Geçmişte din hizmeti ve eğitimine
yönelik nice engeller yaşadık
“Andolsun, eğer şükrederseniz elbette
size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük
ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” ayetini hatırlatan Başkan Erbaş,
“Bunun için diyoruz ki, şükrümüz, ihlas
ve samimiyetle, aşk ve heyecanla daha
çok çalışmaktır. Hiçbirimiz unutmadık,
geçmişte din hizmeti ve eğitimine yönelik nice engeller, zorluklar ızdıraplar
yaşadık. Eğer içinde bulunduğumuz bu
nimetlerin kadr-ü kıymetini bilmez ve
şükrümüzü gayretimiz ve çalışmamızla
göstermez isek, nimete nankörlük etmiş
oluruz. Bir zamanlar 12 yaşını bitirmeyen bir çocuğu yaz Kur’an kursuna,
15 yaşını bitirmeyeni ise yatılı Kur’an
kursuna kaydedemiyordunuz. Şimdi
sadece 4, 5, 6 yaşında 140 bin civarında
kayıtlı Kur’an kursu öğrencimiz var. Bu
büyük nimetin şükrünü eda etmek için
gece-gündüz koşturmaya değmez mi?”
ifadelerini kullandı. Program öncesinde,
Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf
Musikisi Korosu konser verdi. Ahmet
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Hamdi Akseki Camii İmam-Hatibi Ali
Tel'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ temasıyla hazırlanan kısa
film davetlilere izletildi. Programda, hut-

be sunumu yarışması birincisi Eskişehir
Seyit Hoca Camii İmam-Hatibi Halim
Özdemir, din görevlileri adına konuşma
yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş programın sonunda, Cumhurbaş-

kanı Erdoğan'a hüsnühat tablosu takdim
etti. Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcıları, din görevlileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

Başkan Erbaş, Diyanet TV’de ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’na dair değerlendirmelerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş: Cami, hayatımızın
merkezindedir

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Diyanet TV’de yayınlanan
‘Cuma’ya Doğru’ programına katılarak,
‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na
dair değerlendirmelerde bulundu. Programa, Batman’daki hain terör saldırısını
kınayarak başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitlere rahmet, gazilere de
acil şifalar diledi.
150 bine yakın mensubumuzla din-i

mübin-i İslam’a hizmet etmeye
çalışıyoruz

Din görevlilerinin, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik eden Başkan
Erbaş, “150 bine yakın mensubumuzla
din-i mübin-i İslam’a hizmet etmeye çalışıyoruz.” dedi. Caminin sosyal hayattaki yerine değinen Başkan Erbaş, “Cami,
hayatımızın merkezindedir. Cami, İslam
dinine ibadet, inanç, eğitim noktasında
dinimize, milletimize hizmet etmek için,
dinimizin bu yönlerini milletimize ulaştırmak için en önemli vasıtalardan birisidir.” diye konuştu. ‘El-Câmi’nin, Esma-i
Hüsna’dan olduğunu hatırlatan Başkan
Erbaş, “El-Câmi, rahmet ve merhametiyle bütün mahlûkâtı sarıp sarmalayan,
kucaklayan, kuşatan anlamına gelir.
Nasıl ki Rabbimiz, mahlûkatı rahmet
ve merhametiyle kuşatıyor ise cami de
müminleri kuşatıyor, sıcaklığı içerisinde
cem ediyor. Camide müminler birlikte
rükû ederek, birlikte secde ederek, birlikte dinini yaşayarak ve öğrenerek en
güzel bir şekilde Müslümanlığını yerine
getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Camiler, toplumun aydınlanmasında
önemli bir fonksiyon icra etmektedir
Camilerin, toplumu imar ettiğine değinen Başkan Erbaş, “Mescid-i Nebevi, Allah Rasulü Efendimizin Yesrib’i,

Medine-i Münevvere yapmak için teşebbüs ettiği ilk iştir. Oraya Mescid-i
Nebevi’yi yaparak Medine'yi nurlandırmak, münevver bir Medine, münevver
bir şehir, aydınlanmış bir şehir olmasını
sağlamak için önce mescit yapmıştır.
Demek ki mescit, camiler; toplumun
aydınlanmasında, toplumun nitelikli bir
hâle gelmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir.” şeklinde konuştu. Peygamberin, sahabeleri Mescid-i
Nebevi’de bulunan Suffe’de yetiştirdiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Allah
Rasulü Efendimiz sadece namaz kılmak
için değil, mescidi aynı zamanda mektep
hâline getirmiştir.” dedi.
Diyanet İşleri Teşkilatı, Mescid-i
Nebevi’nin bir şubesidir
Peygamberin, diyanet işlerini Mescid-i
Nebevi’den yönettiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Teşkilatı esasında Mescid-i Nebevi’nin bir şubesidir,
bir varisidir. Çünkü Allah Rasulü Efendimiz, Mescid-i Nebevi’yi diyanet işlerini yönetmek için kullandı. Orayı hem
mektep hem mabet hem de teşkilat olarak kullandı. Mescid-i Nebevi’de Allah
Rasulü Efendimiz, yüce dinimizin nasıl
yaşanmasını sağladı, nasıl öğretti, nasıl
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orayı mektep hâline getirdi ise biz de
camilerimizi birer mektep hâlinde bugün kullanmamız lazım, mektep hâlinde
onlardan istifade etmemiz lazım. Sadece
namaz kılmak için açılıp-kapanılan yerler
olmaması lazım. Bu kadar emek veriliyor
camilerimize, milletimiz elhamdülillah
hiçbir camimizin temeli atılıp da bitirilmeden kalmamıştır şu ana kadar. Bizim
milletimiz, en sıkıntılı zamanlarında
dahi önce camisini, minaresini yapmış,
inancını, ibadetini sağlama almış, ondan
sonra diğer ihtiyaçlarını gidermeye başlamıştır. Camide safa durarak cemaatle
birlikte namaz kılmanın, tüm statüleri
ortadan kaldırdığına ve İslam’ın özünün
de bu olduğuna işaret eden Başkan Erbaş
şöyle devam etti: “Cami deyince İslam,
iman, mektep, medrese, insan yetiştirmek akla gelir. Cami deyince cem olmak
yani cemaat akla gelir. Onun için Allah
Rasulü Efendimiz buyuruyor, ‘Cemaatle
kılınan namaz, ferden kılınan namazdan
27 kat daha faziletlidir.’ Nedir bunun
sebebi? Birlikte olmak, beraber olmak.
Cami, birliği ve beraberliği sağlayan en
önemli vasıtadır. Fakir-zengin, yaşlıgenç, kim önce gelirse ön safa o durur.
Cami, insanoğlunun sahip olduğu dünyevi unvanları, dünyevi isimlerin hepsini
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KASIM 2018

H A B E R B Ü LT E N İ

yok eden, hepsini eşit hâle getiren bir
mekândır.” Mahşer günü Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği yedi
sınıf insandan birinin, kalbi mescitlere
bağlı gençler olduğu hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “İslam mâbetsiz,
camisiz olmaz. Rabbim bizleri camiden
ayırmasın, camiden uzaklaştırmasın.
Rabbim gönlü camilere bağlı gençler yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin.” niyazında bulundu.
7’den önce de 70’den sonra da

Küçük yaşlarda çocuklara camiyi sevdirmek gerektiğinin altını çizen Başkan
Erbaş, “Bizler Müslümanlar olarak daha

küçük yaşlardan itibaren yavrularımızın
elinden tutup camilere götürmemiz gerekiyor. Camilerde namaz kılmasını bilmiyorsa yanımızda dursun. Büyükler torununu, çocuğunu alsın, yanında onunla
beraber rükûa eğilsin, secde yapsın. Bu
bir alıştırmadır. ‘Çocuk buluğa ersin, ondan sonra ben camiye götüreyim’, derseniz götüremezsiniz. Küçük yaşlardan
itibaren hepimiz öyle alıştık camilere.
Yani 4, 5, 6, 7 yaşında bu çok önemlidir.
Çocukların karakterlerinin oluşumunda
caminin mutlaka olması lazım. Camiyi
sevmeyi, Müslümanın hayatında caminin ne kadar önemli olduğunu, o yaşlarda çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor.”

diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak camilerde ve Kur’an kurslarıda
yapılan eğitimlere yoğun ilgi olduğuna
dikkat çeken Erbaş, “Yaş sınırı yok. Hani
7’den 70’e diye bir söz var ya, biz onu değiştirdik; 7’den önce de, 70’den sonra da
bizim camilerimize, Kur’an kurslarımıza
milletimizin çocukları, fertleri kaç yaşında olursa olsun geliyorlar, öğreniyorlar.”
dedi. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Camilerde Kur’an Öğretimi’
programı kapsamında, camilerde bir yılda yaklaşık 250-300 bin kişinin Kur’an-ı
Kerim öğrendiğini, ‘Cami Dersleri’nde
ise ilmihâl, tefsir, hadis ve akaid derslerinin yapıldığını söyledi.

DİTİB Köln Merkez Camii dualarla ibadete açıldı

D

iyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camiinin açılışı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, bu caminin öncelikle
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine ve onun
en kalabalık şehri Köln’e ait olduğunu
söyledi. “Caminin sahibi Müslim veya
gayrimüslim, barışa, bir arada yaşamaya
ve karşılıklı saygının insanlık için paha
biçilmez değerine inanan herkestir.”
diyen Erdoğan, İslam’da caminin toplanılan yer, cemeden, birleşen, birleştiren
anlamına geldiğini ifade etti. Erdoğan,
burada ayrımın, ayrımcılığın olmadığını, bütünleşme, birleşme ve hep birden
Allah'a yönelme olduğunu kaydetti.
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Caminin aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman’ın
da gurur âbidesi olduğunu belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Biz
bugün sadece bir cami, bir külliye veya
bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda her taşı, her nakışıyla
çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi
bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz. İşte burada ve buradan özellikle
feyzini, nasibini alanlar teröre karışmaz.
İslam barış dinidir. İslam’da terörün yeri
yoktur. DEAŞ meaş, falan filan, bunların
İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda
olmak durumundadır. Bizim bu barış
kavramına, bu barış anlayışımıza, her
Müslüman'ın o anlayışla hareket etmesi,
davranması gerekir.”
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Almanya’nın benzer projelere ev
sahipliği yapmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bütün
çevresiyle külliyenin açılmasıyla Köln ve
çevresinde yaşayan Müslümanların dinî
vecibelerini rahatça yerine getirebilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri ferah bir mekâna
kavuştuklarını dile getirdi. Müslümanların burada hem ibadetlerini yapacaklarını hem de konferans salonuyla,
sempozyum ve panelleri gerçekleştirme
fırsatını bulacaklarını ifade eden Erdoğan, “Bu eserle Türk toplumu artık bu
şehrin, bu toprakların zaten ayrılmaz
bir parçası olduklarını göstermişlerdir.
Önümüzdeki dönemde Almanya’nın
diğer şehirlerinin de benzer projelere
ev sahipliği yapmasını beklediğimizi bu
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vesileyle ifade etmek isterim.” dedi. Erdoğan, camilerin minarelerinden okunan ezanlarıyla, Müslümanları ibadete,
insanlığı ise barışa, feraha ve tevhide
çağırdığına işaret etti.
Camilerimiz tevhidin olduğu kadar
vahdetin de nişanesidir
“Her cami Allah’ın, el-Câmi esmasının
yeryüzündeki tecellisi, aksi ve tezahürüdür. Câmi esmasıyla Rabbimiz, kendisine
ibadet için gittiğimiz camilerde bizi birleştirir, kalplerimizi yumuşatır. Bu mukaddes mekânlar bizi bir kılar, iri kılar,
diri kılar ve kardeş kılar.” diyen Başkan
Erdoğan şunları kaydetti: “Rabbimiz,
‘Muhakkak müminler kardeştir.’ buyuruyor. Kardeşlik sıradan bir kavram değil.
Kardeşler olarak birbirimizle çok daha
sıcak ve çok daha yakın olmaya mecburuz. Camiler bize, 1,7 milyar Müslümanın kardeşliği, 7 milyar insanın yaratıcı
katında değerini hatırlatır. Sevgili Peygamberimiz, ‘Müslüman o kimsedir ki
elinden ve dilinden, diğer Müslümanlar
da emindir, salimdir.' buyurur. İnsanlara
böyle yaklaşacağız, böyle yaklaştığımız
zaman da bunun neticesini almak, görmek mümkündür. İşte bu kubbe altında
rütbelerin, ister cumhurbaşkanı ol, ister
başbakan ol, meclis başkanı ol, ne olursan ol, ister milyarder trilyoner ol, ne
olursan ol, bu kubbenin altında bunların
hiçbirisi geçmez. Aynı safta omuz omuza durur, Allah'a yöneliriz.” Bu mübarek
çatı altında insanların etnik kökenlerinin, renklerinin, dillerinin, Avrupalı ve
Afrikalı oluşlarının da hiçbir öneminin
bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, “Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin de nişanesidir.” dedi.
Hiç kimsenin İslam dinini istismar
etmesine sessiz kalmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıl boyunca
İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir millet
olarak, bugüne kadar hiç kimsenin İslam
dinini istismar etmesine sessiz kalmadıklarını belirtti. “DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi
terör örgütlerine nasıl karşı durmuşsak,
bu tarz ifadelerle inancımızın lekelenmesine de karşı çıktık.” diyen Erdoğan, terör
örgütleri arasında asla ayrım yapmadıklarını vurguladı. Erdoğan şöyle konuştu:
“Bizim nazarımızda Berlin’de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ’lı caniler
neyse, 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği
annesiyle beraber şehit eden PKK’lı katiller de odur. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü

alçaklar tarafından sırf iradesine sahip
çıktığı için şehit düşen vatandaşlarımızı,
251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak, dünyanın dört bir yanındaki terör
kurbanlarını da aynı görüyoruz. Şimdi
bazı şeyler söylüyorlar, ‘FETÖ’nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor.
O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu, ama o omuzları kalabalık
olanlar geldiler, benim vatandaşımı şehit
ettiler. Helikopterlerle, F-16’larla, tanklarla, toplarla şehit ettiler. Mesele o değil.
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır.
Bunu bir defa iyi anlamak lazım.”
İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı
ve ırkçılık geleceği de tehdit eden
hastalıklardır
İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve
ırkçılığın geleceği de tehdit eden hastalıklar olduğunu dile getiren Erdoğan,
toplumsal barışı kemiren, bir arada
yaşama kültürünü dinamitleyen bu
akımlara karşı hep beraber mücadele
edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, her caminin kapısına yazılmasının
gelenek hâline geldiği, ‘Oraya selamla
ve güvenle giriniz.’ ayetini hatırlatarak
bu ilâhî çağrının sadece Müslümanlara
değil, tüm insanlığa yapıldığını anlattı.
Bu çağrıyı tekrarlayan Erdoğan, “Sulhun
ve selâmetin sembolü bu güzel mekâna,
barış ve güvenle giriniz. Gönül tarlamıza nefret tohumları ekmek isteyenlere
inat, gelin burada sevgiyi, karşılıklı saygıyı büyütelim. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere itibar etmeden gelin, Hazreti Âdem
ve Hazreti Havva’nın çocukları, insanlık
olarak bu ortak paydada buluşalım.”
diye konuştu.
13

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
Camiler, sevgi, muhabbet ve
hakikat merkezleridir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
da açılışta yaptığı konuşmada, “Camiler,
bireyi ve toplumu güzelleştiren, sanatı,
kültürü ve değerleriyle içinde bulunduğu
ortama nice olumlu katkı sağlayan sevgi, muhabbet ve hakikat merkezleridir.”
dedi. Başkan Erbaş, camilerin minberleri
ve kürsüleriyle, üstün insanlık nizamının
öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim mekânları
olduğunu söyledi. Camiler inşa etmenin,
camilere sahip çıkmanın, camileri onarmanın, Müslümanlar için vazgeçilmez
bir sorumluluk olduğunu ifade eden Erbaş, camilerin temsil ettiği değerleri koruma, yaşama, onarma ve yaşatmanın da
aynı şekilde, Müslümanın temel görevlerinden olduğunu kaydetti.
Camimiz, İslamiyet’in kapsayıcı ve
birleştirici özelliğini yansıtan anlayışla
tasarlanmıştır
“Camilerimiz aynı zamanda, planı, mimarisi, şehirlerin dokusuna uygunluğu
ve estetiği ile özgün eserler olmalı; müştemilatı, sosyal donatıları, kadın, çocuk,
engelli, yaşlı bireylere yönelik alanları
ile hayatın ve toplumun merkezi olmalıdır.” diyen Başkan Erbaş, “İşte bütün bu
açılardan bakıldığında, şu anda açılışını
yaptığımız bu cami örnek bir eserdir.
2005 yılında 111 mimarın katılımıyla
gerçekleşen proje yarışması düzenlenmiş, DİTİB’in şeffaflığını, caminin kapılarının herkese daima açık olduğunu
simgeleyen bir proje birinci seçilmiştir.
Türk-İslam kültürel mirasının hem motif
hem de sembolik içerik ile yansıtılmasına
önem verilmiş, tezyinat alanında kadim
kültürümüzün süsleme motif ve teknikS AY I : 3 3 5
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leri kullanılmıştır. Hat yazıları ile İslam
sanatının güzel örnekleri nakşedilmiş;
mihrap, minber, kürsü, müezzin mahfili,
kubbe ve minare alemleri tekniğin estetikle ahenkli buluşması, bu camimizde
sergilenmiştir. Mimarinin modern çizgisi
ile tezyinatın geleneksel üslubunun bir
arada kullanılması, evrendeki zıtlıkların
ve farklı görünen parçaların tek bir düzen
içinde var olduğu düşüncesi, İslamiyet’in
kapsayıcı ve birleştirici özelliğini yansıtan
anlayışla tasarlanmıştır. Dolayısıyla cami;
konumu, mimarisi, iç dekorasyonu ve
tezyinatı ile dünya mimarlık literatüründe önemli bir yere sahiptir.” dedi.

