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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşle-

ri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamın-
da ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı-
nın, gençlere yönelik yaptığı çalışmaların 

önemine değinen Bakan Kasapoğlu ziya-
rette yaptığı konuşmada, gençlere yöne-
lik hizmetlerinden dolayı Başkan Erbaş’a 
teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, genç-

lere yönelik çalışmalarının Diyanet’in en 
önemli hizmet alanlarından biri olduğu-
nu kaydetti. Ziyarette, Başkan Yardımcı-
ları Prof. Dr. Huriye Martı ve Dr. Burhan 
İşliyen de hazır bulundu.

İran Büyükelçisi Mouhammad Ebra-
him Taherian Fard ve beraberindeki 

heyeti makamında kabul eden Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek Büyükelçi Mouhammad Ebra-
him Taherian Fard’ın ve beraberindeki 
heyetin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. 
İki ülkenin hac organizasyonlarıyla il-

gili değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Erbaş, Türkiye ve İran’ın hacılara 
hizmet noktasında örnek işlere imza 
attığını belirtti. Başkan Erbaş, haccın, 
Müslümanların bir araya gelmesi ve 
problemlerini müzakere etmesi nok-
tasında bir fırsat olduğunu ve bunu en 
güzel şekilde değerlendirmek gerektiği-
ni söyledi. İki ülke arasında dil ve kül-

türel anlamda yakın ilişkinin olduğuna 
değinen Başkan Erbaş, bu ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi gerektiğini vur-
guladı. Konuk Büyükelçi Taherian Fard 
ise kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a 
teşekkür ederek memnuniyetini dile 
getirdi. Kabulde, Başkan Yardımcısı Dr. 
Selim Argun da hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan, Başkan Erbaş’a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran’ın Ankara Büyükelçisi 
Taherian Fard’ı kabul etti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi 

Mütevelli Heyeti Başkanı Nasreddin el-
Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul 
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Başkan Erbaş, Gazze İslam 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mezaini’ye ve beraberindeki heyete, 
eğitim alanında yaptıkları çalışmalar-
dan dolayı teşekkür etti. Müslüman-
ların her zaman birbirine destekçi ve 
yardımcı olması gerektiğini vurgulayan 
Erbaş, “Bu noktada biz, Filistinli kar-
deşlerimizin her zaman yanında olduk, 

yanında olmaya da devam edeceğiz in-
şallah.” dedi.
Filistin, her birimizin yüreğinin bir 
parçasıdır
Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve Gazze’de 
yaşayan Müslümanlar için, “Bizim adı-
mıza orada nöbet tutan kardeşlerimiz.” 
diyen Başkan Erbaş, “Bizim her birimizin 
yüreğinin bir parçasıdır Filistin.” ifadele-
rini kullandı. Gazze İslam Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Nasreddin 
el-Mezaini de kabulden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a 
teşekkür etti. Gazze İslam Üniversitesi 

öğrencilerinden, Başkan Erbaş’a selam 
getirdiğini ifade eden Mezaini, üniver-
site hakkında bilgi verdi. Gazze’deki 
ambargo nedeniyle öğrencilerin büyük 
sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken Me-
zaini, vermiş oldukları destekten dolayı 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfına teşekkür etti. El-Mezaini, 
bursların yoksul öğrencilerin eğitimleri-
ni devam ettirmesi için önemli olduğu-
nu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bize 
sağlanan yardımları kesinlikle unutma-
yız ve müteşekkiriz.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanlığının dü-

zenlediği, ‘9. Güncel Dinî Meseleler 
İstişare Toplantısı’, Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 
Kızılcahamam’da yapıldı. Toplantıda 
ilahiyat fakültelerinden akademisyenler, 
Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzman-
ları, güncel inanç problemleri başlığı al-

tında, ateizm, agnostisizm, nihilizm ve 
deizm konularını değerlendirdiler. Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada 
Diyanet İşleri Başkanlığının, dinî konu-
larda en üst ilim, istişare ve karar organı 
olan Din İşleri Yüksek Kurulunun, top-
lumun ve dünyanın temel meseleleriyle 
ilgili zaman zaman istişare toplantıları 

düzenlediğini ifade etti. “Kurulumuz, 
bu toplantılarda ele alınan konuların 
özellikle dinî boyutu hususunda, akade-
mik birikimden, ilim adamlarının görüş 
ve mütalaalarından istifade etmekte-
dir.” diyen Başkan Erbaş, güncel inanç 
problemlerinin ele alınacağı toplantının 
önemli sonuçlara ve hayırlı çalışmalara 
ulaşılacağına inandığını söyledi.

Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nasred-
din el-Mezaini ve beraberindeki heyetten, Diyanet’e ziyaret

‘9. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı’ 
Kızılcahamam’da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır
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Güncel inanç problemleri, daha 
doğrusu inançsızlık problemi, bütün 
insanlığı etkileyen küresel bir mesele 
olarak önümüzde durmaktadır
Son iki asırda dünyada her alanda köklü 
değişikliklerin yaşandığına dikkat çe-
ken Başkan Erbaş, “Özellikle 18. yüz-
yıldan itibaren, hayatın ve düşüncenin 
Batı merkezli bir anlayışla inşa edildiği-
ne şahit olmaktayız. Bu bağlamda özel-
likle inanç ve bilgi alanında yaratıcıyı ve 
aşkın boyutu dışlayan parçacı bir bakış 
öne çıkmış ve bu yaklaşım dünyanın 
her yerini az veya çok etkilemiştir. An-
cak söz konusu anlayışın, insan-evren-
Allah tasavvurunda var olan ciddi kriz-
ler ve paradokslar, inanç duygusunun 
ve geleceğe dair umudun daha da zayıf-
lamasına sebep olmuştur.” diye konuş-
tu. İnançsızlık probleminin küresel bir 
sorun olduğuna işaret eden Erbaş, “Bu-
gün, bireysel, sosyal ve küresel olarak 
yaşanan birçok sorun ve krizin teme-
linde, bu Batı merkezli gelişen ve bütün 
dünyayı etkileyen birtakım ideolojilerin 
insana, evrene ve hayata bakışındaki 
bencillik, tutarsızlık ve insanın, Allah’la 
ilişkisi bağlamında oluşturduğu marazi 
ve paradoksal yaklaşım vardır. Dolayı-
sıyla bugün güncel inanç problemleri, 
daha doğrusu inançsızlık problemi, 
bütün insanlığı etkileyen küresel bir 
mesele olarak önümüzde durmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.
Kilise despotizmine karşı ortaya 
çıkan akımlar, zamanla müesses 
bütün dinleri yok etmeyi de hedef 
alan birer projeye dönüşmüştür
“İnancı kaybetmenin, reddetmenin, 
ötelemenin ya da sahih itikadî anlayış-
tan uzaklaşmanın neticesinde ortaya 
çıkan yaklaşımlar; Deizm adı altında 
tanrıyı sınırlandırmak veya O'na rol 
biçmeye kalkışmak, Agnostisizm adı 
altında deyim yerindeyse tanrıya karşı 
kayıtsız kalmak veya O’nu gündemden 
çıkartmak, Nihilizm adı altında bütün 
değerleri yok saymak. Ve en son nok-
tada Ateizm adı altında tanrı fikrini 
bütünüyle iptal etmek şeklinde tezahür 
etmektedir.” diyen Başkan Erbaş şöyle 
devam etti: “Esasında modern zaman-
larda, Batı’nın kendi düşünce karmaşası 
içinde ve özellikle kilise despotizmine 
karşı ortaya çıkan söz konusu akımlar, 
insanın tanrı fikrinden çok, dinî otori-
teden kurtulma çabası olarak günde-

me gelmiştir. Ancak zamanla müesses 
bütün dinleri yok etmeyi de hedef alan 
birer projeye dönüşmüştür.
Son zamanlarda ise bütün dünyada, 
dine karşı daha yumuşak bir politikanın 
öne çıkması, dinin görünürlüğünü izafi 
olarak artırmış olmakla birlikte, söz ko-
nusu akımların şekillendirdiği modern 
paradigmaların, insanın zihin dünyasını 
altüst etmesi, büyük bir kafa karışıklığı 
meydana getirmesi ve dinin toplumsal 
ve zihinsel otoritesini büyük ölçüde 
törpülemesi, insanlığı daha büyük bir 
problemle karşı karşıya getirmiştir.”
Dine savaş açan akımlarla dini pratik 
hayatında istemeyen kesimlere, dini 
doğru anlatma şeklinde iki yönlü bir 
çalışma bizleri beklemektedir
Dinin doğru anlatılmasında Diyanet 
İşleri Başkanlığına, ilahiyat ile İslami 
ilimler fakültelerine ve Milli Eğitim 
Bakanlığına önemli görevler düştüğü-
nün altını çizen Başkan Erbaş, “Bir yan-
dan dini inkâr eden ve ona savaş açan 
akımlarla mücadele ederken, öte yan-
dan dine kayıtsız kalan veya dini pratik 
hayatında istemeyen kesimlere, dini 
doğru anlatma ve benimsetme şeklinde 
iki yönlü bir çalışma yürütmek gibi bir 
vazife bizleri beklemektedir. Bu çalış-
mayı yürütecek olan da başta topluma 
yönelik dinî konularda aydınlatma gö-
revi bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile bu konularda araştırma ve çalışmalar 
ortaya koyan ilahiyat-İslami ilimler fa-
külteleri ve genç dimağları eğiten Milli 
Eğitim Bakanlığıdır. Her üç kurumun 
işbirliği ile söz konusu iki boyutu da 
kapsayacak şekilde bir yöntem ve üslup 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürü-
tülmesi aciliyeti gerektiren bir önemi 
haizdir.” dedi.
Toplantıdan genel olarak iki 
beklentimiz var
Toplantıdan genel olarak iki beklenti-
lerinin olduğunu dile getiren Başkan 

Erbaş, “Birincisi, vakıayı bütün yalınlığı 
ile ortaya koymak, din karşıtı akımlarla 
mücadele ederken baskı kurmadan ve 
zihinlere ipotek koymadan, kazanma 
ve ihya etme amaçlı bir yaklaşım ser-
gilemektir. İkincisi ise dinin pratiğini 
yaşayan veya yaşamayan bütün mün-
tesiplere yönelik, iç bünyede koruyucu 
tedbirlerin nasıl alınabileceğini ortaya 
koymaktır.” dedi. Toplantıda yapılacak 
sunum ve müzakerelerin, sorunların 
tespiti ve çözümüne dair önemli katkısı 
olacağını belirten Erbaş, “Burada yapıla-
cak müzakereler, hem bu tür düşünce 
ve akımların bütün boyutlarıyla gerçek 
yüzünü ortaya koyacak, hem de bu yak-
laşımların tutarsızlığının ve buna karşı-
lık İslam’ın hakikatlerinin başta gençler 
olmak üzere insanlığa nasıl anlatılacağı 
hususunda yol gösterecek ve rehber-
lik edecektir.” ifadelerini kullandı. Din 
karşıtı akımların ifsadını engelleme ve 
inanç problemlerini çözüme kavuştur-
ma noktasında yapılacak çalışmalarda 
öncelikli olan, dinin doğru ve sağlıklı 
bir şekilde anlatılması ve anlaşılması 
olduğunu vurgulayan Erbaş, “Bugün 
bütün dünyada İslam’ın önündeki en 
büyük engellerden biri maalesef yanlış 
İslam algısıdır. Yanlış İslam algısının 
oluşmasında, Müslümanların da ciddi 
kusurları vardır. Çünkü insanlar, dini 
çoğunlukla, müntesipleri üzerinden 
tanırlar ve ona göre dine karşı bir tavır 
alırlar. İslam’ın yayılmasında kişisel ta-
vır ve davranışlar ne kadar önemliyse, 
İslam’ın engellenmesinde de bu husus 
aynı oranda geçerlidir. Nasıl ki İslam, 
fazilet sahibi insanların davranışları ve 
tutumlarıyla yayılmış ve yaygınlaşmış-
sa, selefi veya radikal birtakım kişi veya 
kitlelerin yaptığı kanlı eylemler yüzün-
den, bugün bir vahşet ve terör kaynağı 
olarak gösterilebilme noktasına gelmiş-
tir. Aynı şekilde dinî kimliği ve görün-
tüsüyle öne çıkmakla beraber adalet, 
erdem, güzel ahlak ve fazileti öteleyen 
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insanlar yüzünden, gençliğe heyecan 
ve insanlığa umut olma özelliği gölgede 
kalabilmektedir. Neticede bu durum, 
hem din karşıtı akımların elini güçlen-
dirmekte hem de dinî konularda bilgisiz 
gençlerin dine ilgisini azaltmakta ve söz 
konusu akımlara kapılarak daha büyük 
çıkmazlara sürüklenmelerine yol aç-
maktadır.” dedi.
Din eğitimi ve öğretimini, amaç, 
metot, muhteva gibi açılardan 
yeniden ele almalıyız
“İtiraf etmek gerekirse bugün yaşa-
dığımız en temel sorunlardan birisi, 
akademinin ve ulemanın gündemi ile 
yaşanan hayat arasında var olan mesafe 
ya da gerilimdir.” diyen Başkan Erbaş, 
“Dinin hayatla irtibatının zayıf olma-
sı, yaşanan sorunlara ya da ihtiyaçlara, 
İslam adına doğru, gerçekçi ve pratik 
boyutu olan çözümler getirilememe-
si; hayatın içinden konularda inancın 
ikinci planda kalmasına, hayatın dışına 
ya da kenarına itilmesine sebep olmak-
tadır. Yaşanan hayatı, sorunları, sosyal 
gerçeklikleri dikkate almayan bir din 
anlayışı doğal olarak kabul görmemekte 

hatta marjinal alanlar oluşmasına ne-
den olmaktadır. Bu açıdan bizler toplu-
ma dinî rehberlik amacıyla yaptığımız 
çalışmaları, din eğitimi ve öğretimini, 
amaç, metot, muhteva gibi açılardan 
yeniden ele almak zorundayız.” ifadele-
rini kullandı.
Dinin mekasıdı ve yaşanan hayatın ger-
çeklikleri ile yükseköğretimin müfreda-
tı arasında güçlü bir ilişki kurulmasının 
zorunlu olduğunu; hatta dinî yükseköğ-
retim, dinin makasıdını toplumsal ha-
yata en doğru şekilde taşıyarak İslam’ın 
ilkeleri ile hayatın inşa edilmesine ve 
sorunların çözümüne öncülük etmesi 
gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Bu 
bağlamda özellikle Temel İslam Bilim-
lerimiz dünyanın temel meselelerini 
gündemine almak ve hayata rehberlik 
etmek konusunda daha aktif ve etkin 
olmak zorundadır. Öte yandan İslam 
dışı din ve inanç sahiplerinin, İslam’ın 
imajını bozacak bir propaganda içinde 
oldukları ve olmaya devam edecekleri 
bir gerçektir. Bizim üzerinde durmamız 
gereken, bu gerçek karşısında İslam’ın 
imajını nasıl tahkim edeceğimizdir. Bu 

noktada savunmacı olmanın ötesinde 
proaktif bir yöntemin de belirlenme-
si ve takip edilmesi önemlidir. Ortaya 
çıkan sosyal ya da düşünsel krizlere, 
doğru, makul ve gerçekçi izahlar ve çö-
zümler getirilememesi; aslında temelsiz 
ve tutarsız birtakım yaklaşımların varlık 
alanı bulmasına neden olmaktadır. Bu-
rada belirleyeceğimiz yöntem, Kur’an’da 
ortaya konulan; kişileri incitmeden, 
ürkütmeden, zihinlerini teşviş etme-
den ve iradelerini yok etmeden onla-
rı kazanmak veya en azından İslam’a 
karşı gerçekleri kabul eden bir noktaya 
gelmelerini sağlamak olmalıdır. Bunun 
için de elimizde Kur’an’ın bize tavsiye 
ettiği güzel sunum ve hikmetle hare-
ket şeklinde iki temel ve özgün imkân 
bulunmaktadır.” diye konuştu. Üç gün 
süren istişare toplantısının açılış oturu-
muna, Din İşleri Yüksek Kurulu Başka-
nı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları 
Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. 
Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen, 
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, Baş-
kanlığın üst düzey yöneticileri, akade-
misyenler ve çok sayıda uzman katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Bişkek Cumhuriyet 
Merkez İmam Serahsi Camii dualarla ibadete açıldı. Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan eserin açılışı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş tarafından yapıldı.

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii  
dualarla ibadete açıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan açılış töreninde yaptığı 

konuşmada, caminin tüm İslam dünya-
sı ve Kırgızistan’daki Müslümanlar için 
hayırlara vesile olması temennisinde 
bulundu ve böyle güzel bir eserin, ata 
yurduna, Kırgızlara kazandırılmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet 
İşleri Başkanlarını, Başkanlık camiasını 
ve Türkiye Diyanet Vakfını böylesine 
hayırlı bir işte öncülük ettikleri için teb-
rik eden Erdoğan, “Bu camide kılınacak 
namazların, edilecek duaların, Allah 
katında kabul ve karin olmasını niyaz 
ediyorum.” dedi. Caminin mimarisi-
nin, gerek külliye bütünlüğü içindeki 
konumuyla, hem dost ve kardeş ülke 
Kırgızistan’a hem de Orta Asya coğraf-
yasına önemli katkılar sağlayacağına 
inandığını belirten Başkan Erdoğan 
şöyle devam etti: “7 bin metrekarelik 
bir alanda, 37 metre kubbe yüksekliği, 
4 minaresi, iç ve dış avlusuyla toplam 
20 bin kişiyi bulan ibadet alanıyla bu-
rası tam anlamıyla bir külliyedir. Ca-
mimiz ve külliyesi, Anadolu ve Orta 
Asya arasında geçmişte var olan din, 
dil, tarih, kültür ve muhabbetin inşallah 
yeniden yeşermesine vesile olacaktır. 
‘Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, 
Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?’ 
Evet, her muhabbetin sevgililer sevgilisi 
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mus-
tafa (s.a.s.)’ Efendimizi barındırması 
gerekiyor. Bu eserin, kardeşler arasın-
da birliğin, dirliğin, huzurun ve barışın 
âdeta sembolü hâline dönüşmesini te-
menni ediyorum. Zira biz, iki ayrı dev-
let ama tek milletiz. Hepsinden öte tek 

ümmetiz.” Büyük emeklerle 6 yılda or-
taya çıkan eserin, Türk halkından Kırgız 
halkına bir hediye olarak asırlarca Orta 
Asya’nın kalbinde baki kalacağını ifade 
eden Erdoğan, camilerin, İslam mede-
niyetinin alâmet-i farikası olduğunu 
belirtti.
Nerede kubbe varsa orası Müslüman 
yurdudur
“Bizim şehirlerimizin merkezin-
de daima camiler, mescitler bulu-
nur. Bursa’dan Konya’ya, Buhara’den 
Kahire’ye, Saraybosna’dan Timbuktu’ya 
kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde 
kurduğumuz şehirler hep camiler et-
rafında şekillenmiştir.” diyen Erdoğan, 
“Bu açıdan şehirlerimizin, mimari açı-
dan medeniyetimizin izlerini taşıyan, 
gelenekle moderni meczeden, geniş, 
refah, estetik ve kullanım olarak işlevsel 
ibadethanelerle teçhiz edilmesini çok 

önemli görüyorum. Bişkek Cumhuri-
yet Merkez İmam Serahsi Camiinin de 
tüm ana ve yardımcı binalarıyla işte bu 
mimari anlayışın en seçkin, en ihtişam-
lı örneklerinden biri olduğunu düşü-
nüyorum. Bizim ibadet mekânlarımız 
yükseldikleri beldelere kattıkları anlam 
sebebiyle büyük ve güzel olarak inşa 
edilmişlerdir. Hepsinden öte çok ferah-
tır, huzurludur, kasvet yoktur, huzur 
vardır. Bugün nerede bir kubbe, bir mi-
nare varsa biliyoruz ki orası Müslüman 
yurdudur. Şehadetleri dinin temeli olan 
ezanlar, işte bu minarelerden yükselir. 
Günde beş vakit namaza işte o kubbe-
lerin altında durulur.” dedi. Camilerin 
büyüklüğü ve güzelliğinin iftihar kay-
nağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 
“Nasıl İstanbul deyince yedi tepesinde-
ki yedi cami aklımıza geliyorsa, inşal-
lah Bişkek de diğer eserler yanında bu 
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güzide camisiyle anılacaktır. Camile-
rimizde, evlerimizde yapılan ibadetle-
rin ve edilen duaların bereketiyle tüm 
Müslümanların yaşadıkları sıkıntıların 
bir nebze olsun hafiflemesini, ümmet 
olarak çok daha güzel günlere kavuşa-
bilmemizi Rabbimden diliyorum.” ifa-
desini kullandı.

Mirzaların selamlarını getirdim
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 

Ceenbekov’a samimi ev sahipliği için 
teşekkür eden Erdoğan, “Saygıdeğer 
mirzalara, mirzalarının selamlarını ge-
tirdim.” dedi. Caminin açılışını, ibadet 
ve ibadethaneler konusundaki hassa-
siyetini yakından bildiği Ceenbekov ile 
yapmaktan memnuniyet duyduğunu 
belirten Erdoğan, Ceenbekov’un hac 
farizasını yerine getirerek ülkesine dö-
nen kardeşinin haccının mübarek ol-
masını diledi. Başkan Erdoğan sözlerini 

“Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim 
eylesin. Aramıza fitne sokmaya çalışan 
FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı 
her daim uyanık olmamız gerektiğini 
vurguluyorum. Kırgızistan ve ülkemiz 
arasında ortak din, dil, tarih, kültür ve 
kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlen-
mesini temin edecek bu abide eserin 
hayırlı hizmetlere vesile olmasını dili-
yorum. Allah'a emanet olun.” diyerek 
tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş da açılışta yaptığı konuş-

mada, “Tarihten günümüze, sevginin, 
bilginin ve birliğin merkezi camilerin 
inşasına emek ve gönül veren her-
kesten Allah razı olsun.” dedi. İslam 
medeniyet tarihinin en bereketli mer-
kezlerinden biri olan Fergana vadisine 
mührünü vuran ve kaynaklarımızda 
‘İmamların güneşi 'Şemsü’l-eimme' 
olarak kendisinden bahsedilen Ebu 
Bekr Muhammed b. Ebû Sehl es-
Serahsî’yi rahmet ve şükranla yâd etti-
ğini ifade eden Erbaş, İmam Serahsi’nin 
de adının verildiği bir caminin inşa 
edilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Caminin yapımında emek 
sarf eden, Kırgızistan’ın çok kıymetli 
devlet büyüklerini ve maddi-manevi 
desteklerde bulunan herkesi kutladı-
ğını belirten Başkan Erbaş, “Yaptıkla-
rı bu hayırlı çalışmanın, Rabbimizin 
rızasını kazanmalarına ve ebedi bir 
kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyo-
rum.” dedi. İnancın, dilin, kültürün, 
coğrafyanın ve tarihin; milletleri millet 
yapan, ayakta tutup geleceğe taşıyan 
asli değerler olduğunu belirten Başkan 
Erbaş şöyle devam etti: “Aynı inancın, 

tarihin, dilin, coğrafyanın, kültürün 
mensupları olarak bizler; Maveraün-
nehir havzasından yedi kıtaya ilim, 
hikmet, sevgi, muhabbet taşıyan bir 
medeniyetin mensuplarıyız. İslam dü-
şüncesinin ve ahlakının maverası olan 
bu coğrafyanın, ilim, hikmet ve kültür 
dünyamıza kazandırmış olduğu zen-
ginliklerinin, ülkelerimizde nesilleri-
mize en güzel şekilde aktarılmasının, 
coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın 
geleceği açısından oldukça önemli ol-
duğunu vurgulamak istiyorum. Hatta 
Türkiye’de 15 Temmuz’da devletine, 
milletine ihanet eden yapının; bu 
coğrafyalarda, kültürünü tanımayan, 
toplumu ayrıştıran, İslam’ın barış, 
esenlik, kardeşlik ilkelerini hiçe saya-
rak muazzez dinimize en büyük zara-
rı veren dinî görünümlü oluşumların 
önüne geçmek için bu toprakların aslî 
değerlerini, yetiştirdiği İmam-ı Buhârî, 
Tirmizî, Mâtürîdî, Kindî, Farabî, İbn-i 
Sinâ, Serahsî, Merginânî, Hoca Ahmed 
Yesevî, Şâh-ı Nakşibendî gibi âlimlerini 
ve dinimiz İslam’ın yüksek hakikatleri-
ni nesillerimize tanıtmanın bizim için 
büyük bir mükellefiyet olduğunu ifade 
etmek istiyorum.”

15 Temmuz’da minarelerinden 
yükselen salâlarıyla milletimize 
heyecan veren camilerimizin önemi 
açıkça görülmüştür
Camilerin istiklal mücadelesinin en 
önemli merkezlerinden biri olduğuna 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “15 Temmuz 
hain işgal girişiminde minarelerinden 
yükselen salâlarıyla milletimize heyecan 
veren camilerimizin ne kadar önem-
li olduğu açıkça görülmüştür. Zira ulu 
camileri olan bir millet asla ölmez, asla 
yok edilemez.” şeklinde konuştu. Müslü-
manların bir araya geldiği ortak zemin-
lerden birinin de camiler olduğunu an-
latan Erbaş, “Camiler huzur, güven, barış 
ve kardeşliğin merkezi, bütün farklılık-
larımızla omuz omuza bir araya geldiği-
miz ortak zeminimizdir. Bizler, caminin 
değerleriyle kurulan bir medeniyetin va-
risleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil; ta-
rihimiz, edebiyatımız, örf ve âdetlerimiz 
hep camiyle iç içedir. Bu sebeple cami-
lerimize sahip çıkmak, bizlerin önünde 
önemli bir şuur ve sorumluluk dersi 
olarak durmaktadır. Çünkü biz camiden 
uzaklaştıkça kendimizden, medeniyeti-
mizden, bizi biz yapan değerlerimizden 
uzaklaşıyoruz. Şimdi hep beraber cami-
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nin temsil ettiği tevhit, birlik, beraberlik, 
samimiyet, kardeşlik, paylaşma, tevazu 
gibi değerlerle hayatı yeniden inşa et-
meliyiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Ceenbekov, Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş’ın yaptığı duanın ardından kurde-
le keserek caminin açılışını yaptı.

