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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan
Dışişleri Bakanı’na hayırlı olsun ziyareti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erbaş, Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Erbaş, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly’i kabul etti

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i kabul
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyükelçi Saparbekuly’e teşekkür
etti. Kazakistan ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu belirten Başkan Er-

baş, iki ülkenin dinî kurumları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Türkiye’de yürütülen din hizmetlerini
anlatan Başkan Erbaş, Kazakistan’a sahih dinî bilginin ulaştırılması hususunda, Başkanlık olarak her türlü desteğe
hazır olduklarını ifade etti.
Kazakistan’daki dinî hayat hakkında
1

Başkan Erbaş’a bilgi veren Büyükelçi
Saparbekuly de Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak
istediklerini söyledi. Büyükelçi Saparbekuly, kabulünden dolayı Başkan
Erbaş’a teşekkür etti. Kabulde, Başkan
Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır
bulundu.
S AY I : 3 3 3
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Hindistan Objektif Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Diyanet’te

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Hindistan Objektif Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Manzur Alam’ı kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
kendilerini Diyanet’te görmekten mutlu olduklarını söyledi. Hindistan Müslümanlarının Türkiye için çok değerli
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş,
“Tarihe baktığımızda İslam’ın Hint

dünyasında yayılmasında çok büyük
emekleri var.” dedi. Hindistan’da çok
önemli İslam âlimlerinin yetiştiğini ve
bugün de Hint dünyasındaki ilim geleneğinden istifade edilmesi gerektiğini
belirten Erbaş, “Kur’an ve sünnet çizgisinde sağlıklı din eğitiminin ve din algısının gerçekleştirilmesi noktasında iş
birliğine ihtiyacımız var. Bu açıdan bu
ziyareti çok değerli buluyorum.” dedi.
Kendisini kabulünden dolayı Başkan
Erbaş’a teşekkür eden Hindistan Ob-

jektif Araştırmalar Enstitüsü Başkanı
Dr. Muhammed Manzur Alam da yaptığı konuşmada, Türkiye ve Hindistan
olarak Osmanlı’dan kalma büyük bir
mirasa sahip olduklarını; bu mirasın
gerektiği şekilde kullanılması hâlinde
günümüzün değişen problemlerine
çözümler üretilebileceğini söyledi. Kabulde, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
Dr. Ekrem Keleş ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu

Güney Sudan İslam Konseyi Başkanından Diyanet’e ziyaret

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Güney Sudan İslam Konseyi
Başkanı Cuma Said Ali Anyango ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
iki ülkenin dinî kurumları arasındaki
ilişkilerin önemine işaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din hizmeti,
dinî yayınlar ve din eğitimi gibi alanlarda, kendilerine destek verebileceklerini
ifade etti. Güney Sudan İslam Konseyi
Başkanı Cuma Said Ali Anyango ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür
etti. Güney Sudan Müslümanları ve
Güney Sudan’daki dinî hayat hakkında
Başkan Erbaş’a bilgi veren Anyango,
Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.
Kabulde, Başkan Yardımcısı Dr. Selim
Argun da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV’ye kurban bağışında bulundu

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına, kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban
bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan kabulde, Türkiye Diyanet Vak-

fına, kendisi ve eşi Emine Erdoğan için
kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına
kapalı olarak gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı ve Bakanlardan Türkiye Diyanet Vakfına
kurban bağışı

T

BMM Başkanı Binali Yıldırım,
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya
Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali

3

Erbaş’ın, göreve başlamalarından dolayı ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulunduğu TBMM Başkanı ve Bakanlar,
kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfına
bağışladı.
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EYLÜL 2018

H A B E R B Ü LT E N İ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, kurbanını Türkiye Diyanet
Vakfına bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş, kurbanını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları, TDV’ye bağışta bulunmaya davet etti. Başkan Erbaş,
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Mehmet Savaş Polat’ı makamında kabul etti. Başkan Erbaş, Polat’tan Vakfın
faaliyetleri ve ‘Vekâletle Kurban Kesim
Organizasyonu’ ile ilgili çalışmalar hak-

kında bilgi aldı. TDV’nin emanet bilinci
ile vekâletle kurban organizasyonunu
yürüttüğünü ifade eden Başkan Erbaş,
“Duamız, kurbanların aziz vatanımızda
birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet
ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile
olması, Müslüman coğrafyalarda elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket,
esenlik ve merhamet taşımasıdır.” dedi.
Başkan Erbaş konuşmasının ardından,
TDV’ye kurban bağışında bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TDV’ye kurban bağışında bulundu

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Diyanet
Vakfına kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Başkan

Erbaş, camiler, Kur’an kursları, okullar
gibi millete hizmet eden pek çok müessesenin yapımında, ticaret erbabının
çok büyük desteğinin olduğunu söyledi.
Allah rızası için infak etmenin önemine değinen Başkan Erbaş, “Sizlerin bu
noktadaki hareketini görmek bizi çok
mutlu ediyor. Rabbim bütün mazlumların, mağdurların yanında yer almayı
hepimize nasip eylesin.” dedi. Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında
bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de