Bütün mabetler dokunulmazdır
Başkan Erbaş, cami müştemilatında,
bin kişilik çok amaçlı konferans salonu,
avlu, otopark, danışma ve bekleme salonu, sergi salonu, kütüphane, çay evi,
seminer ve toplantı odaları ile sosyal
hizmet mekânlarının bulunduğunu belirtti. İslam inancında bütün mabetlerin
dokunulmaz olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Savaş dâhil hiçbir şey mabetlerin
masuniyetini ihlâl etmeye mazeret olamaz. O yüzden bütün dinlere ait mabetlerin hepimiz tarafından korunmasının
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha

vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.
Başkan Erbaş, Almanya’nın en büyük,
en önemli şehirlerinden biri olan, nüfusu 1 milyonu bulan ve 120 bin civarında
Müslümanın yaşadığı Köln’de, şaheser
bir caminin inşa edilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, caminin yapımına yaptığı katkıları ve caminin açılışını teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve
caminin yapımında emeği olanlara teşekkür etti. Başkan Erbaş’ın yaptığı duanın ardından, kurdelenin kesilmesiyle
cami ibadete açıldı.

Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerinde yeni
eğitim-öğretim dönemi başladı

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde eğitim gören Ankara Dinî Yüksek
İhtisas Merkezi kursiyerleriyle yeni eğitim-öğretim döneminin ilk dersini yaptı. İlk dersi kadın hocalarla yapan Başkan Erbaş, yeni eğitim-öğretim yılının
hayırlı olması temennisinde bulunarak
ihtisas eğitimi alacak hocalara başarılar diledi. Toplumu sahih dinî bilgiyle
buluşturma noktasında, yüksek ihtisas
merkezlerinde eğitim alan hocalara
büyük görevler düştüğünü ifade eden
Erbaş, “Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerimiz, hem Diyanet İşleri Başkanlığının
hem de ülkemizin en önemli eğitim
kurumlarından birisidir.” dedi. Erbaş,
İhtisas Merkezlerinin bilgi üreten ve
toplumu sahih dinî bilgiyle buluşturma
noktasında büyük rolü olan hocaların
yetiştiği yer olduğunu söyledi. Dinî
Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitim
almaya hak kazanmanın zorluğuna
işaret eden Erbaş, göstermiş oldukları
başarıdan dolayı hocaları tebrik ederek,
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“Görevlerinizden 3 yıl muaf tutularak
sadece ilimle uğraşmanızı sağlayacak
bir ortamın hazırlanmış olması büyük
bir nimet, büyük bir fırsattır.” diye konuştu. Başkan Erbaş, ihtisas eğitimi
alan kadın hocaların bu eğitimi aldıktan sonra, akademik çalışmayla bunu
taçlandırmalarının önemli olduğunu
söyledi. Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Ulûm-u
İslamiye konularında eğitim almanın
önemine değinen Başkan Erbaş, bu
eğitimin rahat bir şekilde alınabilecek
yerin de Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî
Yüksek İhtisas Merkezleri olduğunu
kaydetti.
Daha sonra erkek hocaların bulunduğu sınıfa geçen Başkan Erbaş, ilahiyat
fakültelerinde edindikleri birikimin
üzerine Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerinden alınan eğitimle birlikte hocaların
daha donanımlı bir şekilde vazifelerine
devam edeceklerini söyledi. Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitim almanın büyük bir nimet ve fırsat olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Rabbim bu
14

merkezlerin, proje aşamasından bugüne gelinceye kadar oluşumunda katkısı
olan herkesten razı olsun. Çok büyük
bir projeyi, Başkanlığımıza, ülkemize
ve İslam dünyasına kazandırdılar.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının yürütmüş
olduğu din eğitiminin önemine işaret
eden Başkan Erbaş, “Bunun için sahih
dinî bilgiyle donanmış, kendisini hazırlamış, Kur’an ve sünnet çizgisinden
taviz vermeyen bir ilmî birikime sahip
olmuş insanlara ihtiyacımız var. Bu da
inşallah bu sıralarda gerçekleştirilecek.”
dedi. Din istismarıyla mücadele noktasında ihtisas eğitimi alan hocalara
önemli görevlerin düştüğüne değinen
Erbaş, “Hurafelerle, rüyalarla, sahih dinî
bilgiden uzak anlayışlarla, insanlara din
anlatan birileri ortaya çıkıyor. Buna kim
engel olacak? Bizler engel olacağız inşallah.” dedi. Başkan Erbaş’a programda,
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan
Muslu ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç eşlik etti.
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Başkan Erbaş, Edirne’de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Edirne İl Müftülüğünün
hafızlığını tamamlayan erkek öğrenciler için düzenlenen, ‘Hafızlık İcazet
Merasimi’ne katıldı. Başkan Erbaş, Selimiye Camiinde düzenlenen merasimde
yaptığı konuşmada, hafızları, ailelerini
ve hocalarını tebrik etti. Erbaş, “Serhat
şehri Edirne’mizde hafızlık merasimi
yapmak, bu merasime iştirak etmek bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır.”
dedi. Kur’an-ı Kerim’in, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak
için gönderildiğini ifade eden Başkan
Erbaş, ilk inen ayetlere dikkat çekerek,
“Kur’an’ın ilk inen ayetlerinde, bütün
insanlığa Allah, hem Kur’an ayetlerini
hem de kevnî ayetler dediğimiz kâinatı
okumayı emrediyor. Kur’an’ın ayetlerini okuyup anlamayı, tefekkür etmeyi,
tezekkür etmeyi, hayatını ona göre tanzim etmeyi emrediyor.” diye konuştu.
Müslümanların bulunduğu her yerde
bir Kur’an hafızının olmasının, Kur’an’ın
bir mucizesi olduğunu belirten Erbaş,
“Bizim vazifemiz de onu en güzel bir şekilde öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır.
14 asrı aşkın bir zamandır Müslümanlar
bu amaca gönül vermiş, Kur’an’ı sadece
öğrenmekle kalmamış, onu ezberleme,
onu hıfzetme anlayışını medeniyetimizin bir parçası hâline getirmiş ve milyonlarca hafızımızın kalbine, gönlüne,
zihnine, Kur’an’ın yerleştirilmesini Rab-

bim nasip eylemiş.” ifadelerini kullandı.
Erbaş, Türkiye’de 150 bine yakın belgeli
hafızın olmasının memnuniyet verici
olduğunu ve hafızlık geleneğinin daha
da gelişmesi gerektiğini kaydetti.
Başkan Erbaş, Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin hem hafızlığını hem de
imam-hatip eğitimini tamamlamaları
noktasında gayret gösterdiklerini ve bu
konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak
projelerinin olduğunu söyledi. Diyanet
İşleri Başkanlığı olarak hafızları daha
nitelikli bir şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen
Başkan Erbaş, “Biz hep şunu istiyoruz.
Kur’an’a gönül veren bir gençlik yetiştirelim. Kalbi camilere bağlı olan bir
gençlik yetiştirelim. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olan bir gençlik
yetiştirelim.” şeklinde konuştu. Mahşer
gününde, Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği yedi sınıf insandan
birisinin, kalbi camilere bağlı olan gençler olduğu hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, “Rabbim, böyle gençler yetiştirmeyi
bizlere nasip etsin.” niyazında bulundu.
Gençlerin, hafızlıkla kendilerini donatmalarının büyük bir kazanç olduğunu
söyleyen Başkan Erbaş, “Buradaki kardeşlerimiz Kur’an’ı hıfz ettiler, inşallah
onu anlamak için de büyük bir gayretin
içerisinde olacaklar. Onu yaşamak için
ve diğer insanların, Müslümanların da
hayatlarını, Kur’an’a göre tanzim etme15

leri noktasında gayret içerisinde olacaklardır.” dedi. Şeytandan uzak olmanın
yolunun Kur’an’a, ibadetlere, zikre yakın
olmaktan geçtiğini ifade eden Başkan
Erbaş, “Kur’an’ın girdiği bir gönül, şeytandan uzak olur. Rabbim müminleri
Kur’an’dan ayırmasın.” ifadelerini kullandı.
Bizi tefrikaya düşürmek isteyenlere
karşı hep birlikte Kur’an’a sarılacağız
‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın.’ ayet-i
kerimesindeki Allah’ın ipinden kastın Kur’an-ı Kerim olduğunu belirten
Başkan Erbaş, “Tefrikaya düşmeyiniz,
ayrılıp bölünmeyiniz. Bizi tefrikaya düşürmek isteyenlere karşı hep birlikte
Kur’an’a sarılacağız. Fitneden, tefrikadan, hainlerin ihanetinden uzak duracağız inşallah.” dedi. İnsanın tertemiz
olarak yaratıldığının altını çizen Başkan Erbaş, bu temizliği ömrün sonuna
kadar devam ettirebilmenin yolunun
da Kur’an’a göre yaşamaktan geçtiğini
kaydetti. Peygamber Efendimizin yaşayan Kur’an olduğuna işaret eden Erbaş,
“Bizler Kur’an’a sarıldığımız müddetçe
daha iyi Müslüman, daha iyi insan olacağız.” dedi. İcazet merasiminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan
Başkan Erbaş, “Hafız kardeşlerimiz için
bu merasimin, gelecekte onların sırat-ı
müstakim üzere bir hayat yaşamalarına
S AY I : 3 3 5
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katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz
ediyorum.” şeklinde konuştu. Kur’an
kurslarının, camilerin ve okulların
önemli müesseseler olduğunu, buralara katkı sağlamak gerektiğini kaydeden
Başkan Erbaş, “Bu kardeşlerimizin yetiştiği Kur’an kurslarına katkı sağlayan,
o Kur’an kurslarında bir tek tuğlası dahi
olan kardeşlerimizden Allah razı olsun
diyorum.” ifadelerini kullandı. Hafızlığını bitiren öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, “Hocalarınız sizi nasıl

yetiştirdi ise siz de hafızlar yetiştirirsiniz
inşallah. Bu konuda sizden gayret, niyet
bekliyoruz. Her hafızımız, birkaç hafız
yetiştirirse ve her hafızımız birkaç genci
Kur’anî bir hayatla koruma altına alırsa,
inşallah gençlerimiz Kur’anî çizgide daha
güzel bir şekilde yürüyecekler, Kur’anî
çizgide yürüyen gençlerimizin sayısı
da artacak.” dedi. Merasimde, Edirne İl
Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler
Yatılı Erkek Kur’an Kursunda öğrenim
gören 17 öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Merasime, Bulgaristan Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Ramazan Muslu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız
Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu,
Reisü’l-Kurra Vekili Mustafa Demirkan,
İl Müftüsü Emrullah Üzüm, hafızlar, din
görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti
Başkan Erbaş: Bizim artık bilgiyi ihraç etmemiz gerekiyor. Geçmişte bilgiyi hep
ithal ettik, artık bundan sonra ihraç edelim

‘İ

l Buluşmaları’ kapsamında Edirne’de
bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Erbaş, ziyarette yaptığı
konuşmada, üniversitelerin şehirlerin

ilim merkezi, toplumları aydınlatan
yerler olduğunu söyledi. Türkiye’nin,
üniversiteler aracılığıyla bilgiyi ihraç
etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş,
“Bizim artık bilgiyi ihraç etmemiz gerekiyor. Geçmişte bilgiyi hep ithal ettik,

artık bundan sonra ihraç edelim.” dedi.
Başkan Erbaş, dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerin ülkemize gelerek eğitim almalarının önemine işaret ederek,
“Balkan ülkelerinden, Müslüman topluluklarından, dünyanın her yerinden
ülkemize öğrenci getirmemiz gerekiyor,
özellikle din eğitimi noktasında ilahiyat
fakültelerimiz daha fazla öğrenci getirmeli, çünkü sahih dinî bilgiyi bizim insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Bunun
da yapıldığı yer İlahiyat Fakülteleridir,
İslami İlimler Fakülteleridir.” diye konuştu. Üniversite denilince kitap ve
kütüphanenin akla geldiğini belirten
Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Bizim
milyonlarca kitap olan kütüphanelerimiz olmalı. Yani şu an ülkemizde birkaç
milyon kitabı olan kütüphanemiz yok.
Bunu sağlamamız gerekiyor. Toplumumuzun daha fazla okuması gerekiyor. Kişi başına düşen okuma oranını
bizim yükseltmemiz gerekiyor. Bunun
yeri de birinci sırada üniversitelerdir.”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan
Erbaş’a teşekkür etti.

Millet Kıraathanesi ve Selimiye Arastası ziyareti

E

dirne’de Selimiye Arastası’nı da ziyaret eden Başkan Erbaş, burada vatandaşlarla sohbet etti. Arasta çıkışında, Trakya Üniversitesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Tugay Komutanlığı ziyareti

5

4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin’e nezaket ziyaretinde bulunan Baş-

kan Erbaş, bir süre başbaşa görüştüler. Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Mushafları İnceleme ve Kıraat
Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve İl Müftüsü Emrullah Üzüm eşlik etti.
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Edirne’de STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamları ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimiz, yardımlarıyla dünyanın her yerine mührünü
vuruyor

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Edirne’de sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamları
ile bir araya geldi. Başkan Erbaş toplantıda yaptığı konuşmada, büyük millet
olmanın büyük bir devlete de sahip olmayı gerektirdiğini ifade ederek, “Hamdolsun ki ecdadımız hem millet olarak
hem de devlet olarak onu yaşadı. Bize
çok büyük bir miras bıraktı. Bu mirasa
sahip çıktığımız sürece millet olarak da
devlet olarak da o büyüklüğü muhafaza
edeceğiz.” dedi. “Yurt dışında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, milletimiz, yaptırdığı camilerle, yardımlarıyla,
zekâtlarıyla, kurbanlarıyla dünyanın her
yerine mührünü vuruyor.” diyen Başkan
Erbaş şöyle konuştu: “Bu yıl kurban münasebetiyle 145 ülkeye ulaştık. Türkiye
Diyanet Vakfı, gönüllülerimiz sizlerin
emanetlerini, 430 bin kurban hissesini muhtaç insanların sofralarına kadar
ulaştırdı. Yurt dışında veya yurt içinde
yapılan camilerde esasında sizlerin bizlere emanet ettiği yardımlar ve devletimizin Cibuti’de, Moskova’da, Kosova’da,
Mogadişu’da, Amerika’da, Almanya’da,
Fransa’da ve dünyanın farklı yerlerinde, ezanlar gökleri delercesine okunsun
diye vermiş olduğu imkânlarla yapıldı.”
Vakıf anlayışının Peygamber Efendimize
dayandığına işaret eden Başkan Erbaş,
“Türkiye Diyanet Vakfı ve sizlerin de
içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları, milletimizin gençlerine, çocuklarına ve öğrencilerine hizmet etmek için
büyük bir gayretin içerisindeler.” dedi.
Başkan Erbaş, katılımcılara, milletimize
ve insanlara yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik, en büyük zenginliğimizdir
Gençliğin önemine değinen Başkan Erbaş, “Gençlik, bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük
zenginliğimizdir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki genç nüfusun oranına dikkat çeken Başkan Erbaş, “Ülkemizde
17-18 milyon kadar ilk ve orta dereceli
okulda, 7 milyon kadar da üniversitede
okuyan öğrencimiz var. Dünyada 143
kadar ülkenin nüfusu 25 milyonun altındadır. Bizim ise öğrenci sayımız 25
milyon civarında. Eğer bu zenginliğimizi; milli ve manevi duygularla, vatanını,
milletini, bayrağını, ezanını seven, gönlü
camiye bağlı gençler olarak yetiştirirsek,
Allah'ın izniyle bu millet ilelebet payidar
olacaktır.” şeklinde konuştu. Kur’an-ı
Kerim’den verdiği örneklerle birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, ülkeleri bekleyen en büyük

tehlikenin tefrika olduğunu kaydetti.
STK’ların öğrencilere sağlamış oldukları imkânlara değinen Başkan Erbaş,
“Gençlerimize, çocuklarımıza daha nitelikli hizmetler sunma noktasında birlikberaberlik içerisinde olalım.” çağrısında
bulundu. Başkan Erbaş’ın konuşmasının
ardından bazı katılımcılar söz alarak düşüncelerini paylaştılar. Programda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, TDV’nin yurt içi ve yurt
dışında yürütmüş olduğu hayrî hizmetler hakkında bilgi verdi. Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Ramazan Muslu, Mushafları İnceleme
ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman
Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm ve çok sayıda STK temsilcisi,
kanaat önderi ile iş adamı katıldı.