İslam ilim geleneğinde müstesna bir yeri 
olan ve ‘imamların güneşi’ diye anılan 
meşhur fakih İmam Serahsi’nin ismini 

taşıyan ve Orta Asya’nın en büyük cami-
si olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam 
Serahsi Camiinin, Kırgızistan’ın maddi 
ve manevi kalkınmasına destek olmak 
amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
TDV ile Kırgızistan makamları arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde yapıl-
dı. 7 bin m2 kapalı alana sahip caminin, 
her biri 68 metre yüksekliğinde, üç şe-
refeli dört minaresi bulunuyor. Camide 
kapalı ve açık alanlarla birlikte 30 bin kişi 

aynı anda ibadet edebiliyor. Müştemila-
tında yaklaşık 500 araç kapasiteli oto-
parkı, Kur’an kursları, konferans salonu, 
yemekhane, şadırvan ve idari binaları 
bulunuyor. Açılışa, Milli Savunma Baka-
nı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

‘İl Buluşmaları’ kapsamında Kü-
tahya’da bulunan Diyanet İşleri Baş-

kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya Valisi 
Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziya-
ret etti.
Başkan Erbaş ziyarette yaptığı açıklama-
da, Kütahya’nın Selçuklu ve Osmanlı’nın 
bütün izlerini taşıdığını vurguladı. Bura-
da Diyanet hizmetlerini yerinde görme-
nin mutluluk verici olduğunu anlatan 
Başkan Erbaş şunları kaydetti: “Dün 
üniversitemizde, İslami İlimler Fakülte-
mizin kampüste yeni binasının açılmış 
olması bizim için gerçekten önemli. İla-
hiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülte-
leri, Diyanet İşleri Başkanlığına personel 
yetiştiren, imam, müezzin, vaiz, müftü 
gibi çalışanlarımızın yetiştiği müessese-
ler. Bu açıdan hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bugün de Müftülüğümüzün 
yeni binasının temelini atacağız. Evliya 
Çelebi Eğitim Merkezimizin açılışını ya-
pacağız. Bütün görevlilerimizle Kütahya 

ili, ilçeleri ve köylerinde çalışan, görev 
yapan imamlarımızla dün bir toplantı 
yaptık. İnşallah bu çalışmalarımız geli-
şerek daha da verimli hâle gelerek de-
vam eder.” Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı 
makamında ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirten Vali Nayir da “Sizin 

önderliğiniz ve yol göstericiliğiniz ile 
daha güzel işleri başaracağız. Milletimi-
zin en önemli ihtiyaçlarından olan Diya-
net hizmetleriyle ilgili Kütahya’mızın ve 
kent halkının ihtiyaç duyduklarını daha 
güzel bir şekilde ortaya koymaya çalışı-
yoruz.” diye konuştu.

‘İl Buluşmaları’ kapsamında Kü-
tahya’da bulunan Diyanet İşleri 

Başkanı Erbaş, Dumlupınar Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’i de 
ziyaret etti. Başkan Erbaş, rektörlükte 
yaptığı konuşmada, her geçen gün ge-
lişen üniversitenin hem mekân hem 
eğitim-öğretim hem de üretilen ilim 
noktasında bereketli olmasını diledi. 
Rektör Gören de ziyaretten memnuni-
yet duyduğunu belirtti. Ayrıca, İl Müf-
tülüğünü de ziyaret eden Başkan Erbaş, 
Müftü Hüseyin Hazırlar’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş Kütahya’da
Başkan Erbaş, Kütahya Valisi Nayir’i ziyaret etti

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Gören’i ziyaret etti



H A B E R  B Ü L T E N İ

 8
EK İM 2018    SAYI :334

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi İs-

lami İlimler Fakültesinin açılış törenine 
katıldı. 
“‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ 
sözüyle bizlere, ilmin ne kadar önemli 
olduğunu anlatan Rabbimize sonsuz 
hamdüsenâlar olsun. ‘İlim, kadın-erkek 
herkese vaciptir.’ buyuran Sevgili Pey-
gamber Efendimize (s.a.s.) sonsuz salât 
ve selam olsun.” diyerek sözlerine başla-
yan Başkan Erbaş, fakültenin yapımın-
da emeği geçenlere teşekkür etti.
Mekânların şerefi ve yüceliğinin içinde 
yapılan işlerle, içinde yetiştirilen öğ-
rencilerle ortaya çıkacağına işaret eden 
Başkan Erbaş, “İnşallah bu mekânlar 
içerisinde yapılan, üretilen ilimle, bil-
giyle; yetiştirilen insanlarla, öğrenciler-
le şerefli olacak, yoksa bir taş parçasın-
dan başka anlamı olmaz.” diye konuştu.
Bilginin, ahlak, hikmet ve hukuk ile 
ilişkisi hayati öneme sahiptir
Ahlaktan, hukuktan, hikmetten yok-
sun bilginin, insanlığı aydınlık yerine 
huzursuzluğa sürükleyeceğini ifade 
eden Başkan Erbaş, “Hepimizin bildiği 
bir realite olarak, bilgi en büyük imkân 
ve güçtür. Ancak bizatihi güç ve iktidar 
kaynağı olan bilginin, insanlığın huzu-
runa vesile olması için, ahlak, hikmet ve 
hukuk ile ilişkisi hayati öneme sahip-
tir.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, 
insanlara zulmetmeye neden olan bilgi-
nin faydasız bilgi olduğunu ve bilginin 
yanlış yollarda değil, insanları karanlık-
lardan aydınlığa çıkarması için kullanıl-
ması gerektiğini belirtti. Okumayı, an-

lamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip 
olmayı emreden ve tavsiye eden birçok 
ayetin ve hadisin olduğuna işaret eden 
Başkan Erbaş, “Bilgi üretmeyenler, üre-
tilen bilginin takipçisi hatta mahkûmu 
olmaya mecburdur.” şeklinde konuş-
tu. İslam dünyasının bilim, teknik, tıp, 
sosyal bilimler, ilahiyat alanlarında bilgi 
üretme, bilgiyi güncelleme, değere dö-
nüştürme ve hayata kılavuz yapma ko-
nularında zamanın gerisinde kalmanın 
bedelini ödediğini ve bu mesafeyi bir an 
önce telâfi etmek gerektiğini ifade eden 
Erbaş, Batı merkezli bilginin, insanı ve 
hayatı dizayn ettiğini ancak bu anlayı-
şın, insan, evren, Allah tasavvurunda 
var olan ciddi krizlerin ve paradoksla-
rın, bütün insanlığı derin bir çıkmaza 
doğru sürüklediğini vurguladı. Başkan 
Erbaş şöyle devam etti: “Batının teklif 
hatta dikte ettiği düşünce ve davranış 
biçimi, insanlığın özlediği huzuru ve 
güveni tesis edemediği gibi bilakis hu-
zur ve geleceğe dair umudun daha da 
zayıflamasına sebep olmaktadır. Bunun 
yanında, vahye, köklü bir medeniyete, 
dinamik insan kaynaklarına sahip oldu-
ğu halde İslam dünyası, insanı ve hayatı 
inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvu-
runu güçlendirip izah ederek yeryüzü-
ne henüz teklif edebilmiş değildir. Do-
layısıyla bilgiyi, hikmet, ahlak ve hukuk 
boyutuyla beraber yeniden inşa etmek, 
müminler için bir iman ve kulluk so-
rumluluğu olduğu gibi daha yaşanabilir 
bir dünya kurmanın da yegâne yolu-
dur.” İslam coğrafyasının özellikle dinî 
alanda yaşadığı sorunların ve karmaşa-
nın en önemli sebeplerinden birisinin 

sahih dinî bilginin ötelenmesi ve ihmal 
edilmesi olduğunu dile getiren Başkan 
Erbaş, ırk ve mezhep eksenli kavgaların, 
yapay sınırlar ve ideolojik yaklaşım-
lar üzerinden yapılan tartışmaların da 
cehaletten beslendiğini belirtti. İslam 
coğrafyasında yaşanan sorunların, acı-
ların, küresel müdahalelerle, uluslarara-
sı faktörlerin sömürgeci politikalarıyla 
ilgili boyutunun varlığının inkâr edile-
meyeceğini ifade eden Erbaş, yaşanan 
her travmanın küresel emperyalizmle 
ilişkisinin olduğunu ancak bu durumun 
sorunlarımızı tamamen haricî unsurla-
ra indirgeyerek, sorumluluklarımızı ve 
hatalarımızı görmezden gelmeye maze-
ret teşkil etmemesi gerektiğini söyledi.
Din istismarı, sosyal boyutları aşarak 
bir güvenlik meselesi hâline gelmiştir
Din istismarı ile ilgili değerlendirme-
lerde de bulunan Başkan Erbaş şunları 
söyledi:
“Din istismarı bugün sosyal boyutları 
aşarak bir güvenlik meselesi hâline gel-
miştir. Dinin temel kaynaklarına ve akla 
aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemler, 
hikâyeler, rüyalar üzerinden din anlatıla-
rak vatandaşlarımızın samimi duyguları 
istismar edilmekte ve sömürülmektedir. 
Doğru bilginin ilkelerini ve metodolojiyi 
göz ardı eden bir yaklaşımla dinin haki-
katleri altüst edilmektedir. Diğer yandan 
inanç esaslarını cedel konusu yapmak; 
fıkhın özünü ve makasıdını gözetmeksi-
zin, zahirî boyutu dikte etmek; ibadetler-
de şekilciliğin öne çıkarak, ibadetin ah-
laka ve hayata yansıyan boyutunu ihmal 
etmek önemli bir sorundur.”

Başkan Erbaş: Şehrin kalbi, Müslümanların kalbi mutlaka ilimle atmalı

Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin açılış törenine katıldı
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“İl Buluşmaları” kapsamında, Kü-
tahya’da din görevlileri ile bir araya 

gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, “Kur’an ve sünnet çizgisinden, 
Kur’an ve sünnet birlikteliğinden asla 
taviz vermeyeceğiz.” dedi. Hazer Dina-
ri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
programda konuşan Başkan Erbaş, “Di-
yanet İşleri Başkanlığı olarak 100 yıla 
yakın bir zamandır toplumumuzu doğ-
ru dinî bilgi konusunda aydınlatmak 
ve onlara din hizmeti sunmak gibi çok 
büyük bir vazifeyi üstlenmiş durumda-
yız.” dedi. Din görevlisinin vazifesinin 
önemine bir ayetle dikkat çeken Başkan 

Erbaş,, “O kadar önemli bir vazife ki, 
Rabbimiz bizi muhatap alıyor, buyuru-
yor ki, ‘İçinizden hayra çağıran bir top-
luluk oluşsun. Bu topluluk iyiliği em-
retsin, kötülükten men etsin.’ İşte bizler 
bu topluluğun bir parçasıyız. Vazifemiz 
hayra çağırmak, iyiliği emretmek ve kö-
tülükten men etmektir.” diye konuştu.

İyiliklerin yaygınlaşmasına, 
kötülüklerin ortadan kaldırılmasına 
katkı sağlayacağız
Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendi-
mizin şahit, müjdeci, davetçi ve uyarıcı 
gibi farklı vasıflarla tanıtıldığına işaret 

eden Başkan Erbaş, “Peygamber Efen-
dimizin vasıfları, üzerimize almamız 
gereken vasıflardır. Çünkü peygamber 
vazifelerini yaptı gitti. Varislerine bu 
emaneti bıraktı. Varisleri ise bizleriz. 
Onun mihrabını emanet alan imamla-
rımız, ezanını emanet alan müezzinleri-
miz, suffesini emanet alan Kur’an kursu 
öğretmenlerimiz.” ifadelerini kullandı.

Din görevlisinin insanları irşat eden bir 
mürşit olduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“İnsanları irşat ediyoruz, toplumu irşat 
ediyoruz. Bizden sahih dinî bilgiyi mu-
rad eden binlerce insan var. Bizler şahit 

Tebliğde metodu kaybederek, kaba, katı 
ve itici bir tutum takınmanın, öncelik-
leri dikkate almamanın ciddi bir sorun 
olarak var olduğunu söyleyen Erbaş, 
“Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, 
çıkar tutkusunun, popülist kaygıların 
aracı ve payandası hâline getirilmeme-
lidir.” şeklinde konuştu. Doğru şekilde 
karşılanmayan her ihtiyacın istismara 
açık olduğunun bugün daha yakından 
görüldüğünü belirten Başkan Erbaş, 
din adına hakikatlerle bağdaşmayan 
söz ve davranışlardan en fazla yine 
Müslümanların, bilhassa genç nesille-
rin olumsuz etkilendiğini söyledi. Baş-
kan Erbaş, “Referansını dinden aldığını 
iddia ederek toplumda bozgunculuk 
yapan FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütle-
rinin, Müslümanlara, birlik beraberliği-
mize ve geleceğimize verdiği zarar orta-
dadır.” dedi.
İnsanlığın aydınlık geleceğine 
rehberlik etme sorumluluğumuz var
Yaşanan hayatın sorunları, milletin ve 
insanlığın geleceğine dair meselelerde 
daha gerçekçi, kapsamlı, yapıcı ve tat-

min edici çalışmalar yapmanın mecbu-
riyetine değinen Başkan Erbaş, “Açıkça 
ifade etmek gerekir ki, bugün milleti-
mizin ve bütün Müslümanların dinî 
hayatına, insanlığın aydınlık geleceğine 
rehberlik etmek sorumluluğu imam-
hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde, 
İslami ilimler fakültelerinde ve Diyanet 
İşleri Başkanlığındadır.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özel-
likle irşat hizmetlerinde üniversite ho-
calarından istifade etmek istediklerini, 
İlahiyat fakültelerinin birçok ilde ol-
masının kaliteli, nitelikli din hizmetini 
topluma ulaştırma noktasında büyük 
bir avantaj olduğunu belirten Başkan 
Erbaş, “Bütün camilerimizin mihrapla-
rı, minberleri ve kürsüleri; bütün ilahi-
yat fakülteleri, İslami ilimler fakülteleri, 
imam-hatip liseleri meslek dersi öğret-
menleri bütün kardeşlerimize açıktır.” 
dedi. 
Başkan Erbaş, yeni eğitim-öğretim yı-
lında bütün öğrencilere ve hocalara ba-
şarılar diledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, müftü-

lükler, gençlik koordinatörleri, manevi 
rehberler başta olmak üzere bütün ho-
calarla, gençlere yardımcı olmaktan ve 
rehberlik etmekten memnuniyet duya-
caklarını belirten Başkan Erbaş, “Açılışı-
nı yaptığımız Dumlupınar Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesinin şehrimiz, 
ülkemiz ve bütün insanlık için hayırla-
ra vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. Rabbim hayırlara vesile ey-
lesin. İnşallah bu binayı, içerisinde üre-
tilen ilimle ve yetiştirilen öğrencilerin 
şerefiyle şereflendirsin.” diye konuştu. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ev-
liya Çelebi Yerleşkesinde gerçekleşti-
rilen programa, Kütahya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir, Dumlupınar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Başkan 
Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı ile 
Prof. Dr. Ramazan Muslu, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapu-
kaya, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 
Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü 
Hüseyin Hazırlar ve akademisyenler 
katıldı.

Kütahya’da din görevlileri ile bir araya geldi
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olacağız, neye şahit olacağız, iyiliklerin 
yaygınlaşmasına, kötülüklerin ortadan 
kaldırılmasına, biz bunun içinde ola-
cağız, buna katkı sağlayacağız.” dedi. 
Kur’an-ı Kerim’in ikinci gelen vahyinin 
uykularını kaçıracak bir anlam yüklü 
olduğuna işaret eden Erbaş, “Sevgili Pey-
gamberimiz, Hz. Hatice’nin yanına gidip 
örtüye büründüğünde, ‘kalk ve aydınlat’ 
emri geldi. O gün Peygamberimiz kalktı 
ve Rabbi’ne kavuşuncaya kadar hiç dur-
madan insanları aydınlatmaya çalıştı. 
İşte bizler de o yüce Peygamberimizin 
varisleri olarak, onun emanetini omuz-
larında taşıyan hocalar olarak, insanları 
aydınlatmak zorundayız.” dedi. Başkan 
Erbaş, toplumun sürekli geliştiğini ve 
değiştiğini, onun için din görevlisinin de 
sürekli kendini geliştirmesi ve güncel-
lemesi gerektiğini söyledi. Din istisma-
rına karşı dikkatli olunması uyarısında 

bulunan Başkan Erbaş şöyle devam etti: 
“Doğru dinî bilgi konusunda toplumu-
muzu, milletimizi sürekli duyarlı olmaya 
davet edeceğiz. Kur’an ve sünnet çizgi-
sinden, Kur’an ve sünnet birlikteliğinden 
asla taviz vermeyeceğiz. Kur’an’ı ve sün-
neti birbirinden ayrıştırmaya çalışanlara 
asla fırsat vermeyeceğiz. Sahih dinî bilgi 
ile toplumumuzu donatma noktasında 
hep birlikte hareket edeceğiz.”
Ev ev dolaşın, insanlarımızı 
aydınlatın
Din görevlilerine, ‘Ev ev dolaşın, insan-
larımızı aydınlatın.’ çağrısında bulunan 
Başkan Erbaş, “Biz aydınlatmazsak din 
istismarcıları o boşluğu dolduruyor. 
İnsanlarımızı yanlış yönlendiriyorlar. 
İnsanlarda onların anlattıklarını din 
zannediyor. Din istismarının terör ör-
gütüne dönüştüğünü de görüyorsunuz, 

FETÖ, DEAŞ nedir? Doğru dinî bilgi-
den uzak yetiştirilirse insanlar, varacağı 
nokta burasıdır.” diye konuştu. Başkan 
Erbaş, her bir din görevlisinin bir gönül 
doktoru olduğunu belirtti. Yaz Kur’an 
kurslarına 4 milyona yakın çocuğun 
başvurduğunu hatırlatan Erbaş, “Yaz 
Kur’an kurslarına gelen çocuklarımızı 
okul döneminde de davet edelim. Ya-
zın öğrettiklerimizin tekrarını yapalım. 
Ne kadar çok tekrar edersek, onların 
unutmamalarını sağlamış oluruz.” dedi. 
Programa, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi 
Nayir, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hu-
riye Martı ve Prof. Dr. Ramazan Muslu, 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet 
Kapukaya, Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmet-
leri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve 
çok sayıda din görevlisi katıldı.

Kütahya’da sivil toplum kuruluşları, 
kanaat önderleri ve iş adamları ile 

bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Anadolu’yu düşürüp 
parçalamak için yeniden fitne çıkarıl-
maya çalışıldığını söyledi. Başkan Erbaş 
programda yaptığı konuşmada, Diyanet 
İşleri Başkanlığının öncülüğünde, mil-
letle el birliği içerisinde yurt içinde ve 
yurt dışında pek çok güzel işin yapılabi-
leceğini söyledi. Bizlerin veren el olduk-
ça, milletimizin dünya çapındaki değe-
rinin daha fazla artacağını ifade eden 
Başkan Erbaş, “Çünkü veren el olmak, 
Kur’an’da ve sünnette bize verilen en 
önemli emirlerinden birisidir. Kur’an-ı 
Kerim’de 250 kadar ayette infaktan yani 
karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek ver-
mekten bahsediliyor.” dedi.
İllerimizin manevi hayatının dinamik 
olmasının arka planında Kur'an 
eğitimi yatıyor
Camilerin, hayır müesseselerinin sü-
rekli artmasının milletin veren el olma-
sının bir sonucu olduğunu ifade eden 
Başkan Erbaş, “Pek çok yerde Kur’an 
kurslarımız yükseliyor. İçerisinde cıvıl 
cıvıl hafızlık yapan gençlerimiz, çocuk-
larımız var. İllerimizin, ilçelerimizin 
manevi hayatının dinamik olmasının 

arka planında Kur’an eğitimi yatıyor. 
Eğer her ilde, her ilçemizde hafızlık yap-
tırabileceğimiz bir Kur’an kursu olursa, 
bunun faydasını toplum olarak görü-
rüz.” diye konuştu.
Vakıf anlayışının banisi 
Peygamberimizdir
Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının, 
‘Vekâletle Kurban Kesim Programı’na, 
430 bin 8 adet kurban hissesinin bağış-
landığını belirten Başkan Erbaş şöyle 
devam etti: “145 ülkede kurban hisse-
lerini dağıtmak nasip oldu ve gittiği-
miz her ülkede vakıf gönüllülerimizin 
o kurban hisselerini götürdükleri her 
evde yaşadıklarını birlikte dinleyebilsek, 
gözlerimizin yaşarmaması mümkün de-
ğil. Önümüzdeki yıl daha fazla sofraya, 
daha fazla haneye kurban bağışlarınızı 
ulaştırma noktasında gayretimizi iki ka-
tına çıkarmamız lazım. Sizlerin de yap-
mış olduğu pek çok hayır faaliyetinin 
olduğunu biliyorum ve iftihar ediyoruz. 
Bizim milletimizin özünde, yaratılışın-
da var. Çünkü medeniyetimiz, vakıf 
medeniyetidir. Vakıf anlayışının banisi 
Peygamberimiz olduğu için ve onun il-
ham aldığı kaynak da Kur’an-ı Kerim ol-
duğu için milletimiz bunun bereketini 
görüyor.” Milletimizin ve devletimizin 

tarih boyunca hep mazlumun ve mağ-
durun yanında yer aldığına işaret eden 
Erbaş, “Onların duasıyla ayakta kalmı-
şız. Bugün de onların duasıyla ayakta 
kalacağız inşallah. Nerede bir mazlum 
var, onların yanındayız. Suriye’de büyük 
bir zulüm var, devlet olarak mazlumla-
rın yanındayız. Bu yıl sadece o bölgede 
Türkiye Diyanet Vakfı her gün insanla-
ra 100 bin ekmek ulaştırdı; her gün 15 
bin sofra kurdu. Mazlum ve mağdur 
insanların yanında yer aldı.” şeklinde 
konuştu. Ramazan ayında 84 ülkede, 
Türkiye Diyanet Vakfının iftar sofrala-
rı kurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, 
“Bunlar yurt dışında olanlar, yurt içinde 
de müftülüklerimiz kanalıyla hep ve-
ren el olmaya çalıştık. Sizler bunu bili-
yorsunuz. Hayır sofralarında hepinizin 
bulunduğunu, katkı sağladığını biliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
Tarihte, mağdur ve mazlum bölgelere 
kervanlarımızın dolu gidip boş geldiği-
nin altını çizen Erbaş, sömürgeci dev-
letlerin ise kervanlarını boş götürüp 
dolu getirdiklerini belirterek milletimi-
zin farkının bu olduğunu kaydetti.
Anadolu düşerse Anadolu'dan çıkmış 
olan diğer ülkeler de düşer
“100-150 sene önce sömürgeciler, kos-

Kütahya’da sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamları ile buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Anadolu düşerse dünyada tek bir İslam 
ülkesi kalmaz
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koca devletin içine fitne sokarak devle-
tin bölünmesine, parçalanmasına sebep 
olmuşlar.” diyen Başkan Erbaş şöyle 
devam etti: “Bugün bu fitneyi devam 
ettiriyorlar. Bir devletten 50 devletçik 
ya da 50 ayrı parça çıkarmışlar. Bugün 
Anadolu da o fitnecilerin gözüne çok 
büyük gözüküyor. ‘Biz bu Anadolu’yu 
bitirmiştik ama şimdi düştüğü yerden 
kalktı. Yeniden canlandı. Yeniden içle-
rine fitne sokalım, tekrar parçalayalım’ 
düşüncesi içerisinde hareket ediyorlar. 
Anadolu düşerse, Anadolu’dan çık-
mış olan diğer ülkeler de zaten düşer. 
Dünyada tek bir İslam ülkesi kalmaz. 
Bunun için tefrikadan uzak bir şekilde 
çok çalışmamız lazım. Hangi mezhep-
ten, hangi meşrepten olursak olalım, 
farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. 
Yeter ki istismar ederek kendine yöne-
lik menfaat içerisinde olmasın. Onlar 
bizim zenginliklerimizdir. Geçmişimi-
ze baktığımız zaman medeniyetimizin 
başlangıcından itibaren hep farklılık-

larımızı zenginlik olarak görmüşüz.” 
Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Haydar Bekiroğlu, Türkiye Diyanet 
Vakfının yurt içi ve yurt dışında yü-
rüttüğü hayri hizmetler ile TDV’nin 
üniversite yerleşkelerinde, yurt dışında 
yaptığı ve yapımı devam eden camiler 
hakkında bilgi verdi. Programa, Kütah-

ya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Dum-
lupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Remzi Gören, Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ramazan Muslu, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Eği-
tim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir 
Dinç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve 
çok sayıda STK temsilcisi, kanaat önde-
ri ile iş adamı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın katılımıyla Kütahya İl 

Müftülüğü Külliyesinin temeli dualarla 
atıldı.

Bünyesinde cami, Kur’an kursu, müf-
tülük hizmet binası ve TDV Kitap-Kah-
venin de bulunacağı külliyenin temel 
atma törenine, Vali Ahmet Hamdi 
Nayir, Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Haydar Bekiroğlu ve çok sayıda va-

tandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, temel atma töreninde yaptığı 
konuşmasına, kuruluş ve kurtuluşun 
şehri Kütahya’nın güzel insanlarını 
hürmet ve muhabbetle selamlayarak 
başladı. Mescid-i Nebevi’nin bir şubesi 
olarak ifade ettiği Kütahya İl Müftülü-
ğü Külliyesinin temelini atmış olmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getiren 
Erbaş, külliyenin hayırlara vesile olması 
niyazında bulundu. “Kuruluşa nasıl din 
adamları mührünü basmış ise kurtu-
luşa da din adamları mührünü bastı.” 

diyen Başkan Erbaş sözlerinin deva-
mında, “Müftülük, din adamlarının 
daha güzel hizmet etmelerini, toplu-
mumuza sahih dinî bilgiyi ve doğru din 
hizmetinin daha nitelikli, daha kaliteli 
bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan bir 
müessesedir. Müftümüzün Kütahya’da 
iki bine yakın hocamızla en uzak köy-
lerimize varıncaya kadar din-i mübin-i 
İslam’ı, milletimize ulaştırma noktasın-
da büyük gayretler içerisinde olduğunu 
görmemiz bizi mutlu etti.” dedi.
Peygamberimizin, Mekke’den Yesrib’e 
hicret edip orayı Medine-i Münevvere 
hâline getirmeye başladığında yaptığı 
ilk işlerden birisinin Mescid-i Nebevi’yi 
yapmak olduğunu hatırlatan Erbaş, 
“Peygamber Efendimiz, diyanet hiz-
metlerini, işlerini Mescid-i Nebevi’den 
yönetti. Nasıl ki Peygamberimiz, diya-
net işlerini Mescid-i Nebevi’den yönetti 
ise bugün de inşallah Müftülüğümüzün 
bütün çalışanları, sizlerin desteğiyle 
buradan sahih dinî bilgiyi, Kütahya’da-
ki bütün insanlarımıza ulaştırmaya 
çalışacaklar.” diye konuştu. Peygamber 
Efendimizin bir hadisinde, ‘Bir kuş yu-
vası kadar dahi mescit yaptıran kişi için 
cennette büyük bir köşk vardır.’ buyur-
duğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İn-

Kütahya İl Müftülüğü Külliyesinin temeli dualarla atıldı
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şallah bu bina tamamlanıncaya kadar, 
bir tuğla da benim olsun düşüncesiy-
le katkıda bulunan herkesin, o tuğla 
cennet azığı olacaktır. Biz buna inanı-
yoruz.” ifadelerini kullandı. İnsanın 
dünyada bulunmasının amaçlarından 
birinin de güzel işler yaparak imtihanı 

kazanmak olduğunu; hayır işlerinin de 
bunun için birer fırsat olduğunu söyle-
yen Erbaş, “Dünyada ne kadar yaşarsak 
yaşayalım, ‘Oku bakalım kitabını’ de-
nildiğinde, önümüzde amel defterimiz 
açılacak ve okuyacağız. Bugün buradaki 
hâlimizi orada göreceğiz. İnşallah Rab-

bim hep bu şekilde amel defterimizde 
güzelliklerimizi, hayır-hasenatımızı 
görmeyi hepimize nasip eylesin. Külli-
yenin en kısa zamanda tamamlanması-
nı Rabbim nasip eylesin. Bir tuğla dahi 
katkı sağlayan herkesten Cenab-ı Hak 
razı olsun.” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Kütahya Müftülüğü Aile ve Dinî 

Rehberlik Bürosunun ve TDV Kütahya 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun 
açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erbaş açı-
lışta yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak müftülüklerimiz bün-
yesinde yapmış olduğumuz en hayırlı 
hizmet noktalarından birisinin daha açı-

lışını gerçekleştirmiş olmanın huzurunu, 
mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyo-
ruz.” dedi. Diyanet olarak en çok değer 
verdikleri müesseselerden birinin de aile 
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Aile, 
toplum olarak ayakta kalmamızın çimen-
tosunu teşkil eden önemli bir kurum-
dur.” diye konuştu. Başkan Erbaş, 81 il, 
310 ilçede Aile ve Dinî Rehberlik büroları 

açtıklarını belirterek, “Vaizlerimiz, Kur’an 
kursu öğretmenlerimiz bürolarda hizmet 
ediyorlar. Ailelere rehberlik yapıyorlar. 
Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında görev 
yapan personeli, rehberlik ve danışman-
lık yapma noktasında çeşitli eğitimlerden 
geçtikten sonra görevlendiriyoruz.” dedi. 
Başkan Erbaş, açılışın ardından büroda 
incelemelerde bulundu.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

Erbaş’ın katılımıyla hizmete açıldı. İlk 
eğitim merkezinin 1973 yılında Bolu’da 
açıldığını hatırlatan Başkan Erbaş, müf-
tülük görevi yapan hocaların bir çoğunun 
ihtisas merkezlerinden mezun olduğunu 
söyledi. Evliya Çelebi Eğitim Merkezi gibi 
29 eğitim merkezinin olduğunu ifade 

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı 
Kütahya Yüksek Öğrenim Kız Öğ-

renci Yurdunun açılışını gerçekleştirdi. 
Başkan Erbaş açılışta yaptığı konuşma-
da, Türkiye Diyanet Vakfının, 21 ilde 
yurtları ile üniversite öğrencilerine sı-
cak bir yuva ortamında hizmet verdiğini 
söyledi.
Her ile bir yurt yapmayı hedefledik-
lerini ifade eden Başkan Erbaş şöyle 
konuştu: “Her ilimizde üniversitelerin 
sayısı gittikçe artıyor. Bugün itibariyle 
iki yüzün üzerinde üniversitemiz oldu. 
Üniversiteler şehrimizin ilim merkezle-
ridir. Ne kadar çok doğru bilgiye ulaşır-
sak, milletimiz o kadar çok yücelecektir. 
Özellikle din eğitimi konusunda yapmış 
olduğumuz çalışmaları daha da geliştir-
memiz gerekiyor. Çünkü biz sahih dinî 
bilgi ile milletimizi buluşturduğumuz 
zaman bazı yapıların, bazı örgütlerin, 
kötü niyetli bazı şahısların, dini istismar 
ederek kendi menfaati doğrultusunda 
kullanmaya çalışanlara fırsat vermemiş 

olacağız. Bu noktada milletimizden, 
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İş-
leri Başkanlığı olarak destek bekliyo-
ruz ve görmüş olduğumuz destek, bizi 
gerçekten mutlu ve memnun ediyor.” 
TDV’nin sadece eğitim-öğretim alanın-
da değil birçok alanda hayri hizmetler 
yürüttüğünü belirten Erbaş, milletin 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 

Diyanet Vakfına olan güvenlerinden 
dolayı teşekkür ederek, “Rabbimden 
milletimizin bize duymuş olduğu bu 
güveni daha çok hizmete dönüştürme 
noktasında bizlere yardımcı olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerini kullan-
dı. Başkan Erbaş, yurdun Kütahya’ya ve 
orada kalacak öğrencilere hayırlı olma-
sını diledi.

Başkan Erbaş: Aile, toplum olarak ayakta kalmamızın çimentosudur

TDV Kütahya Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunu törenle hizmete açtı

Başkan Erbaş, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
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eden Erbaş, “Hizmet içi eğitimi, ülkemiz 
kurumları içerisinde hem nitelik hem de 
nicelik itibarıyla en iyi seviyede yapmaya 
gayret ediyoruz.” dedi. Başkan Erbaş, Di-
yanet İşleri Başkanlığı olarak eğitimcinin 
eğitimine çok önem verdiklerini belirt-
ti. Hocaların, peygamberlerin varisleri 
olması sebebiyle en önemli vasıflarının 
eğitimci olmaları olduğuna işaret eden 
Başkan Erbaş, “Buralarda hocalarımızı 
yetiştireceğiz inşallah, onlar da milleti-
mizi ve onların çocuklarını eğitecekler. 
Çünkü bizim bütün hocalarımızın en 
önemli vasıfları eğitimci olmalarıdır, mu-
allim olmalarıdır.” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
kapıları herkese açık
4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında, 150 
bine yakın çocuğa değerler eğitimi ver-
diklerini ifade eden Başkan Erbaş, “On-
lara sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, merha-
meti, şefkati eğlenerek öğretip onları 
hayata hazırlama gayreti içerisindeyiz.” 
ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaş sı-
nırı olmaksızın eğitim yuvalarını top-
luma açtıklarını belirten Başkan Erbaş, 
“Kur’an kurslarımız, hafızlık kursları-
mız, ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımız, 
dolayısıyla yaş sınırı olmaksızın 7’den 
70’e sözü vardır ya, biz şimdi diyoruz 
ki; 7’den önce de 70’ten sonra da Kur’an 
kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, eği-
tim yuvalarımız bütün toplumumuza 

açıktır.” şeklinde konuştu. Eğitim mer-
kezlerinde, eğitimcinin eğitimini ger-
çekleştirdiklerini belirten Başkan Erbaş, 
“Okul öncesi çocuklarımıza, 4-6 yaş 
grubu Kur’an kurslarında hangi ölçüle-
re, ilkelere, prensiplere riayet edecekler; 
orta yaş grubuna nasıl ders verecekler, 
yetişkinlere nasıl ders verecekler, bü-
tün bunların eğitimini de işte bu eğitim 
merkezlerinde, Kur’an kursu öğretmen-
lerimize, imamlarımıza, vaizlerimize, 
müezzinlerimize, hizmet içi eğitimler-
le yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi. 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak verilen 
eğitimlere değinen Erbaş, daha nitelikli 
eğitim verebilmek için ilahiyat fakülte-
lerinden, Milli Eğitim Bakanlığı bün-
yesinde çalışan hocalardan da istifade 
ettiklerini söyledi.
İhtisas merkezlerimizin dünyada 
örneği yok
Haseki Eğitim Merkezi ve Dinî Yük-
sek İhtisas Merkezlerinde, hocalara 3 
yıl süren eğitim verdiklerini söyleyen 
Başkan Erbaş, 1976 yılından bu yana 
binin üzerinde hocanın bu eğitimi ta-
mamladığını, Dinî Yüksek İhtisas Mer-
kezini bitiren hocaların sayısının da 3 
bin civarında olduğunu kaydetti. İhtisas 
merkezlerinin vermiş olduğu eğitimin 
planlı, programlı olduğunu belirten Er-
baş, “İhtisas merkezlerimizin dünyada 
örneği yok. Yani Diyanet İşleri Başkan-
lığı teşkilatı bünyesinde hocaları, eği-
tim görevlileri resmî, her şeyiyle planlı, 

programlı. Böyle eğitim merkezlerinin 
Türkiye’de olması gerçekten bizi mutlu 
ediyor, Rabbim sayılarını artırsın inşal-
lah.” ifadelerini kullandı.
Hoca emekli olmaz, son nefese 
varıncaya kadar din-i mübin-i İslam’a 
hizmet eder
Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kutlu’ya eğitim merkezinin 
yapımında göstermiş olduğu gayret 
için teşekkür eden Başkan Erbaş şöy-
le devam etti: “Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcılığı ve İl Müftülüğü yapmış 
Mustafa Hocamız ve diğer emekli hoca-
larımız, hocalığın emekliliği olmadığını 
burada gösterdiler. Hoca emekli olmaz, 
son nefese varıncaya kadar bir şekilde 
din-i mübin-i İslam’a hizmet eder. İşte, 
hizmet alanını nerede bulursa, orada 
hizmetini yerine getiriyor. Emektar ho-
calarımıza da ben burada şükranlarımı 
arz ediyorum.” Başkan Erbaş, Evliya Çe-
lebi Eğitim Merkezinin yapımında eme-
ği geçenlere teşekkür etti. Programlara, 
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 
Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huri-
ye Martı ve Prof. Dr. Ramazan Muslu, 
Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kutlu, Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Haydar Bekiroğlu, Kütahya İl Müftüsü 
Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

‘İl Buluşmaları’ programına ve ‘Ezanı 
Güzel Okuma Yarışması’nın, Tür-

kiye finaline katılmak üzere Bitlis’e gi-
den Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

Erbaş, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Başkan Erbaş 
ziyarette yaptığı konuşmada, “İlim, ir-
fan, bilgi, hikmet merkezi olarak telak-

ki ettiğimiz, Anadolumuzun en kadim 
şehirlerinden birisi olan Bitlis’te bulun-
maktan duyduğum bahtiyarlığı ifade 
etmek istiyorum.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bitlis’te
Başkan Erbaş, Bitlis Valisi Ustaoğlu’nu ziyaret etti
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Bitlis programına, Bitlis Eren Üniver-
sitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal 

Necip Yardım’ı ziyaret ederek başlayan 
Başkan Erbaş burada yaptığı konuşma-
da, üniversitelerin şehirlerin ilim mer-
kezleri ve yuvaları olduğunu söyledi. 
‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın Tür-
kiye finalinin, Bitlis’te gerçekleştirildi-
ğini belirten Başkan Erbaş, “Tabii ola-
rak bir şehre gelince ilk ziyaret edilmesi 
gereken yerin üniversite olması icap 
ediyor. İlk ziyaretimizi üniversitemize 
yapmış olmaktan duyduğum memnu-
niyeti ifade etmek istiyorum.” dedi.
Üniversite yerleşkesinin gayet güzel 
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, 
“Cenab-ı Allah üniversitemizde güzel 
talebeler yetiştirmeyi, ilim üretmeyi, 
her alanda ilmî faaliyetlere, ülkemizin 

ve bölgemizin gelişmesine katkı sağ-
lamasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik 
fakültelerin ve yüksekokulların geliş-

mesi, bölge insanı ve gençlerin bu ih-
tiyaca göre yetiştirilmesi önem arz edi-
yor. Siz de bunu en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyorsunuz. Rabbim gayretlerinizi 
artırsın.” diye konuştu. Bitlis’in med-
reseleriyle meşhur olduğunu belirten 
Başkan Erbaş, akademi ile medresenin 
yakınlaşmasının, birbirinden istifade 
etmesinin faydalı olacağını kaydetti. 
Başkan Erbaş, “Medrese akademiden, 
akademi medreseden istifade etsin. 
Bu şekilde daha güzel ilmî faaliyetlere 
adım atılmış olsun. Buna da üniversi-
te olarak sizler öncülük yapacaksınız.” 
dedi.
Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da 
Başkan Erbaş’ı, üniversitede görmek-
ten mutluluk duyduğunu ifade ederek 
teşekkür etti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Yardım ile makamında görüştü

‘İl Buluşmaları’ kapsamında Bitlis’te bu-
lunan Başkan Erbaş, Bitlis Eren Üniversi-
tesini de ziyaret ettiğini; sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri 
ile bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan 
Erbaş, “İstikbale dair bazı projelerimi-
zi nasıl birlikte geliştirebiliriz, bunların 
müzakerelerini yaptık. Birlik-beraberlik 

içerisinde hareket ettiğimiz sürece mille-
timiz daha büyük başarılara imza atacak-
tır. Milletimizi çeşitli planlarla, birtakım 
kötü niyetlerle milletimizin gelişmesini 
durdurmak isteyenlere karşı Rabbimizin, 
‘Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, 
tefrikaya düşmeyiniz.’ emr-i celiline de 
uyarak bu birliğimiz ve beraberliğimiz-

le inşallah milletimizin ilelebet payidar 
olması noktasında katkı sağlayacağız.” 
dedi. Başkan Erbaş, Vali Ustaoğlu’na ça-
lışmalarında kolaylıklar ve başarılar dile-
di. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Erbaş’a 
teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu da 
Başkan Erbaş’ı, Bitlis’te ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, ‘2018 Yılı Ezanı Güzel Okuma 

Yarışması Türkiye Finali’ne katıldı. Bitlis 
Ulu Camii’nde düzenlenen programda 
konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
ezan yarışmasının en güzel yarışmalar-

dan biri olduğunu söyledi. Yarışmanın 
düzenlenmesi konusunda bir konuş-
ma yapan Başkan Erbaş, “Sesi ve ifade 
ettiği manayla âlemi kuşatan Ezân-ı 
Muhammedî’nin en güzel şekilde okun-
ması gayretinin bir neticesidir.” dedi.

Ezanın, Müslümanlara hatırlattığı 
şeylerin olduğunu ifade eden Başkan 
Erbaş şöyle konuştu:
“Günde beş defa gök kubbede yankı-
lanan ezan; Allah ve Rasulünden tüm 
insanlığa yönelik ilahî bir çağrıdır, bir 

‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’ Bitlis’te yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ezan, tüm insanlığa yönelik ilahî bir davettir
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davettir. Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. 
Peygamberin (s.a.s.) O’nun elçisi ol-
duğu ve asıl kurtuluşun ahiret mutlu-
luğunda bulunduğu gerçeğini bizlere 
haykırmaktadır. ‘Haydi namaza, haydi 
kurtuluşa’ davetleri, namazın en önemli 
kurtuluş olduğunu, gökleri delercesine 
müezzinlerimizin, ezan okuyan hoca-
larımızın sesleriyle haykırmaları, işte 
bu gerçeği ifade etmektedir. Dolayı-
sıyla, hakikatin çağrısını belleklerimize 
nakşeden ezan, ebediyete kadar lafzı ve 
manasıyla yeryüzünde yankılanmaya 
devam edecektir inşallah.”
Ezan, bir beldenin Müslüman 
oluşunun ilanıdır
Ezanın, İslam’ın en önemli sembolle-
rinden birisi olduğunu belirten Başkan 
Erbaş, “Bu yönüyle ezan, bir beldenin 
Müslüman oluşunun ilanıdır. İslam’ın 
zâhirî şiârındandır, şeâirindendir.” 
dedi. Peygamberimizden günümüze 
kadar fethedilen beldelerin, fetih eza-
nıyla İslami kimliğe kavuştuğunu, üm-
met varlığı hâline geldiğini dile getiren 
Başkan Erbaş, “Ezan; ilham verici bir 
davet, etkileyici bir tebliğ, sarsıcı bir 
uyarıcı ve hayat veren bir mana iklimi-
dir. Ezan; ilahî huzura, ikrama, muha-
sebeye, hürriyete, hâkimiyete ulvi bir 
davettir. Ezan, Müslüman toplumlarda 
dünyaya gelen çocuğun, yeryüzünde 
duyduğu ilk sestir. Çünkü daha doğdu-
ğu anda sağ kulağına ezan, sol kulağına 
yine ezanın sözlerinden oluşan kamet 
okunmaktadır.” şeklinde konuştu. Eza-
nın tüm insanlığı kurtuluşa çağırdığı-
nı ifade eden Başkan Erbaş, “Cenab-ı 
Hakk’ın yüceliğinin ve tekliğinin vücut 
bulduğu ‘Allahu Ekber, Allahu Ekber’ 
nidalarıyla, varlık âleminin yegâne sa-

hibi olan Rabbimizin azametinin en gü-
zel biçimde ilan edildiği, yer ve göğün 
şehadetlerini yinelediği, sevgili Pey-
gamberimizin isminin zikredilmesiyle 
kurtuluşun müjdelendiği ezan, bizlere 
her an imanlı olmanın heyecanını bah-
şederken, bütün insanlığı da kurtuluşa, 
felaha çağırmaktadır.” dedi.
Ezan, bütün zamanı, bütün 
mekânları hâkimiyeti altına alan en 
güçlü sestir
Yeryüzünde kesintisiz olarak her an 
ezanın okunuyor olmasının, ezanın 
mucizevi özelliklerinden biri olduğuna 
işaret eden Başkan Erbaş, “Ezan, bütün 
zamanı ve bütün mekânları hâkimiyeti 
altına alan en güçlü ses ve Hakk’ın yü-
celiğini ifade ederek âlemlerde yankıla-
nan hoş bir sadâdır.” şeklinde konuştu. 
Başkan Erbaş, ezanın edebiyatın, sana-
tın ve şiirin ayrılmaz bir parçası olduğu 
kadar, dinî ve milli musikinin de en 
özlü sesi olduğunu kaydetti. Ezanın, 
İslam sanatı ve musikisi içinde özgün 
bir kimlik kazandığını ifade eden Baş-
kan Erbaş, “Ezan; Anadolu, Balkanlar 
ve Avrasya coğrafyasında, bizlere teva-
rüs eden bugünkü biçimiyle okunmuş-
tur. Ayrıca Osmanlı döneminde ezan, 
İstanbul’da her vakit, o vaktin hâlet-i 
ruhiyesine uygun olarak farklı makam-
larla okunmuş; minarelerden yükselen 
bu ulvi ses, Müslüman ve gayrimüslim 
pek çok insanın ruh dünyasına tesir et-
miştir.” dedi.
Ezanın, gönüllere huzur verdiğini, hem 
uyaran hem de uyandıran bir nida oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, ihtida 
edenlerin İslam dinini seçmelerinde, 
ezanın önemli bir unsur olduğunu be-

lirtti. Başkan Erbaş, ezanın asıl ve usule 
riayet edilerek okunması gerektiğinin 
vurguladı. Ezanın, Müslümanların kar-
deş olduğunu hatırlattığını belirten 
Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Tevhit ve 
risaletin en özlü cümlelerini bünyesin-
de barındıran ezan; dil, ırk, renk, kültür, 
ülke ve coğrafyaları farklı da olsa, yer-
yüzünde Müslümanların kardeşliğini 
ilan etmektedir. Müminlere bir kimlik 
ve aidiyet kazandıran bu evrensel davet, 
kişiyi İslam toplumunun bir ferdi oldu-
ğu şuuruna ulaştırmaktadır.”
Ezan; uyanışın, dirilişin, özgürlüğün 
ve kurtuluşun sembolü olmuştur
Başkan Erbaş, “Ezan, istiklal mücade-
lemizden 15 Temmuz’a, bahse konu 
fonksiyonuyla uyanışın, dirilişin, özgür-
lüğün ve kurtuluşun sembolü olmuştur. 
Rabbim bu ezanları ilelebet daim eyle-
sin.” dedi. Yarışmaya katılan din görev-
lilerini tebrik eden Başkan Erbaş, “Bu 
şekilde ezan okumayı, Rabbim bütün 
gençlerimize, bütün görevlilerimize, 
hocalarımıza nasip eylesin. Hepinize 
bu yarışmaya katılımınız, iştirak etmiş 
olmanız dolayısıyla şükranlarımı arz 
ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.” 
diye konuştu. Türkiye genelinde yapı-
lan, ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda 
başarılı olan din görevlilerinin katıldığı 
final programında, İstanbul’dan Saffet 
Çalış birinci olurken, Yozgat’tan Resul 
Tekin ikinci, Kahramanmaraş’tan Ab-
durrahim Yağcı da üçüncü oldu. Prog-
rama, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis 
Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
dal Necip Yardım, Mushafları İnceleme 
ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman 
Şahin, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal 
Geylani katıldılar.

Bitlis-Mutki İlçe Müftülüğüne bağlı 
Alâiyye Yatılı Erkek Kur’an Kursu-

nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, öğrencilerle bir araya 
geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden 
Başkan Erbaş, “Sizler, bizler, hepimiz 
Ashab-ı Suffenin varisleriyiz. Onların 
yollarından gidenler olarak ilim, irfan, 
bilgi, hikmet yolunda gayret eden kim-
seleriz. Allah yolumuzu açık etsin.” dedi. 
İlmin önemine vurgu yapan Erbaş, “İlim, 
bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Din hiz-
meti olmaz, din yaşanmaz. O yüzden 

Başkan Erbaş, Alâiyye Yatılı Erkek Kur’an Kursunu ziyaret etti
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Bitlis’te din görevlileri ile bir araya ge-
len Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 
“Gençlerimizi bizden koparmak iste-
yenlere fırsat vermeyin.” dedi.
Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirilen top-
lantıda Başkan Erbaş, müezzininden 
imamına, Kur’an kursu öğretmeninden 
vaizine, müftüsüne, müftülük çalı-
şanlarına kadar tüm din görevlilerinin 
hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülük-
ten men eden ve bu vesileyle kurtuluşa 
ermeyi arzu eden topluluk olduğunu 
söyledi. Din görevlisi olmanın büyük 
bir nimet olduğunu ifade eden Başkan 
Erbaş, “Bu büyük nimetin karşılığında 
biz nasıl şükredeceğiz? Çalışarak, gayret 
ederek, gece-gündüz demeden çocuk-
larımızla, gençlerimizle, her yaştan in-
sanımızla ilgilenerek, onların camilerle 
gönül köprülerini kurarak bunu yerine 
getireceğiz, şükrümüzü böyle yerine 
getireceğiz.” dedi. Cahiliye döneminde 
yaşananları hatırlatan Başkan Erbaş, 
“O günü bugünle bir mukayese edelim, 
daha mı az cehalet var? O gün kız ço-
cukları diri diri toprağa gömülüyordu 
ama bugün kız çocukları âdeta ruhen 

gömülüyor. Bir bakınız etrafımıza, o 
gün sömürü düzeni vardı, bugün yok 
mu? Irkçılıktan kaynaklanan belâları 
hep birlikte yaşıyoruz, hep birlikte bu 
belâları def etmeye çalışıyoruz.” diye 
konuştu. “Peygamber Efendimizden 
sonra peygamber gelmeyecek. Ama bu, 
şu anlama gelmez, Peygamberden sonra 
o karanlık dönemler bir daha yaşanma-
yacak anlamına gelmez; işte yaşanıyor.” 
diyen Başkan Erbaş sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Peki, peygamberlerin görevini 
kim yapacak? Âlimler yapacak, biz-
ler yapacağız hep birlikte. Peygamber 
Efendimizin yatacak zamanı var mıydı, 
oturacak zamanı var mıydı? İlk inen 
ayetlerde ne var? Okumak var, oku emri 
var, öğrenmek var, öğretmek var, kalem 
var, kalemle yazmak var, ilim var, irfan 
var. İkinci inen ayetlerle ilk inen vahiy-
deki ayetlerin münasebetini kuralım. 
Tamam, ilim, okumak, yazmak, bunları 
hallettiniz. Peki, ne yapacaksınız bunla-
rı hallettikten sonra? İkinci inen vahye 
bakınız, ‘Ey örtüye bürünen, kalk ve in-
sanları uyar.’ İşte ikinci gelen ayet-i keri-
meye bizim çok dikkat etmemiz lazım. 
Yıllarca emek veriyoruz, okuyoruz, oku-
tuyoruz. Bunu ne yapacağız, o öğren-

diklerimizi nasıl kullanacağız? Her haf-
ta her hocamız, her talebemiz, her hafta 
köy, kasaba dolaşacak, ulaşmadığımız 
bir genç kalmayacak, ulaşmadığımız 
bir çocuk kalmayacak, çalmadığımız bir 
kapı kalmayacak, öğrendiklerimizi an-
latacağız. Eğer biz böyle hareket eder-
sek, işimiz vaktimizden çok dersek, işte 
o zaman Rabbimiz, bize bunun netice-
lerini çok güzel bir şekilde gösterecek.” 
Gençleri kandıran, değerlerinden kopa-
ran yapılarla ilgili uyarılarda bulunan 
Erbaş, “Niye batıl yolda olan birileri, 
gençleri çabuk etkileyebiliyor, bizden 
koparıp alıp götürebiliyor? Bunun mut-
laka muhasebesini yapmamız lazım. 
Bunun muhasebesini yapmazsak, genç-
lerimiz bizden daha çok uzaklaşır.” şek-
linde konuştu. Kadın hocalara özellikle 
evleri ziyaret etmelerini tavsiye eden 
Başkan Erbaş, “Aileleri, kızlarımızı, 
annelerini ziyaret edeceksiniz, sadece 
Kur’an kursumuza gelsin de onları oku-
talım diye beklemeyeceksiniz, kapı-kapı 
dolaşacaksınız, irşat vazifesi başka türlü 
olmaz.” ifadelerini kullandı. “Gençleri-
mize sahip çıkmamız lazım.” diyen Baş-
kan Erbaş şöyle konuştu: “Sizler sadece 
camilerde değil, okullarda olacaksınız, 

Bitlis’te din görevlileri ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimizi bizden koparmak isteyenlere fırsat vermeyin

sevgili Peygamberimiz ilme çok önem 
verdi. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, ‘Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ bu-
yurdu. Peygamber Efendimiz âlimleri 
işaret ederek, ‘Âlimler peygamberlerin 
varisleridir.’ buyurdu.” diye konuştu. İlim 
yolcuları için hem Kur’an-ı Kerim’de hem 
sünnette çok büyük müjdeler olduğunu 

ifade eden Erbaş, “Burada tahsilinizi biti-
rip diplomalarınızı aldıktan sonra cami-
lerimizin mihrapları, kürsüleri, minber-
leri sizleri bekliyor. İyi ilim sahibi olmuş 
hocalara ihtiyacımız var. Onun için ders-
lerinize iyi çalışın, çok kitap okuyun. Ho-
calarınız burada sizlere rehberlik ediyor. 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere 

her türlü desteği veriyoruz, maddi, ma-
nevi hep yanınızdayız.” dedi. Program-
larda Başkan Erbaş’a, Başkan Yardımcısı 
Dr. Burhan İşliyen, Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürü Kadir Dinç, Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız 
Osman Şahin ve bölge kanaat önderle-
rinden Fethullah Ayte eşlik etti.
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çocuklarımızı ziyaret edeceksiniz, öğ-
retmenlerimizi ziyaret edeceksiniz, on-
larla hasbihâl edeceksiniz. Gençlerimizi 
bizden koparmak isteyenlere fırsat ver-
meyeceksiniz. Dinden, imandan uzak 
birtakım ideolojiler, bizim gençlerimizi 
bizden nasıl alıyorlar? Başımızı yastığa 
koyduğumuz zaman ne olur düşüne-
lim, başımızı iki elimizin arasına alalım 
düşünelim. Bu çocuklar bizim çocuk-
larımız. Ama bilgisizlik ama birtakım 
mihraklar, birtakım ideolojik temsilciler 
çocuklarımızı, gençlerimizi bizden ko-
parmaya çalışıyor. Bizim onlardan uzak 
durmamız, onları bizden uzaklaştırıyor. 
Mademki Peygamberimizin varisiyiz, o 
zaman Peygamberimiz gibi davranmak 
zorundayız. Üzülmeyeceğiz, gevşe-
meyeceğiz bazı olumsuzluklar olabilir 
insanlık hâli. Olumsuzluklar bizi gev-
şekliğe sürüklemeyecek. Ama gayret 
edeceğiz, çünkü insana ancak ve ancak 
çalıştığının karşılığı vardır.”