Din görevlileriyle buluştu

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Edirne’de din görevlileri ile
bir araya geldi. Edirne Ticaret Odası
Konferans Salonunda gerçekleştirilen
toplantıda konuşan Başkan Erbaş, “İnsanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, Rabbimizin yoluna davet etme,
iyilikleri emretme, kötülüklerden men
etme noktasında büyük bir imkân ve
fırsatın içerisindeyiz. Rabbim bu konu-

da hepimize yardım etsin.” dedi. Cahiliye dönemine işaret eden Başkan Erbaş,
cehaletin sadece Mekke’de değil, Roma
İmparatorluğu’nda ve dünyanın her yerinde yaşandığını söyledi.
Din görevlisi Peygamber Efendimizin
emanetini omuzlamıştır
Din görevlisinin, Peygamber Efendimizin emanetini omuzladığını ifade eden
17

Başkan Erbaş, “Din görevlisi, şahit, uyarıcı, vaiz ve mürşit olarak, hakkı ve sabrı
tavsiye ederek Peygamberimizin yapmış
olduğu vazifeleri omuzlarına alan ve o,
nasıl insanları karanlıklardan aydınlığa
çıkarmak için gayret ettiyse aynı gayreti-çabayı sergilemesi gereken kişidir.”
diye konuştu. Kıyamete kadar hak-batıl
mücadelesinin devam edeceğinin altını
çizen Başkan Erbaş şöyle devam etti:
S AY I : 3 3 5
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gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş,
“O zaman göreceğiz ki, işimiz vaktimizden çok. Sadece camiden, Kur’an
kursundan değil, mahallemizden, köyümüzden, kasabamızdan, beldemizden
sorumluyuz.” dedi.
Her cami aynı zamanda bir mekteptir

“Bugünkü karanlık, cehalet, o günden
daha mı az? Kıyamete kadar hak-batıl
mücadelesi devam edeceğine göre şeytan ve şeytanın orduları da vazifesini
devam ettirecektir. Bu iş bitmeyecek,
bu iş devam edecek. Peki, peygamberin yerine kim yapacak bu işi, bizler
yapacağız, sizler yapacaksınız, hepimiz
yapacağız. O gün kız çocukları diri diri
toprağa gömülüyordu, dipsiz kuyulara
atılıyordu. Bugün kız çocuklarının ruhları öldürülüyor. Kim diriltecek kızlarımızın ruhunu, kim onları kuyulara atılmaktan kurtaracak? Bizler kurtaracağız.

Gençlerimizi, çocuklarımızı bizler kurtaracağız. O gün tefecilik-faizcilik vardı, bugün yok mu? Sömürü düzeninin
çarkını döndüren faizciliği kim ortadan
kaldıracak? Bunun, Allah ve Resulü ile
savaş olduğunu kim anlatacak? İnsanlara bunun zararını, bunun yeryüzünün
fitneye fücura dönüşmesine sebep olduğunu kim söyleyecek?” Cahiliye döneminde kabile savaşlarının olduğunu
belirten Başkan Erbaş, bugün ise ırkçılığa dayalı savaşlar yapıldığını söyledi.
Din görevlisinin vazifesinin ağırlığını ve
ulviliğini tefekkür ve tezekkür etmesi

Her caminin aynı zamanda birer mektep olması gerektiğini belirten Başkan
Erbaş, “Camiye gelenler, gelmeyenler,
mahallenin insanları sizin talebeniz.
Böyle düşündüğünüz zaman sizin muallimlik vazifeniz, camide namaz kıldırma vazifenizin önüne geçiyor. Din
eğitimi olmadan, din hizmeti olmaz.
Bu açıdan ‘İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları’mızı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı. Camilerde
ve Kur’an kurslarındaki imkânlara dikkat çeken Başkan Erbaş, bu imkânların
devam etmesi için çalışarak şükretmek
gerektiğini vurguladı. Programa, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç,
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü Emrullah
Üzüm ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

15 Temmuz gençlik merkezinde gençlerle sohbet etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Edirne programı kapsamında, Havlucu Ahmet Efendi Kur’an
Kursu bünyesinde bulunan ‘15 Temmuz Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek
buradaki gençlerle sohbet etti. Merkezde bir konuşma yapan Başkan Erbaş,
mekânların Allah rızasına uygun işler
yapılmasıyla şeref kazandığını belirterek, bu merkezin de bu yerlerden biri
olduğunu söyledi. Gençleri tebrik eden
Başkan Erbaş, “Bu faaliyetlerin daha da
artması için müftülüğümüz, camilerimiz, imamlarımız, Kur’an kurslarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Elimizden
geldiği kadar hatta gücümüzü aşan
noktalarda dahi hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in
doğumunun kutlandığı, ‘Mevlid-i Nebi
Haftası’nın bu yılki temasının, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, gençlerin daha
donanımlı, daha eğitimli olması ve camilerle daha fazla buluşturulması için
çalıştıklarını kaydetti. Gençlik merkezi
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gönüllüsü Onur Selamsız ise 3 yıl öncesine kadar içerisinde kumar oynanan
yerin, gençlik merkezine dönüştürüldüğünü belirterek, “Kumar oynanan bu
yer, ilim yuvası oldu. Emeği geçenler18

den Allah razı olsun.” dedi. Daha sonra Başkan Erbaş, hat sanatıyla besmele
yazılı şilti, Selamsız’a hediye etti. Onur
Selamsız da Erbaş’a, Mega Spor Kulübünün kaşkol ve formasını hediye etti.

H A B E R B Ü LT E N İ

Başkan Erbaş, ilk görev yaptığı köyü ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, imam olarak ilk görev yaptığı Edirne Süloğlu ilçesi Keramettin
Köyü’nü ziyaret etti. 1981 yılında ilahiyat öğrencisi iken ‘Ramazan Görevlisi’
olarak vazife yaptığı Keramettin Köyünde, Başkan Erbaş’ı köy sakinleri karşıladı. Başkan Erbaş, görüştüğü vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Köy Muhtarı
Erdoğan Uzun da ziyaretinden dolayı
Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Başkan Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ümraniye Kampüsü'nü inceledi

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, yapımı devam eden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin Ümraniye Kampüsünde incelemelerde
bulundu. Başkan Erbaş, çalışmalarla ilgili Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar
Altıkulaç’tan bilgi aldı. Başkan Erbaş,
kampüs içerisinde yapımı tamamlanan
kütüphane, amfi ve dersliklerde de incelemelerde bulundu. Ziyarette Başkan
Erbaş’a, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç eşlik etti.

Kur’an kurslarında 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi
açılış programı
Başkan Erbaş: Kur’an ve sünnet doğrultusunda bir bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığının
açtığı kurslarda, imam-hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde almazsak, o boşluğu
birileri dolduruyor ve dinimizi istismar ediyor

İ

stanbul Albayrak Kız Kur’an Kursunda düzenlenen, ‘2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Açılış
Programı’na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur’an kursları

eğitim-öğretim döneminin hayırlara
vesile olması dileğinde bulundu. Kur’an
kursu öğreticilerine ve öğrencilere başarılar diledi. Sahih dinî bilginin önemine
işaret eden Başkan Erbaş, “Biz Kur’an ve
19

sünnet doğrultusunda bir bilgiyi, Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı kurslarda,
imam-hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde almazsak, o boşluğu birileri
dolduruyor ve dinimizi istismar ediyor.
Yanlış din algısıyla biraz da menfaate
dönüştürerek din istismarcılığı yapıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz.” dedi. 4-6
yaş grubu Kur’an kursuna giden çocuk
sayısının 130 bine ulaştığını hatırlatan
Başkan Erbaş, bu kurslarla çocukların
Rabbini bilmesini, Peygamberini öğrenmesini, kitabını tanımasını, değerlerimizi, sevgiyi, saygıyı öğrenmesini amaçladıklarını söyledi.
S AY I : 3 3 5
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baş, yetişkinlerin devam ettiği kurslara
katılanların sayısının bir milyonu aştığını, 7 yaştan önce de 70 yaştan sonra
da her yaşta insana kursların kapılarının
açık olduğunu kaydetti.
Yanlış din algısı, din istismarına
yol açıyor

Çocuklarımıza karakter yapıları
oluşurken katkı sağlamalıyız
Peygamber Efendimizin, çocuk eğitiminde 7 yaşa dikkati çektiğini, ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara
namaz kılmayı öğretiniz.’ buyurduğunu
ifade eden Başkan Erbaş, “Namaz kılmasını öğrenen bir çocuk, ondan önce
pek çok şeyi öğrenmiş olacak. Esasında buradaki vurgu sadece namaz kılma
meselesi değil. Sevgiyi, saygıyı, Rabbini, Peygamberini, kitabını öğrenecek.
Bütün bunları o yaşa kadar öğrenmiş
olacak. Çocuklarımıza karakter yapıları
oluşurken katkı sağlamak, yanında olmak istiyoruz.” dedi. Haftanın her günü,
her yaş grubuna, din ve Kur’an eğitimi
verdiklerini dile getiren Erbaş, bu kapsamda ‘İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları’nı
uygulamaya koyduklarını aktardı. Yatılı Kur’an kurslarının sayısının bin 500,
gündüzlü Kur’an kurslarının sayısının
25 bin, Kur’an kursu bulunmayan mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda mülkî
amirlerin onayıyla açılan ‘D sınıfı’ Kur’an
kurslarının sayısının ise 10 bin civarında olduğunu belirten Başkan Erbaş, her
yıl 20-25 bin fahri öğreticinin Kur’an
kurslarında hizmet verdiğini, Kur’an
kurslarında eğitim veren hocaların sayısının ise 50 bine ulaştığını söyledi. Peygamber Efendimizin insanlara İslam’ı
anlatırken, Kur’an-ı Kerim’i öğretirken
büyük sıkıntılar çektiğini hatırlatan
Başkan Erbaş şöyle devam etti: “O sıkıntıların benzerini, Müslümanlar farklı
zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde
yaşadılar. Bir Kur’an-ı Kerim’i, ömrünü
tamamlamasına rağmen henüz göremeyen Müslümanlar var bugün dünyada. O Kur’an-ı Kerim’i gördüğü zaman
ona sarılıp, gözyaşları ile yüzüne süren
Müslümanlar var bugün dünyada. Bizim
KASIM 2018
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de ülkemizde yaşadığımız süreçlerde,
Kur’an-ı Kerim eğitiminin zaman zaman
sıkıntılar yaşadığını gördük. Ama bugün
elhamdülillah Kur’an kurslarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu imkânı sağlayanlardan Allah razı olsun. Bütün Kur’an
kurslarımız, camilerimiz, camilerimizde
yapmış olduğumuz eğitimlerimiz, hepsi
Mescid-i Nebevi’nin bir varisi. Mescid-i
Nebevi’nin içindeki suffenin devamıdır.
Hatta Diyanet İşleri teşkilatı, müftülüklerimiz, Mescid-i Nebevi’nin birer varisidir. Onun için diyorum ki işimiz ne
kadar önemli. Yaptığımız iş, Peygamber
Efendimizin yaptığı iş. O açıdan bütün
öğretmenlerimiz, sadece Kur’an kursu
öğreticilerimiz için söylemiyorum bütün
eğitim ordumuz, kendilerini Peygamberimizin varisleri olarak addetsinler.”
İslam ilim geleneğinde, ilimler arasında
dinî ve müspet ilim farkının olmadığının
altını çizen Başkan Erbaş, “Bakıyoruz
bazen ilim tarihimize, dinî ilimlerde zirve olan âlimlerimizin, matematikte de
fizikte de tıpta da zirve olduğunu görüyoruz. Çünkü onu gerektiriyor. Kur’an’ı,
Arapçayı öğrenmek ne kadar önemliyse,
kimyayı, tıbbı, matematiği öğrenmek de
o kadar önemlidir. Çünkü tüm ilimlerin
netice itibarıyla vardığı nokta Rabbimizdir. Rabbimiz yaratmıştır tüm ilimleri.”
dedi.
Belgeli hafız sayısı 150 bine yaklaştı
Hafızlığın en mukaddes işlerden biri
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İlk
hafız Peygamber Efendimizdir. Sonra
hafız sahabeler. Sonra diğerleri bugüne
kadar geldi. Belgeli hafızlarımızın sayısı
150 bine ulaştı. 1975 yılından bugüne
belgeli hafızlarımızın sayısı 142 bin 20.
Bu yıl sınava gireceklerle bu sayı 150 bini
aşacak.” ifadelerini kullandı. Başkan Er20

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın, Başkan Erbaş’a
plaket takdim ettiği programda, Kız
Kur’an Kursundaki çocuklarla günün
anısına fotoğraf çektirildi. Daha sonra
4-6 yaş arasındaki çocukların eğitim
gördükleri sınıfları ziyaret eden Erbaş,
çocuklarla sohbet ederek onlara çiçek
verdi. Hafızlık öncesi Kur’an eğitimi alan
kızların sınıfını ziyaret eden Başkan Erbaş, burada Kur’an-ı Kerim okuyan bir kız
öğrenciyi dinledi. Yetişkinlerin Kur’an-ı
Kerim eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret
eden Erbaş burada yaptığı konuşmada,
yetişkinlerin Kur’an kursuna devam etmesinin çok büyük bir zenginlik olduğunu, bu kurslara katılmanın kişinin sadece kendisine değil, çevresine de fayda
sağladığını ifade etti. Kişinin duruşunun,
davranışlarının bile çevresine eğitim olarak yansıdığını vurgulayan Başkan Erbaş
şöyle konuştu: “Konuşurken bile burada
öğrendikleriniz dilinizden dökülüyor.
Burada sadece Kur’an öğrenmiyorsunuz. Hayatın bütün alanlarını içine alan
konular, Kur’an kurslarımızda öğrencilerimize öğretiliyor. İnancınızla ilgili
vaktiyle belki öğrenemediğiniz konular
olmuştur, onları telafi ediyorsunuz. Biz,
Kur’an ve sünnet doğrultusunda bir bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı
kurslarda, imam-hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde almazsak, o boşluğu
birileri dolduruyor ve dinimizi istismar
ediyor. Yanlış din algısıyla biraz da menfaate dönüştürerek, din istismarcılığı
yapıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz.
Daha çok duyuralım, daha çok insana
ulaşalım. Ülke ve millet olarak, birlik
ve beraberlik içinde fitneden, fesattan
uzak, ihânet edenlere fırsat vermeden,
vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar
olacak şekilde katkı sağlayalım.” Açılışa,
Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Kadir Dinç, İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Esenyurt
Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Albayrak Holding Üst Yöneticisi Ömer Bolat
da katıldı.
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Başkan Erbaş, Çamlıca Camiinde incelemelerde bulundu

İ

stanbul Çamlıca Camiini ziyaret eden
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, camide incelemelerde bulunarak caminin yapım aşamaları hakkında
yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Başkan
Erbaş’a, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet
Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Başkanı Ergin Külünk eşlik etti.

Ankara’da ‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle
Mücadele’ paneli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla
mücadelemiz artarak devam edecek

D

iyanet İşleri Başkanlığının ülke
genelinde din istismarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında
Ankara’da, ‘Dini İstismar Eden Terör
Örgütleriyle Mücadele’ konulu bir panel düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, dini istismar eden şahıs, grup
veya yapılarla mücadele seferberliğinin,
Diyanet’in tarihinde yapmış olduğu en
önemli çalışmalardan biri olduğunu
söyledi. ‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele’ çalışmalarını bütün illerde tamamladıklarını hatırlatan
Başkan Erbaş, “Çalışmalarımız, bundan
sonra daha da hızlanarak çeşitli kurumlarda, üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine, cezaevlerindeki mahkûmlara,
kamplardaki mültecilere yönelik olarak
devam edecek.” dedi.

15 Temmuz işgal girişimi

FETÖ’nün din istismarı ile ülkemize vermiş olduğu zarara dikkat çeken Başkan
Erbaş, “15 Temmuz’da yaşamış olduğumuz işgal girişimi, bizim daha uyanık ve
daha dikkatli olmamız gerektiğini, boşa
geçirecek zamanımızın olmaması gerçeğini bize yeniden hatırlattı. O açıdan hiçbir köy, mezra bırakmadan ülkemizi karış
karış dolaşmaya, ulaşamadığımız hiçbir
kesim bırakmadan, insanımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.
PKK bile dini istismar ediyor
Mesihlikle, mehdilikle, hurafelerle,
hikâyelerle, rüyalarla dini istismar edenlerin, tarihî süreç içerisinde hep olduklarına işaret eden Başkan Erbaş, “Dinsiz,
inançsız bir ideolojiyi savunmasına rağmen PKK bile dini istismar ediyor.” ifadelerini kullandı. 81 ilde düzenledikleri
seminer ve panellerle sadece dini istismar eden FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle
21

mücadele etmediklerine değinen Başkan Erbaş şöyle devam etti: “Elimizdeki
FETÖ ve DEAŞ raporlarının özetlerini
500 bin adet, bu kitapçıklardan bastırıp dağıtarak insanımızı, toplumumuzu
uyarmaya çalışıyoruz. Ama sadece FETÖ
ve DEAŞ değil bizim problemimiz. Belki
o yolda olan, hurafelerle, hikâyelerle, rüyalarla menfaat temin edip âdeta bunu
geçim hâline getiren yapılarla, şahıslarla
büyük bir mücadelemiz var ve bu mücadele devam edecek.” Başkan Erbaş’ın
konuşmasının ardından panele geçildi.
Panelin moderatörlüğünü, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı
yaptı. Panele konuşmacı olarak katılan
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, ‘FETÖ Din İstismarının Arkasına
Gizlenen Terör Örgütü’ başlıklı sunumu
yaparken, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa
Irmaklı da ‘DEAŞ Dehşete Dayalı Bir Din
İstismarı’ konulu sunum yaptı.
S AY I : 3 3 5
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Başkan Erbaş, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesini
ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Altındağ Anadolu İmam
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler
Proje Okulu ile Ümitköy Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret etti. Altındağ
Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret
eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş burada yaptığı konuşmada,
bütün ilimlerin Kur’an-ı Kerim’i daha iyi
anlamaya katkı sağlayacağını söyledi.
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen, ‘Hediyem Kur'an Olsun’
projesi kapsamında, öğrencilere mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti. Başkan
Erbaş, Altındağ Anadolu İmam Hatip
Lisesinde yaptığı konuşmada, “Fen ve

sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur’an-ı Kerim’i o kadar iyi
anlarsınız.” dedi. İmam-hatip okullarının hem dinî ilimlerde hem de pozitif
bilimlerde öğrenci yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu söyleyen Erbaş, din
eğitiminde hafızlığın önemine dikkat
çekti. Başkan Erbaş şöyle devam etti:
“Hafızlık, din eğitiminde en önemli kazanımlardan birisidir. Eğer hafız olan
arkadaşımız, ilahiyat fakültesine devam
ederse oradaki derslerinde daha başarılı
olur. İlahiyat ve imam-hatip liselerindeki birçok ders Kur’an ile bağlantılı. Astronomi, fizik, kimya, bunların da Kur’an
ile bağlantıları var.” Kur’an-ı Kerim mealinin okunduğu zaman fen bilimleriyle
ilgili pek çok ayet ile karşılaşılacağına

işaret eden Erbaş şu ifadeleri kullandı:
“Kur’an ayetleri var, bir de kâinat ayetleri var. Onlar da Allah’ın ayetleri. Onlara da insanoğlunun dikkati çekiliyor.
Dolayısıyla fen ve sosyal bilimler ile ne
kadar yakından ilgilenirseniz, Kur’an-ı
Kerim’i o kadar iyi anlarsınız. Bütün
kitaplar, ilimler, Kur’an-ı Kerim’i daha
iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse,
insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile
ibadet yapmış sayılır. Hangi alanda gayret edersek edelim, hangi alanda eğitim-öğretim alırsak alalım, en iyisini yapalım inşallah.” Kur’an’ın okunan kitap
anlamına geldiğini ifade eden Başkan
Erbaş, “Rabbim Kur’an-ı Kerim’i okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin.”
niyazında bulundu. Başkan Erbaş, kız ve
erkek öğrencilerin bulunduğu sınıflarda
Kur’an-ı Kerim dağıttı. Ziyarette, TDV
Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat,
Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen
ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Zülkarneyin Avcı da hazır bulundu. Ayrıca, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi Sosyal Bilimler Proje Okulunu da
ziyaret eden Başkan Erbaş, öğrencilere
Kur’an-ı Kerim dağıttı. Başkan Erbaş’a,
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde, Ankara İl Milli Eğitim
Müdürü Turan Akpınar eşlik etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, 25 bin öğrenciye eğitim
hizmeti sunuyor