Her cami aynı zamanda bir 
medresedir, bir mekteptir
Sahih dinî bilgiyi anlatmak için hutbe-
lerin, vaazların önemli fırsatlar olduğu-
nun altını çizen Başkan Erbaş, “Cami 
dersleri çok önemli fırsatlardandır. Ca-
mileri sadece namaz kılmak için açılıp 

kapanan mekânlar olarak değerlendir-
meyeceğiz, her cami aynı zamanda bir 
medresedir, bir mekteptir. Camilerimiz 
işte bu tür güzellikleri bağrında taşıma-
lı. Mektep olma, medrese olma güzelli-
ğini, zenginliğini kıyamete kadar devam 
ettirmeli bunu istiyoruz.” dedi.

Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medreseler, ilmin inkıtaya uğramaması için her türlü 
zorluğa göğüs gerdi

Bitlis’te kanaat önderleri ve sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri ile bir 

araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, medreselerin en zor za-
manlarda ilmin inkıtaya uğramaması 
için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini 
söyledi. Bitlis Polis Evinde gerçekleşen 
programda konuşan Başkan Erbaş, “Bu-
gün güzel Bitlis’imizde her kesimden 
insanımızın bir arada bulunmuş olma-
sı, çeşitli konularımızı birlikte müzake-
re edecek oluşumuz, birliğimizin, bera-
berliğimizin ve yüreklerimizin birlikte 
vurduğunun en büyük göstergesidir.” 
dedi.
Medreselerin, Ashab-ı Suffenin bir şu-
besi olduğunu ifade eden Başkan Er-
baş, “En zor zamanlarda ilmin inkıtaya 
uğramaması için her türlü zorluğa ve 
sıkıntılara göğüs gerdiler. Özellikle bu 
bölgelerde Müslümanların çocuklarını, 
gençlerini aldılar, okuttular. Camiler, 
o vesileyle imamsız, kürsüler vaizsiz, 
minberler hatipsiz kalmadı. Emeği 
geçen ve rahmet-i Rahman’a kavuşan 
bütün hocalarımızın kabirleri cennet 
bahçesi olsun.” şeklinde konuştu.

Peygamber Efendimizin, ‘İşi ehline 
vermediğiniz zaman kıyameti bekleyi-
niz.’ hadisini hatırlatan Başkan Erbaş, 
“Hangi alanda olursak olalım ehliyetli, 
kaliteli, nitelikli insanlar yetiştirmemiz 
lazım.” ifadelerini kullandı. Gençlere 
sahip çıkılmadığı zaman onlara bir-
takım inkârcı, dinden uzak ideoloji-
lerin etki ettiğine dikkat çeken Erbaş, 
“İslam’ın ilk yıllarında fethedilen bu 
bölgelerde, o günden bugüne mayası 
İslam’la yoğrulmuş bu milletin çocuk-
larını, inkârcı bir ideoloji nasıl elde edip 
de dağa çıkarabiliyor, yanlış yönlere 
gönderebiliyor. O zaman kendimizi 
muhasebeye çekmemiz lazım.” diye ko-
nuştu. Davalarının, bu milletin çocuk-
larına, gençlerine hizmet etmek, ilim 
yolunda onları yetiştirmek olduğunu 
belirten Başkan Erbaş, “Bütün ilimler 
değerlidir. Önemli olan o ilim yolunda 
yetişen gençlerimizi, Allah rızası için 
rabbini, peygamberini, kitabını bilen, 
vatanını ve milletini seven, birlik ve 
beraberlik ruhu ile hareket eden genç-
ler olarak yetiştirelim. Bakın o zaman 
medeniyetimizin yüceldiği, yükseldiği 
asırlar gibi yine bu millet yücelecek ve 

yükselecek inşallah.” dedi. 19 Kasım 
gecesinin Mevlid Kandili olduğunu ve 
o haftayı da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ ola-
rak kutlayacaklarını dile getiren Başkan 
Erbaş şöyle konuştu: “Biz bu haftayı bü-
tün illerimizde ve ilçelerimizde yapaca-
ğımız programlarla kutlayacağız. Haf-
tanın teması bu sene ‘Peygamberimiz 
ve Gençlik’ olacak. Mevlid-i Nebi Haf-
tasında konferanslarımız, sempozyum-
larımız, panellerimiz ve kitaplarımızla, 
‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu 
işlemeye çalışacağız. Peygamberimizi 
onlara nasıl tanıtacağız. Hz. Ebubekir 
gibi nasıl sıddık yapacağız. Hz. Ömer 
gibi nasıl âdil yapacağız. Hz. Osman 
gibi nasıl iffetin timsali bir genç meyda-
na getireceğiz. Hz. Ali gibi ilmi ve cesa-
retiyle nasıl bir genç yetiştireceğiz. Hz. 
Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatıma gibi bir 
kızımızı nasıl yetiştireceğiz.” Programa, 
Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ka-
dir Dinç, Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, 
İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ve 
çok sayıda kanaat önderi ve STK tem-
silcisi katıldı.
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Bitlis Hz. Hamza Camii ibadete açıldı

Bitlis Hz. Hamza Camii, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıl-

dığı törenle ibadete açıldı. Başkan Er-
baş, “Namahrem ellerin mabetlerimize 
dokunmasına, imanlı eller olarak engel 
olacağız.” dedi. “Camiler bizim dinimi-
zin, medeniyetimizin mühürleridir, en 
büyük alamet-i farikalarıdır. İslam’ın 
görünür yüzüdür.” diyen Başkan Erbaş, 
Bitlis’in beş minaresiyle milletimizin 
kalbinde yer ettiğini şiirlere, türkülere 
konu olduğunu ifade etti. Başkan Erbaş, 
“Bitlis, İslam ile bin 400 yıl önce müşer-
ref olmuş bir şehirdir. Kıyamete kadar 
bu özelliğini sizlerin, bizlerin sayesinde 
devam ettirecektir. Bu yüzden çocuk-
larımızı, gençlerimizi kalplerinde cami 

sevgisiyle, vatan, millet aşkıyla yetiştir-
mek zorundayız.” dedi. Camilerin sade-
ce namaz vakitlerinde açılıp namazdan 
sonra kapatılmak için yapılan mekânlar 
olmadığına dikkat çeken Başkan Erbaş, 
“Gönlüm istiyor ki her vakit bütün ca-
milerimiz dolsun taşsın. Çocuklarımız 
gelsinler, camilerimizde Rabbimizi, Pey-
gamberimizi öğrensinler. İbadetlerini, 
inanç esaslarını öğrensinler, camiler bu-
nun için var.” ifadelerini kullandı. “Cami, 
kelime anlamı itibariyle de Rabbimizin 
‘Esmaü’l-Hüsna’sından biridir. El-Cami, 
ne anlama geliyor, bütün mahlukâtı, ya-
ratıkları sarıp sarmalayan, merhametiyle 
kuşatan anlamına geliyor.” diyen Başkan 
Erbaş, “İşte cami de o sıcaklığı ile herkesi, 

bütün Müslümanları içinde barındıran, 
sarıp sarmalayan, merhametiyle kuşatan 
anlama geldiği için cami ismini vermişiz. 
Camilerimiz, çocuklarımızı ve gençleri-
mizi bekliyor. Camiler çocuk açsın de-
dik. Bizi kurtaracak olan budur. Dünya 
hayatı fanidir her yaratılmış olanın bir 
sonu vardır. Herkesin bir sonu vardır. 
Baki olan sadece Allah’tır. Dolayısıyla bu 
ruhla çocuklarımızı, gençlerimizi yetişti-
rirsek, o zaman Milli Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un dua makamında İstiklal 
Marşına koyduğu şu dörtlük, ‘Ruhumun 
senden, ilahî, şudur ancak emeli: Değ-
mesin mabedimin göğsüne namahrem 
eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin teme-
li, Ebedi yurdumun üstünde benim inle-
meli.’ gerçekleşmiş olacak. İnşallah buna 
biz vesile olacağız. Ezanlarımızın ebediy-
yen minarelerimizden yükselmesine biz 
vesile olacağız. Mabetlerimize, o namah-
rem ellerin dokunmasına da imanlı eller 
olarak bizler engel olmaya çalışacağız. 
Caminin projesinden tamamlanmasına 
kadar destek olanlara ve emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
Açılışa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl 
Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, çevre 
illerin il ve ilçe müftüleri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dö-
nümü dolayısıyla Muş’ta dü-

zenlenen kutlama programına katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

vatandaşlara hitap etti. Anadolu’nun 
fethi olarak kabul edilen Malazgirt 
Zaferi’nin 947’nci yıl dönümünü tebrik 
eden Erdoğan, “Milletim adına Sultan 

Alparslan’ı ve onunla birlikte bu gazada 
yer alan tüm kahramanları şükranla yâd 
ediyorum. Bu topraklar üzerinde yaşa-
yıp da hakkın ve hakikatin yolundan 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Muş’ta düzenlenen 
Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü kutlama programında şehitler için dua etti. 

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde şehitler için dua edildi
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ayrılmayan en cengâverinden en der-
vişine tüm ecdadı rahmetle anıyorum. 
Şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimizden yaşayanlara sıh-
hat ve afiyet diliyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malazgirt 
öncesine baktığımızda, Mekke, Kudüs 
demektir; sonrasına baktığımızda Bur-
sa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Bal-
kanlar demektir.” dedi.
Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir 
yanından Malazgirt Ovası’na gelenlere 
selamlarını ileten Erdoğan, hac fariza-
sını yerine getirenlerin de ibadetlerinin 
kabul olması dileğinde bulundu. Bitlis-
Ahlat’ın tarihteki önemine dikkati çe-
ken Erdoğan, buradaki Selçuklu Mey-
dan Kabristanı’nda dua etti. Malazgirt 
Meydan Muharebesi Tarihî Milli Parkı 
alanında, 75 bin kişinin bir arada oldu-
ğunu bildiren Erdoğan, alanın daha da 
iyi olması için çalışmaların süreceğini 
söyledi. Çevre düzenlemesini selvilerle 
daha da geliştireceklerini anlatan Erdo-
ğan, “Bu millete, bu gençliğe ne yakışır-
sa onu yapacağız.” diye konuştu. Malaz-
girt Meydan Muharebesi için otağın, 24 
Ağustos 1071’de Ahlat’ta kurulduğunu 
belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Ahlat ve Malazgirt yanında Adil-
cevaz, Erciş, Van, Gevaş ve Tatvan ile 
bütün bu bölge yani Van Gölü Havzası, 
tarihimizin bize en kıymetli emanetle-
rindendir. Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Arap’ı 
ve diğer kökenlerden insanlarıyla mil-
letimizin özellikle teşekkülüne neden 
olan tüm farklı renklerinin, ahenginin, 
birliğinin, beraberliğinin sembolü olan 
bu bölgeyi her bakımdan korumalı, gö-
zetmeliyiz.”
Bizim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir
Fethin, zulme karşı başkaldırının, top-
rakların ve toplumların adalet, hakkani-
yet, iman ve cesaret mayasıyla harman-
lanması anlamına geldiğini ifade eden 
Erdoğan şunları kaydetti:
“Bunun için de bizim medeniyetimiz bir 
fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz, 
gönüllerin fethidir. Gittiğimiz her yere, 
gönüllerden girdiğimiz içindir ki ara-
dan kaç asır geçerse geçsin varlığımız, 
izimiz, hatırımız tüm canlılığıyla devam 
ediyor. Mekke’nin fethiyle başladığımız 
bu zaferler silsilesini, Kudüs’te ve daha 
nice beldeyle ve nihayet Malazgirt’in 
giriş kapısı olduğu Anadolu ile sürdür-

dük. Malazgirt’te kazandığımız zafer, 
bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden 
yolu açmıştır. Bunun için Malazgirt 
demek, öncesine baktığımızda Mekke 
demektir, Kudüs demektir; sonrasına 
baktığımızda Bursa demektir, Edirne 
demektir, İstanbul, Rumeli, tüm Bal-
kanlar demektir. Şayet, Malazgirt ruhu-
nu unutursak ne öncemiz kalır ne son-
ramız. Biz, Malazgirt’te sadece bir zafer 
kazanmakla kalmadık. Biz Malazgirt’te 
aynı zamanda millet olduğumuzu hem 
de nasıl bir millet olduğumuzu cüm-
le âleme ilan ettik. Malazgirt’i nasıl bir 
millet hâline gelerek zafere dönüştür-
düysek, Haçlı Seferleri’nin de Moğol 
istilasının da dört bir yandan uğradığı-
mız tüm saldırıların da üstesinden aynı 
hissiyatla geldik.” Suriye’de huzurun ve 
güvenin gerçek anlamda tesis edildiği 
yegâne yerlerin, Türkiye’nin kontrolün-
deki bölgeler olmasının boşuna olmadı-
ğını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah aynı 
huzur ortamını Suriye’nin diğer bölge-
lerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı 
güven ortamını Irak’ta terör örgütünün 
faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa ede-
ceğiz. İnşallah aynı istikrarı Doğu’da ve 
Batı’da, Kuzey’de ve Güney’de nerede 
mağdur ve mazlum kardeşlerimiz varsa 
hepsinin yaşadıkları yerlerde de sağla-
yacağız.” diye konuştu.
“Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımız-
da değil, nerede tehdit altında bir karde-
şimiz varsa, onun bulunduğu yerde baş-
lar.” ifadesini kullanan Erdoğan şöyle 
devam etti: “Bunun için siyasette, diplo-
maside güçlü olmak zorundayız. Bunun 
için ekonomide, ticarette, teknolojide 
güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bunun 

için ordumuz da üniversitelerimiz de 
sanayi kuruluşlarımız da tüm kurum-
larımızla güçlü olmak durumundayız. 
Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, 
bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada bir 
tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Güç-
lü olmazsak bize, şu cihanda bir tek ne-
fes alma imkânı, bir yudum su içme, bir 
lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En 
küçük bir zafiyet gösterdiğimizde veya 
böyle algılanan bir durum ortaya koy-
duğumuzda, üzerimize nasıl böyle hani 
kargalar var ya leş kargaları, akbabalar 
gibi çullandıklarını sizler de görürsü-
nüz. İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar 
ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. 
Sanıyorlar ki mesele, AK Parti mesele-
si. Hayır, mesele, Türkiye meselesidir. 
Mesele, milletimizin şahsında sembol-
leştirdikleri İslam meselesidir.”
Batı için ‘Türk’ demenin, ‘Müslüman’ 
demek olduğunu belirten Erdoğan, 
“Türkiye demek, tüm Müslümanların 
hamisi, umudu demektir. Dünyada Batı 
ile doğrudan teması olup da her alan-
da bu kadar iç içe geçip hâlâ kimliğini, 
kişiliğini, özgürlüğünü koruyabilen tek 
ülke ve millet biziz. Mazlum toplumlar, 
bunun için Türkiye’ye bu kadar değer 
veriyor, bizi kalplerinden ve duaların-
dan eksik etmiyorlar.” dedi. “Her kim, 
milletimizin bu özgün yapısına husu-
met besliyor ve ‘illa teslimiyet’ diyorsa, 
bilin ki ya kursağında haram ya gönlün-
de çürüme vardır. Rabbim gençlerimizi 
her ikisinden de muhafaza buyursun.” 
diyen Erdoğan, haram görmüş kursağın 
ve çürümüş bir gönlün, akıbeti ölüm 
olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş ola-
cağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma-
sının ardından, Diyanet İşleri Başka-

nı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti. Başkan 
Erbaş duasında şu niyazlarda bulundu: 
“Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den 
Sarıkamış’a, 15 Temmuz’dan bugüne ka-
dar senin uğruna fedayı can eden bütün 

şühedamızın ruhlarını şâd eyle, gazile-
rimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip 
eyle Allah’ım. Ya Rabbelâlemin, bizleri 
birlik ve beraberlikten ayırma, ‘Hep bir-
likte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın’ em-
rine ittiba ederek, senin ipine sımsıkı 
sarılmayı bizlere nasip eyle Allah’ım. Ya 

Rabbelâlemin! Sen tuzak kuranların tu-
zağını bozansın, milletimiz, bayrağımız, 
ezanımız ve vatanımız için tuzak kurmuş 
olan hainlerin tuzaklarını kendi başları-
na makus eyle Allah’ım.” Törene, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler 
ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komu-
tanları ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti

Hac organizasyonunda yaklaşık 40 
yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet 

İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine 
getirmek için kutsal topraklara giden 
hacı adaylarının, ibadetlerini sağlıklı 
bir şekilde yerine getirebilmeleri için 
sağlık, fetva ve irşat, servis kiralama, 
karşılama, ayniyat, koordinasyon ve de-
netim-gözetim ile kargo ekiplerinde gö-
rev yapan yaklaşık 5 bin görevliyle hacı 

adaylarına 24 saat aralıksız hizmet ver-
di. Özellikle Arafat’a intikallerin sağlan-
masında ve Arafat sonrası için her türlü 
önlemin alındığı hac organizasyonunda 
görev alan personel, Arafat’ta da hacı-
lara aralıksız hizmet verdi. Başkanlığı-
mız 2016 yılında uygulamaya koyduğu 
Arafat’ta klimalı çadır uygulamasını bu 
yıl da devam ettirdi. Dünyanın dört bir 
yanından hac farizasını yerine getirmek 

için kutsal topraklara yola çıkan Müslü-
manların tamamı Mekke’ye ulaştı. Hac 
farizasını yerine getirmek için kutsal 
topraklara giden hacı adayları, Arafat 
öncesi Kâbe’de daha fazla vakit geçire-
rek ibadet etti. Medine’den Mekke’ye 
gelen hacı adaylarıyla birlikte 80 bin 
hacı adayı Mekke’de bir araya geldi. 
Hacı adayları umrelerini yaptıktan son-
ra vakitlerini Kâbe’de geçirdiler.

Diyanet, ‘2018 Hac Organizasyonu’nda hacı adaylarına  
24 saat hizmet verdi

Hac farizasını yerine getirmek için 
kutsal topraklara gelen Adalet 

Bakanı Abdulhamit Gül, Mekke’de Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 
ziyaret etti. Din Hizmetleri Ataşeliği 
binasında gerçekleşen ziyaret, basına 
kapalı olarak gerçekleştirildi.

Adalet Bakan Gül, Mekke’de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın daveti üzerine, ‘İslam Ül-

keleri Hac Organizasyon Başkanları 
Bayramlaşma Buluşması’, 40’a yakın 
ülke temsilcisinin katılımıyla Mekke’de 
gerçekleşti. Katılımlarından dolayı da-
vetlilere teşekkür eden Başkan Erbaş, 

temsilcilerin Kurban Bayramı’nı tebrik 
etti. Programda konuşan Başkan Erbaş, 
“Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve 
kardeşliğimizin pekişmesi, insanlık için 
barış, güven ve huzura vesile olmasını 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” dedi. 
“Yüce Allah haclarımızı makbul ve meb-

rur eylesin.” niyazında bulunan Başkan 
Erbaş, “Sayısız hikmetleri ve güzellikleri 
içinde barındıran hac, varoluş gayemizi 
yeniden idrak etmemizi sağlayan büyük 
bir ibadettir. Her menasikinin ifade et-
tiği mana ile bize kulluk bilincini, insa-
ni değerleri, güzel ahlakı öğretir. Hac, 

İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanlarıyla Mekke’de bir araya geldi
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Müslümanların, kardeşlik, dayanışma, 
paylaşma, hoşgörü, sabır gibi değerler-
le kendilerini yeniden imar ve inşa et-
melerini sağlar. Her sene dünyanın her 
yerinden Müslümanların iman ve tev-
hid ekseninde bir araya geldiği evrensel 
bir kardeşlik buluşmasıdır. Burada daha 
yakından müşahede ediyoruz ki dillerin 
ve renklerin farklılığı Allah’ın ayetlerin-
dendir. Bizleri ilahî bir fermanla birbi-
rimize kardeş kılmıştır. Huzurunda eşit 
fertler olduğumuzu, ‘takva’ dışında bir 
ölçünün olmadığını öğretmiştir. O’nun 
son Rasûlü Hz. Muhammed Mustafa, 
Müslümanları bir bedenin organları-
na benzeterek bir müminin acısını ve 
derdini, bütün müminlerin hissedece-
ğini söylemiştir. Kendisi için istediğini, 
mümin kardeşi için de istemeyen bir 
Müslüman’ın kâmil bir mümin olamaya-
cağını ifade etmiştir. Dolayısıyla bizler, 
bir vücudun azaları gibi birbirine du-
yarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine 
bağlı ve bir tarağın dişleri gibi yan yana 
olmalıyız. Hac, bu bilinci ve ahlakı bize 
hatırlatan ve canlı tutan büyük büyük bir 
imkân ve ibadettir.” dedi.
İslamofobi ve İslam adına terör estiren 
küresel projelerin ürettiği taşeron 
terör örgütleriyle mücadele etmeliyiz
Bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisa-
di açılardan devasa krizlerin kuşatması 
altında olan dünyamızın, tarihinin en 
zor dönemlerinden birini yaşamakta 

olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, 
“Bizler biliyoruz ki; yaşanan bütün so-
run ve krizlerin çözümü, İslam’ın hak, 
hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin 
insanlıkla yeniden buluşturulması ile 
mümkündür. Ancak insanlığın muhtaç 
olduğu bu değerleri dünyaya tanıtması 
gereken İslam dünyası da zor ve sıkıntı-
lı süreçlerden geçmektedir. Bir yandan 
İslam düşmanlığı projesi olarak ardında 
kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran 
ve İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir 
ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamo-
fobi endüstrisi ile mücadele etmemiz 
gerekiyor. Diğer taraftan inancımızın en 
mukaddes değerlerini ve kavramlarını 
istismar eden, İslam adına terör estiren, 
Müslüman beldeleri harabeye çeviren, 
barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve be-
raberliğimize en büyük kötülüğü yapan, 
güç ve iktidar savaşlarının, sinsi küresel 
projelerin ürettiği taşeron terör örgütleri 
ile mücadele etmemiz gerekiyor. Etnik 
farklılıklar, rahmete ve kolaylığa vesi-
le olan mezhebî ve meşrebî farklılıklar 
üzerinden fitne ve kavga üretilerek mü-
minlerin bölünüp parçalanması, vahde-
tini ve gücünü kaybetmesi için yapılan 
faaliyetlere karşı önlem almamız gere-
kiyor. Bütün bunlar, aramızdaki iletişim 
ve güveni güçlendirmemizi, daha çok 
bir araya gelmemizi, birlik ve beraberli-
ğimizi pekiştirmemizi daha önemli hâle 
getiriyor.” dedi

Güçlü ve müreffeh bir İslam dünyası 
insanlığın vicdanı ve umudu 
olacaktır
“İslam ümmeti olarak bizler, kendi ara-
mızda beraberlik ve dayanışmayı güçlen-
dirdiğimizde, imkânlarımızı birleştirerek 
ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde, 
coğrafyamızdaki birçok sorun kolayca 
çözülebilecektir.” diyen Başkan Erbaş, 
“Güçlü ve müreffeh bir İslam dünyası 
aynı zamanda bütün insanlığın huzur ve 
güvenini de temin edecek, hak, hukuk, 
adalet, emniyet arayan insanlığın vicda-
nı ve umudu olacaktır. Bunun için Müs-
lüman ülkelerin ve toplulukların dinî 
kurumları ve kuruluşları olarak daha 
yakın ilişki içinde olmalıyız. Tecrübele-
rimizi paylaşmak, din hizmeti ve eğitimi 
alanında işbirliğini geliştirmek güncel 
dinî meselelere ortak çözümler üretmek 
gibi çalışmalarımızı geliştirmeliyiz. Bu 
vesileyle sizlerin ve ülkelerinizde yaşa-
yan bütün kardeşlerimizin Kurban Bay-
ramlarını tekrar tebrik ediyor, hacıları-
mızın sağlık ve selamet içinde ülkelerine 
dönmelerini Allah’tan niyaz ediyorum.” 
dedi. Hac İdare Merkezinde düzenlenen 
davete, Filistin, Afganistan, Sudan, Su-
riye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, 
Bulgaristan, Zimbabve, Namibya, Öz-
bekistan, Kazakistan, Bosna-Hersek’in 
de aralarında olduğu 40’a yakın ülkeden 
temsilci katıldı.

Medine’de Koordinasyon ve İskân 
Ekip Başkanlığını ziyaret eden 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, ‘2018 Yılı Hac Organizasyonu’ 
kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili 

bilgi aldı. Medine’de yürütülen hac hiz-
metleri ile ilgili incelemelerde bulunan 
Başkan Erbaş, Medine Havalimanı Ekip 
Başkanlığını ve Kargo Ekip Başkanlı-
ğını da ziyaret etti. 80 bin hacı adayını 

kutsal topraklara getirip ibadetlerini 
yaptırdıktan sonra tekrar Türkiye’ye 
götürmenin önemli bir organizasyon 
olduğunu ifade eden Erbaş, “Diyanet 
İşleri Başkanlığı olarak birinci önceliği-

Medine’de Koordinasyon ve İskân Ekip Başkanından bilgi aldı
Başkan Erbaş: Hacı adaylarımızın sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapmaları  
birinci önceliğimizdir
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, hacı adayları için sabah 

kahvaltısı, öğlen kumanyası ve akşam 
yemeğinin hazırlandığı, Diyanet’in 
Mekke mutfağında incelemelerde bu-
lundu. Özverili çalışmalarından dolayı 
yetkililere teşekkür eden Başkan Erbaş, 

sistemin oturtulmasında emeği olan 
herkese şükranlarımı arz ediyorum.” 
dedi. Her yıl bir önceki yılın tecrübe-
sinden istifade ederek hizmetlerini 
geliştirdiklerini ifade eden Erbaş, “Di-
yanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre 
organizasyonunda milletimize yardım-

cı olmak ve hizmet etmek için yemek, 
kargo, servis gibi birçok alanı değerlen-
diriyor.” dedi. Mekke’de yürütülen hiz-
metler hakkında Başkan Erbaş’a bilgi 
veren Mekke Ayniyat ve İskân Başkanı 
Yaşar Çapçı, “Türk aşçılar tarafından 
pişirilen yemeklerin, Türk damak ta-
dına uygun olarak pişirilmesi, hacıları-
mız tarafından da takdir ediliyor.” dedi. 
Çapçı, hacıların Arafat’ta da sağlıklı 
beslenmesi için sabah kahvaltısı ve ak-
şam yemeği olmak üzere iki kumanya 
hazırladıklarını söyledi. Başkan Erbaş, 
daha sonra mutfağın tüm birimlerini 
gezerek incelemelerde bulundu. Ziya-
ret ve görüşmelerde Başkan Erbaş’a, 
Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı 
ile Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve 
Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver 
Günenç, Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürü Kadir Dinç ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Erdal Atalay eşlik etti.

Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu

miz, hacı adaylarımızın sağlıklı bir şekil-
de ibadetlerini yapmalarıdır.” dedi. Hac 
organizesinin kapsamlı bir yapısı oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Or-
ganizasyon ve koordinasyondan sağlık 
ve kargo hizmetlerine kadar birçok 
alanda pek çok arkadaşımız çalışıyor. 
Bu birimler, kendi içerisinde sağlıklı bir 
organizasyonu gerçekleştirmesi gereki-

yor ki hacılarımıza iyi bir hizmet vermiş 
olalım.” diye konuştu. Diyanet İşleri 
Başkanlığının hac organizasyonunda 
kırk yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu 
söyleyen Erbaş şöyle devam etti: “Diya-
net İşleri Başkanlığı kırk yıldır milleti-
mizi hacca getiriyor. Büyük bir tecrübe 
oluştu. Günümüzde o hizmetleri daha 
iyi bir noktaya taşımak hepimizin önem 

verdiği bir husustur. Arkadaşlarımız, 
hocalarımız canla başla çalışıyorlar, gay-
ret ediyorlar. Hac, İslam’ın en önemli 
farzlarından birisi, binlerce insanımızın 
daha sağlıklı hac yapmasına katkı sağ-
lamak da en büyük nafile ibadetlerden 
birisidir. Dolayısıyla görevlilerimiz hem 
kendi haclarını yapıyorlar hem de bü-
yük bir fedakârlıkla binlerce hacı adayı-
na hizmet ederek nafile ibadet yapmış 
oluyorlar. Rabbimizin bu büyük nimeti 
karşılığında şükretmemiz gerekiyor. 
Şükrümüz de gayretimizdir. Ne kadar 
titiz çalışırsak, şükrümüzü de o kadar 
iyi eda etmiş oluruz.” Başkan Erbaş zi-
yaretlerde, Medine Koordinasyon ve 
İskân Ekip Başkanı Muhammed Zeyd 
Özel’den, Medine Havalimanı Ekip Baş-
kanı Mehmet Ungan’dan ve Kargo Hiz-
metleri Ekip Başkanı İdris Bozkurt’tan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mekke’de şehit yakınları ve gazilerle buluştu
Başkan Erbaş: Bu cennet vatan uğruna canını feda etmek milletimiz için olmazsa 
olmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Mekke’de hac farizasını ye-

rine getirmek için kutsal topraklara 
gelen şehit yakınları ve gaziler ile bir 
araya geldi. Hac İdare Merkezinde ger-

çekleştirilen programda konuşan Erbaş, 
Bedir Savaşını ve Bedir şehitlerini anla-
tarak, “Peygamber Efendimiz, şehirle-
rini, vatanlarını, namuslarını, çocukla-
rını, kadınlarını korumak için savaştı.” 

dedi. İslam tarihinde ilk kadın şehidin 
Sümeyye ve ilk erkek şehidin ise Yasir 
olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, şe-
hitliğin peygamberlikten sonra İslam’ın 
insana verdiği en yüksek rütbe oldu-
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ğunu ifade ederek, “Sizin şehitleriniz 
bizim şehitlerimiz, sizin çocuklarınız 
bizim çocuklarımızdır.” diye konuştu.
İslam’ın kılıcı zalimin karşısında 
kalkmış, mazlumun yanında yer 
almıştır
İslam’ın kılıçla yayıldığına dair riva-
yetlerin doğruyu yansıtmadığını ifade 
eden Başkan Erbaş, “Bu söz çok doğru 
değil, ‘Cennet kılıçların gölgesi altında-
dır.’ diye bir hadis var ama İslam’ın kılıcı 
her zaman zalimin karşısında kalkmış, 
mazlumun yanında yer almıştır.” ifade-
lerini kullandı. İslam’ın gönülleri fethe-
derek yayıldığını, ardından toprakların 
fethedildiğini belirten Başkan Erbaş 
şunları söyledi: “Peygamber Efendimiz 
Medine’ye gitmeden önce, Mekke’den 
daha fazla Medine’den insanlar Müslü-
man olmuştur. Medine’den Mekke’ye 
gelen insanlarla Allah Rasulü Efendi-
miz, bazı yerlerde toplantılar yapmış-
tı. Onlar, Peygamberimizi gördükten 
sonra çok etkilendiler ve Medine’de 
Peygamberimizi anlatarak oradaki in-
sanların Müslüman olmasına vesile ol-
dular. Medine, Peygamber Efendimizin 
muhabbeti ile Yesrib olmaktan çıktı, 
Medine-i Münevvere oldu. Medeniye-
tin beşiği oldu.”
Anadolu’nun hangi beldesinin 
toprağını sıksan şehit fışkırır
İstiklal Marşındaki “Kim bu cennet vata-
nın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkı-

racak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cana-
nı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin 
tek vatanımdan beni dünyada cüda.” 
kıtasını hatırlatan Başkan Erbaş, “Meh-
met Akif Ersoy öyle güzel dörtlükler 
yazmış ki, esasında bu bir duadır. Ora-
da diyor ki, ‘Şüheda fışkıracak, toprağı 
sıksan şüheda.’ şüheda şehitler demek. 
Anadolu’nun hangi beldesinin toprağını 
sıksan şehit fışkırır. Her birimizin yaşa-
dığımız şehirlerde sorsak büyüklerimize 
mutlaka o köyden, o haneden, o aileden 
bir şehit vardır.” dedi. Eskiden cephe-
lerin sınır boyları olduğunu hatırlatan 
Başkan Erbaş, savaş taktiklerinin de de-
ğiştiğine işaret ederek, “15 Temmuz’da 
cephe bizim evimizin önü oldu. Evimiz-
den çıktığımız andan itibaren biz cephe-
deydik.” diye konuştu. Dünyanın çeşitli 
imtihanlarla dolu olduğunu kaydeden 

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de, ‘Sab-
redenleri müjdele’ diye buyurulduğunu 
belirterek, “Bu imtihanı ancak sabırla 
kazanırız. Sabır olmasa, mümin olmaz-
sak, Müslüman olmazsak, Allah saklasın 
isyankâr oluruz. Vatan, bayrak, ezan, na-
mus bilinci olmazsa isyankâr olur insan. 
Onun için biz de sabrediyoruz.” dedi. 
Şehitlerin milletimiz için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Erbaş, “İstiklal 
Marşının on kıtasını çocuklarımıza öğ-
retelim. Ve bilsinler ki bu cennet vatan 
uğruna canını feda etmek, milletimiz 
için olmazsa olmazdır. Çünkü bizim va-
tanımızın, milletimizin bekâsı ancak ve 
ancak bu ruhtaki gençlerle olacaktır. O 
yüzden diyoruz ki gençlerimizi iyi yetiş-
tirelim. Rabbim haccımızı, umrelerimizi 
makbul eylesin.” niyazı ile sözlerini ta-
mamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Afrin’de şehit olan Sergen 

Pamukçu’nun, anne ve babasının hacca 
gönderilmesini istediği vasiyetinin ye-
rine getirildiğini söyledi. Başkan Erbaş, 
Afrin’de Zeytindalı Harekâtı’nda şehit 
olan sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun 
annesi Seliz Pamukçu ile Mekke’de bir 
araya geldi. Başkan Erbaş, şehit Sergen 
Pamukçu’nun baba evine taziye ziyare-
tinde bulunduğunda, şehidin anne ve 
babasının hacca gönderilmesini istediği 
vasiyetini, Diyanet olarak yerine geti-
receklerini söylemişti. Şehidin annesi 
Seliz Pamukçu’yla eşi Seher Erbaş ile 
birlikte görüşen Erbaş, şehidin vasiye-
tinin yerine getirildiğini ifade ederek, 
“Cenab-ı Hak şehidimizin kabrini cen-
net bahçelerinden bir bahçe eylesin.” 

dedi. Peygamberlikten sonra insanoğ-
luna nasip olan en büyük mertebenin 
şehitlik olduğuna dikkat çeken Başkan 
Erbaş, “Allah şehitlerimize layık olmayı 
bizlere nasip eylesin. Onlar, Allah, vatan 
ve millet için canlarını feda ettiler. Biz de 

hiç olmazsa gerektiğinde canımızı feda 
edebilecek bir ruhu bütün gençlerimize, 
bütün çocuklarımıza Rabbim nasip ey-
lesin.” dedi. Görüşmede anne Pamukçu, 
“Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün 
onlar için dua edelim.” dedi.

Afrin şehidi Pamukçu’nun vasiyeti yerine getirildi
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Diyanet TV’nin Mekke’den canlı ola-
rak yayınladığı, ‘Hac Özel’ prog-

ramına katılan Başkan Erbaş, 3 milyo-
na yakın Müslümanın bu yıl Arafat’ta 
vakfeye durarak hacı olduğunu söyledi. 
Arafat’ta, Türkiye’den gelen 84 bine ya-
kın hacı adayı ile bir arada olduklarını 
ifade eden Erbaş, “İrşat programlarıyla, 
Arafat Vakfesiyle hacılarımızın o Arafat 
saatlerini çok heyecanlı, dolu dolu ge-
çirmiş olduğuna şahit olmamız bizi çok 
mutlu etti.” dedi. Peygamber Efendimi-
zin, ‘Dualar içerisinde en makbul olanı, 
en müstecap olanı Arafat’ta yapılan dua-
dır.’ buyurduğunu hatırlatan Başkan Er-
baş, “Cenab-ı Hak bize bu fırsatı vermiş 
iken, Hz. Âdem’in ve Hz. Havva’nın dua-
sının kabul olunduğu bir yere, Rabbimiz 
bizi ulaştırmış iken, önce kendimize dua 
ettik, sonra çocuklarımıza, evladımıza, 
milletimize, bütün İslam âlemine, maz-
lum, mağdur dünyada ne kadar insan 
varsa onlara dua ettik.” diye konuştu. 
Peygamber Efendimizin Veda Hutbe-
sinde dile getirdiği ilkeleri Arafat’ta ye-
niden hatırlattıklarını belirten Başkan 
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
hac organizasyonunun her yıl bir ön-
cekine göre daha iyi yapıldığını dile ge-
tirdi. Başkan Erbaş, “Biz her hac döne-
minden sonra, Ankara’da iki gün süren 
bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. 
Diyoruz ki; bu sene yapmış olduğumuz 
şu yanlışı, şu hatayı, şu eksiği seneye 
telâfi edelim. Dolayısıyla bu tecrübeleri 

üst üste koyarak her sene daha iyi duru-
ma geliyoruz.” dedi. Arafat’ta büyük bir 
sağlık çadırı kurduklarını anlatan Erbaş, 
“Sağlık merkezimizi dolaştım. 120 civa-
rında yatan hasta vardı, o hastalarımızı 
görüp onlardan, ‘Hocam, Allah razı ol-
sun, devletimizden Allah razı olsun, yet-
kililerimizden Allah razı olsun’ duaları, 
o kadar bizi mutlu ediyor ki, Arafat’ta 
yapılan duadan bizim devletimiz payı-
nı alıyor, devletimizin her kesimi bura-
dan payını alıyor, çünkü devletimizin 
imkânlarıyla biz onları yapmaya çalışı-
yoruz.” diye konuştu.
Bin 500 şehit yakını ve gazi hacı oldu
Bu yıl bin 500 şehit yakını ve gazinin 
hacca geldiğini ifade eden Başkan Erbaş, 
“Onlara kura yok. Bizim her zaman on-
lar için kontenjanlarımız hazırdır.” ifa-
delerini kullandı.
Yerli ürünleri öncelemeliyiz
Hac ve umre organizasyonunda ücret-
lendirmenin dolar üzerinden yapılma-
dığının altını çizen Başkan Erbaş, “Bi-
zim her konuda yerli malını, Türkiye’de 
üretilen malları öncelememiz gerekiyor, 
onları tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü 
bir ekonomik savaş var şu anda.” dedi. 
Kurban Bayramı hem kardeşlik  
hem de paylaşma bayramıdır
İki büyük bayramımız var, birisi Rama-
zan Bayramı, birisi de Kurban Bayramı. 
Her ikisi de İslam’ın öne çıkardığı ve en 

kutsal günler olarak kabul ettiği zaman 
dilimidir.” diyen Başkan Erbaş, “Kurban 
Bayramının çok daha farklı bir yönü var, 
hem kardeşlik hem de paylaşma bayra-
mıdır esasında Kurban Bayramı. İslam 
paylaşma dinidir, dayanışma dinidir. Şu 
anda dünyanın çeşitli yerlerinde bizim 
vakıflarımız, sivil toplum kuruluşları-
mız, Kurban Bayramı münasebetiyle 
kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberli-
ğimizi güçlendirecek o kadar güzel bir 
hareket içerisine girdiler ki işte bu bir 
vesilesidir. Bizim kurtuluşumuza vesile-
dir.” dedi.
Bayramların sılayı rahim için önemli 
bir fırsat olduğuna dikkat çeken Başkan 
Erbaş, “Evlerde ebeveynlerle çocukların 
bir arada olması, akrabaların birbirlerini 
ziyaret etmeleri dolayısıyla bayramın en 
çok faydası olan nokta işte bu ziyaretler-
dir, sılayı rahimdir. Kurban Bayramının 
işte bu ziyaretlerle birlikte kesilen kur-
banların etlerinin dağıtılması, fakir fu-
karanın sofrasına o etlerin ulaştırılması, 
-hem yurt içinde, hem yurt dışında- ne 
büyük birlik ve beraberliğe vesile olu-
yor.” dedi. “Bayramı tatil için değil, sıla-
yı rahim için kullanalım.” tavsiyesinde 
bulunan Başkan Erbaş, “Tatil herkesin 
hakkıdır. Bayramın dışında tatil yapaca-
ğımız o kadar zamanlar var ki. Biz millet 
olarak bayramı bayram gibi kutlayalım, 
tatil gibi değil. Yani annemizi babamızı, 
akrabalarımızı ziyaret ederek geçirelim.” 
ifadelerini kullandı. 2018 hac organi-
zasyonunda yürütülen hizmetlerle il-
gili bir memnuniyet anketi yaptıklarını 
belirten Başkan Erbaş, “Arkadaşlarımız 
memnuniyet anketi getirdi, paylaşmak 
isterim. Sadece ayniyat ve iaşe ekip baş-
kanlığımızın yapmış olduğu bir anket 
ki bütün ekiplerimiz bu anketleri yapı-
yorlar. Sadece yemek hizmetleriyle ilgili 
yapılan anket ki biz 50 bine yakın hacı-
mıza yemek çıkarıyoruz, sıcak yemek. 
Günde 65 bin ekmek üretiyoruz. Mesela 
yemekhane temizliği, yüzde 87 nokta-
sında bir memnuniyet var. Yemeklerin 
sunumu, yüzde 89, yemeklerin lezzeti, 
yüzde 90, akşam yemeklerini doyurucu 
bulma, yüzde 94, öğle kumanyasından 
memnuniyet yüzde 94. Bunlar memnu-
niyet verici. Bir de en çok milletimizin 
memnun olduğu hususlardan birisi; 
malzemelerimizin ülkemizden getiril-
mesidir.” dedi.

Mekke’de Diyanet TV’den yayınlanan ‘Hac Özel’ programına katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Arafat öncesi Mekke’de ka-

file başkanlarıyla bir araya geldi.
‘Arafat’a İntikal ve Arafat’tan Dönüş  
Planlama ve Koordinasyon Toplan-
tısı’nda kafile başkanlarıyla bir araya 
gelen Başkan Erbaş, hac organizasyo-
nunun irşat için önemli bir fırsat oldu-
ğunu ifade etti. Başkan Erbaş toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Hacı adaylarımızın 
buraya gelişleri ve dönüşleri arasında 
mutlaka bir fark olsun. Çünkü hac dö-
neminde algıların zirvede olduğu anları 
yaşıyoruz.” dedi. Peygamber Efendimi-
zin bu topraklarda, insanlığı karanlık-
lardan aydınlığa çıkarmak için gayret 
ettiğini belirten Erbaş, “Onun varisleri 
olarak bizler de bu fırsatı iyi değerlen-
direrek en güzel bir şekilde hacılarımı-
zın mebrur bir hac yapmalarını sağla-
yacaksınız. Buna destek olacaksınız, 
buna yardımcı olacaksınız.” dedi. İlk 
vahyin bu topraklarda geldiğine işaret 
eden Başkan Erbaş, “İlk inen ayetlerde 
okumaktan, kalemden, öğrenmekten, 
öğretmekten bahsediliyor. İlk gelen 
vahiydeki bu ruhu eğer hacılarımıza 
verebilirsek, onlar da çocuklarına, eşi-
ne, dostuna, komşularına bu ruhu aşı-
layabilirler.” dedi. Haccın mümin için 
yeniden bir doğuş olduğunun altını 
çizen Başkan Erbaş, “Peygamber Efen-
dimiz, makbul bir hac ile insanın bütün 
günahlardan arınarak annesinden yeni 
doğduğu gün gibi tertemiz olacağını 
müjdelemiştir.” diye konuştu.

‘Hac Hatıratı’ kitabı
Hac süresince hacı adaylarının kazandı-
ğı güzelliklerin, bundan sonraki hayat-
larında da devam etmesinin önemine 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “Bu mana-
da hac ibadetinin, rehberlik ettiğimiz 
kardeşlerimizin kalbinde kalıcı güzel-
likler bırakması, kalplerini ve niyetleri-
ni varoluş gayesi ile müstakim kılması 
için çalışmak, bizim için en önemli bir 
sorumluluktur.” dedi. Hacda görev ya-
panların yaşadıklarından ‘Hac Hatıratı’ 
isimli bir kitabın hazırlanmasının, hem 
hacca gelecekler hem de hacda görevli 
olacaklar için önemli bir rehber olaca-
ğını dile getiren Erbaş, “Görevli arka-
daşlarımız hacda yaşadıklarını kaleme 
alsınlar, onlar bir yerde toplansın ve bu 
şekilde, ‘2018 Hac Hatıratı’ kitabını çı-
karmış olalım.” ifadelerini kullandı.
Sırtında hacısını taşıyan 
görevlilerimizi gördük
“Sırtında hacısını taşıyan görevlilerimi-
zi gördük. Allah onlardan razı olsun.” 
diyen Başkan Erbaş, “Bu mübarek bel-
delerde hiçbir şekilde hizmet etmekten 
kaçınmayalım. Bunun mükâfatını da 
hem dünyada hem de ukbada alacağı-
mızı aklımızdan çıkarmayalım. Beraber 
çalıştığımız bütün ekip arkadaşlarımıza 
karşı samimi niyet ve gayretle; motive ve 
rehberlik edici bir tutum takınarak koor-
dinasyon ve iletişim içinde olmak, hem 
zorluklarımızı kolaylaştıracak hem de 
manevi açıdan bereketli bir ibadet orta-
mı oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Erbaş, “Özellikle, hac yolcuları-
nın ibadetlerini eksiksiz yapmaları ve or-
ganizasyonun başarılı olması açısından 
büyük sorumluluk taşıyan kafile baş-
kanının, organizasyonu idare eden bir 
lider, İslam’ı anlatan bir tebliğci, Allah’ın 
misafirlerine hizmet eden bir gönül eri 
olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çı-
karmayınız. Eğer böyle hareket edersek, 
Allah bize yardım edecektir. Hac orga-
nizasyonumuzun en önemli vazifesini 
icra eden sizlerin hizmetlerinin kolay ve 
bereketli geçmesini diliyor, emek ve gay-
retlerinizin salih amel olarak en güzel 
şekilde karşılık bulmasını, bütün hacı-
larımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde 
evlerinize dönmenizi Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum.” diye konuştu.
Arafat’la ilgili bilgilendirme 
toplantısı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdü-
rü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Enver 
Günenç de toplantıda, kafile başkanları 
ve din görevlilerine, Arafat’a intikalle-
rin ve Arafat’tan inişlerin sorunsuz bir 
şekilde sağlanması konusunda hatır-
latmalarda bulundu. Mekke Koordi-
nasyon ve İskân Ekip Başkanı Remzi 
Bircan ise Arafat’a intikal ve dönüşler, 
Müzdelife’de hacıların hangi noktalarda 
vakfe yapacaklarını ve şeytan taşlamaya 
giderken hangi güzergâhların kullanı-
lacağını harita üzerinden anlattı. Fetva 
ve İrşat Görevlisi Dr. Mehmet Canpolat 
da Arafat’ta ve sonrasında yapılacak iba-
detlerle ilgili bilgi verdi.

Arafat öncesi kafile başkanlarıyla toplantı yaptı
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Başkan Erbaş, Mekke’de Suudi Ara-
bistan Hac Bakanlığı Türk Hac 

Müessesesi Başkanı Tarık Ankavi’yi ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan 
Erbaş, ziyaretten dolayı Ankavi ve be-
raberindeki heyete teşekkür etti. Tarık 
Ankavi de kabulden duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a te-
şekkür etti.

Filistin Evkaf Bakanı Hasan Es 
Sayfi’yi kabul eden Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Türkiye’de 
doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile 
doğuyor.” dedi. Mekke’de Din Hizmet-
leri Ataşeliğinde gerçekleştirilen görüş-
mede bir konuşma yapan Başkan Erbaş, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Filistin’in gönüllerinde ayrı 
bir yeri olduğunu söyledi. Kendileri 
için, Filistin’in İstanbul’dan, Mekke ve 
Medine’den bir farkı olmadığını ifade 

eden Başkan Erbaş, “Çocuklarımıza, 
gençlerimize bu ruhu aşılamaya çalı-
şıyoruz. Türkiye’de doğan her çocuk 
Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşal-
lah böyle de devam edecektir.” dedi. 
İstanbul’da, ‘Uluslararası Kudüs Zirve-
si’ düzenlediklerini dile getiren Erbaş, 
zirvede tüm dünyaya Kudüs’te yaşanan 
sıkıntıların çözümüne dair önemli çağ-
rılarda bulunduklarını kaydetti. Müslü-
manların Kudüs’te daha fazla görünür 
olması için Kudüs ziyareti ve Kudüs 

bağlantılı umre ziyaretlerinin artırılma-
sının da zirvenin sonuç bildirgesinde 
yer aldığını belirten Erbaş, “Çağrımızın 
sonuç verdiğini görmek bizi mutlu edi-
yor.” dedi.

Müslümanların birliği ve beraberliği 
için ellerinden gelen gayreti gösterecek-
lerini ifade eden Başkan Erbaş, eğitim 
konusunda Türkiye’de, Filistinli genç-
lerin çeşitli üniversitelerde okutulma-
sı için her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını kaydetti. Kabulünden dola-
yı Başkan Erbaş’a teşekkür eden Filistin 
Evkaf Bakanı Hasan Es Sayfi de Filistin 
halkının selamlarını ileterek, “Gazze 
halkı, Türkiye’nin durumunu yakından 
takip ediyor. Çünkü İslam ülkeleri içe-
risinde, kendileri için dayanak olarak 
sadece Türkiye’yi görüyorlar.” dedi.