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının, ‘2018-2019 Akademik Yıl Açılış
Programı’na katıldı. TDV Konferans
Salonunda gerçekleşen programda bir
konuşma yapan Başkan Erbaş, TDV’nin
kuruluşundan itibaren eğitim ve kültür hizmetlerini öncelikli faaliyet alanı olarak gördüğünü söyledi. Erbaş,
TDV’in ve Diyanet İşleri Başkanlığının
eğitim alanında, Türkiye’de ve yurt dışında başta Milli Eğitim Bakanlığımız
ve yükseköğretim kurumlarımız olmak
üzere birçok kurum ve kuruluş ile işbir-
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liği hâlinde faaliyetlerini sürdürdüğünü
kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfının eğitim ve kültür hizmetlerindeki amacını ifade eden
Başkan Erbaş, “Maksadımız, ahsen-i
takvim olarak yaratılan insanın, din,
can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmektir.
Çünkü bunlar insanoğlunun temel hak
ve özgürlükleridir.” dedi. İnsan ve tabiat ile barışık, sorumluluk sahibi lider
bireylerin yetişmesi için gerekli şartları sağlamaya gayret ettiklerine dikkat
çeken Başkan Erbaş şöyle devam etti:
22

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı olarak bilginin; insan,
tarih ve coğrafya ile bağı koparılmadan,
insanlığın ortak birikimi olarak ele alınması, bir bütün olarak tahlil edilmesi,
yeniden üretilmesi ve gelecek nesillere
aktarılmasını sağlayan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Çağımız bilgi çağı,
iletişimin ve bilgiye erişimin sınırsız
hâle geldiği bir çağ. Fakat bununla birlikte bilgi kirliliğinin de had safhada
olduğu bir çağ. Bu sebeple, beslendiğimiz gıda misali, bilginin de güvenliğini
sağlamayı, nesillere doğru ve sağlıklı
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bilgi aktarımını bir görev olarak addetmekteyiz.” Türkiye’de faaliyet gösteren
yükseköğretim kurumlarında 7 milyon
611 bin öğrencinin eğitim gördüğünü
aktaran Başkan Erbaş, “Vakfımız 29
Mayıs Üniversitesi, İslam Araştırmaları
Merkezi, öğrenci yurtları, Uluslararası
Burs Programları, Yurt İçi Burs Programları ve yurt dışında desteklediği eğitim kurumları, İzmir Bornova Koleji ve
Ana Okulları ile Kadın Aile ve Gençlik

Merkezlerinde 25 bin öğrenciye eğitim
hizmeti sunmaktadır.” diye konuştu.
TDV’nin geçen yıl 19 olan yükseköğrenim öğrenci yurt sayısını, bu yıl 32’ye
çıkardığını hatırlatan Erbaş, “4 bin öğrenci yurt kapasitemiz, 8 bine çıktı. 5
yıllık hedefimiz, 81 ilimizin tamamında
Türkiye Diyanet Vakfının bünyesinde
yurt yapmak ve üniversite öğrencilerimizin, bu yurtlarda sağlıklı bir şekilde
barınmalarını sağlamaktır.” dedi.

Manevi rehberlik hizmeti veriliyor
TDV bünyesinde son 4 yılda 40 ilde
açılan 450 öğrenci evinde, 3 bin kişinin
barındığını belirten Erbaş, Kredi Yurtlar
Kurumu (KYK) ile yapılan protokol kapsamında, 550 din görevlisinin, öğrenci
yurtlarında manevi rehberlik hizmeti
verdiğini kaydetti. Programa, Başkan
Yardımcısı Dr. Selim Argun, Başkanlığın
üst düzey yöneticileri, TDV yetkilileri ve
çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Erbaş, TDV’nin ‘Vekâletle Kurban Programı’nda
görev alan gönüllülerle buluştu

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının, ‘2018 Vekâletle Kurban Programı
Gönüllü Buluşması’na katıldı. TDV
Konferans Salonunda gerçekleştirilen
programda, TDV’nin Vekâletle Kurban
Programı kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerine giden gönüllülere hitap
eden Başkan Erbaş, “Milletimizin hayır
hasenatını, kurbanını, zekâtını dünyanın en ücra köşesindeki kardeşlerimize
ulaştırmak, onlarla paylaşabilmek için
büyük bir gayretin içerisindeyiz.” dedi.
Yapılan işin çileli ve zor bir iş olduğuna
dikkat çeken Erbaş, “Ne çile, ne zorluk; eğer gönül harekete geçerse, onun
önünde hiçbir şey duramıyor. Bunu da
sizlerin gayretli çalışmaları ile yakından
görüyoruz ve diyoruz ki elhamdülillah.”
diye konuştu. 400 yıl önce 4. Murad’ın
Nijerya’da ortaya çıkan bir kıtlık dolayısıyla askeri kervanlarla oraya yardım
gönderdiğini anlatan Başkan Erbaş,
“Bizler de bugün, o ecdadın torunları
olarak kimimiz Orta Asya’ya, kimimiz

Balkanlar’a, kimimiz Avrupa’ya, dünyanın dört bir yerine, onların torunları
olarak dağıldık.” dedi. Başkan Erbaş,
hayır hasenat yapmanın, mazlumun
yanında yer almanın, milletimizin gen23

lerinde olduğunu kaydetti. Programda,
gönüllülerden söz alanlar, yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Programın sonunda tüm gönüllüler adına, 8
gönüllüye teşekkür belgesi verildi.
S AY I : 3 3 5
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Başkan Erbaş, ‘Kalite Yönetim Sistemi ve Dış
Değerlendirici Eğitim Programı’nda konuştu

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, İlahiyat Akreditasyon Ajansının Kütahya'da düzenlediği, ‘Kalite
Yönetim Sistemi ve Dış Değerlendirici
Eğitim Programı’na katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Erbaş,
İlahiyat Fakültelerinde ya da Eğitim
Fakültelerinde, ‘Okul Öncesi Din Eğitimi’ bölümünün açılmasını istediklerini söyledi. Dumlupınar Üniversitesi
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Konferans
Salonunda gerçekleşen programın açış
konuşmasını yapan Erbaş, “Hayatın
ve ölümün hangimiz daha güzel işler
yapacağız diye, bizi imtihana çekmek
için yaratıldığını, bizlere bildiren Rabbimize hamdolsun. Bütün insanlığa en
güzel işler yapma noktasında rehberlik
eden Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa’ya salât ve selam olsun. İnsanoğlunun olduğu yerde her zaman en
iyi olanı aramak hep olmuştur.” dedi.
28 Şubat ilahiyatlara darbe vurdu

yoruz, hizmet öncesi eğitime başlayacağız.” dedi. Diyanette görev almak isteyenlerin kurulacak olan Diyanet Akademi’de
belli bir süre eğitime alınacağını aktaran
Başkan Erbaş şunları kaydetti: “Hizmet
öncesi eğitimin sonunda sınav yapacağız, bu sınavda belli puanı alanlar göreve
başlayacak. Böyle bir uygulamaya doğru
gitmiş olacağız akademi kurulduktan
sonra. Amacımız, toplumun ve dünyanın
geleceğine sahih dinî bilgi ile yetiştirilmiş
insan potansiyelimizle hizmet etmek.”
Başkan Erbaş, yakın tarihte, dinî yükseköğretim açısından kaotik ve zorlu bir sürece rağmen Türkiye’de köklü bir ilim geleneğine sahip olmanın neticesinde başarılı çalışmalar yapıldığını belirtti. Yeni
Türkiye’nin; din, diyanet, toplum, devlet
perspektifine ve gelecek tasavvuruna
önemli katkılarda bulunduğunu ifade
eden Erbaş, “Dinî yükseköğretim, tarihî
müktesebatıyla güçlü ve doğru bir ilişki
kurarak, mefkûre boyutunda evrensel bir
bakış açısını tahkim etmelidir.

İlahiyat fakültelerinin günümüze kadar
geçen zaman içerisinde daha iyi ve kaliteli bir eğitime ulaşma süreçlerini anlatan Başkan Erbaş, “28 Şubat sürecinin
ilahiyatlara vurduğu darbeyi biliyoruz.
Bırakınız kaliteyi aramayı, elimizdekileri
de kaybettik. Daha sonra yeniden iyileştirmeler başladı.” diye konuştu. Diyanet
personelinin mesleki yeterliliğine katkı
sağlamak için yürütülen çalışmaları dile
getiren Erbaş, “Diyanet Akademisini kuruyoruz, kanun taslağı çalışmalarımızı
tamamladık. Önümüzdeki aylarda artık
hizmet içi eğitimden bir adım öne geçi-

kültesiyle önemli imkânlara sahibiz. Ancak son iki asırda yaşanan travmaların,
dinî ve sosyal hayat alanında neden olduğu sorunların etkileri ve sonuçları hâlâ
devam etmektedir. Bilgi ve teknolojinin
de etkisiyle bireysel ve toplumsal anlamda ilgi, algı ve olguların çok hızlı değiştiği
son asır boyunca, dinî ve aktüel hayatı
etkileyen haricî ve dâhilî pek çok unsurun olduğu da bir gerçekliktir. Dolayısıyla dinî hayatın bugünü ve geleceği adına
önümüzde devasa meselelerin olduğu
günümüzde, hem son yüzyılın hayata ge-
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100’ü aşkın İlahiyat ve İslami İlimler Fa-
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cikmişliğini telâfi etmek, hem de bugüne ve geleceğe geç kalmamak adına din
öğretimi meselemizi, amaç, muhteva ve
işlevsellik yönüyle sosyal ve küresel gerçeklikler göz ardı edilmeden, çok boyutlu
olarak kapsamlı, disiplinli ve uzun vadeli
çalışmalarla, kendimizle yüzleşmekten
çekinmeden ele almak zorundayız. Dinî
yükseköğretim, tarihî müktesebatıyla
güçlü ve doğru bir ilişki kurarak, mefkûre
boyutunda evrensel bir bakış açısını tahkim etmelidir. Geleneği toptan reddetmek ya da geçmişi her şeyiyle bugüne
taşımak gibi bir imkânsızlığı teklif etmek
yerine; geçmişin büyük ilmî müktesebatını sağlam bir zemine ve geleceği inşa
sürecinde motivasyona vesile kılmak,
dünü, bugünü ve yarını bütünlük içinde
ele almak önemsenmelidir.” dedi. İslami
ilimlerin nihai amacı insanın; Rabbiyle, toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler
kurmasını temin etmek olduğunu ifade
eden Başkan Erbaş, “Nitekim ilme ve
bilgiye vurgu yapan ayet-i kerimeler ve
bu meyandaki hadis-i şerifler nihayetinde, insanın Rabbi ve varlık dünyası ile
ilişkilerine kılavuzluk etmektedir. İslam
medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir
bütündür. Yaşadığımız son iki asra yakından baktığımızda, ilim, bilgi ve felsefenin
oldukça öne çıkmasına rağmen bireysel
ve toplumsal anlamda, tarihin en büyük
krizlerinin yaşandığını görmekteyiz. Bilimsel, teknik ve sosyal alanda yaşanan
gelişmelerin, insanlığı neden daha güzel bir hayata taşımadığı sorusu oldukça
önemli ve üzerinde düşünmeye değer
bir mevzudur.” diye konuştu. “Dinî yükseköğretim, ilimleri dinî-dinî olmayan
şeklinde keskin çizgilerle tasnif etmenin
ötesinde hayata bütüncül yaklaşmalıdır.”
diyen Erbaş, “Bugün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanda yaşadığı
bireysel ve küresel sorunların hangisinin,
İslam’ı ve Müslümanları ilgilendirmediğini söyleyebiliriz? Nitekim teknoloji,
bilim, ekonomi, hukuk gibi alanlarda
yaşanan sorunların temelinde; insana,
çevreye, evrene bakıştaki çarpık ve yanlış
anlayışın yani aslında İslam’ın dünya ve
evren tasavvurunun ihmal edilmesinin
önemli bir etken olduğunu görmekteyiz.
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Bununla beraber dinî yükseköğretimin,
bugün yeryüzünün küresel meseleleri
karşısında ortaya koyduğu perspektifin
ve duruşun gözden geçirilmeye muhtaç olduğu da aşikârdır. Dinin makasıdı
ile yükseköğretimin müfredatı arasında
güçlü bir ilişki kurulması zorunludur.
Hiçbir ilim dalı sosyal gerçeklikleri ve yaşanan hayatı göz ardı edemez. Özellikle
İslam toplumlarında dinin dışlanarak
hiçbir sosyal meselenin tam olarak kavranmasının mümkün olmadığı apaçık bir
gerçektir. Bugün küresel anlamda İslamofobi endüstrisiyle bir algı operasyonunun varlığı yanında, İslam toplumlarında
da dinin doğru anlaşılması alanında sorunların olduğu, yanlış dinî bilgi ve din
tasavvurunun, dinî kavramların bağlamından koparılarak istismar edilmesinin;
yaşanan terör, tefrika, etnik ve mezhebî
farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde etkisinin olduğu aşikârdır. Bu
açıdan işimiz çok önemli. Bugün küresel
anlamda bütün bu çalışmalara bizim öncülük etmemiz gerekiyor. Dinin, bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan
yaklaşımlara terkedilmesinin ve doğru
şekilde karşılanmayan her ihtiyacın istismara açık bir alan oluşturduğunu, bu-

gün daha yakından görmekteyiz. Doğru
dinî bilginin üretilmesi ve topluma sunulması noktasında en önemli görev ve
sorumluluk, tabiki ilahiyat fakültelerine,
İslami ilimler fakültelerine, öncelikle
imam-hatip liselerine düşüyor. İmamhatip liselerindeki kaliteli eğitime önem
vermek lazım. Bu da ilahiyat fakültelerinde yetiştirmiş olduğumuz öğretmenlerle
doğru orantılı. Sonra bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığında, bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığından görev alıyor ki alana
yansıyor. Diğer önemli bir husus ise; din
hizmetleri ve din eğitimi sunan Diyanet
İşleri Başkanlığı ile dinî yükseköğretim
kurumlarımızın ilişkisidir. Malumlarınız
olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı,
dünyanın her yerinde ve toplumun her
alanında din hizmeti sunan bir teşkilattır. Hizmet götürdüğümüz her bölge,
kendine özgü şartları ve imkânları gereği
farklı formasyonlar gerektirmektedir.”
değerlendirmesinde bulundu.
İlahiyat ve eğitim fakültelerinde
‘Okul Öncesi Din Eğitimi’ bölümünün
açılmasını istiyoruz
Başkan Erbaş sözlerinin devamında, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak okul öncesi

din eğitimimiz var, ilahiyat fakültelerinde okul öncesi din eğitimi yok şu anda.
Biz ısrarla ilahiyat fakültelerinde ya da
eğitim fakültelerinde, ‘Okul Öncesi Din
Eğitimi’ bölümünün açılmasını istiyoruz.
Buna çok ihtiyacımız var. Biz 5 sene önce
okul öncesi yani 4-6 yaş grubu Kur’an
kursu programını başlattık. 3 bin kadar
öğrenciyle başladık ve şu an 150 bine
ulaştık, 150 bin öğrencimiz oldu. Milli
Eğitim Bakanlığında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla 360 saatlik sertifika programları yaptık. Bu programlara
devam eden yüzyüze eğitim alan öğretmenleri ancak o sınıflara sokuyoruz. Bu
yüzden öğretmene ihtiyacımız var.” dedi.
Programa, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi
Nayir, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Kadir Dinç, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin
Hazırlar ve çok sayıda akademisyen katıldı. Tavşanlı İlçe Müftülüğünü de ziyaret
eden Erbaş, Müftü Hüseyin Aksoy’dan
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu

T

arikat ve cemaatlerin denetlenmesi
tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, “Dinin sivil yapısına gölge
düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak
bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, son dönemde yaşanan tarikatların ve cemaatlerin denetlenmesi, bu kurumların
İslam dinindeki yerine dair tartışmaları
değerlendirdi. Tarikat ve cemaat olarak bilinen teşekküllerin her şeyden
önce sosyolojik bir gerçeklik olduğunu
belirten Erbaş, bunların görmezden
gelinmesi ya da ötelenmesinin bu gerçekliği değiştirmeyeceğini, tersine perdeleyerek görünür olmasını engelleyeceğini ifade etti. İslam coğrafyasında bu
anlamda tarihî ve kurumsal geçmişleri
olan yapıların bulunduğuna işaret eden

Başkan Erbaş, Cumhuriyet döneminin
ilk yıllarında çıkarılan kanun nedeniyle
tekke, zaviye ve benzeri yapıların kapatıldığını, tarikat veya dinî cemaatlerin
hukuken yok hükmünde kabul edildiğini anlattı. Hukuken yok hükmünde
olmanın, gerçekte ‘yok’ olmak anlamına
gelmediğini, bu yapıların fiilen ve sosyal
25

bir gerçeklik olarak Cumhuriyet dönemi
boyunca da varlıklarını devam ettirdiğini dile getiren Erbaş, “Bu alanda belki de
ciddi hatalardan biri, sosyal bir gerçekliğin kanunla yok sayılarak görmezden
gelinmesidir. Çünkü bu durum, tam
tersi bir etkiyle zaman içinde söz konusu yapılar için deyim yerindeyse perdeleme vazifesi görmeye başlamıştır.” diye
konuştu. Hukuki boşluktan yararlanan
dinî görünümlü bazı yapıların zamanla
kendilerine varlık alanı bulduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş sözlerine şöyle
devam etti: “Yine son asır boyunca dindevlet ilişkilerinde yaşanan gerilim ve
zaman zaman gelişigüzel mülâhazalarla
dinini ve inancını yaşamak isteyen insanların ötelenmesi, söz konusu alanı
daha da karmaşık ve denetimsiz hâle
getirmiş, dini istismar eden gruplar için
uygun bir zemin oluşmasına sebebiyet
vermiştir. Bu kaotik süreçten beslenen
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olumsuz durumların en çarpıcı örneği
FETÖ ve liderliğini Adnan Oktar diye
bilinen şahsın yaptığı suç şebekesidir.
Bu iki suç örgütü tam da bu hukuki boşluğu ve kaosu kullanarak başta gençler
olmak üzere dinî duyarlılığı yüksek ama
bilgisiz olan birçok kişiyi kandırmış,
onları gizli, kirli ve karanlık odakların
çıkarları için devleti ve milleti aleyhine
çalışan militanlara dönüştürmüş, kadınlı-erkekli birçok gencimizin heba olmasına ve geleceğinin kararmasına neden
olmuştur.”
Bazı yapıların güvenlik boyutu ve
küresel bağlantıları bulunuyor
Güncel, popülist, gelişigüzel tartışma ve
mülâhazaların ötesinde, tarikat ve cemaatlerin birer sosyal gerçeklik olarak
toplumsal ve dinî işlevleri, din istismarının sebepleri ve etkileri, bu alandaki
hukuki boyutun ve ideal tutumun nasıl
olması gerektiği gibi konuların etraflıca
ele alınması gerektiğini belirten Başkan
Erbaş, söz konusu bazı yapıların dinî
boyutundan daha çok iktisadi, siyasi
hatta güvenlik boyutlarının ve küresel
bağlantılarının bulunduğuna dikkati
çekti. Başkan Erbaş, “Dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere
halel getirmeyecek ve din güvenliğini
sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır.” dedi. Başkan
Erbaş, bu alandaki çalışma ya da hukuki
düzenlemenin doğru dinî bilgi ve samimi gayretle faydalı çalışmalar yapan
oluşumları olumsuz etkilemeyecek ve
rehberlik edecek şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

İslam’ın Anadolu’ya yayılmasında
etkili oldu
Tarikat ve cemaatlerin dinde ve Kur’an-ı
Kerim’de yeri olup olmadığına yönelik
tartışmaları da değerlendiren Erbaş, tarikatların İslam medeniyeti ve Türkiye’nin
kültür mirasında bulunduğunu, İslam’ın
çeşitli ülkelere, özellikle Anadolu’ya yayılmasında etkili olduğunu hatırlattı. Bu
yapıların zaman zaman çeşitli açılardan
değişim ve dönüşümler yaşadığını dile
getiren Başkan Erbaş, “Bir Müslümanın
dinî görevlerini yerine getirmesi için herhangi bir tarikata, cemaate girmesi veya
bir şahsa bağlanması şeklinde bir zorunluluk yoktur. Her Müslümanın, Allah’ın
kitabına, Hazreti Peygamber’in sünnetine ve İslam ilim geleneğinin içerisinde
muteber kabul edilen âlimlere müracaat
etmesi yeterlidir. Yani hakikat noktasında ölçü; ilim, hikmet, irfan, marifet
ve şeriattır. Aslında Yunus Emre bunu,
‘Şeriat tarikat yoldur varana. Hakikat
marifet andan içeru’ dizeleriyle veciz şekilde ifade etmiştir.” değerlendirmesinde
bulundu.
Din istismarıyla mücadele seferberliği
Tarikat ve cemaatlerin tarih boyunca
ilim, irfan, bilgi ve hikmetin merkezi olduğunu aktaran Erbaş, ‘Benim tarikatımın, tasavvufi anlayışımın, cemaatimin
dışındakiler İslam dışıdır, hakikat dışıdır.’ gibi bir anlayışa fırsat verilmemesi
gerektiğini söyledi. Erbaş, “Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlığının rehberlik edip
uzmanlarla bir araya gelip bir disiplin ve
düzenin mutlaka kurulması lazım. Yoksa
din istismarı ortaya çıkıyor. Son zaman-

larda yaşadığımız olayları görüyorsunuz,
FETÖ, DEAŞ, bütün bunların alt yapılarına baktığımız zaman bir kontrolsüzlükten, düzensizlikten, disiplinsizlikten
ortaya çıktığını görüyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan din istismarıyla mücadele
seferberliği kapsamında, 81 il ve bütün
ilçelerde çalışma yaptıkları bilgisini veren
Başkan Erbaş, dinin ana kaynaklarına ve
ilkelerine ters düşmediği, toplumun huzuruna ve kardeşliğine zarar vermediği
sürece hiçbir kişi, grup ya da oluşumun
zararlı kabul edilemeyeceği ve sakıncalı
bulunamayacağını kaydetti. Herhangi
bir dinî yapının, tarikatın, cemaatin, derneğin ve benzeri yapıların temel dayanağının ve çıkış noktasının, ‘Kur’an-ı Kerim
ve sünnetin arzuladığı kâmil insanlar
yetiştirmek’ olması gerektiğine dikkati
çeken Erbaş, “Bu meyanda, topluma yönelik din hizmetine ve din eğitimine katkı sunmayı gaye edinmiş teşekküllerin
olmazsa olmaz yükümlülüklerinden biri
de sahih dinî bilgiye sadık kalmaktır. Bu
itibarla söz konusu gruplar, kendilerini
sorgulamalı ve tüm boyutlarıyla şeffaf olmalıdırlar.” uyarısında bulundu. Diyanet
İşleri Başkanlığınca, FETÖ, DEAŞ gibi
terör örgütleri ve dini istismar eden yapılara karşı etkin çalışmalara devam edildiğini vurgulayan Erbaş, “Hâlihazırdaki
süreçte bu çalışmalar, periyodik olarak
devam ettirilmektedir. Yine bu bağlamda
sıkça istismar edilen cihat, itaat, istişhad,
keşif ve ilham, gayb, mehdilik vb. konularda pek çok kitap, kitapçık, Başkanlığımız tarafından yayına hazırlanmaktadır.”
dedi.

Diyanet’ten ‘Milli Ürün’ genelgesi

D

iyanet İşleri Başkanlığı, personeline yönelik yayımladığı genelgeyle
‘Milli Ürün’ kullanılmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi tasarruf
tedbirini içeren bir genelge yayımladı.
Başkanlığın merkez birimleri ve taşra
teşkilatlarına gönderilen talimatta, lüks
ve israftan kaçınılması vurgulanırken,
‘Milli Ürün’ kullanılması istendi. Genelgede ülkemize yönelik yürütülen ekonomik saldırılara dikkat çekilerek yapılacak iş ve işlemlerde, kamu kaynaklarının
her türlü lüks ve israftan kaçınılacak
şekilde kullanılması, baskı, tanıtım, tebrik, davetiye, reklam gibi işlemler için
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elektronik iletişim ortamlarının değerlendirilmesi talimatı verildi. Genelge,
bilimsel niteliği olmayan, hizmetlere
katkı sağlamayan, rutin çalışmaları ve
personeli tanıtıcı nitelikte kitap, dergi,
bülten ve benzeri yayınların basım ve
yayımının yapılmasının da önüne geçecek. Resmî ve diğer hizmet araçlarının
zorunlu olmadıkça iller arası yolculuklarda kullanılmaması belirtilen genelgede, hizmet binalarının tefrişatında ve bu
binaların elektrik, su, ısıtma ve soğutma
ihtiyacının karşılanmasında tasarrufa
riayet edilmesi de istendi. Ülkemize
yönelik yürütülen ekonomik saldırılar26

dan dolayı bir açıklama yapan Diyanet
İşleri Başkanlığı, ‘Milli ürünleri tercih
edelim’ çağrısında bulundu. İstiklal ve
istikbalimiz adına büyük bir mücadele
verdiğimiz bu günler, maddi ve manevi
açıdan kenetlenme ve fedakârlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi
olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız
bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan
kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek
başta olmak üzere her türlü fedakârlık
ve sorumluluk konusunda, milletimize
rehberlik etmeye devam edecektir.

H A B E R B Ü LT E N İ
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Erzincan’da ‘Camilerimiz ve Din Hizmetine Adanmış
Ömürler’ anlatıldı

E

rzincan İl Müftülüğü, ‘Camiler ve
Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri kapsamında, “Camilerimiz ve Din
Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu bir konferans düzenledi. Müftülük
Konferans Salonunda gerçekleştirilen
konferansa, Vali Yardımcısı Mehmet

Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftüsü Mehmet Emin
Çetin, ilçe müftüleri, daire amirleri,
Kur’an kursları öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Refahiye İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş’ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından,

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin
Başsoy da din görevlileri, camilerin önemi ve Belediye Başkanlığı olarak cami
hizmetlerine verdiği katkıları anlattı.
‘Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış
Ömürler’ konusunu anlatan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin de insanlığın,
cami merkezli bir yerleşimle dünya hayatına başladığını, genel-geçer kabulün
aksine ilk insanların cahil olmadığını,
zamanla insanların cehalete saptığı ve
‘tevhid’ inancını terk ettiğini, bütün
peygamberlerin bir medeniyet projesinin neticesi olduğunu söyledi. Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Süleyman (a.s.) ve Hz.
Muhammed (s.a.s.)’in de cami merkezli
bir medeniyet kurduklarını ifade eden
Çetin, İslam medeniyetinin temel dinamikleri üzerinde durdu. Tasavvuf
musikisi sunumu ve plaket takdimiyle
program sona erdi.

Çanakkale’de ‘Dinî Yayınlar Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi

Ç

anakkale İl Müftülüğü, din görevlilerine yönelik İl Müftülüğü Toplantı Salonunda, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’in konuşmacı olarak katıldığı, ‘Dini Yayınlar Tanıtım Toplantısı’ düzenledi. Programa,
İl Müftüsü Arif Gökce, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve din görevlileri yoğun ilgi gösterdi. Programın
açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü
Arif Gökce, Diyanet İşleri Başkanlığınca
hazırlanan Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, radyo ve televizyon
yayınlarının vatandaşlara ulaştırılması
ve tanıtımının yapılması hususunda,
müftülüklerimizle karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla
toplantının yapıldığını belirtti. Başkan
Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen yaptığı
konuşmada, “Mübarek bir toprak parçasında bulunuyoruz. Çanakkale’de
konuşmak bile ayrı bir meziyettir. Sözlerimin başında Cenab-ı Hak’tan yüz
binlerce şehidin medfun bulunduğu bu
yerde, onlara rahmet, bizlere de onlara
layık bir hayat nasip etmesini niyaz ediyorum. Çanakkale’yi okurken çadırda

koluna şarapnel parçası isabet etmiş Ali
Çavuşun kolunu kesip atması gibi, daha
nice ecdadımızın sahabe şuuru bilincinin, bizler tarafından da yaşanmasını,
kuşanılmasını, bizlerden evlatlarımıza
intikal etmesini, kıyamete kadar da diri
ve canlı durmasını Cenab-ı Hak nasip
eylesin. Din görevlilerimizden istirham
ediyorum; Aile Dergisi abone kampanyası, Çocuk Dergisi abone kampanyası
ve Diyanet Dergisi abone kampanyası
gibi çalışmalarda bulunsunlar. Çünkü her alanda gençlere yönelik çağdaş
problemler var. Örneğin deizm gibi
27

Din İşleri Yüksek Kurulumuz çalışıyor,
bununla ilgili kitaplar basılacak. Konu
tefsir projesi bitmek üzere. İnşallah bu
sene Tecrid-i Sarih basılacak. Güzel bir
baskıyla istifadenize sunulacak. Televizyon yeni yayın dönemine başladı.
Mutlaka sosyal medya yoluyla beğenilerinizi, eleştirinizi yazın arkadaşlar.
Tenkitlerinizi mutlaka yazın. Çünkü
marifet iltifata tabidir. Hangi iş karşılık görüyor, hangisi karşılık görmüyor,
bunu bilmemiz lazım. Televizyonumuz
TRT’den ayrıldı bağımsız oldu. Diyanet TV adı altında, bu çok önemli bir
S AY I : 3 3 5
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kazanım. Özetle birazcık şevkimizin
yenilenmesine, gayretimizin toparlanıp
güçlenmesine ihtiyaç var. Gayretimizi
artıralım. Allah aşkımızın ziyadeleşmesini, gücümüzün artmasını ve hep
beraber rızasına muvaffak olacak işler
yapmayı nasip etsin.” dedi. Diğer yandan Camiler ve Din Görevlileri Haftası
münasebetiyle İl Müftülüğü Toplantı
Salonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı
Müşaviri Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, İl Müftüsü Arif Gökce, il müftü
yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve
din görevlilerinin katılımıyla ‘Camiler
ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’
konulu konferans yapıldı. Konferansın
açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü
Arif Gökce, konunun anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Prof. Dr.
Adnan Bülent Baloğlu ise “Din görevlisi bütün manası içinde bir önderdir.

Namaz öncesi ve sonrası cami açan ve
kapayan değildir. Ömür boyu kapısını
ve gönlünü açık tutandır. Bir hafta rahlede, bir hafta kürsüde ama her zaman
milletin önündedir. Gizli kapaklı işi
yoktur. İlim postu ise en yakın dostudur. İmam günah listesi tutan değildir.
Günahları Anadolu tabiriyle yıkayandır. Kuru cehenneme yaş odun değil,
hak cennete kâmil insan hazırlayandır.
Asımın neslinin bir parçasıdır. Menfaat
üzere kurulmuş adanmışlıklar ise yıkılmaya mahkûmdur.” dedi. Öte yandan
Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Prof.
Dr. Adnan Bülent Baloğlu ve İl Müftüsü Arif Gökce tarafından, İl Müftülüğü
Konferans Salonunda yapılan törende,
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas
Serenli imzalı teşekkür belgesi, hayırsever işadamı Mustafa Bayar´a takdim
edildi. Kayserili Ahmetpaşa Camii ya-

nında bulunan arsaya, annesi Nuriye
Bayar adına 2 katlı Kur’an kursu binası
yaptıran, Kınalı Kuzular Camiinde 4-6
Yaş Kur’an Kursu binası yapımı devam
eden, ayrıca birçok hayrî hizmette bulunan Mustafa Bayar’a teşekkür eden
İl Müftüsü Arif Gökce, kendisine dua
ederek işlerinde başarılar diledi. Ayrıca
İçişleri Bakanlığının emirleri uyarınca;
istek, dilek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması
amacıyla kurum ve kuruluş yöneticileri
ile muhtarların ve din görevlilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. ‘Yağışlar öncesi alınacak tedbirler’ , ‘Yeni
eğitim-öğretim yılında köy ve mahallelerde yapılacak çalışmalar’ ve ‘ Nüfus
hizmetleri’ konularının ele alındığı toplantı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında
gerçekleştirildi.