Mekke’de Irak Fıkıh Konseyini tem-
silen heyet üyelerinden Şeyh Mah-

mud Abdulaziz el-Ani başkanlığındaki 
Iraklı âlimlerle bir araya gelen Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek heyete teşekkür etti. Mekke’de 
bulunan Cidde Din Hizmetleri Ataşe-
liğinde gerçekleşen görüşmede Erbaş, 
Iraklı âlimlerin fıkıh alanında yaptıkları 
çalışmaları önemsediklerini ve takip et-

tiklerini belirtti. İki ülke halkının aynı 
topraklarda yaşamış ve aynı medeniye-
tin çocukları olduklarını kaydeden Er-
baş, Anadolu’nun bin yıldır mazlumlara 
ensar olduğuna işaret etti. Başkan Erbaş 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ensarlık sa-
dece size sığınan, sizin bölgenize, şeh-
rinize gelen insanlara maddi yardımda 
bulunmak değildir. Bunun ötesinde 
mutluluklarımızı paylaşmak, ilmî faa-
liyetlerde muhacirlerin gençlerine, ço-

cuklarına destek olmaktır.” Türkiye’de, 
Suriye ve Irak’tan gelen yaklaşık 4 mil-
yonun muhacir olduğunu belirten Er-
baş, “Devletimizin tüm kurumları ile 
bu kardeşlerimizi ailemizden biri olarak 
görüyoruz. Hem eğitimleri hem de mad-
di ihtiyaçlarını temin noktasında millet 
olarak elimizden geleni yapmaya çalı-
şıyoruz.” dedi. Çocukların ve gençlerin 
ilim, irfan, bilgi ve hikmetle yetiştiril-
mesini çok önemsediklerini ifade eden 
Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu ile ilmî 
alanda yürütülebilecek çalışmalar için 
destek vermeye hazır olduklarını kay-
detti. Şeyh Mahmud Abdulaziz el-Ani de 
görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Başkan Erbaş’ın haccını tebrik 
etti. Abdulaziz el-Ani, Bağdat’ta düzenle-
yecekleri bir toplantıya, Başkan Erbaş’ın 
konuşmacı olarak katılmasını istedi.

Iraklı âlimlerden Başkan Erbaş’a ziyaret

Filistin Evkaf Bakanı Hasan Es Sayfi ile görüştü

Türk Hac Müessesesesi Başkanı Ankavi ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa’dan 
gelen hacı adaylarıyla birlikte, 80 

bin hacı adayının Arafat’a intikallerini 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdi. Arafat’a 
çıkan ve geceyi Arafat’ta geçiren hacı 
adayları, sabah namazını Arafat’ta kılıp, 
Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptı-
ğı vakfe duasının ardından Müzdelife’ye 
hareket eden hacılar, ibadet ve dualarına 
burada da devam etti. Hacı adaylarının 
Arafat’a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz 
bir şekilde tamamlamaları için tüm ön-
lemlerin alındığını ifade eden Koordi-
nasyon ve İskân Ekip Başkanı Remzi Bir-
can, hacı adaylarını taşıyan otobüslere 
yol göstermek için önemli 50 noktaya 
ışıklı yol göstericiler koyduklarını dile 
getirdi. Yaz mevsimi nedeniyle sıcaklık-
ların sağlık sorunlarına yol açabildiğine 
dikkat çeken Bircan, bunu önlemek için 
sanayi tipi klimalarla soğutulacak yük-
sek çadırlar kurduklarını belirtti. Çevre 
temizliği için gerekli önlemlerin alındı-
ğının da altını çizen Bircan, Arafat’tan 

ayrılırken çadırların temiz bırakılması 
amacıyla her bir çadır için çöp poşetleri 
dağıttıklarını ifade etti. 

550 sağlık personeli 3 büyük sağlık 
çadırında hacı adaylarına hizmet verdi

Ayrıca, 12 ambulansın da Arafat’ta hazır 
bulunduğunu belirten Bircan, Mekke 
hastanelerinde tedavi gören hastaların 
Arafat’a ulaşımının doktorların kontro-
lünde sağlandığını ve Arafat’a otobüsle 

çıkması riskli olan hastaların ambulans-
larla Arafat’a çıkarıldığını söyledi. Sağ-
lık çadırında acil müdahale, muayene, 
gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören 
hastalar için yataklı bir bölümün yanın-
da eczanenin de yer aldığını belirten 
Bircan, vakfenin ardından ambulansla-
rın ve sağlık ekiplerinin, Müzdelife ve 
Mina’da nakiller tamamlanıncaya kadar 
sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini 
ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İran Hac İşleri Sorumlusu 

Ali Kadı Asker ve beraberindeki heyeti, 
Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği bina-
sında kabul etti. Başkan Erbaş, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek iki ülke arasında tarihten gelen 
köklü bir ilişki olduğunu söyledi. İran 
ve Türkiye’nin iki büyük ülke olduğunu 
ifade eden Erbaş, “Müslümanların birlik 
ve beraberliğinin en önemli gösterge-
sinden birisi, ‘Müminler ancak kardeş-
tir.’ ayet-i kerimesidir. Bu açıdan bizim 

ilişkilerimizi daha da ileri boyutlara 
taşımamız gerekiyor. Buna dünya Müs-
lümanlarının gerçekten ihtiyacı var.” 
dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının, kırk 
yıllık hac organizasyonu tecrübesine sa-
hip olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, 
hacı adayları için hem Türkiye’de hem 
de kutsal topraklarda yürütülen irşat, 
sağlık, iaşe gibi hizmetleri anlattı. İrşat 
hizmetleri için Türkiye’den 57 hocanın 
görevlendirildiğini belirten Başkan Er-
baş, “Bu hocalarımızın bir kısmı ilahiyat 
fakültesinde profesör, bir kısmı Başkan-

lığımızda çalışan genel müdürler, daire 
başkanları ve il müftülerinden oluşu-
yor.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin kut-
sal topraklarda hacı adayları için sundu-
ğu sağlık hizmetlerini de anlatan Başkan 
Erbaş, “Mekke’deki hastanemizden son-
ra hac döneminde bir hastane kurduk. 
Hacılarımız bu hizmetten çok memnun 
oldu.” diye konuştu. İki ülkenin hac or-
ganizasyonundaki tecrübelerine işaret 
eden Erbaş, “İnşallah bu tecrübeleri-
mizden istifade ederiz. İki büyük ülke 
olarak buna ihtiyacımız var.” dedi. Ka-
bulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür 
eden İran Hac İşleri Sorumlusu Ali Kadı 
Asker de Türk hacılarının tertip ve dü-
zen içerisinde ibadetlerini yapmalarının 
dikkatlerini çektiğini ifade etti. Asker, 
“Bu gösteriyor ki hac öncesinde iyi ha-
zırlanıyorlar.” dedi. İran Hac İşlerinin 
kutsal topraklarda yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi veren Asker, önceki yıl-
larda Diyanet’in tecrübelerinden istifa-
de ettiklerini söyledi.

İran Hac İşleri Sorumlusu Kadı Asker ve beraberindeki heyet,  
Başkan Erbaş’ı ziyaret etti

Hacı adayları Arafat’ta zamanlarını ibadetle geçirdi
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Hacı adaylarına özel irşat programı 
düzenlendi
Arafat’ta hazırlanan çadırlarda cema-
atle sabah namazını kılan hacı adayları 
için, Diyanet İşleri Başkanlığı namazın 
ardından özel bir irşat programı düzen-
ledi. Türkiye’den gelen kârilerin Kur’an 

ziyafetiyle devam eden programda, öğle 
ve ikindi namazlarını cem ederek kılan 
hacı adayları, Arafat’ta vakfeye dura-
rak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın yaptığı duaya amin dedi. Vak-
fe duasının ardından hacılar, Müzdeli-
fe bölgesine intikal etti. Müzdelife’de 

akşam ve yatsı namazlarını cem eden 
hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından 
şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine 
hareket etti. Şeytan taşlamanın ardın-
dan Mescid-i Haram’a giden hacılar, 
ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapıp, traş 
olarak ihramdan çıktı.

Arafat duasını Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı. Arafat’ta 

vakfeye duran binlerce Müslüman yapı-
lan duaya hep birlikte amin dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Arafat duasında şu niyazlarda bu-
lundu:
İlahî! Hamdini sözümüze sertâc ettik. 
Zikrini kalbimize mirâc ettik. Kitabı-
nı kendimize minhâc ettik. Biz yok-
tuk sen var ettin, varlığından haberdâr 
ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarâr et-
tin. İnayetine sığındık, kapına geldik. 
Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. 
Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırt-
ma bizi doğruyu söylet. Yanıltma bizi 
Hakk'a yönelt, Neş'eni duyur hakikati 
öğret Allah’ım. Ey Kâbe’nin Rabbi olan 
Allah’ım! Yıllarca hasretini çektiğimiz 
bu buluşmayı bugün bize nasip ettin. 
Bizleri bu mukaddes Arafat meydanın-
da yüce huzuruna kabul ettin. Beyt’inde 
misafir ettin. Bize sayısız lütufta bulun-
dun. Sana sonsuz hamd ü senalar olsun 
ya rabbi.
Âlemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahla-
kıyla bütün insanlığa önder ve rehber 
kıldığın, Fahr-i Kâinat Hz. Muhammed 

Mustafa Efendimize sonsuz salât ve se-
lam ediyoruz. Muazzez ruhlarını, ona 
olan muhabbetimizden haberdar eyle 
Allah’ım! Onun sünneti üzere yaşama-
yı ve burada bizi topladığın gibi mahşer 
gününde de sancağı altında toplanma-
yı bizlere nasip eyle Allah’ım! Bu kutlu 
topraklarda iyilik ve güzellik adına nice 
örneklikler bırakan ehl-i beytine, güzide 
ashabına ve onun ahlakını hayat düs-
turu edinen bütün müminlere selam 
gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah’ım! 
Bu mübarek şehirde bizlere hatıralar 
bırakan, Hz. Âdem’e ve Hz. Havvâ’ya, 
İbrahim Halilullah’a ve Hz. İsmail’e, 
tevhidin, merhametin, adaletin, haccın 
temsil ettiği değerlerin, en güzel mü-
cadelesini veren bütün peygamberlere 
sayısız salât ve selam ediyoruz. Haber-
dar eyle, bizleri onların kutlu yolundan 
ayırma Allah’ım! Ey mülkün yegâne 
sahibi olan Yüce Rabbimiz! Sen mülkü 
dilediğine verir, dilediğinden de alır-
sın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil 
edersin. Bütün hayırlar senin elindedir. 
Bizleri nimet verdiğin ve aziz kıldığın 
kullarından eyle Allah’ım!
Allah’ım! İnsanlığın atası Hz. Âdem’in 
duasıyla sana yalvarıyoruz: “Rabbimiz! 

Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi ba-
ğışlamaz ve bize acımazsan mutlaka 
hüsrana uğrayanlardan oluruz.” Acı 
bizlere, günahlarımızı bağışla Allah’ım! 
Habibin Muhammed Mustafa’nın 
(s.a.s.) dünyayı teşrif ettiği, vahyin kal-
bi, şehirlerin anası Mekke’deyiz. Hz. 
Âdem’in yakarışlarının arşa çıktığı 
Arafat’tayız. Bu kutsal mekândan sana 
hâlimizi arz ediyoruz. Biz senin aciz 
kullarınız. Sana verdiğimiz kulluk sözü-
müze bağlı kalacağız. Hatalarımızdan, 
günahlarımızdan sana sığınıyoruz. Bil-
diğimiz bilemediğimiz bütün kusurla-
rımızla huzurundayız. Günahlarımızı, 
kusurlarımızı, hatalarımızı itiraf edi-
yoruz. Gazabından affına sığınıyoruz. 
Bağışla bizleri Allah’ım! Ey her emrinde 
bizim için sayısız hikmetler ve güzellik-
ler bulunan Rabbimiz! Bizleri Beyt’ine 
davet ettin. Aşkın ile yollara düştük. Mi-
safirin olmaya layık gördün. Niyetimizi, 
gayemizi, haccımızı, umremizi, ibadet 
ve taatlerimizi kabul eyle Allah’ım! Sana 
verdiğimiz iman ve kulluk ahdimizi ta-
zelemeye geldik. Bütün dünyalıklardan 
vazgeçip kefen misali ihramlara bürün-
dük. Ölmeden önce ölüme hazırlandık. 
Ruhumuzu, nefsimizin esaretinden 

Arafat Vakfe Duası
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kurtarmaya geldik. Evimizden, yurdu-
muzdan çıktığımız andan itibaren “leb-
beyk” nidalarıyla sana iltica ettik. Şim-
di Arafat’ta Vakfe’de bir kez daha hep 
birlikte; ‘Lebbeyk Allahümme lebbeyk. 
Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-
hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ 
şerîke lek’ diyerek senin rahmet ve mer-
hametine sığınıyoruz. Telbiyelerimizi 
karşılıksız bırakma! Bizi ebediyyen dün-
yanın, eşyanın, maddenin esiri olmak-
tan muhafaza eyle Allah’ım! Ey âlemleri 
sonsuz merhametiyle kuşatan Yüce 
Rabbimiz! Elest Bezmi’nde sana verdi-
ğimiz kulluk sözünü unuttuk. Çok ha-
talar işledik. Affına güvenerek huzuru-
na geldik. Rahmetini umarak mağfiret 
dilemeye geldik. Pişmanlığımızı ifade 
etmeye mecalimiz, günahlarımızı taşı-
maya takatimiz kalmadı. Sen bizi biz-
den daha iyi bilirsin. Pişmanlıklarımızı 
ve tövbelerimizi kabul eyle Allah’ım!
Yâ Rabbe’l-Âlemin, Resûl-i Ekrem Efen-
dimiz; ‘Hac Arafattır.’ ‘En hayırlı duâ, 
Arefe günü yapılan duâdır.’ buyuruyor. 
İşte Arafat’ta huzurundayız. Dünyanın 
dört bir yanından gelen kardeşlerimiz-
le, aynı iman, aynı niyet, aynı gaye ve 
aynı ümit ile bu meydanda buluştuk. 
Duâlarımızın kabulünü umarak geldik. 
Günahlarımızdan pişmanlık duyup 
tövbe etmeye geldik. Divanına durduk. 
Sana yalvarıyoruz. Duâ, niyaz ve tövbe-
lerimizi kabul eyle. Vakfemizi mübarek 
eyle. Arafat’ın feyiz ve bereketini bizlere 
nasip eyle Allah’ım! Kadınıyla, erkeğiy-
le, genciyle, yaşlısıyla hep beraber hu-
zurunda söz veriyoruz. Bu meydanda, 
‘Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıl-
dıkça yolunuzu sapıtmazsınız. Birisi 
Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri 
benim sünnetimdir.’ buyurdu, Senin 
habibin Muhammed Mustafa (s.a.s.). 
Yâ Rabbelâlemin! Senin kitabından ve 
Rasulünün sünnetinden ayrılmayacağı-
mıza söz veriyoruz. Bizlere yardım eyle 
Allah’ım!
Yâ Rabbe’l-Âlemin, İslam’ın izzetine uy-
gun davranacağız. Her türlü kötülüğün, 
haksızlık ve zulmün karşısında dura-
cağız. Bütün iyiliklerin, mazlumların, 
muhacirlerin, gariplerin, mültecilerin, 
yetim ve kimsesizlerin hep yanında ola-
cağız. Bizi bu bilinçten ayırma Allah’ım!
Biçare mazlumlar, günahsız çocuklar, 
gözü yaşlı yetimler, kimsesiz garipler, 
beli bükülmüş ihtiyarlar hürmetine, 

rahmetini bizden esirgeme Allah’ım! 
Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden 
affeyle günahlarımızı Allah’ım! Gün 
batmadan, Arafat’a veda etmeden set-
reyle ayıp ve kusurlarımızı Allah’ım! 
Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden 
defeyle keder ve sıkıntılarımızı Allah’ım!
Ey engin rahmetiyle kullarının ümidi-
ni yeşerten Rabbimiz! Sen kitabında; 
‘Ey nefislerinin esiri olmuş kullarım! 
Ey işlediği günahlarla kendilerine yazık 
eden kullarım! Allah'ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyin.’ buyuruyorsun. Bu 
müjdene sığınarak sana yalvarıyoruz. 
Bizlere rahmetinle muamele eyle, ümit-
lerimizi boşa çıkarma Allah’ım!
Ey Rabbimiz! Bizlere sayısız nimetler 
lütfettin! Bu nimetlerin en büyüğü ola-
rak Kur’an-ı Kerim ile hidayeti göster-
din. Varlığından, birliğinden ve rahme-
tinden haberdar ettin. Bizleri ebediyyen 
hidayet yolundan ayırma Allah’ım! 
Bizleri en güzel şekilde yarattın. Eşref-i 
mahlûkat kıldın. Akıl ve vicdanla donat-
tın. Yeryüzünü imar ve ıslah edelim diye 
var ettin. Bizleri yaratılış amacını bilen-
lerden, hak yolda müstakim olanlardan 
eyle! Son nefesine kadar kulluk bilinci 
ve iman şuuru ile yaşamayı bizlere nasip 
eyle Allah’ım! Allah’ım, kalbimize Bey-
tullah sevgisini koydun. Yalın ayak başı 
açık, boynu bükük, iki büklüm huzuru-
na geldik. Arafat’ta vakfeye durduk. Gü-
nahlarımız belimizi büktü. Hatalarımız 
kalbimizi kararttı. Mahcubiyetimizden 
başlarımızı kaldıramıyoruz. Mahşerde 
hesabı bekler gibi huzurundayız. Lütfu-
na, ihsanına, affına, inayetine sığınarak 
bu meydanda toplandık. Ellerimizi boş 
çevirme Allah’ım!
Sen bizim Rabbimizsin. Senden başka 
gidecek kapımız, sığınacak yerimiz de 
yok. Rahmetine güvenip mağfiretini 
umarak sana yalvarıyoruz. İnanıyoruz 
ki sen affedicisin, affetmeyi seversin. 
Bağışla bizi, iki cihanda huzur bulalım 
Allah’ım. Rahmetini göster bize, iki 
cihanda aziz olalım Allah’ım. İstika-
met ver bize, hidayetten ayrılmayalım 
Allah’ım. Acı bize, mahşerde mahcup 
olmayalım Allah’ım. Ey hac gibi yüce 
bir davetle bizleri misafirliğine kabul 
eden Rabbimiz! ‘Lebbeyk Allahümme 
lebbeyk’ nidalarıyla yollara düştük. ‘Bis-
millahi Allahü ekber’ diyerek Hacer-i 
Esved’e selam verdik. Selam ve selamet 
için kalkan ellerimizi, şiddet ve kötü-

lükten uzak eyle! Bizleri hayatımız bo-
yunca iyi ve doğrulardan ayırma. Bizleri 
salih ve sadıklarla beraber eyle Allah’ım! 
Tavaf ile varlık âlemine katıldık. Kalbi-
mizi kıblene bağladık. Tevhid aşkıyla 
irademizi yüce iradene teslim ettik. Se-
nin rızanı hayatımızın merkezine koya-
rak her tavafta, her şavtta bir kere daha 
senin için yaşamaya, senin yolunda yü-
rümeye söz verdik. Kalplerimizi tevhid, 
samimiyet ve güzel ahlak ile tezyin eyle, 
bizleri ahdinde sebat gösterenlerden 
eyle Allah’ım! Sa’y ile hakikâte koştuk, 
çaresizliği ve ümitsizliği iman ile aştık. 
Hâcer validemiz gibi yüreklerimizi sana 
açtık. İsmaillerimizi, rahmet ve kudreti-
ne teslim ettik. Bizi ve nesillerimizi âb-ı 
hayatınla rızıklandır. Bizi haktan ve ha-
kikatten ayırma. Bizi çaresiz, kimsesiz, 
sahipsiz, yardımsız bırakma Allah’ım.
Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi 
Rabbimiz! Şu anda üzerinde bulundu-
ğumuz bu topraklar bir zamanlar senin 
son peygamberini ağırlamıştı. Resûl-i 
Ekrem efendimiz işte bu meydanda on 
dört asır evvel, yüzbini aşkın Müslüma-
na irad ettiği veda hutbesinde; ‘Ey in-
sanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız 
da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap 
olmayanın Arab’a; beyazın siyaha, siya-
hın da beyaza, takva dışında bir üstün-
lüğü yoktur.’ buyurdu. Dillerin, renkle-
rin, statülerin, imkânların asla üstünlük 
sebebi sayılamayacağını, Allah katında 
yegâne ölçünün “takva” olduğunu bü-
tün dünyaya ilan etmişti. İnsanlığın 
yeniden cahiliye anlayışına kapıldığı 
bir çağda, kalbimizde, aramızda ve bü-
tün yeryüzünde takvayı ölçü edinmeyi 
bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri kibir-
den, üstünlük kuruntusundan kurtar, 
muttakilerden eyle Allah’ım! 
Peygamber Efendimiz; ‘Kimin üze-
rinde bir emanet varsa, onu sahibine 
versin.’ buyurdu. Hak duyarlılığını yi-
tirdik. Kul hakkını gözetemedik. Nice 
günahlar yüklendik. Bizi bütün yükle-
rimizden arındır. Elinden ve dilinden 
emin olunan kimseler eyle Allah’ım! 
Emanete riayet edenlerden, ahde vefa 
gösterenlerden, sözüne sadık kalanlar-
dan eyle Allah’ım. Huzuruna kul hak-
kından arınmış olarak çıkabilenlerden 
eyle Allah’ım. Bizleri borç yükü altında 
ezilmekten kurtar Allah’ım! Peygam-
berimiz; ‘Ey İnsanlar iyi biliniz ki, bu 
günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, 



H A B E R  B Ü L T E N İ

 30
EK İM 2018    SAYI :334

bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, 
bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; 
canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle 
mukaddestir, saygındır, her türlü sal-
dırıdan emindir.’ buyurdu. Malımıza, 
canımıza, onurumuza, kardeşlerimize 
ve kardeşliğimize kastedenlere fırsat 
verme Allah’ım!
Resul-i Ekrem Efendimiz, bu meydan-
da, cahiliye devrinin kan davalarını 
ayaklarının altına aldığını yeryüzüne 
ilan etti. Haksız yere kan dökenlere, 
intikam peşinde koşanlara, kan davası 
güdenlere fırsat verme Allah’ım! Bu-
gün yeryüzünde yoksulluk ve sefaletin 
en büyük sebebi olan, bereketi, emeği, 
hakkı yok eden faiz illetini kaldırdığını 
buradan ilan etti. Her türlü sömürüden, 
sömürü aracı olan faizden, tüketim çıl-
gınlığından, israftan, dünyevileşmeden 
ve maddeperestlikten bizleri muhafaza 
eyle Allah’ım! 
‘Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet 
edin. Onlarla iyi geçinin. Bu hususta 
Allah’tan korkun. Siz kadınları Allah’ın 
emaneti olarak aldınız ve onları Allah’ın 
adıyla kendinize helal kıldınız.’ buyurdu 
Efendimiz. Bizi, eşlerine iyi davranan-
lardan, emanete gözü gibi bakan, onları 
koruyanlardan eyle Allah’ım!
Rabbimiz, bu mübarek şehirde 14 asır 
önce Allah’ın Rasûlü ve onun ashabı, İs-
lam yolunda, hak-hakikat uğrunda nice 
çileler çektiler, nice zorluklar yaşadılar. 
Sabrettiler, mücadele ettiler, hicret et-
tiler ama asla vazgeçmediler. Bizlere de 
tevhid, vahdet ve adalet yolunda aynı 
inanç, azim ve sabırla yürümeyi na-
sip eyle Allah’ım. Allah’ım, bizleri Hz. 
Ebukekir gibi dosdoğru olanlardan, Hz. 
Ömer gibi adalete bağlı kalanlardan, 
Hz. Osman gibi iffet ve hayâ ile yaşa-
yanlardan, Hz Ali gibi ilim ve cesaret 
sahibi olanlardan eyle Allah’ım. Hz. Ha-
tice, Hz. Sümeyye, Hz. Âişe, Hz. Fatıma 
ve diğer bütün annelerimiz gibi, asaleti, 
iffeti, sadakati ve fedakârlığı kuşanan-
lardan eyle Allah’ım. Ey bizlere nasıl duâ 
edeceğimizi öğreten Rabbimiz! Senin 
ayetlerinle sana yalvarıyoruz:
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötü-
lüklerimizi ört. Canımızı iyilerle bera-
ber al Allah’ım!
Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile 
bize vadettiklerini lutfeyle. Kıyamet 
günü bizi rezil etme. Allah’ım! Rab-
bimiz, eğer unutur ya da yanılırsak, 

bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, 
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır 
yükler yükleme. Rabbimiz! Bize taşıya-
mayacağımız şeyleri de yükleme! Bizi 
affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim 
Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna kar-
şı bize yardım eyle Allah’ım.” Ey Pey-
gamber göndermekle insanlığın yolunu 
aydınlatan Rabbimiz!
Habib-i edibinin yakarışıyla sana dua 
ediyoruz: Allah’ım! Bize imanı sevdir 
ve güzel göster. Küfürden, fasıklıktan 
ve isyandan uzaklaştır. Bizi doğru yol-
da olanlardan eyle. Allah’ım! Faydasız 
ilimden, korkmayan kalpten, doyma-
yan nefisten ve kabul olmayan duadan 
sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle yâ Rab! 
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirk-
ten, İslam’ın emir ve yasaklarına karşı 
gelmekten, nifaktan ve kötü ahlaktan 
sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. 
Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, 
sözümüzü yalandan, gözümü haram-
dan muhafaza eyle Allah’ım! Bizlere 
helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, 
emrine itaat ederek günahlardan uzak 
kalmayı nasip eyle ve lütfunla bizleri 
kimseye muhtaç eyleme Allah’ım! Bizle-
ri zalim olmaktan da mazlum olmaktan 
da muhafaza eyle, zalimin karşısında 
mazlumun yanında olanlardan, iyili-
ği emredip kötülüğü nehyedenlerden, 
hakkın tarafını tutanlardan, adalet, ah-
lak ve merhamete çağıranlardan eyle 
Allah’ım! Ey sonsuz rahmet ve merha-
met sahibi Rabbimiz!
Senden ailemiz, evladımız, yakınları-
mız ve dostlarımız için hayırlar murad 
ediyoruz. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve 
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve 
bizi muttakilere önder eyle. Yâ Rab! 
Annemizi, babamızı, eşimizi, çocukla-
rımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, 
dostlarımızı ve bütün müminleri affey-
le. Rahmetini onların üzerinden eksik 
eyleme Allah’ım! Allah’ım! Evlerimizi, 
ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, 
sekinet ve meveddet mekânları eyle. 
Fedakâr eşlerimizi cennetinle müşerref 
eyle. Bizleri eşlerine iyi davrananlar-
dan eyle yâ Rabbi! Evlenecek kardeşle-
rimize, kendileriyle huzur bulacakları 
sâlih ve sâliha eşler nasip eyle Allah’ım! 
Allah’ım! Çocuklarımızı bize, milleti-
mize ve insanlığa hayırlı eyle! Kur’an ve 
sünnet üzere bir hayat yaşamalarını na-
sip eyle. Onları kazalardan, belalardan, 

kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, kötü 
çevrelerden, batıl akımlardan, her türlü 
dertten ve şerden muhafaza eyle. Onla-
ra helal, bereketli bol rızıklar ihsan eyle. 
Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle 
Allah’ım! Çocuklarımıza, gençlerimize 
zihin açıklığı ver, derslerinde ve çalış-
malarında başarılar ihsan eyle. İzzet ve 
ikbal bahşeyle Allah’ım. Onları hayırlı 
işler yapmaya muvaffak eyle Allah’ım! 
Çocuklarımızın mürüvvetini göster, 
acılarını yaşatma, yüzlerini hep güldür, 
umutlarını söndürme Allah’ım!
Evlat hasretiyle yanıp tutuşan kulları-
na hayırlı çocuklar nasip eyle Allah’ım! 
Bizden dua bekleyen kardeşlerimizin 
hayırlı dileklerini kabul eyle, onları da 
mağfiret eyle Allah’ım! Vahyin diyarı 
diye, peygamber şehri diye, geçmişten 
bugüne içinde bulunduğumuz bu kut-
sal beldelere, harameynişşerifeyne hiz-
met edenleri bahtiyar eyle Allah’ım. Yâ 
Rabbe’l-âlemîn! Asırlardır yüce dinimiz 
İslam’ın yolunda insanlığa hizmet et-
miş, çaresizlerin umudu, mazlumların 
sığınağı, kimsesizlerin hamisi olmuş 
aziz milletimizi ilelebet payidar eyle, 
izzet ve kudretini daim eyle Allah’ım! 
Allah’ım, izzet ve şerefimizi, onur ve 
haysiyetimizi çiğnetme! Milletimizin 
bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliği-
mizi bozacak her türlü dâhilî ve haricî 
düşmanlardan milletimizi, memleketi-
mizi, âlem-i İslam’ı halâs ve emin eyle! 
Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa 
karşı bizlere ferâset ve basiret ihsan eyle 
Allah’ım! Çeşitli bahanelerle ülkemizi 
zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve 
istikbalimize kastedenlere, varlığımı-
za ve vatanımıza göz dikenlere fırsat 
verme! Zalimlerin, hainlerin, kâfirlerin 
kurdukları tuzakları kendi başlarına 
makûs eyle Allah’ım! Allah’ım, birlik ve 
beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi 
dâim ve bâkî eyle. Bölünüp, parçalan-
maktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya 
düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muha-
faza eyle Allah’ım!
Ülkesi, vatanı, namus ve mukaddesa-
tı için mücadele edenleri muvaffak ve 
muzaffer eyle. Ezan dinmesin, bayrak 
inmesin, vatan bölünmesin, namusu-
muz çiğnenmesin diye en aziz varlıkla-
rını bu yüce değerler uğruna feda eden, 
Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den 
İstiklal Harbine, Sakarya’dan 15 Tem-
muz’a bütün şehitlerimize rahmet eyle 
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Allah’ım! Gazilerimize sağlıklı, hayırlı 
ömür nasip eyle Allah’ım! Biz güven 
içinde olalım diye, terör örgütlerini yok 
etmek için mücadele ederken şehit olan 
yiğitlerimize, kahraman şehitlerimize 
rahmet eyle Allah’ım! Ey Yüce Rabbi-
miz! Biz kısık sesleriz… Minareleri sen, 
ezansız bırakma Allah’ım. Müslüman-
lıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bı-
rakma, Allah’ım. Bize güç ver… Cihat 
meydanını, pehlivansız bırakma Alla-
hım! Bilelim hasma, karşı koymasını, 
bizi cansız bırakma Allah’ım! Bizi sen, 
sevgisiz, susuz, havasız, vatansız bırak-
ma Allah’ım. Vatansız bırakma Allah’ım! 
Vatansız bırakma Allah’ım! Ülkemizi ve 
bütün İslam beldelerini her türlü se-
mavi ve arazi âfetlerden muhafaza eyle. 
Topraklarımızı verimli, ürünlerimizi 
bereketli eyle Allah’ım! Milletimizin 
birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve 
huzuru, insanlığın barış ve selameti için 
çalışan devlet büyüklerimize ve güven-
lik güçlerimize yardım eyle, onları her 
türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza 
eyle Allah’ım! 
Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce 
Rabbimiz! Suret-i haktan görünüp di-
nimizi istismar ederek aramıza fitne 
ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, 

devletimize ve milletimize ihanet eden-
lere fırsat verme Allah’ım! Senin adınla 
insanları aldatanların, inancı ve samimi-
yeti istismar edenlerin şerlerinden bizle-
ri, neslimizi ve ülkemizi muhafaza eyle 
Allah’ım! Yâ Rab! İslam beldelerinden 
acı, gözyaşı ve feryatlar yükseliyor. Ço-
cuklar yetim, anneler evlatsız, babalar 
çaresiz kalıyor. Gözü dönmüş zalimler 
İslam diyarlarında kötülük üzerine kötü-
lük yapıyor. Ebu Lehepler ölmemiş, Ebu 
Cehil kıtalar dolaşıyor. Kudüs işgal edili-
yor. Bağdat ve Şam yıkılıyor. Arakan’da, 
Doğu Türkistan’da masumlar katledi-
liyor. Zulme engel olamadık. Zalimleri 
durduramadık. Acziyetimizi ve mahcu-
biyetimizi sana arz ediyoruz. Ellerimizi 
açtık; senden af ve meded diliyoruz. 
Mazlumlara imdâd eyle Allah’ım! İmdâd 
eyle Allah’ım. İmdâd eyle Allah’ım! Maz-
lumlara imdad eyle. Arafat’ta açılan eller 
hürmetine, aşkından tutuşan gönüller 
hürmetine, samimiyetle yalvaran diller 
hürmetine, âlemlere rahmet olarak gön-
derdiğin habib-i edîbin hürmetine, var-
lığının, birliğinin, kudretinin nişanesi 
Kâbe-i Muazzam’a hürmetine, ülkemizi 
ve âlem-i İslam’ı çepeçevre saran kötü-
lükleri defeyle Allah’ım! Rabbimiz! Bize 
bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit 

kıl ve inkârcı topluma karşı bize yardım 
eyle Allah’ım! Zalim ve zorba güçlerin 
planlarına karşı bizi millet olarak güçlü 
eyle Allah’ım! 
Ey Rabbimiz, zulme ve katliamlara ma-
ruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, 
haneleri harab edilen, hakları hukukları 
ihlal edilen bütün kardeşlerimize yar-
dım eyle, bizleri de onlara yardımcı eyle 
Allah’ım! Yâ Rab! Ülkemizi, milletimizi 
ve tüm İslam beldelerini, zalimlerin zul-
münden, kâfirlerin küfründen, müna-
fıkların nifakından, hainlerin ihanetin-
den, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle 
Allah’ım! Yâ Rab, ‘Müminler ancak kar-
deştirler.’ buyurdun. Ümmet şuurumu-
zu zayıflatan ırkçılığa, mezhep, meşrep 
ve ideolojiler üzerinden fitne çıkaran 
odaklara karşı bizlere feraset, dirayet, 
güç ve kudret ver Allah’ım!
Bütün müminler olarak, hacda, beyti-
nin etrafında, bu meydanda yaşadığı-
mız kardeşlik duygusunu bütün İslam 
coğrafyasına taşımayı bizlere nasip 
eyle Allah’ım! Filistin’de, Keşmir’de, 
Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Halep’te, 
Şam’da, Gazze’de ve daha birçok maz-
lum diyarlarda garip kullarının sahibi 
sensin, yetim kullarının sahibi sensin, 
mahzun kullarının sahibi sensin, on-
ların yürekleri ile sana yalvarıyoruz. 
Masum ve mazlumların âhını zalimde 
bırakma Allah’ım! Masum ve mazlum-
ların âhını zalimde bırakma Allah’ım! 
Bize yol göster dinsin acılarımız 
Allah’ım. Yardımını lutfet silinsin göz-
yaşlarımız Allah’ım.
Ey insanı eşref-i mahlûkat kılan Rab-
bimiz! Bize verdiğin imkânları, senin 
rızana uygun kullanmayı bizlere nasip 
eyle. Bizi yeryüzünde imar ve ıslah için 
çalışan, marufu emreden, münkerden 
nehyeden hayırlı ümmet eyle Allah’ım!
Çocukların, kadınların, bütün insanla-
rın, korkusuz, kaygısız ve güven için-
de yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan 
ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, 
yeryüzünde yeniden iyiliği hâkim kıl-
mak için çalışmayı bize nasip eyle. Bu 
uğurda kudretinle bizleri muktedir 
eyle Allah’ım. Ey kalplerimize hükme-
den Rabbimiz! Tevfîkini bizlere refîk 
eyle. Kalplerimizi senin razı olduğun 
yöne çevir. Dünyanın geçici sevgisiyle 
kalplerimizi meşgul eyleme; ebedi ha-
yatın kalıcı sevgisine bizleri yönlendir 
Allah’ım. Kalplerimizi kin, nefret, kıs-



H A B E R  B Ü L T E N İ

 32
EK İM 2018    SAYI :334

kançlık gibi kirlerden ve her türlü kö-
tülükten arındır. Muhabbet, rahmet ve 
şefkatle tezyin eyle Allah’ım! Huzuruna 
durduğumuz Arafat’ta marifete ermeyi, 
Müzdelife’de rızana kavuşmayı, Mina’da 
sevgine ulaşmayı, cemeratta nefsani ve 
şeytani bütün engelleri aşmayı, kurban-
la kurbiyeti yaşamayı bizlere nasip eyle 
Allah’ım! Yıllardır hac hasretiyle ya-
nıp tutuşan, gözyaşları içinde ‘bana da 
hac ibadetini nasip eyle Allah’ım’ diye 
yalvaran kardeşlerimizi de davetinle 
müşerref eyle. Özlemini çekip imkân 
bulamayanları da hac sevabıyla taltif 
eyle Allah’ım! Bizimle yola çıkan ama 
Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeş-
lerimize rahmet eyle Allah’ım.

Bu mukaddes mekândan, bu mübarek 
zamandan sana arz etmek için, hatimler 
okuyan, salât ve selam gönderen, zikir 
ve tesbihatta bulunan bütün kardeşle-
rimizin ibadet, dua ve niyetlerini kabul 
eyle, umduklarına nail, korktuklarından 
emin eyle. Cümle geçmişlerimize rah-
met eyle Allah’ım! Hasta kullarına şifa-
lar, dertli kullarına devalar, borçlu kulla-
rına edalar ihsan eyle Allah’ım! Şu anda 
yapmış olduğumuz duamıza burada, 
ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde, 
âmin, âmin diyerek iştirak eden kardeş-
lerimizin gönüllerindeki hayırlı murat-
larını kendilerine lütfeyle Allah’ım!
Bizlere iman nimetini nasip eyledin. 
İmanla, izzetle, iffetle yaşamayı ve son 

nefesimizde kelime-i şehadet ki, buy-
run; Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eş-
hedü enne Muhammeden abdühû ve 
rasûlüh, diyerek can emanetini teslim 
etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım! Kur-
ban Bayramı’nı mübarek eyle, birlik ve 
beraberliğe, muhabbet ve kardeşliğe 
vesile eyle Allah’ım. Yıllardır hakiki 
manada bayram yapmaya hasret kalan 
Müslümanlar için bu bayramı imanın, 
güvenin, barışın ve huzurun bayramı 
eyle Allah’ım! Allah’ım! Haccımızı meb-
rur eyle. Sa’yimizi meşkur eyle. Günah-
larımızı affeyle. Akıbetimizi hayreyle. 
Ukbamızı cennet eyle! Vakfemizi kabul 
eyle Allah’ım! Âmin, âmin, âmin, Yâ 
Rabb’el Âlemîn.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Suudi Arabistan Kralı Selman 

bin Abdülaziz Al Suud’un, hac farizasını 
yerine getiren devlet başkanları, İslami 
şahsiyetler ve hac heyet başkanlarının 
bayramlarını kutlamak için Mina’daki 
Krallık Sarayı’nda düzenlediği, ‘Gele-
neksel Bayramlaşma Töreni’ne katıldı. 
Başkan Erbaş, bayramlaşma töreninde 
yaptığı konuşmada, İslam âleminin ara-
larında birlik, beraberlik ve kardeşlik an-
layışının daha da kökleşmesine ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Hac heyet başkanları 

Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un düzenlediği bayramlaşma töreninde konuştu
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adına bir konuşma yapan Erbaş, İslam 
âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ede-
rek, “Yüce Mevla’dan bu bayramın İslam 
âlemine hayırlar getirmesini, nice bay-
ramlara sağlık, afiyet ve bereketle tekrar 
kavuşmayı niyaz ederim.” dedi. “İslam 
âlemi olarak aramızda birlik, beraberlik 
ve kardeşlik anlayışının daha da kök-
leşmesine ihtiyacımız var.” diyen Erbaş, 
“Hac, Arefedir yani ‘tanışmaktır.’. Yüce 
Allah Kur’an-ı Kerim’de, ‘Ey insanlar, 
sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara 
ve boylara ayırdık. Allah katında sizin 
en değerliniz en takvalı olanınızdır. Mu-
hakkak Allah bilendir, haberdar olandır.’ 
buyurur.” diye konuştu. Allah katında 
en sevimli ve en kutsal beldede bulun-

duklarını belirten Başkan Erbaş konuş-
masında, Peygamber Efendimizin Veda 
Hutbesinden bir bölüme yer vererek 
şöyle devam etti: “Arap’ın Arap olmaya-
na, Arap olmayanın da Arap üzerinde üs-
tünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin 
siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenli 
üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstün-
lük ancak takvada, Allah’tan korkmakta-
dır. Allah yanında en kıymetli olanınız, 
O’ndan en çok korkanınızdır. Tebliğ 
ettim mi? Dediler ki, Allah Resulü teb-
liğ etmiştir. Sonra dedi ki: Bugün hangi 
gündür? Ashap, bugün haram gündür 
dediler, sonra dedi ki: Bu ay hangi aydır? 
Ashap bu ay haram aydır dediler, sonra 
dedi ki: Peki bu belde? Ashap, bu belde 
haram beldedir dediler, sonra dedi ki: 

Yüce Allah da kendi aranızda, kanları-
nızı, mallarınızı ve namuslarınızı, bu-
günün, bu ayın ve bu beldenin haram-
lığı gibi haram kılmıştır. Tebliğ ettim 
mi? Dediler ki; evet Allah Resulü tebliğ 
etmiştir. Dedi ki: Sizden işiten işitme-
yene bildirsin.” Başkan Erbaş sözlerini, 
“Yüce Mevla’dan, bu kutsal beldeleri ve 
tüm İslam ülkelerini, her türlü fitne ve 
kötülüklerden korumasını, tüm İslam 
ülkelerindeki Müslümanları en doğru 
yola iletmesini niyaz ederim. Allah’ım, 
haccımızı mebrur, say’imizi meşkur, gü-
nahlarımızı mağfur ve amelimizi mak-
bul eyle. Allah’ım! Senin evini ziyarete 
gelen misafirlerine, ülkelerine sağlık ve 
afiyetle dönmelerini nasip eyle.” niyaz-
larıyla tamamladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Ali Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini 
ziyaret ederek personel ve hastalarla 
bayramlaştı. Bakan Gül ve Başkan Er-
baş, acil serviste ayakta tedavi gören ve 
polikliniklerde muayene olanlar ile göz-
lem altında tutulan hastalarla görüşe-
rek bayramlarını tebrik ettiler. Hastane 
personeli ile de bayramlaşan Bakan Gül 
ve Başkan Erbaş, Başhekim Mehmet 
Rıdvan Yalçın’dan hastane ve hastalar 
hakkında bilgi aldı.

Mekke’de basın mensuplarıyla bay-
ramlaşan Diyanet İşleri Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, 
Türkiye Diyanet Vakfının, ‘Vekâletle 
Kurban Kesim Programına’ yapılan 
bağışların 425 bine ulaştığını söyledi. 
Din Hizmetleri Ataşeliğinde gerçekle-
şen bayramlaşmada konuşan Başkan 
Erbaş, “Bayramınızı tebrik ediyorum. 
Aziz milletimizin ve yeryüzündeki bü-
tün Müslüman kardeşlerimizin müba-
rek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik 
ediyorum.” dedi. “Büyük bir ibadetin 
ardından, büyük bir bayramda, mü-
barek bir mekânda bir aradayız. Bunu 
bize nasip eden Rabbimize hamdolsun. 
Haccınız mebrur olsun, Allah ibadet ve 
dualarınızı kabul eylesin.” temennisin-

de bulunan Başkan Erbaş şöyle konuş-
tu: “Bayramlar sevinç, muhabbet, sılayı 
rahim günleridir. Bayramlar, birliğin ve 
beraberliğin, sevincin ve muhabbetin 
arttığı günlerdir. Bayramlar, bizleri fıt-

ratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik 
bağlarımızı güçlendiren, paylaşma ve 
dayanışma ruhumuzu geliştiren gün-
lerdir. Onun için bu kutlu zamanları 
fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız, 

Diyanet Mekke Hastanesinde bayramlaşma

Mekke’de basın mensuplarıyla bayramlaştı

Başkan Erbaş: Bayramı tatil için değil, sılayı rahim için kullanalım
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3 bin metre kare alana sahip Diyanet 
Medine Mutfağında, günlük 14 bin 

kişilik yemek çıkarma kapasitesinin 
olduğunu ifade eden Medine Ayniyat 
ve İaşe Ekip Başkanı Dr. Mehmet Ali 
Aytekin, Medine’ye gelen hacılar için 
sabah kahvaltısı ile birlikte öğlen ku-
manyası ve akşamları da sıcak yemek 
çıkardıklarını kaydetti. Yemeklerin, 
diyetisyenlerin kontrolünde hazırlan-
dığını dile getiren Aytekin, otellerde 
yemek dağıtılan yerleri ve yemeklerin 
nasıl sunulduğunu sürekli kontrol et-
tiklerini belirtti. Hacıların karşılaşabi-
lecekleri sağlık sorunlarına karşılık tüm 
tedbirleri aldıklarını ifade eden Medine 
Sağlık Ekip Başkanı İbrahim Yılmaz da 
Diyanet Medine Hastanesinin, bu yıl 
yeni binasında hizmet verdiğini söyledi. 
KBB, dâhiliye, ortopedi, göz, psikiyatri, 

kardiyoloji, radyoloji, kadın doğum, in-
taniye, göğüs hastalıkları ve üroloji po-
likliniklerinin yanı sıra bu yıl diş polikli-

niğinin de hizmete girdiğini ifade eden 
Yılmaz, 3 ambulans ile 24 saat boyunca 
acil servis hizmeti verdiklerini belirtti.

yakınlarımız ve komşularımızla hemhâl 
olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç ye-
tim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizleri 
ziyaret etmek suretiyle onların gönlünü 
almalıyız. Hem çok önemli bir ibadeti 
yerine getiriyoruz hem de bu vesileyle 
aramızdaki muhabbeti, sevgiyi ve say-
gıyı geliştirmeye çalışıyoruz. Bayramlar 
hep beraber sevince dönüşürse hakiki 
manada bayram olur. Dolayısıyla bay-
ramın neşesini çoğaltmalı ve her yere 
taşımalıyız.”
TDV’nin vekâletle kurban 
programına yoğun ilgi
Kurban Bayramı’nın paylaşmaya ve da-
yanışmaya vesile olduğunu ifade eden 
Başkan Erbaş, “Dünyanın pek çok ye-
rinde yıl boyunca sofrasına bir lokma 
et girmeyen insanlar var. Şu anda ülke-
mizden sivil toplum kuruluşları, yüzler-
ce ülkede ve ülkemizde, yüzlerce ilçede, 
kasabada, köyde vekâletle kendilerine 
emanet edilmiş kurbanları dağıtıyorlar. 
Bu gerçekten bir gönül işidir.” dedi. 400 
kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllü-
lerinin 143 ülkede, milletin vekâletle 
emanet ettiği kurbanları yerine ulaş-
tırmaya çalıştığını dile getiren Başkan 
Erbaş, “Milletimizin vekâletle TDV’ye 
emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 
bine ulaşmıştır. Bu, Diyanet tarihinin 
en yüksek rakamıdır. Bu da milletimizin 
vekâletle bize verdiği bu kurbanları en 
güzel bir şekilde ulaştırma noktasında 
gayretimizi artırıyor.” şeklinde konuştu. 

TDV’ye yapılan vekâletle kurban bağı-
şının rekor denebilecek düzeyde olma-
sının iki önemli şeyi ortaya koyduğuna 
işaret eden Erbaş, “Birincisi, milletimi-
zin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her 
geçen yıl veren el olma noktasındaki 
anlayışının geliştiğini gösteriyor. Hatta 
kendi sıkıntıları olsa dahi diğerkâmlık 
yapıp başkalarına yardım etmeyi ön-
celediğini gösteriyor. İkincisi ise hal-
kımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımıza 
ve TDV’ye olan güveninin ne kadar üst 
seviyede olduğunu gösteriyor. Bu vesi-
leyle tüm milletimize şükranlarımı arz 
ediyorum.” dedi.
Milletimizin iyilik eli mazlum 
coğrafyalara umut oluyor
“Bu kurban ve yardım faaliyetleri elbet-
te muhtaçların sofrasına bereket olu-
yor. Onların yüzünü güldürüyor. Ama 
ben bundan daha önemli bir etkisine 
dikkatinizi çekmek istiyorum.” diyen 
Erbaş, “Yapılan çalışmalar ve milletimi-
zin iyilik eli mazlum coğrafyalara umut 
oluyor. Milletimizin o bölgelerde bu-
lunması, hep sömürüye maruz kalmış, 
gelecek umudunu kaybetmiş, sahip-
sizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim 
olmuş coğrafyalara geleceğe dair, inanç, 
azim ve heyecan aşılıyor. Onlar her yıl 
bizi bekliyor. Nitekim biz o coğrafyalar-
da, Türkiye gibi büyük bir devleti ken-
dilerinin yanında görünce nasıl gözleri-
nin parladığını, heyecan ve umutlarının 
nasıl yeşerdiğini görüyoruz. İslam’ın 

paylaşma ve dayanışma dini olduğu 
gerçekliğini bir kez daha anlamış oluyo-
ruz. Dolayısıyla tekrar ifade edeyim ki, 
bu sadece bir miktar etin paylaşılması 
değildir. Şu anda ülke içinde ve dışında 
milletimizin fertlerinin, TDV gönüllü-
lerinin o bölgelerde bulunmuş olması, 
mazlum ve mağdurların geleceğe dair 
umudunu ve inancını diri tutmakta-
dır.” dedi. TDV’nin yürüttüğü ‘Vekâletle 
Kurban Programına’, devlet büyükle-
rinin verdiği desteği hatırlatan Başkan 
Erbaş, “Bu vesileyle Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımızın 
vekâletle kurban organizasyonuna, 
kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her 
türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM Baş-
kanı Binali Yıldırım’a, bakanlara, mil-
letvekillerine, sanatçılara, sporculara, 
bürokratlara, valilere ve kaymakamlara, 
il ve ilçe müftülerine şükranlarımı arz 
ediyorum. Büyük bir özveri ile bu iyi-
lik organizasyonunda çalışan Başkan-
lığımız ve TDV mensuplarına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Arafat’tan döndükten sonra 3 hacının 
hayatını kaybettiğini bildiren Başkan 
Erbaş, Türk hacılardan toplam 24 ha-
cının vefat ettiğini belirtti. Toplantıya, 
Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile 
Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve Umre 
Hizmetleri Genel Müdürü Enver Gü-
nenç de katıldı.

Medine’de yemekler diyetisyenlerin kontrolünde hazırlandı
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Çanakkale’de, 'Anafartalar Zaferi’ kutlandı

Çorum’da cami ve spor oyunları ödül töreni

Çanakkale İl Müftülüğü, ‘10 Ağustos 
Anafartalar Zaferi’nin 103. yıldö-

nümü nedeniyle, Gelibolu Yarımadası 
Conkbayırında bir tören düzenledi. Ça-
nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı tarafından düzenlenen tö-
rene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Vali Orhan Tavlı, Gelibolu 
II. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai 
Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 
din görevlileri, gaziler ve vatandaş-
lar katıldı. Kabatepe Mesire alanında 
devam eden programda konuşan Ça-
nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir, günün anlam 
ve önemini anlattı. Vatandaşlarımızın 
ilgiyle takip ettiği törende şehitlerimiz 
için din görevlileri tarafından Kur’an-ı 
Kerim tilavet edildi ve Mevlid-i Şerif 

okundu. İl Müftü Vekili Mehmet Ali 
Bal’ın duası, mehteran gösterisi ve ilahi 
dinletileriyle program sona erdi. Diğer 
yandan İl Müftülüğü Konferans Salo-
nunda, ‘Yaz Kur’an Kursları Kız ve Er-
kek Öğrencileri Dinî Bilgiler Yarışması’ 
yapıldı. Yarışmada; Mecidiye yaz Kur’an 
kursundan Lena Okumuş birinci, Seyi-
tonbaşı yaz Kur’an kursundan Kardelen 
İremsu Özdemir ikinci ve Cevatpaşa 
yaz Kur’an kursundan Ayşe Nisa Doğan 
ise üçüncü oldu. Yarışmanın il finalinde 
ise Lapseki Gazi Süleyman Paşa Camii 
yaz Kur’an kursu öğrencisi Ayşe Yıldız 
il birincisi oldu. Yaz Kur’an kurslarına 
devam eden erkek öğrenciler arasında 
düzenlenen dinî bilgiler yarışmasında 
ise Mecidiye Camii yaz Kur’an kursun-
dan Fatih Çoban birinci, Karacaören 
Camii yaz Kur’an kursundan Yiğit Emre 

Alaca ikinci, Tacettin Aslan Camii yaz 
Kur’an kursundan Faruk Kerem Çabuk 
ise üçüncü oldu. Erkekler il finalinde ise 
Gelibolu Evreşe Yeni Mahalle Camii yaz 
Kur’an kursu öğrencisi Nihatcan Yahşi 
birinci oldu. Öte yandan Tacettin As-
lan Camiinde ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ 
yapıldı. Hafızlığını tamamlayan Musta-
fa Bilâl Çelik ve Tarık Buğra Çelik için 
yapılan hafızlık merasimine, İl Müftü 
Vekili Mehmet Ali Bal, din görevlileri 
ve vatandaşlar katıldı. Programda bir 
konuşma yapan İl Müftü Vekili Meh-
met Ali Bal, hafızlığın önemini anlattı. 
Çanakkale İmam-Hatip Lisesinde öğ-
renim gören genç hafızlara hediyelerin 
takdim edilmesiyle program sona erdi. 
Ayrıca, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haf-
tası’ etkinlikleri çerçevesinde, İl Müftü-
lüğü Konferans Salonunda, dinî bilgiler 
yarışması yapıldı. İl Müftü Yardımcısı 
Mehmet Ali Bal, İl Müftü Yardımcısı Dr. 
Hamza Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi 
Yunus Akyürek’in komisyon üyeliğini 
yaptığı yarışmaya, il genelinde görev 
yapan din görevlileri katıldı. Yarışmanın 
sonucunda, Gelibolu Bayramiç Köyü 
Camii İmam-Hatibi Hakan Doğan il 
birincisi oldu. Yarışmaların sonunda 
dereceye giren öğrencilere ve din görev-
lilerine çeşitli hediyelerin takdim edil-
mesiyle programlar son buldu.