Hatay Müftülüğü, Afrin Hz. Ebubekir Camiinde
bir program düzenledi

‘C

amiler ve Din Görevlileri Haftası’
dolayısıyla, Hatay İl Müftülüğü ve
Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesinin
işbirliğiyle, Zeytindalı Harekât Bölgesinde bulunan Afrin Hz. Ebubekir Camiinde bir program tertip edildi. Programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler
okundu. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu
da programda, günün anlam ve önemini belirten Arapça bir konuşma yaptı.
Kavillioğlu konuşmasında, “Resulüllah
(s.a.s.)’in vasiyetinin hayat bulduğu, İslam akidesine ait olan sevgi, doğruluk
ve ihlas meclisi olan bu güzel mecliste, cemaatiyle hayat bulan, cemaatiyle
ayakta duran bu güzel camide buluşmamız münasebetiyle sizleri, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Hataylı
hemşerilerimizin ve din gönüllüsü kardeşlerimizin selamlarını getirdik. Camilerimiz, dil, renk, ırk, makam, mevki
farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştirir, birliğimizi pekiştirir, imanımızı ve istiklalimizi simgeler. Minareleri
tevhidin sembolü, ezanları şehadetin
temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak
ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır.” dedi. Afrin’den mülki
ve idari erkânın katıldığı program, Kırıkhan İlçe Müftüsü Mekki Solmaz’ın
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duasıyla sona erdi. Diğer yandan İl
Müftülüğü, hafta dolayısıyla Habib-i
Neccar Camiinde bir program gerçekleştirdi. Programa, Vali Yardımcısı Bilal
Ölmez, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu,
emekli İl Müftüsü Mustafa Varlı, daire
müdürleri, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Antakya İlçe
Müftüsü Necati Şafak açılışta yaptığı
konuşmada, din görevlilerinin haftasını kutlayarak haftanın hayırlara vesile
olması temennisinde bulundu. Din görevlileri adına bir konuşma yapan Antakya Ulu Camii İmam-Hatibi Ali Binici
de din görevlileri olarak yüklendikleri
bu kutsal görevi layıkıyla yerine getir28

me gayretinde olduklarını, din görevlileri olarak cami hizmetlerinin yanında,
cami dışında da vatandaşlarımızın iyi ve
kötü gününde yanlarında olmaya gayret
ettiklerini söyledi. Camilerin, Mabud-u
Hakikiye karşı mükellef bulunduğumuz
namazın toplu halde eda edildiği yerler
olduğunu belirten İl Müftüsü Hamdi
Kavillioğlu da “İslam dini, cemaat ruhuna büyük bir ehemmiyet vermiştir.
Topluluğun bulunduğu yerde rahmet,
nimette bereket, ibadette halavet ve
sevabında fazlalık vardır.” dedi. Program, Müftülük İlahi Korosunun seslendirdiği ilahilerle sona erdi. Öte yandan
hafta münasebetiyle, İl Müftülüğü ile
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Antakya ve Defne İlçe müftülüklerinin
katkılarıyla bir konferans düzenlendi.
Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali
Kirman’ın konuşmacı olarak katıldığı
konferansa, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, emekli İl Müftüsü Mustafa Varlı,
müftü yardımcıları, Antakya ve Defne
İlçe Müftüleri, emekli müftüler, şube
müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar
katıldı. Programda konuşan İl Müftüsü
Hamdi Kavillioğlu, “Camilerin bir maddi bir de manevi imarı vardır. Elhamdülillah maddi imarda önemli mesafeler
kat edildi. Bizler için bu hizmetin içinde
olan din gönüllüleri için en önemlisi
manevi imarıdır. Bir cami ne kadar gü-

zel inşa edilirse edilsin, cemaati yoksa o
cami gariptir, yalnızdır.” dedi. Prof. Dr.
Mehmet Ali Kirman da kendi çocukluğundan örnekler vererek, yaşadığı şehirde evlerinin yakınında üç cami olduğunu, üçünün de bir Kur’an kursu, bir
ilim yuvası gibi çalıştığını ve şehrin manevi imarında önemli hizmetleri olduğunu anlattı. Ayrıca, İl Müftülüğü Aile
ve Dinî Rehberlik Bürosu tarafından
kadınlara yönelik, ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ konulu bir
panel düzenlendi. Gaziantep İl Müftü
Yardımcısı Hayriye Aydın ve Gaziantep
İl Vaizi Fazilet Kılıç’ın konuşmacı olarak
katıldığı panele, Hatay İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, Kur’an kursu

öğreticileri ve kadınlar katıldı. Kur’an
Kursu Öğreticisi Esra Aydın’ın, Kur’an-ı
Kerim tilavetiyle başlayan programın
açış konuşmasını, İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu yaptı. Gaziantep
İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın da
konuşmasında, din görevlilerinin ve
Kur’an kursu öğreticilerinin; diğer meslek grupları gibi değerlendirilemeyeceğini, manevi sorumluluğun ağırlığını
her an üzerlerinde hissetmeleri gerektiğini belirtti. Gaziantep İl Vaizi Fazilet
Kılıç da konuşmasında, din görevlisinin
öncelikli olarak Allah’ın rızasını gözeterek, yapacağı bütün çalışmalarda bu
bilinçle hareket etmesinin önemini anlattı. Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kahramanmaraş’ta ‘Dinî Yayınlar Bilgilendirme
Toplantısı’ yapıldı

D

iyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Başkanlığımız yayınlarının tanıtılması
amacıyla, ‘Türkiye Genelinde Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’ düzenliyor. Bu kapsamda Başkanlığımız
Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire
Başkanı Dr. Elif Arslan’ın katılımıyla,
Kahramanmaraş’ta bir toplantı gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Hafız Ali Efendi Konferans Salonunda düzenlenen
toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe
müftüleri, şube müdürleri, vaizler, eğitim uzmanları, din hizmetleri uzmanları, aile irşat ve gençlik koordinatörleri,
manevi rehberlik uzmanları ve din görevlileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Celal Sürgeç,
toplumun bütün kesimlerinden tutun
da nerede bir insan varsa, kendilerini
orada sorumlu addettiklerini belirtti.
Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire
Başkanı Dr. Elif Arslan da toplumun
hızla değişip dönüştüğü, bilgi ve iletişim vasıtalarının hızla gelişerek etkisini
her alanda gösterdiği günümüzde, toplumu doğru dinî bilgiyle aydınlatmanın
önemine değinerek basılı ve süreli yayınlar ile radyo televizyon yayınlarının,
topluma en iyi şekilde ulaştırılmasını
amaçladıklarını kaydetti. Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, Dini Yayınlar Genel
Müdürlüğünün gelişen ve büyüyen
faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri an-

lattığı konuşmasında doğru dinî bilginin güvenilir kaynaklar aracılığıyla
topluma aktarılmasında, Dini Yayınlar
Genel Müdürlüğünün rolü ve vazifesinin önemli olduğunu söyledi. Başkan
Arslan, dinî yayıncılığı daha ileri bir
noktaya taşırken, il ve ilçe müftülüklerinden katkı ve destek istedi. Program
sonunda, görüş alış verişinde bulunularak serdedilen görüşlerin bir rapor
hâlinde Genel Müdürlük olarak toplanması sağlandı. İl ve ilçelerde dinî
yayıncılıkla ilgili karşılaşılan sorunlar da
yerinde tespit edilerek çözüme yönelik fikirler, karşılıklı soru ve cevaplarla
masaya yatırılmış oldu. Diğer yandan
29

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle İl Müftülüğünce Mehmet Akif
Ersoy Kültür Merkezinde, konuşmacı
Vehbi Vakkasoğlu’nun dilinden, ‘Cami
ve Din Hizmetine Adanmış Bir Ömür
‘Sandal Hoca’ konferansı düzenlendi.
Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Celal Sürgeç, Batman’da şehit olan
7 askerimiz için salonda bulananlar ile
birlikte Fatiha okudu. Model insan olmanın önemine değinen Müftü Sürgeç, Sandal Hoca'nın önemine değindi. Ardından Osmanlı Padişahı Sultan
Abdülmecit’ten ‘Teşekkürname’ alan
Sandal Hoca, Yazar Vehbi Vakkasoğlu
tarafından katılımcılara anlatıldı.
S AY I : 3 3 5
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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali

D

iyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
Başkanlığınca düzenlenen, ‘Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali’ Kahramanmaraş’ta
yapıldı. Yarışmaya, Tokat’tan Bilal Al, Elazığ’dan Cebrail Karataş,
Hakkâri’den Çergez Deniz, İzmir’den
Enes Kaput, Eskişehir’den Enis Zengin,
Ardahan’dan Eyüp Erdim, Kayseri’den
İlyas Koç, İstanbul’dan Muhammet Fatih Dölen, Kahramanmaraş’tan Mustafa Avni Çelik ve Bursa’dan Yahya Çelik
katıldı. Yarışmacıların performansları,
jüride yer alan Mushafları İnceleme ve
Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman
Şahin, Mushafları İnceleme ve Kıraat

Kurulu üyeleri Hafız Ali Sarıkaya, Hafız
Yaşar Çuhadar ve Hafız Fatih Okumuş
ve İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından
değerlendirildi. Yarışmanın sonunda,
İzmir’den Enes Kaput birinci olurken,

İstanbul’dan Muhammet Fatih Dölen
ikinci, Bursa’dan Yahya Çelik ise üçüncü oldu. Yarışma, dereceye girenlere
ödüllerinin takdim edilmesiyle sona
erdi.

Siirt’te ‘Mescidin Hadimi, Peygamber Varisi Olmak’ konferansı

S

iirt İl Müftülüğü tarafından Camiler
ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kültür Merkezinde
‘Mescidin Hadimi, Peygamber Varisi
Olmak’ konulu konferans verildi. İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen konferansa, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan,
Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, İl Müftüsü Ahmet Altıok, müftü
yardımcıları, ilçe müftüleri, daire müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar

katıldı. İl Müftüsü Ahmet Altıok açılış
konuşmasında, “Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılında ilk kez 1-7 Ekim
tarihleri arasını Camiler Haftası olarak
ilan etmişti. 2003 yılında ise Camiler
Haftası'na, ‘Din Görevlileri’ de eklenerek ismi ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftası’ olarak değiştirildi. Başkanlığımızın rehberliğinde bu haftamızda
farkındalık oluşturacak çeşitli etkinler
yapıyoruz.” dedi. Konferansa konuşma-

cı olarak katılan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan
Süreyya Sırma da “Eğer caminin içinde
bulunan imam ve ona tabi olan cemaat,
gerçekten Allah'ın emrettiği gibi cemaat olsalar; işte o zaman cami, cami olur,
oradakiler de cemaat olur." dedi. Camiler ve din görevlilerinin önemine değinen Sırma, yanlış din anlayışından kurtulmanın tek yolunun, Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in hayatının çok iyi bilinmesinden geçtiğini de vurguladı. Konferansın
ardından program, katılımcılara çeşitli
hediyelerin verilmesiyle son buldu. Diğer yandan Camiler ve Din Görevlileri
Haftası dolayısıyla Tarihî Ulu Camiinde Kur'an ziyafeti programı tertip edildi. Kur’an ziyafeti etkinliğine katılan İl
Müftüsü Ahmet Altıok, cami cemaatine
ve din görevlilerine, Cami ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili bir konuşma
yaptı. Ardından din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua
edilmesiyle program sona erdi.

Sinop’ta ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kutlandı

S

inop İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ildeki Kültür Merkezinde, ‘Camiler
ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’
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konulu bir konferans gerçekleştirildi.
Programa, Sinop Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nihat Dalgın, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Mustafa Ağırman, İl Müftüsü Ali Hayri
Çelik, Sinop Defterdarı Naci Günaydın,
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, İl AFAD Müdürü Ümit
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Ünal, İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel, Abdullah Söylemez ve Ayşe Gül Gürbüz, STK temsilcileri, ilçe müftüleri, din
görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açış konuşmasını yapan İl
Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Camiler; müminlerin günün beş vakti ziyaret ettikleri, orada hayat buldukları, şehirlerin ruh
kazandığı mekânlardır. Camiler, bizim
medeniyetimizin en belirgin alâmetidir.
Cenab-ı Allah’ın en büyük lütuflarından
biri de camilerimizde cemaat olarak hazır bulunan insanlara sorumluluğunu
hatırlatan ve yüklendiği iyilik, hakikat
ve kulluk emanetini taşımada insanlara
rehberlik eden ve kulluk vazifelerini hatırlatan, ömürlerini bu işe vakfetmiş din
gönüllüsü arkadaşların olmasıdır.
Ömrünü din hizmetine adayan fedakâr
insanları anmak, hem bir vefa borcu hem
de bu asırda görev yapan görevlilerimize
bir heyecan ve motivasyon imkânı sağ-

layacaktır.” dedi. Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Ağırman da konuşmasında,
“Sizler bulunduğunuz yerdeki insanların
her türlü dertleri ile dertleneceksiniz ki
bulunduğunuz yerde daha güzel hizmetler yapabilesiniz. Bulunduğunuz hâli,
yeri, imkânları, imkânsızlıkları, görev
yaptığınız köyde kalanları çok sevip benimseyeceksiniz ki daha güzel, daha iyi

hizmetler yapabilesiniz. Din görevlileri
bulundukları yerlerin önderleri olmalı.
İlimle, hâl ve hareketlerle, İslam’ı yaşamakla örnek olmalı ki insanlar sizinle
beraber, Cenab-ı Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenip hayatlarında yaşama
gayreti içerisinde olsun.” dedi. Program,
katılımcılara çeşitli hediyelerin takdim
edilmesiyle son buldu.

Esenler’de din görevlileri tasavvuf musikisi korosu
konser verdi

‘C

amiler ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul-Esenler
İlçe Müftülüğünde görev yapan imam
ve müezzinlerden oluşan koro, Türk
Tasavvuf Musikisi konseri verdi. Kadir
Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş
katıldı. Koronun sunduğu uşak, saba,
hicaz ve nihavent makamında birbirin-

den güzel ilahi ve kasideler, davetlilere
unutulmaz anlar yaşattı. Din görevlilerinin seslendirdiği ilahiler ve çeşitli musikiler, vatandaşlardan büyük beğeni
topladı. Bu tür programların güzel ezan
ve Kur’an-ı Kerim okuma noktasında
oluşturacağı farkındalığa dikkat çeken
İlçe Müftüsü Halil Şekerci programda
yaptığı konuşmada, “Hz. Peygamber
31

(s.a.s.) Medine’ye geldiğinde ilk önce
mescit yapıldı. Camiler sadaka-i cariyedir. Cami ve namaz Müslümanları bilinçlendirmeli, birleştirmeli ve mükemmel bir insan olmasına vesile olmalıdır.
Camiye gelen müminlerin vücutları
gibi gönülleri de bir olmalı, tavır ve icraatları da Müslümanca olmalıdır.” dedi.
S AY I : 3 3 5
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Espiye’de ‘Camiler ve Din Görevliler Haftası’ konferansı

G

iresun-Espiye İlçe Müftülüğü, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’
nedeniyle Müftülük Konferans Salonunda, Giresun Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Öğretim Görevlisi Kâmil Ruhi
Albayrak’ın konuşmacı olarak katıldığı,
‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Gönüller’ konulu bir konferans düzenledi.
Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, konferansa ilgilerinden dolayı, İlçe Kaymakamı Dede Musa

Baştürk’e ve din gönüllülerine teşekkür
ederek, haftanın hayırlı ve uğurlu olması
temennisinde bulundu. Din görevlilerinin yaptığı kutsal görevin önemine vurgu yapan Öğretim Görevlisi Kâmil Ruhi
Albayrak da örnek alınması gereken
şahsiyetler ile camiler ve din gönüllülüğünün önemini anlattı. Diğer yandan
hafta dolayısıyla vefat eden din görevlileri, cami ve din hizmetlerine katkılarda bulunan hayırseverler, Batman’daki

hain saldırıda şehit olanlar ve tüm şehitlerimiz için Ulu Camiinde dua edildi.
Programda, din görevlileri tarafından
Kur’an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.
İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, ‘Cami ve Din
Hizmetine Adanmış Ömürler’ konulu
bir konuşma yaptı. Ardından okunan,
100 hatm-i şerifin duası yapıldı. Öte
yandan hafta nedeniyle, din görevlileri
arasında birlik ve beraberliği sağlamak,
dayanışmayı, moral ve motivasyonu
artırmak amacıyla yemekli toplantı düzenlendi. İlçe Müftüsü Yavuz Koçak
toplantıda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirtti. Programa, Kaymakam
Dede Musa Baştürk, İlçe Müftüsü Yavuz
Koçak, din görevlileri ile emekli din görevlileri katıldı. Ayrıca, Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Merkezi tarafından TDV
Espiye Şubesi, vakıf hizmetlerinin etkin
ve verimli yürütülmesindeki özverili çalışmalarından dolayı Müftülük Memuru
Mehmet Turan’a, İlçe Müftüsü Yavuz
Koçak tarafından takdir belgesi verildi.

Mescid-i Aksa Camiinin temeli dualarla atıldı

E

spiye İlçesi Boncukçu Mahallesinde, Belediye Başkanlığı ve hayırsever
Muhittin Ok’un yardımlarıyla yapılacak
Mescid-i Aksa Camiinin temeli dualarla
atıldı. Caminin yapımını üstlenen hayırsever Muhittin Ok’un oğlu İsa Ok, cami
yapımı ile ilgili bilgi verdi. 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen caminin,
3 katlı olarak planlandığını belirten Ok,
caminin bünyesinde, 70 araçlık kapalı
otopark, engelli ve yaşlı cemaat için asansör, yürüyen merdiven, Kur’an kursu,
toplantı salonu ve şadırvan yer alacağını
söyledi. 466 metrekare kullanım alanına
sahip olacak caminin ikinci katının kadın

cemaate ayrıldığını ifade eden Ok, caminin ilçeye hayırlı olması temennisinde
bulundu. İl Müftü Vekili Murat Mutlu,
Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk,

Vali Harun Sarıfakıoğulları birer konuşma yaparak caminin hayırlı olması dileğinde bulundular. İl Müftü Vekili Murat
Mutlu’nun yaptığı dua ile Mescid-i Aksa
Camiinin temeli atıldı.

Gelibolu’da ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinliği

Ç

anakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü,
‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle emekli ve faal din
görevlilerine yönelik bir kahvaltı programı tertip etti. Kahvaltıya katılan din
görevlileri ve eşleri birlikte olmaktan
ve aynı sofrayı paylaşmaktan oldukça
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mutlu olduklarını ifade ederek, kendilerine böyle güzel bir vakit geçirme
imkânını sağlayan Müftü Dr. İbrahim
Özler’e teşekkür etti. Müftü Özler de
düzenlenen programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin her zaman va-

tandaşın yanında ve hizmetinde olduğunu, görevlerinin kutsal bir emanet
taşıdığını, toplumsal dayanışmada çok
önemli bir rol üstlendiklerini belirtti.
Özler, bu vesileyle bulundukları bölgelerde büyük başarılara imza atan din

görevlilerinin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Program,
Özler’in tüm personelin özel haftasını
tebrik etmesi ve kahvaltıya katılan tüm
personele de ayrı ayrı teşekkür etmesiyle sona erdi.

Keles'te öğrencilere eğitim yardımı

B

ursa-Keles İlçe Müftülüğü, ‘Camiler
ve Din Görevlileri Haftası’ faaliyetleri kapsamında, üniversite öğrencilerine eğitim yardımında bulundu. Ko-

nuyla ilgili bir açıklama yapan Müftü
Hasan Tanrıkulu, “Üç yıldan beri gelenek hâline getirdiğimiz ve bugüne kadar 100 kadar üniversite öğrencisinin

yararlandığı bu uygulamadan büyük
mutluluk duyuyorum. Geleceğimizin
güvencesi olan gençlerimize imkânlar
ölçüsünde katkıda bulunmayı yapabileceğimiz en güzel faaliyetlerden biri
olarak görüyorum. Yardım formu almak
için müftülüğümüze gelen öğrencilerin, 'ilk defa bir müftülüğe uğradık, ilçe
müftümüze bu güzel uygulamasından
dolayı teşekkür ediyoruz' diyerek duygularını ifade etmeleri, bu tarz sosyal
faaliyetlerin önemini göstermektedir.
Bu vesile ile öğrencilerimize başarılar
diliyor, bu çorbada tuzu olan bütün
hayırsever kardeşlerime şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.

Kocasinan’da ‘Cami-Çocuk Buluşması’

K

ayseri-Kocasinan İlçe Müftülüğü,
‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle Merkez Fatih Sultan
Mehmet Camiinde, ‘Cami-Çocuk Buluşması’ programı düzenledi. Programa,
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe
Kaymakamı Mustafa Kılıç, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Ceyhan,
din görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Çocuklarımıza, camilerimizi, namaz
kılmayı ve Kur’an okumayı sevdirmenin önemini anlatan İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven programda yaptığı
konuşmada, “04-06 yaş grubu Kur’an
kurslarında inşallah hem Kur’an okumayı, hem namaz kılmayı, hem de ca-

miye gelip cami adabını öğreneceğiz.
Hepinizin bu eğitim-öğretim yılında
Kur’an öğrenerek, hocalarınızdan ahlak
ve edep derslerini alarak, güzel bir şekilde okullarınıza gitmenizi istiyorum. Siz
hoca hanımlara da bu zor görevi güzel
bir şekilde yürüttüğünüz için teşekkür
ediyorum. Sizlerin görevi, yetişkin hanımefendilere Kur’an kursunda ders veren hoca hanımların görevinden daha
zor. Ancak sizler birer anne ve anne
adayı olduğunuz için çocuklarla daha
güzel iletişim kuruyorsunuz. Yüce Mevla sizlerin de yar ve yardımcısı olsun.”
dedi. İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç da
“Peygamber Efendimiz (s.a.s.) dönemin33

de de cami, sosyal hayatın merkezinde
olmuştur. Bir eğitim merkezi olan bu
camilerimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tür kursların düzenlenmesi,
özellikle anasınıfı çağındaki çocuklarımız için çok önemlidir. Bilim adamları,
‘İnsan beyninin temellerinin atıldığı dönem, 0 ile 6 yaş arasıdır, bundan sonraki
süreç bu temellerin üzerine inşa edilen
bina mahiyetindedir.’ diyorlar. Camilerimizde bu yaştaki çocuklarımıza dinî
eğitim vermek, onlara belli değer yargılarımızı öğretmek çok önemlidir. Burada görev yapan bütün hoca hanımlara
sabırlar diliyor, görevlerinde başarılar
diliyorum.” dedi.
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Mudanya’da Muharrem ayı konferansı ve
tasavvuf müziği konseri

B

ursa-Mudanya İlçe Müftülüğü, Muharrem ayı münasebetiyle, Uğur
Mumcu Kültür Merkezinde, ‘Muharrem Ayı ve Ehl-i Beyt Sevgisi’ konulu
program düzenledi. Konuşmacı olarak
Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer’in
katıldığı programa, Kaymakam Faik
Oktay Sözer, İlçe Müftüsü Ertuğran
Mehmet Soylu, ilçe müftüleri, Mudanya Alevi Kültür Dernek Başkanı Hüseyin Hayırlı, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar
katıldı. Programın açılış konuşmasını
yapan İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet
Soylu, “Yürekleri dilhûn eden Kerbelâ
hadisesi, milletimiz başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun,
mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası

ne olursa olsun, mümin olan, Resul-i
Ekrem’e, ashabına ve Ehl-i Beyt'e zerre
kadar muhabbet besleyen bütün insanları derinden yaralamış, tüm Müslümanların asırlardır dinmeyen ortak
acısı, ortak kederi olmuştur.” dedi.
Dernek Başkanı Hüseyin Hayırlı da
programda yaptığı konuşmada, “Böyle
bir etkinlik Mudanya’da ilk defa yapılmaktadır. Mudanya Müftülüğümüzün
koordinesinde artık bir gelenek hâline
gelmesini umuyorum. Halkımızın bundan son derece memnun olacağını düşünüyorum. Mudanya Müftümüze ve
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” dedi.
Programdan duyduğu memnuniyeti
ifade eden Hayırlı, dirlik ve birlik mesajları verdi. Ardından, Başkanlığımız Din

İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof.
Dr. Cenksu Üçer de ‘Muharrem Ayı ve
Ehl-i Beyt Sevgisi’ konulu bir konferans
verdi. Muharrem ayı ve hicri yılbaşının
önemi üzerinde duran ve Muharrem,
aşure gibi kavramların günümüze nasıl
intikal ettiğiyle ilgili tahlillerde bulunan Kurul Başkanvekili Üçer, temelleri Mekke’de atılan hicrette, insanların
Medine’ye doğru şirkten tevhide nasıl
yol aldıklarını ve Medine’yi nasıl yaşanılabilir bir şehir hâline getirdiklerini
değerlendirdi. Konferansın sonunda,
Bursa Müftülüğü Tasavvuf Müziği
Topluluğunun icra ettiği tasavvuf müziği konseri, okunan salâ ve mersiyeler,
dinleyenleri mest etti. Program, katılımcılara çeşitli ikramların yapılmasıyla
sona erdi.

Melikgazi’de ‘Biz Bir Aileyiz’ konulu seminer düzenlendi

‘C

amiler ve Din Gönüllüleri Haftası’ etkinlikleri kapsamında, Kayseri-Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı
Kur’an kursu öğreticilerine yönelik, ‘Biz
Bir Aileyiz’ konulu seminer düzenlendi.
Başkanlığımız Yaygın Din Eğitimi Daire
Başkanı Saliha Bilgiç’in konuşmacı olarak katıldığı, ‘Biz Bir Aileyiz’ konulu semineri öğrenciler ilgiyle takip etti. Dinî
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde
düzenlenen programın açış konuşmasını
yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli
etkinlikler gerçekleştirdikleri, ‘Camiler
ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlı ol-
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ması temennisinde bulundu. Daire Başkanı Bilgiç de “Din görevlisi görevinin
bilincinde olmalı, mesai kavramını çok
geniş tutmalıdır. Kayseri’de, 7’den 70’e
34

tüm insanlara din hizmetini ulaştırmalıyız. Kayseri’nin problemlerine yönelik
projeler üreterek din hizmetlerinde etkinlik ve verimi artırmalıyız.” dedi.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Nazilli Merkez Erkek Kur’an Kursu Külliyesinin temeli atıldı

A

ydın-Nazilli İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılacak Nazilli Merkez Erkek Kur’an Kursu
Külliyesinin temeli törenle atıldı. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Başkanlığımız Malzeme Yönetimi ve Satın Alma
Daire Başkanı Nazif Fethi Yalçınkaya,
İl Müftüsü Ercan Aksu, İlçe Kaymakam Vekili Sultanhisar İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İlçe Müftüsü
Necati Topaloğlu, çevre ilçe müftüleri,
din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kursun yapım aşamaları ile ilgili bilgi
veren İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu,
24.000 m2 arsa üzerinde inşa edilecek
kursun, 3000 m2 alan üzerine yapılacağını; bünyesinde 24 adet derslik, 350
kişilik yatakhane, yemekhane, kütüphane ve 4-6 yaş grubu öğrenciler için
Kur’an kursu bulunacağını söyledi. Ayrıca külliyenin müştemilatında, öğrencilerin zamanlarını değerlendirmeleri
için spor alanları, sosyal içerikli hizmet
alanlarının da yer alacağı bildirildi.
Tören, temele ilk harcın konulması ve

yapılan dua ile sona erdi. Diğer yandan
Nazilli Müftülüğüne bağlı camilerde açılan yaz Kur’an kursları arasında
futbol turnuvası düzenlendi. 20 caminin katılımıyla gerçekleşen turnuvada,
Merkez Erkek Kur’an Kursunu mağlup
eden Merkez Pınarbaşı Camii şampiyon oldu. Dereceye giren öğrencilere
ödülleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık
ve İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ile
Gençlik Spor Müdür Vekili tarafından
takdim edildi.

Varto’da ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ coşkusu

M

uş-Varto İlçe Müftülüğü, ‘Camiler
ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle Kültür Merkezinde bir program
gerçekleştirdi. Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan
Kaçmaz, Muş Alparslan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat,

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Olgun, Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın,
öğretim görevlileri, STK temsilcileri, din
görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü
Dr. Mehmet Akif Coşkun, hafta etkin35

likleri çerçevesinde, cami buluşmaları,
kurum ve aile ziyaretleri vb. faaliyetlerle
farkındalık oluşturduklarını söyledi. Bu
yıl haftanın temasının, ‘Din Hizmetine
Adanmış Ömürler’ olarak belirlendiğini
ifade eden Müftü Coşkun, Diyanet İşleri
Başkanlığının, ömürlerini başkalarının
iyiliği, yeryüzünün imarı ve ıslahı için
adayan gönül erlerini, güzel ahlakın önderlerini daha yakından tanıma, anlama
ve anlatmayı amaçladığını belirtti. Coşkun sözlerini, "Tarihten günümüze hayatını, insanlığa ve İslam’a adayan, minarelerden, mihraplardan, minberlerden,
kürsülerden, hakkın ve hakikatin sesini
yükselten; Allah’ın kitabını ve güzel ahlakı öğreten tüm hocalarımıza selam olsun.” diyerek tamamladı. Program, Prof.
Dr. Olgun’un konferansı, ilahi dinletisi
ve Kur’an ziyafeti ile devam etti. İlçede
cami inşasına katkılarda bulunan hayırseverlere plaket takdimiyle program son
buldu.
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Vakfıkebir’de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri

T

rabzon-Vakfıkebir İlçe Müftülüğü,
‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla, ‘Hatm-i Şerif ve Dua

Programı’ düzenledi. İlçe Merkez Yeni
Camiinde gerçekleşen etkinlikte, İlçe
Müftüsü Hüseyin Köksal, Vaiz Osman

Öztürk ile Ekrem Akbaş ve din görevlileri ile cami cemaatinin katkılarıyla
hatm-i şerif okundu. Müftü Hüseyin
Köksal da günün anlam ve önemini
belirten bir konuşma yaptı. Ardından,
vatan ve mukaddesat uğruna canlarını
feda eden şehitlerimiz, din-i mübin-i
İslam’a ve Kur’an’a hizmet eden din
adamları ile vatana ve millete hayırlı
hizmetlerde bulunmuş olup ahirette irtihal eden devlet adamlarımız ve
tüm geçmişlerimizin ruhlarına okunan
hatm-i şerifin duasını, İlçe Vaizi Ekrem
Akbaş yaptı.

eden etkinlikte, öğrencilerin salâ, şiir
dinletisi, ayet ve hadis sunumları, seslendirdikleri ilahiler ile birlikte okunan
tesbihat, davetlilere unutulmaz anlar
yaşattı. Yapılan dua ile program sona
erdi. Diğer yandan gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, şehitlerimiz

için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar
edildi. Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, 15 Temmuz 2016’da
gerçekleştirdiği hain darbe ve işgal
girişiminin ikinci sene-i devriyesi dolayısıyla, 15 Temmuz şehitlerini anma
programları düzenlendi.

Şehitlerimiz anıldı

V

akfıkebir Gençlik Merkezinde açılan yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini anma
programı düzenlediler. 15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Merkezi Salonunda
gerçekleşen, ‘15 Temmuz Şehitlerini
Anma Programı’nda öğrenciler, şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyup,
dua ettiler. Programa, İlçe Vaizi Osman
Öztürk, Murakıp Ömer Çınar, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri,
öğrenciler ve velileri katıldı. Diyanet
İşleri Başkanlığının hazırladığı, 15
Temmuz sinevizyon gösterisiyle devam

Yüreğir’de ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış
Ömürler’ konferansı

A

dana-Yüreğir İlçe Müftülüğü, Murat
Göğebakan Kültürevinde, Seyhan
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in
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konuşmacı olarak katıldığı, ‘Camiler ve
Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ konulu bir konferans düzenledi. Konferan36

sa, Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin
Güller, Şube Müdürü Ahmet Abussuutoğlu ve din görevlileri katıldı. Programda konuşan Seyhan İlçe Müftüsü Hasan
Hüseyin Güller, “Bu hafta sizlerin ve
bizlerin haftası, bizler birlikte bir aileyiz.
İmamlık peygamberlik görevidir. İmam
önderdir, yol gösterendir, bizler cemaatimize yol gösteren olacağız. Haftanızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar
diliyorum.” dedi. Şube Müdürü Ahmet
Abussuutoğlu da günün anısına, Yüreğir Müftülük personeli adına, Seyhan
Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’e hediye
takdim etti.

H A B E R B Ü LT E N İ
GURBETTEN

Bergheim DİTİB Yeni Camii ve Kültür
Merkezinin temeli atıldı

K

uzey Ren Vestfalya eyaleti Bergheim DİTİB Yeni Camii ve Kültür
Merkezinin temeli törenle atıldı. Törene, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun
Erciyes, Berlin Din Hizmetleri Müşaviri
Kazım Türkmen, Belediye Başkan Vekili
Herrmann Rössler, Köln Din Hizmetleri
Ataşesi Muharrem Kuzey, DİTİB Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan
Saral ve Yılmaz Yıldız, kilise ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, DİTİB
derneklerinin başkan ve yöneticileri ile
çok sayıda Alman ve Türk vatandaşı katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından,
Cami Dernek Başkanı Muhammet Akpınar ve projeyi yürüten İnşaat Mühendisi

Mehmet Tümce, caminin ve müştemilatının yapım aşamaları hakkında bilgi
verdi. Din özgürlüğünün anayasada güvence altına alındığını vurgulayan Bergheim Belediye Başkan Vekili Herrmann
Rössler törende yaptığı konuşmada,
Allah’a ve insanlara karşı sorumluluğu
öngören özgürlükçü anayasanın buna
imkân verdiğini ifade etti. Camilerin,
Allah’ın evi olduğunu belirten Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen de
Müslümanların gittiği her yerde, kendisine ev almadan cami inşa ettiğini söyledi. Camilerin, bir eğitim merkezi, hatta
yazılı, sözlü, yoklama ve sınav zorunluluğu olmayan, günde beş vakit devam

edilen yeryüzünün en önemli okulları
olduğunu belirten Türkmen, camilerin
bir sosyal ve kültürel merkez olup, insanın doğumundan ölümüne kadar Müslümanların bütün hayatlarını kuşatan,
farklı kültürel toplumlarda iletişimin
ve kendilerini ifade etmenin en güzel
mekânları olduğunu ifade etti. Caminin,
sadece Almanya’daki Türk toplumu için
değil, Bergheim’in ortak bir eseri ve zenginliği olacağını ifade eden Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes de “Mabetler, toplumun her kesiminden insanların
bir araya geldikleri, kaynaştıkları kutsal
mekânlardır. Toplumsal dayanışmaya
hizmet sağlayan önemli merkezlerdir.
Cami tamamlandığında, Türk toplumunun birlik ve dayanışmasını artıran
bir merkez olduğu kadar, tüm toplumu
bir araya getirecek önemli bir çekim
merkezi olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, temel atma töreninin hayırlı
olmasını ve toplumumuzun desteğiyle
camimizin bir an önce tamamlanmasını
diliyorum.” dedi. Köln Din Hizmetleri
Ataşesi Muharrem Kuzey’in yaptığı duanın ardından temele ilk harcın konulmasıyla, Bergheim DİTİB Camii ve Kültür
Merkezinin temeli atıldı.

‘DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Programı’
yedinci çalıştayını gerçekleştirdi

D

İTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın
Hizmetleri Müdürlüğü, DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Programı, ‘Almanca Kur’an Mealleri’ konusu
ile yedinci çalıştayını gerçekleştirdi.