Çorum İl Müftülüğü ve Çorum Be-
lediyesinin ortaklaşa düzenlediği, 

‘3. Cami Çocukları Spor Oyunları’nda 
dereceye girenlere  ödülleri dağıtıldı. 

Akşemsettin Camii bahçesinde düzen-
lenen ödül törenine,  Başkanlığımız 
Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha 
Bilgiç, Diyanet İşleri Uzmanı Yasemin 

Çekiçoğlu, Belediye Başkan Vekili Ah-
met Yabacıoğlu, İl Müftüsü Dr. Ahmet 
Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Haşim Eğer, STK temsilcileri, din 
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Hatay’da yaz Kur’an kursları arası bilgi yarışması

Kayseri’de yaz Kur’an kursları arası dinî bilgiler yarışması

Hatay İl Müftülüğü, öğrencilerin yaz 
Kur’an kurslarına ilgisini artırmak, 

daha etkin ve verimli eğitim vermek 
amacıyla, kurslarda eğitim gören öğren-
ciler arasında bilgi yarışması düzenledi. 
Kız ve erkek öğrenciler olmak üzere iki 
kategoride yapılan yarışma, İl Müftü-
lüğü Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. Yarışmada sorular, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak 
dağıtılan ‘Dinimi Öğreniyorum’ adlı ki-
tap ile Kur’an-ı Kerim ve tecvit, namaz 
duaları ve surelerin anlamlarından so-
ruldu. 14 ilçeden toplam 28 öğrencinin 
katıldığı yarışmayı, öğrenciler ve veli-
ler ilgiyle takip etti. Yarışma sonunda, 
kız öğrencilerde Yayladağı’ndan Emine 
Aktaş birinci, İskenderun’dan Rumeysa 

Kıllı ikinci, Samandağ’dan Ümmihan 
Turkut ise üçüncü oldu. Erkek öğren-
cilerde ise Yayladağı’ndan Şevket Saçlı 
birinciliği elde ederken, İskenderun’dan 
Ali Kerem Halil ikinci, Samandağ’dan 
Ali Can Göbelek ise üçüncü oldu. De-
receye giren öğrencilere çeşitli ödüller 
ile birlikte Başkanlığımız yayınların-
dan kitap seti hediye edildi. Programda 
bir konuşma yapan İl Müftüsü Hamdi 
Kavillioğlu, “Meşguliyetlerin en güzeli 
Kur’an-ı Kerim’le olan meşguliyettir. 
Sizler bu yaz, bu güzelliği ve zenginli-
ği yaşadınız. Önemli olan ömür boyu 
Kur’an’ı kendimize rehber edinmektir. 
Tatillerinden feragât ederek kurslara 
devam eden siz öğrencilerimizi tebrik 
ederim. Sizleri yaz Kur’an kurslarına 

gönderen anne-babalarınızı ve öğretici-
lerimizi tebrik ediyorum.” dedi.
Diğer yandan ‘Camiler ve Din Görev-
lileri Haftası’ etkinlikleri kapsamında, 
kız Kur’an kursu öğreticileri arasın-
da düzenlenen, ‘Kur’an-ı Kerim’i Gü-
zel Okuma Yarışması’nın bölge finali 
Hatay’da yapıldı. Müftülük Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve 
Kıraat Kurulu Üyesi Halil Tenger’in jüri 
başkanlığını yaptığı yarışmada, İl Müftü 
Yardımcıları Mehmet Emin Okuyucu 
ve Nazife Sağlamoğlu, İskenderun Vaizi 
Mehmet Altunal ve İl Müftülüğü Din 
Hizmetleri Uzmanı Gürcü Bilgin juri 
üyesi olarak görev aldı. Değerlendirme 
sonunda, Hatay Kur’an Kursu öğreti-
cilerinden Esra Aydın birinci olurken, 
Mersin Kur’an Kursu öğreticilerinden 
Ayşe Özdemir ikinci, Adana Kur’an 
Kursu öğreticilerinden Nuriye Ergin de 
üçüncü oldu. Programda bir konuşma 
yapan İl Müftüsü Kavillioğlu, Karaman, 
Hatay, Adana, Mersin, Kilis, Kahraman-
maraş ve Osmaniye olmak üzere, 7 il bi-
rincisinin yarışmaya katıldığını belirtti. 
Yarışmaya katılan bütün Kur’an kursu 
öğreticilerine, İl Müftülüğü tarafından 
çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle 
program sona erdi.

Kayseri İl Müftülüğü, yaz Kur’an kurs-
larına ilgiyi artırmak ve öğrencileri 

dinî bilgiler öğrenmeye teşvik etmek 
amacıyla, ‘Yaz Kur’an Kursları Arası 
Kur’an-ı Kerim ve Dinî Bilgiler Yarışma-
sı’ düzenledi. İl merkezi ve 16 ilçe yaz 
Kur’an kursları arasında düzenlenen 
yarışmada, dereceye giren erkek ve kız 
öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Öğ-
rencilere, Başkanlığımız yayınlarının 
yanı sıra, birincilere 500, ikincilere 400, 
üçüncülere 300 TL ödül verildi. Yarış-

görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. 
Programda, Daire Başkanı Saliha Bilgiç, 
İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Beledi-
ye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Haşim Eğer kısa birer konuşma yaparak 
organizenin önemine dikkat çektiler. 
Bu yıl dört branşta düzenlenen ‘Cami 
Çocukları Spor Oyunları’nda toplam 
821 öğrenci mücadele etti. Oynanan 

final maçı ile sona eren oyunlarda, ka-
tegorilerinde ilk dört sırayı alan sporcu-
lara madalyaları takdim edildi. Çorum 
Belediyesi de öğrencilere toplam 96 bi-
siklet hediye etti.
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Siirt’te yaz Kur’an kursu öğrencileri bisikletle ödüllendirildi

Dulkadiroğlu’nda yaz Kur’an kursu kapanış programı

‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın 
Neşesi’ sloganıyla, Siirt İl Müftü-

lüğüne bağlı cami ve Kur’an kursların-
da açılan yaz kurslarına devam eden 
öğrenciler için mezuniyet töreni dü-
zenlendi. Tören, Kur’an-ı Kerim’i güzel 
okuma ve dinî bilgiler yarışmalarında 
birinci olan merkez ilçe ve ilçe birinci-
leri arasında yapılan final yarışmasıyla 
başladı. Yarışmaya, Vali Ali Fuat Atik, 
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat 
Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili 
Cemalettin Erdemci, Siirt Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İh-
san Süreyya Sırma, Siirt Müftüsü Ah-
met Altıok, din görevlileri, vatandaşlar 
ve öğrenciler katıldı. Tügva Konferans 
Salonunda gerçekleşen yarışmanın Jüri 
Başkanlığını İl Müftüsü Ahmet Altıok, 
jüri üyeliğini ise Müftü Yardımcısı Meh-
met Şirin Ayral ve Vaiz Mustafa Demi-
rel yaptı. Değerlendirmeler sonunda 
Kızlarda Siirt merkezden Zeynep Barlas 

birinci, Baykan’dan Kader Hazar ikinci, 
Eruh’tan Zehra Nas da üçüncü oldu. 
Erkeklerde ise Tillo’dan Muhammed 
Yetkin birinci, Şirvan’dan Cihat Çeçen 
ikinci, Siirt merkezden Burhan Tanrıya-
tapan üçüncü oldu. Yarışmada dereceye 
giren kız ve erkek öğrencilere, Siirt Bele-
diyesi tarafından üzerinde Türk bayrağı 
asılı bisiklet hediye edildi. Programda 
bir konuşma yapan İl Müftüsü Altıok, 
Siirt’te yaz Kur’an kurslarına 20 bin öğ-
rencinin katıldığını; gelecek yıl 100 bini 
aşkın öğrenciyi yaz Kur’an kurslarına 
kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 
15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen 
Müftü Altıok, o ruhla yeni nesiller yetiş-
tirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi. 
Siirt İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İhsan Süreyya Sırma da yaptığı konuş-
mada, öğrencileri tebrik ederek kendi 
yazdığı kitabını hediye etti. Vali Ali Fuat 
Atik ise konuşmasında, Kur’an-ı Kerim 
öğrenmek ve verdiği mesajı kavramak 

gerektiğini belirterek, yaz Kur’an kursla-
rına katılan tüm öğrencileri tebrik etti. 
Törenin sonunda dereceye giren öğ-
rencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. 
Diğer yandan Siirt İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, 
din görevlilerine yönelik bir konferans 
verdi. Çarşı Camiinde gerçekleştirilen 
programa, Siirt Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Cemalettin Erdemci, İl Müftüsü 
Ahmet Altıok, Müftü Yardımcısı Meh-
met Şirin Ayral ve din görevlileri katıldı. 
Sırma konferansta yaptığı konuşmada, 
“İslam’ın ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin 
görevlisi, mutlaka çok okuyan, dinini 
en ince teferruatına kadar araştıran, 
inceleyen birisi olmak durumundadır. 
Kendinden beklenen hizmeti suna-
bilmesi ve İslam’ı doğru anlatabilmesi 
için mutlaka onu iyi bilmesi gerekir. 
Yaşadığımız bu çağda teknolojinin de 
sunduğu imkânlarla insanlar her türlü 
bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşabilmek-
tedir. İnsanlar hem daha çok soruya sa-
hip olmakta, hem de konuları daha çok 
sorgulayabilmektedir. Böylesine hızlı 
bir atmosferin içinde muhakkak ki din 
görevlisi de çok okuyacak ve çok araş-
tıracak, verilen görevi eksiksiz şekilde 
yerine getirecektir.” dedi.

mada kızlarda, Melikgazi Ağırnas Kur’an 
Kursu öğrencisi Zehra Güven birinci 
olurken, Kocasinan Osmanlı Kur’an 
Kursu öğrencisi İlknur Çelik ikinci, De-
veli Şehit İmam Hüseyin Kur’an Kursu 
öğrencisi Güzide Özkan üçüncü oldu. 
Erkeklerde ise Talas Toki Camii Kur’an 
Kursu öğrencisi Ahmet Altuner birincili-
ği elde ederken, Melikgazi Genç Kaymek 
Toki öğrencisi Yusuf Ünal ikinci, Kocasi-
nan Zümrüt Camii Kur’an Kursu öğren-
cisi Zachariya İsmail Maimati üçüncü 
oldu. Yarışmanın ardından öğrencilere 
ödüllerini takdim eden İl Müftüsü Doç. 
Dr. Şahin Güven, yaz Kur’an kursları-

nın sonunda bu tür yarışmaların tertip 
edilmesi, öğrencilerin Kur’an’a ve dinî 
bilgilere ilgisini artırdığını; motivasyon-
larını yükselttiğini söyledi. Yarışmanın 
önemine değinen Güven, öğrencilerin 
hocalarını, anne-babalarını ve başarılı 
öğrencileri tebrik etti. Diğer yandan İl 
Müftülüğü ve TDV Kayseri Şubesince 
hazırlanan 12 tır ihtiyaç maddesi, Ah-
met İnci Camiinde düzenlenen törenle 
ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Hayırse-
verlere teşekkür eden İl Müftüsü Doç. 
Dr. Şahin Güven burada yaptığı konuş-
mada, “Yüce Mevlâ, mallarını, kazançla-
rını bereketlendirsin.” dedi. Programa, 

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 
Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, 
Özvatan İlçe Müftüsü Selami Kurt, STK 
ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı. Öte yandan İl Müftüsü Doç. Dr. 
Şahin Güven, Kocasinan Esenler Camii 
ve Melikgazi Takva Camii yaz Kur’an 
kurslarının kapanış programına katıldı. 
Tatilini camilere ve Kur’an kursuna ge-
lerek değerlendiren, Kur’an ve dinî bil-
giler öğrenen çocuklara teşekkür eden 
Güven, çocuklara Kur’an ve dinî bilgiler 
öğreten din görevlilerini de tebrik etti.

Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçe 
Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an 

kurslarında, ‘Camide Çocuk Sesi, Va-

tanımın Neşesi’ sloganıyla düzenlenen 
yaz Kur’an kursları sona erdi. Çok sa-
yıda öğrencinin Kur’an-ı Kerim ve dinî 

bilgiler öğrendiği kursların sona ermesi 
dolayısıyla, Müftülük Gençlik Koordi-
natörlüğü tarafından Abdülhamit Han 
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Fethiye’de Kur’an’a geçme merasimi

Camiinde bir program tertip edildi. Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve 
Dulkadiroğlu Belediyesinin katkılarıyla 
gerçekleştirilen programa, Dulkadiroğlu 
Belediye Başkanı Necati Okay, Kahra-

manmaraş İl Müftü Yardımcısı Süleyman 
Yavuz, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut 
Polat, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, 
Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve 

aileleri katıldı. Ziya Gökalp Kur’an Kur-
su öğrencilerinden Âdem Alparslan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan et-
kinlikte, Yaşar Gölcü Yaz Kur’an Kursu 
öğrencilerinin seslendirdiği ilahiler, ‘Bir-
likten Kuvvet Doğar’ isimli skeç gösteri-
si, Mehmet Emin Küpelikılıç’ın ‘Bayrak’ 
şiiri ile Şerefiye Camii Yaz Kur’an Kursu 
öğrencilerinin semazen gösterisi, da-
vetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Yahya 
Kemal Camii yaz Kur’an kursu öğrenci-
lerinin hazırladığı hadis okuma gösteri-
siyle devam eden program, Ziya Gökalp 
Kur’an Kursu öğrencilerinin hep birlikte 
okuduğu, ‘Rabbim Sana Çok Şükür Ol-
sun’ isimli ilahi, katılımcılarından büyük 
takdir topladı.

Muğla-Fethiye İlçe Müftülüğü Ka-
raçulha Fatih Camii Yaz Kur’an 

Kursuna devam eden 20 öğrencinin 
Kur’an’a geçmesi dolayısıyla bir mera-
sim gerçekleştirildi. Fahri Kur’an Kursu 
Öğreticisi Müjde Koyuncu’nun organi-
zasyonuyla gerçekleşen programda öğ-
renciler, yaz kursu süresince öğrendik-
lerini, merasime katılanlar huzurunda 
sergileme imkânı buldular. Programda 
bir konuşma yapan Kurs Öğreticisi 
Müjde Koyuncu, desteklerini esirgeme-
yen Fethiye İlçe Müftülüğüne, öğrenci 
velilerine ve öğrencilere teşekkür etti. 
Programın sonunda öğrencilere çeşitli 
hediyeler takdim edildi.

Kayseri-Kocasinan İlçe Müftülüğü, 
Zümrüt Camii yaz Kur’an kursuna 

devam eden öğrenciler için mezuniyet 
programı düzenledi. Programa, İl Müf-
tüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Gençlik Spor 
İl Müdürü Murat Eskici, Kocasinan İlçe 
Müftü Vekili ve Talas İlçe Müftüsü Esat 

Yapıcı, cami görevlileri, Kur’an kursu 
öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. 
Programda bir konuşma yapan Din Gö-
revlisi Mehmet İslamoğlu, kursa devam 
eden 450 öğrencinin, Kur’an-ı Kerim, 
dinî bilgiler ve Peygamber Efendimizin 
hayatını ve güzel ahlakını öğrendikleri-

ni söyledi. Çocuk olmanın güzelliğini ve 
masumiyetini anlatan İlçe Müftü Vekili 
ve Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı da yaz 
kursunda emeği geçen din görevlilerine 
teşekkür etti. Gençlik Spor İl Müdürü 
Murat Eskici de geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımıza yönelik yapılan çalış-
maların önemine vurgu yaptı. İl Müftü-
sü Doç. Dr. Şahin Güven ise çocukların 
kurslara devam etmelerini sağlayan ai-
leleri ve din görevlilerini tebrik etti. Gü-
ven, çocuklara, kurslardan öğrendikleri 
bilgileri ve kazandıkları güzellikleri de-
vam ettirmeleri, düzenli kılmaya başla-
dıkları beş vakit namazlarını aynı şekilde 
sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kocasinan’da yaz Kur’an kursları mezuniyet programı
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İstanbul-Maltepe İlçe Müftülüğüne 
bağlı Esenyurt Camiinde, yaz Kur’an 

kursunun sona ermesi dolayısıyla kapa-
nış programı düzenlendi. Etkinliğe, Mal-
tepe Müftü Vekili Mesut Taş, Müftülük 
Şefi Hamdi Dursun, din görevlileri, öğ-

renciler ve velileri katıldı. Programda ko-
nuşan Cami Görevlisi Ömer İnan, kursa 
devam eden öğrencilere, Kur’an-ı Kerim, 
itikat, ibadet, siyer ve ahlak konularında 
ders verildiğini söyledi. Sosyal, kültürel 
etkinlikler kapsamında, vatan, bayrak 

ve 15 Temmuz ile ilgili eğitici ve öğretici 
etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten 
İnan, sportif etkinliklerle de öğrencilerin 
tanışıp kaynaşmalarının sağlandığını ifa-
de etti. Kurs sonunda başarılı öğrencilere 
çeşitli hediyeler takdim edildi.

Maltepe’de yaz Kur’an kursları çeşitli etkinliklerle sona erdi

Çanakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü, 
ilçe merkez, belde ve köylerde açı-

lan yaz Kur’an kurslarının sona ermesi 
dolayısıyla bir program düzenledi. Din 
hizmetleri alanında yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü 
Dr. İbrahim Özler, yaz Kur’an kursların-
da çocuklara, Kur’an-ı Kerim öğretimi 
ile birlikte, ahlak ve ilmihâl bilgilerinin 
de verildiğini söyledi. Gelibolu’da yaz 
Kur’an kurslarının bereketli geçtiğini ve 
kurslara büyük rağbet gösterildiğini ifa-

de eden Özler, öğrencilerin kurslarda, 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğini be-
lirtti. Kurslarda başarılı olan öğrencileri 
tebrik eden Müftü Özler, eğitimde eme-
ği geçen din görevlilerine de teşekkür 
etti. Diğer yandan yaz Kur’an kursu öğ-
rencileri, 15 Temmuz’u anma programı 
kapasamında, şehitler için Kur’an okudu 
ve dua etti. Öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan programda konuşan 
İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, amaç-
larının 15 Temmuz’u ve şehitlerini öğ-

rencilere anlatmak olduğunu söyledi. 
İlahilerin seslendirildiği program, şe-
hitler için yapılan dua ile sona erdi. Öte 
yandan yaz Kur’an kursları arasında fut-
bol turnuvası düzenlendi. Turnuva kap-
samında, Merkez Hamzakoy Camii kurs 
öğrencileri ile Hacızadeler Camii kurs 
öğrencileri finalde karşılaştı. Öğrencile-
rin, birbirlerine üstünlük sağlayamadığı 
maç berabere tamamlandı. Etkinliğe ka-
tılan öğrencilere çeşitli ikramların yapıl-
masıyla turnuva sona erdi.

Gelibolu yaz Kur’an kurslarında final programı
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Ankara-Polatlı Müftülüğüne bağ-
lı Merkez Şehitlik Camiinde, yaz 

Kur'an kursunun sona ermesi dolayısıy-
la belge merasimi tertip edildi. Şehitlik 
Camii İmam-Hatibi Nevzat Kızılyar’ın 
katkılarıyla düzenlenen programa, 
Müftü Vekili Vaiz Osman Yılmaz, din 
görevlileri, cami cemaati ve öğrenci 
velileri katıldı. Müftü Vekili Osman 
Yılmaz programda yaptığı konuşmada, 
Kur’an-ı Kerim’i ve dinimizi öğrenme-
nin, milli ve manevi değerlerini bilen 
bir nesil yetiştirmenin, insanlık için bü-

yük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz’ın, 
‘Caminin Toplumdaki Önemli Konu-
mu ve Çocuk-Cami Buluşması’ konulu 

konuşmasının ardından, öğrencilere 
belge ve hediye takdimiyle program 
sona erdi.

Polatlı’da yaz Kur’an kursu öğrencilerine belgeleri verildi

Kayseri-Talas İlçe Müftülüğüne bağ-
lı Zeki Özdemir Camii yaz Kur’an 

kursunda kapanış programı gerçekleş-
tirildi. Programa, İl Müftüsü Doç. Dr. 
Şahin Güven, Talas Kaymakamı Ze-
keriya Güney, Talas Belediye Başkanı 

Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Müf-
tüsü Esat Yapıcı, din görevlileri, öğ-
renciler ve aileleri katıldı. Programda 
konuşan Talas Belediye Başkanı Mus-
tafa Palancıoğlu, Talas’ta yeni cami ve 
Kur’an kursları inşa ederek çocukların 

yetişmeleri ve topluma faydalı birer 
insan olmaları için katkıda bulunduk-
larını ifade etti. İl Müftüsü Güven de 
yaz Kur’an kurslarında, ülkemizin gele-
ceği olan çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim 
öğretildiğini, dinî ve ahlaki eğitimler 
verildiğini; Kur’an-ı Kerim, dinî ve ah-
laki eğitim almayan hiçbir evladımızın 
kalmaması için gayret ettiklerini söyle-
di. Talas Kaymakamı Zekeriya Güney 
de yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim 
okumayı öğrenmek, temel dinî bilgi-
ler gibi güzel hasletlere sahip olmak 
için yaz Kur’an kurslarına devam eden 
çocuklara ve hocalarına teşekkür etti. 
Programın sonunda öğrencilere, Diya-
net Çocuk Dergisi hediye edildi.

Talas’ta yaz Kur’an kursu kapanış programı

Kahramanmaraş-Onikişubat İlçe 
Müftülüğü, görme engelli Kur’an 

kursunda öğrenim gören öğrenciler için 
Kur’an’a geçme merasimi düzenledi. Hz. 

Hamza Camiinde yapılan programa, öğ-
rencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. 
Engel tanımayan minik öğrenciler tara-
fından icra edilen programda öğrenciler, 
kursta öğrendikleri bilgilerini sergiledi-
ler. Öğrencilerin programda seslendir-
diği salâ, ilahi ve kasideler, izleyenlere 
coşkulu anlar yaşattı. Okumanın, öğ-
renmenin yaşı ve engeli olmadığını 
gösteren engelli öğrenciler, kendilerini 
takip edenlere duygulu anlar yaşattı. 
Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin 
takdim edilmesiyle sona erdi.

Onikişubat’ta görme engelli öğrenciler için  
Kur’an’a geçme merasimi



H A B E R  B Ü L T E N İ

M Ü F T Ü L Ü K L E R D E N

DOKTOR OLDU

Hayri Erenay 
1966 yılında Mersin-Erdemli ilçesi Çiftepınar köyünde doğdu. 1984 yılında Mersin İmam-Hatip Lisesini 
bitirdi. 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete, Mersin-Erdemli 
Tozlu köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. Sivas-Doğanşar, Tokat-Sulusaray, Karaman-Ermenek, 
Mersin-Mut İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Bir süre Mersin-Erdemli Vaizi olarak görev yapan 
Erenay, 2010’da Niğde-Çamardı İlçe Müftülüğüne atandı. 1993’de Cumhuriyet Üniversitesi Tefsir Da-
lında Bilim Uzmanı unvanını aldı. 2014 yılında Mersin-Tarsus İlçe Müftülüğüne tayin oldu. Hâlen bu 
görevini sürdüren Erenay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 

tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalında, ‘Kur’an da İtiraf ve Pişmanlık Olgusu’ 
başlıklı teziyle doktor oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erenay, Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor.

 

Abdullah Temur 
İl Müftü Yrd. / Erzurum

İlyas Taşmaz 
Tekniker / Yat. Eml. ve Tek.Hiz.D.Bşk. 

Halit Doğan 
Veri Hz. Knt.İşl. / Aydıncık-Yozgat

Musa Aslan 
Kur’an Kursu Öğrt. / Amasya 

İbrahim Baran 
İmam-Hatip / Şarköy-Tekirdağ 

Halit Çağlı 
İmam-Hatip / Ünye-Ordu

Mustafa Şal 
İmam-Hatip / Edirne

Mehmet Gökmen 
İmam-Hatip / Bafra-Samsun

Mahmut Çağlar  
İmam-Hatip / Rize
İbrahim Altunel  

İmam-Hatip / Erfelek-Sinop

Musa Bilgin  
İmam-Hatip / Demirci-Manisa

Hacı Ali Elibol  
Müezzin-Kayyım / Tokat

Selahattin Şahin  
Şoför / Cumayeri-Düzce

Meryem Ceylan  
Hizmetli / Keşap-Giresun

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

VEFAT ETTİLER

Kastamonu-Tosya İlçe Müftülüğü, 
yaz Kur’an kurslarına devam eden 

öğrencilerin kurslara ilgisini ve moti-
vasyonunu artırmak amacıyla mezuni-
yet ve piknik organizasyonu düzenledi. 
Öğrencilerin tanışma, kaynaşma ve 
bilgi alışverişinde bulunmaları amacıy-

la yapılan etkinlik, velilerin takdirini 
topladı. Programda, öğrenciler arasın-
da; bilgi yarışması, halat çekme, tabure 
kapma ve çuvalla koşma yarışması gibi 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrı-
ca, ilçe trafik ekiplerince öğrencilere, 
trafik kuralları ile ilgili bilgi verildi. Et-

kinlikte bir konuşma yapan İlçe Müftü-
sü Eyyup Demir, katılımlarından dolayı 
öğrencilere, velilerine ve din görevlile-
rine teşekkür etti. Program, Müftülük 
tarafından yapılan çeşitli ikramlarla 
sona erdi.

Tosya’da yaz Kur’an kursları öğrencileri piknikte buluştu