Eifel DİTİB Eğitim Merkezinde gerçekleşen çalıştayda, Berlin, Münster,
Frankfurt, Osnabrück, Paderborn ve
Tübingen üniversitelerinde İslam İlahiyat, İslam Din Eğitimi ve İslam Bilimleri
37

okuyan 27 yüksek lisans öğrencisi bir
araya geldi. DİTİB Genel Başkanı Prof.
Dr. Nevzat Yaşar Âşıkoğlu, çalıştayın
açılışında yaptığı konuşmada, İslam
ilahiyatının disiplinler arası bir bölüm
S AY I : 3 3 5
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olduğunu, dolayısıyla sadece temel İslam bilimlerinden tefsir, hadis, kelam,
fıkıh veya tasavvuftan ibaret olmadığını
vurguladı. İslam ilahiyatının kompleks
bir yapı ve gelecekte önem arz eden bir
bölüm olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Âşıkoğlu, İslam ilahiyatının din
bilimleri, din sosyolojisi, din psikolojisi,
din felsefesi ve dinler tarihi alanlarını
da içerdiğini ve üçüncü bölüm olarak
da yardımcı dil bilimlerinin dikkate
alınması gerektiğini söyledi. Berlin Din
Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen
de öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili
bilgileri aldıktan sonra, hedeflenen yüksek lisans tezlerinin daima Almanya’daki Müslümanlara ufuk açacak çalış-

malar olması gerektiğini, özellikle dinî
kuruluşların çalışmalarına yön verecek
bilimsel sonuçlara ihtiyaç duyulduğunu
söyledi. Almanya’da 60 yıldır var olan
İslam’ın, bundan sonra da var olacağını
ve bilim dünyasına yeni fikirler üretecek bir gençliğin vazgeçilmez olduğunu
ifade etti. Türkmen sözlerini, ilme sarılmış ve kendini geliştiren öğrencilerle bir araya gelmenin memnuniyetini
ifade ederek konuşmasını tamamladı.
DİTİB Akademi’den Murat Şahinarslan
ve Sami Alphan’ın moderatörlüğünü
yürüttüğü çalıştayda, ‘Almanca Kur’an
Mealleri’ konusu çerçevesinde Almanca
Kur’an meallerinin tarihçesi, meal çalışmalarındaki tercüme usul ve esasların

yanı sıra dinî metinlerin tercümelerinde
karşılaşılan önemli sorunlar başlıkları
altında uzmanlar seminer verdi. DİTİB
İslami Düşünceleri Destekleme Programı Koordinatörü ve Araştırma Görevlisi
Şahinarslan, tertiplenen çalıştayların
amacının; öğrencilerin kişisel gelişimini
desteklemek, aralarındaki iletişim bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.
DİTİB Akademisi tarafından redakte
edilen Max Henning’in Almanca Kur’an
Meali üzerinde farklı çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler de programın kapanışında değerlendirmede bulundular
ve Kur’an ile daha içli dışlı çalışmaları
gerektiğini vurguladılar.

Karlsruhe'de camiler kapılarını insanlığa açtı

‘C

amiler ve Din Görevlileri Haftası’
dolayısıyla, Karlsruhe Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesindeki derneklerin katılımıyla, DİTİB
cemiyetlerinde gençlik buluşmaları,
paneller, sabah namazı buluşmaları ve
açık kapı günleri yapıldı. Din Hizmetleri Ataşesi Âdem Dursun, hafta dolayısıyla gençleri camide buluşturmak ve
camileri gençliğe sevdirmek amacıyla,
Eyalet Gençlik Birliği organizesinde
gençlik programı düzenledi. Çok sayıda gencin katıldığı programda, İslam’ın
gençlere verdiği değer ve gençliğin İslam için önemi; iman, ihlas, samimiyet
ve ibadet konuları anlatıldı. Gençler
tarafından sorulan soruların cevaplan-

dırıldığı program, sunulan ikramlarla
sona erdi. Diğer yandan hafta etkinlikleri dolayısıyla, 11 bölgede 64 cemiyette farklı cemaatlerin kaynaşmasını
hedefleyen sabah namazı buluşmaları
yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tara-

fından belirlenen paneller düzenlendi.
Panellerde din hizmetlerinde ömür
harcamış âlimlerin hayatları anlatıldı.
Din görevlileri tarafından, cami hizmetinde bulunan cemiyet başkanlarına
plaket verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Camiler ve
Din Görevlileri Haftası’

L

efkoşa Din Hizmetleri Müşavirliği,
‘Camiler ve Din Görevlisi Haftası’
kapsamında, Lefkoşa Büyükelçisi Der-
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ya Kanbay’ın katılımıyla bir program
tertip edildi. KKTC Din Hizmetleri
Müşaviri Erdoğan Eken’in açılış ko38

nuşmasının ardından, Büyükelçi Derya Kanbay da din görevlilerine, KKTC
hakkında bilgi verdi ve din görevlilerinin haftasını tebrik etti. Hafta kapsamında din görevlileri arasında, ‘Din
Hizmetine Adanmış Ömürler’ konulu
şiir ve makale yazma yarışması düzenlendi. Değerlendirme sonunda seçilen
şiir ve makaleler, yazarları tarafından
seslendirildi. Dereceye giren görevlilere hediyelerin takdim edilmesiyle
program son buldu.

H A B E R B Ü LT E N İ
GURBETTEN

DİTİB’den 80 öğrenciye yatılı gençlik kampı

M

ainz Dinî Danışma Kurulu ve
Rheinland-Pfalz (RLP) DİTİB Eyalet Birliği, 10-15 yaş grubu kız ve erkek
öğrenciler için yatılı gençlik kampı düzenledi. 11’ncisi düzenlenen yatılı gençlik kampı, Mainz bölgesi Steineberg
şehrindeki gençlik merkezinde gerçekleşti. Beş gün süren gençlik ve eğitim
kampında; Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi,
adabı muaşeret, uygulamalı namaz ve 32
farz eğitimi, akşam sohbetleri, yarışmalar, sosyal faaliyetler gibi faydalı etkinlikler yapıldı. RLP DİTİB Eyalet Birliği
Genel Sekreteri Güven Sayan ve Eyalet
Kadınlar Kolu Başkanı Sevilay Baylan’ın
organize ettiği kampta, Neuwied DİTİB
Ravza Camii Din Görevlisi Fatih Aydemir
ve Eğitimci Ayşe Nur Aydemir, Mainz
DİTİB Merkez Görevlisi Niyazi Tok, Koblenz DİTİB Emir Sultan Camii Din Görevlisi Saliha Körükcü de eğitim verdiler.
Kamp sonunda, öğrenci velileri ve Mainz
Dinî Danışma Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar’ın katılımıyla belge merasimi
yapıldı. Yoğun ilgi gören kampta, çocuk-

lara verilen bilgiler velilerle paylaşıldı.
DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Genel Sekreteri Güven programda yaptığı
konuşmada, çocukların asıl eğitiminin
aile içindeki yaşantı ve davranışlarla gelişebileceğinin altını çizdi. Dinî Danışma
Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar da
konuşmasında, "Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın bu yaşlarda aldıkları eğitim
de onun için çok önemlidir. Yapılan bu
kampta, ahlaklı gençleri yetiştirme adına
güzel adımlar atıldı. Beş gün gibi kısa bir
zamanda geleceğimizin teminatı olan ço-

cuklarımız çok faydalı alışkanlıklar ve bilgiler kazandı.” dedi. Kampın, çocukların
sorumluluk almaları adına çok önemli
olduğunun altını çizen Neuwied DİTİB
Ravza Camii Din Görevlisi Fatih Aydemir
de “Evlatlarımızın gönüllerinde boşluklar
var, bu vesilesiyle onların gönlünü manevi değerlerle donatmaya gayret ettik.
Kampın yapılmasına katkıda bulunan ve
maddi desteklerini esirgemeyen herkese
teşekkür ederiz.” dedi. Eğitim alan öğrencilere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

DİTİB’de ‘Açık Camiler Günü’ programı

D

iyanet İşleri Türk-İslam Birliği
(DİTİB) 900’ü aşkın derneğiyle
birlikte, 3 Ekim’de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yerel ve yabancı ülkelerden
gelen on binlerce misafir, camileri ziyaret ederek İslam dini ve camilerdeki
faaliyetler hakkında bilgi edindi. ‘Dindarlık, Bireysel, Doğal ve Normal’ temasıyla gerçekleştirilen, ‘2018 yılı Açık
Camiler Günü’ne, Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) Eyaleti Uyum Bakanı Dr. Joachim

Stamp, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Âşıkoğlu, Protestan Kilisesi Diyalog Sorumlusu Kilise Konseyi
Üyesi Dr. Detlef Görrig, Köln-Ehrenfeld
İlçe Belediye Başkanı Josef Wirges, KRM
Dönem Sözcüsü Burhan Kesici ve Yeni
Dönem Sözcüsü Erol Pürlü konuşmacı
olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DİTİB Genel Başkanı Prof.
Dr. Nevzat Yaşar Âşıkoğlu; “Müslüman
veya başka inanç sahibi her insana karşı
39

saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde olunması gerektiğinin, Allah’ın bir emri olduğunu.” ifade etti. Köln’deki bu cami
hepimizin camisi ve gelecekte de Köln
halkına hizmet edeceğine inandığını
ifade eden Âşıkoğlu, “Caminin yapımında yardımcı olan Köln halkına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile,
Mülteciler ve Uyum Bakanı Dr. Joachim
Stamp da bu yılın ana temasının, ‘Dindarlık, Bireysel, Doğal ve Normal’ olduğunu ve camilerde maneviyat, ibadet
ve ahlaki değerleri yakından görmek ve
Müslümanların günlük hayatında ibadetlerini görüntülemek için etkinlikler
düzenlendiğini söyledi. Program çerçevesinde, Merkez Camii ve müştemilatı
hakkında bilgi verildi. ‘Cami Mimarisi ve
El Yazma Hatlar’ konulu sunum yapıldı.
Gün dolayısıyla cami girişinde Almanca
yazılı, ayet ve hadislerden oluşan pusulalar ile DİTİB, Merkez Camii ve İslam’ı
tanıtıcı broşürler dağıtıldı.
S AY I : 3 3 5
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GURBETTEN

DİTİB Hof Osmanlı Camiinde ‘Bed-i Besmele’ töreni

N

ürnberg Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesinde hizmet veren DİTİB
Hof Osmanlı Camiinde, 2018-2019
eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla, öğrenciler için farklı günlerde
‘Bed-i Besmele’ töreni yapıldı. Program,
Din Görevlisi Güngör Çakan’ın Kur’an-ı

Kerim tilavetiyle başladı. Bed-i Besmele
töreni ile ilgili açıklamalada bulunan Hof
Kadın Din Görevlisi Gönül Çakan, dinimizin ilk emrinin ‘Oku’ olduğunun altını çizerek dinimizin ilme verdiği önemi
anlattı. Birlikte yapılan duada, çocukların
minik avuçları, hem kendilerine hem de

okula başlayan bütün çocuklar için semaya açıldı. Çocuklar tek tek isimleriyle
çağrıldıktan sonra Din Görevlisi Güngör
Çakan, besmele, tekbir ve salâvatı okuyup
çocuklara hep birlikte tekrarlattı. Öğrencilere hediye ve pamuk şeker takdimiyle
program sona erdi.

MÜFETTIŞ OLDULAR
İbrahim Öztürk
1980 yılında Çankırı-Çerkeş ilçesinde doğdu. Aslen Çankırı-Yapraklı ilçesi Kullar Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1997 yılında Çankırı İmam-Hatip Lisesinden, 2004 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 25.11.2004 tarihinde Çerkeş Merkez Haydar Camiinde imam-hatip olarak göreve
başladı. 2012 yılında Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında
İstanbul-Kartal İlçe Müftülüğü bünyesinde cezaevi vaizi olarak görev yaptı. 2014 yılı Ocak ayında atandığı Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezinde şube müdürü olarak vazife ifa ederken, 2015 yılında açılan
müfettiş yardımcılığı sınavını kazandı ve 04.05.2015 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. 2018
yılı içerisinde yapılan müfettiş yeterlilik sınavında başarı göstererek 04.06.2018 tarihinde müfettiş oldu. İki çocuk babası olan

Öztürk, Arapça ve orta derecede İngilizce biliyor.
Osman Balcı

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kâğıthane Çağlayan Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. 2000 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 2005’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
2004 yılında Konya-Karapınar ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2011’de Selçuk Dinî Yüksek

İhtisas Merkezini bitirdi. Konya-Meram ilçesinde imam-hatip, Tokat-Sulusaray, İstanbul-Kâğıthane ilçelerinde vaiz, İstanbul-Kâğıthane ilçesinde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında Elazığ-Ağın
İlçe Müftülüğüne, 04.05.2015 tarihinde de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak
atandı. Müfettiş yeterlilik sınavını kazanan Balcı, 04.06.2018 tarihinde Müfettiş oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalında yüksek lisans yapmakta olan Balcı, evli ve iki çocuk babası olup,
Arapça ve İngilizce biliyor.
Mehmet Arslan
1985 yılında Kütahya’da doğdu. 2003’de Kütahya Anadolu İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 2004
yılında imam-hatip olarak göreve başladı. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimini bitirdi. 2013 yılında Isparta İl Müftülüğü Murakıplığına atandı. Aynı yıl Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim Dalında, ‘Elmalılı ile Süleyman Ateş’in Tefsirlerinin İşârî Yöntem Açısından Mukayesesi’ başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2014’te Bursa-Yıldırım İlçe Müftülüğüne Şube Müdürü oldu. 04.05.2015 tarihinde Müfettiş Yardımcılığına atanan Arslan,
04.06.2018 tarihinde Müfettiş oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Arslan, İngilizce ve Arapça biliyor.
Muhammed Sadık Kılıç

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğreniminin ardından hafızlık eğitimini tamamladı. 1999 yılında
Erzurum Merkez İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 2001’de Erzurum’da İmam-Hatip olarak memuriyete başladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 2007’de Erzurum Ömer Nasuhi
Bilmen Dinî Yüksek İhtisas Merkezinden mezun oldu. 2008-2012 yılları arasında Ağrı-Hamur ilçesinde
ve Ağrı İl Vaizi olarak görev yaptı. İlçe Müftülüğü sınavını kazanarak, 2012-2015 yılları arasında VanÇatak ve Erzurum-Çat İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2015 yılında Başkanlığın Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 04.06.2018 tarihinde Müfettiş olarak atandı.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Bilim Dalında, ‘Enfâl Sûresinin İçerdiği Hükümler
ve Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Ekseninde Değerlendirilmesi’ adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlen aynı bilim dalında,
‘Kur’an’ın Anlaşılmasında Algı Sorunu’ konulu teziyle doktora öğrenimine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Kılıç, evli
ve iki çocuk babasıdır.
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Ramazan Şaka
1980 yılında Konya-Seydişehir ilçesinde doğdu. 1999’da Seydişehir İmam-Hatip Lisesinden, 2004 yılında
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Kastamonu-Çatalzeytin ilçesinde imamhatip olarak göreve başladı. 2006-2009 yıllarında Başkanlığın Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Merkezinde ihtisas eğitimini tamamladı. 2011-2012 yıllarında Ankara-Haymana ve Çubuk ilçelerinde vaiz olarak görev
yaptı. 2013-2014 yıllarında Başkanlık Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığında görevlendirildi. 2006 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Bilim Dalında yüksek
lisansını tamamladı. 2015 yılından bu yana Başkanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 04.06.2018 tarihinde Müfettişliğe atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Bilim Dalında doktora öğrenimine devam eden Ramazan Şaka, Arapça ve İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babasıdır.

Faruk Söyler
1982 yılında Çanakkale-Yenice ilçesinde doğdu. 1999 yılında Biga İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.
Memuriyete, 2001 yılında Kahramanmaraş’ta imam-hatip olarak başladı. 2003’de Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2010 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Trabzon Dinî Yüksek İhtisas Merkezinden mezun olduktan sonra, müezzin-kayyım, vaiz ve şube
müdürü olarak görev yaptı. 2015’te Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Müfettiş
Yardımcısı, 04.06.2018 tarihinde de Müfettiş olarak atanan Söyler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DOKTOR OLDULAR
Serdar Murat Gürses
1976 yılında Tokat’ta doğdu. 1996’da Tokat İmam-Hatip Lisesinden, 2001 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003’de Sivas-Yıldızeli ilçesine imam-hatip olarak tayin edildi. Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezinde başladığı ihtisas eğitimini ikincilikle tamamladı. 2008’de
Harput Diyanet Eğitim Merkezine Eğitim Görevlisi olarak atandı. 2009’da Marmara Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Alanında yüksek lisansını tamamladı. 2010-2013 yılları arasında Almanya’da din görevlisi olarak bulundu. İnönü Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde Hadis Bilim Dalında, ‘Hanefi ve Selefi şerh geleneği açısından Tirmizi şerhleri
Mübarekfûrî’nin Tuhfetü’l-Ahvezî, Keşmîrî’nin el-Arfü’ş-Şezî isimli eserlerinin karşılaştırması’ teziyle doktor oldu. Hâlen Elazığ
Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü olan Gürses, evli 2 çocuk babası olup Arapça biliyor.
Mehmet Akif Coşkun
1976 yılında Hatay-Dörtyol ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini memleketi Osmaniye’de tamamladı. 2000

yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde, ‘Hadis Tekniği Açısından Garipler Hadisinin Tetkiki’ isimli çalışmasıyla hadis alanında
yüksek lisansını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında, Karaman’ın köy ve kasabalarında imam-hatip
olarak görev yaptı. 2013’de Konya Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Merkezinde ihtisas eğitimini tamamladı.
Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu ile İstanbul-Tuzla ilçesinde vaiz olarak görev yaptı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Alanında, ‘Hz. Peygamberden Nakledilen Kıssalar ve Hadis Usulü Açısından Değerlendirilmesi’ teziyle 2018’de doktor oldu. İlçe Müftülüğü sınavını
kazanarak Muş-Varto İlçe Müftülüğüne atanan Coşkun, evli ve dört çocuk babasıdır.

VEFAT ETTİLER
Ersin Kan
Vaiz / Tercan-Erzincan
Kerime Yumlu
Kur’an Kursu Öğrt. / Ortahisar-Trabzon
Numan Korkmaz
Veri Haz. Kont. İşl. / Taşköprü-Kastamonu
Rasim Kılıç
Veri Haz. Kont. İşl. / Tercan-Erzincan
Harun Yakup Günday
İmam-Hatip / Tercan-Erzincan

Selman Tercan
İmam-Hatip / Burdur
Halil Gedikoğlu
İmam-Hatip / Muratpaşa-Antalya
Sefer Tonbalak
İmam-Hatip / Kınık-İzmir
Mustafa Şahin
İmam-Hatip / Doğanşar-Sivas
Ahmet Dilek
Müezzin-Kayyım / Selçuklu-Konya

İrfan Doğan
Müezzin-Kayyım / Yeşilyurt-Malatya
Muhammet Küçükyıldız
Müezzin-Kayyım / Tercan Erzincan
Halis Mendil
Hizmetli / Korgan-Ordu
Fatih Aslan
Hizmetli / Tercan-Erzincan

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