'İ

l Buluşmaları’ kapsamında Rize’ye
giden Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Rize Valiliğini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü
ve Rize İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘İl Buluşmaları’ kapsamında Rize’ye
gitti. Rize’de sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve din görevlileriyle de buluşan Başkan Erbaş, ilde düzenlenen
hafızlık icazet merasimine katıldı. Rize
programına, Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret ederek başlayan Başkan Erbaş, Vali
Bektaş’a göstermiş olduğu nezaketten
dolayı teşekkür etti. Rize’nin hafızlar
beldesi olduğunu ifade eden Başkan
Erbaş, “Her yıl Rize’de yetişmiş yüzlerce
hafızımızın icazet merasiminin yapılıyor olması, ülkemiz adına, milletimiz
adına mutluluk vericidir ve örnektir.”
dedi. Milletimizin ve Diyanet İşleri
Başkanlığının hafızlığa büyük önem
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verdiğini belirten Başkan Erbaş, “1975
yılından günümüze belgeli, sınava girerek, icazetini almış hafızlarımızın sayısı
4

150 bine yaklaştı. Tabii gönül ister ki bu
sayı daha da artsın.” şeklinde konuştu.
“İnşallah, hafızlık konusundaki başarı-
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nın, Kur’an’ı anlama ve onu hayatımıza
yansıtma konusunda da gayret ederek
ömrümüzü devam ettirmeliyiz.” diyen
Başkan Erbaş, “Kur’an kurslarımızda
hafızlıkla birlikte, ‘İnancım, İbadetim,
Ahlakım, Peygamberim’ başlıkları altında din eğitimi vermeye çalışıyoruz. Din
eğitiminde sahih dinî bilgiye önem veriyoruz. Bu da Kur’an ve sünnet ilkeleri
doğrultusunda verilen bir eğitimdir.”
dedi. Dinin istismar edilmesine engel
olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir mücadele içerisinde olduklarını

ifade eden Başkan Erbaş, “Bunun yolu
da Kur’an kurslarından, imam-hatip
liselerinden, ilahiyat fakültelerinden
geçmektedir. Millet olarak bu konuda
doğru dinî bilgi ile çocuklarımızı, gençlerimizi donatırsak, inşallah daha güzel
noktalara doğru ilerleyeceğiz.” şeklinde
konuştu. Yaz Kur'an kurslarına yoğun
bir ilgi olduğuna dikkat çeken Başkan
Erbaş, “Şu an ülkemiz genelinde 4 milyona yakın çocuğumuz, gencimiz yaz
Kur’an kurslarında, camilerde Kur’an’la,
din eğitimi ile buluştular. Bu da bizim

için çok değerli. Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensupları ile birlikte, hem
nitelik hem de nicelik olarak ileriye
doğru daha da güzel çalışmalar yapacağız.” dedi. Vali Erdoğan Bektaş ise
Başkan Erbaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Rize’de hafızlık geleneğinin
eskiden bu yana derinlikli ve kapsamlı
olarak yaşatıldığına ve kurumsallaştırıldığına işaret eden Vali Bektaş, “Müftülük öncülüğünde büyük bir icazet
merasimi yapacağız. Umarız hayırlı ve
faydalı olur.” dedi.

Başkan Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti

D

iyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik
ziyaretinin ardından Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti. Başkan Erbaş’ı üniversiteye gelişinde, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman karşıladı.
Üniversitelerin şehirlerin bilgi, hikmet,
ilim ve irfan yuvaları olduğunu belirten
Başkan Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, “İnsanımızı sağlıklı bilgiye ulaştırma noktasında en önemli ilim yuvalarımız üniversitelerimizdir.” dedi. Rektör
Karaman’a çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, “Üniversitemizin nitelik ve

nicelik itibariyle daha ileri noktalara gelmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Bütün öğrencilerimize, akademisyenlere
muvaffakiyetler temenni ediyorum.”
diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Karaman ise Başkan Erbaş’a, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek üniversite
hakkında bilgi verdi. Rektörlük ziyaretinin ardından ilahiyat fakültesine geçen
Başkan Erbaş, fakültenin bölümlerini
ziyaret etti. Rize İl Müftülüğünü de ziyaret eden Başkan Erbaş, İl Müftüsü İsmail

Yalçın’dan ilde yürütülen din eğitimi ve
din hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Müftü İsmail Yalçın ile birlikte, Sahil Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret eden
Başkan Erbaş, burada minik öğrencilerle
sohbet etti. Öğrencilerin seslendirdiği
ilahileri dinleyen Başkan Erbaş, daha
sonra çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Haydar Bekiroğlu ve Rize İl Müftüsü
İsmail Yalçın eşlik etti.

Rize’de din görevlileri ile bir araya geldi

R

ize’de din görevlileri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, din görevlisinin iyiliği yapan
ve insanları iyiliğe çağıran kişi olduğunu ifade etti.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen programda konuşan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlisinin iyiliği yapan ve insanları iyiliğe çağıran kişi olduğunu ifade ederek, “Hayra çağıran, iyiliği emreden,
kötülükten men eden ve bu şekilde
5
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kurtuluşa erecek adaylardanız hepimiz.
Diyanet İşleri teşkilatı olarak hepimiz
bu yolun yolcusuyuz. Bu emanet bizim
omuzlarımızda çünkü bizler peygamberlerin vârisleriyiz. Peygamberimizin
mihrabının, minberinin, kürsüsünün
vârisleriyiz biz.” dedi. Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretinin ardından Mescid-i Nebevi’yi kurduğunu
hatırlatan Erbaş, “Mescid-i Nebevi’yi
inşa ettikten sonra yaptığı ilk iş suffeyi
kurmak oldu. Bugün hepinizin camileri, Mescid-i Nebevi’nin bir şubesidir.
Kur’an kursları suffenin bir şubesidir.
Mescid-i Nebevi ve onun içindeki suffe
sayesinde Yesrib, Medine-i Münevvere
yani aydınlanmış bir şehir oldu. Buradan alacağımız mesaj, bulunduğumuz mahalleyi aydınlatacak en önemli
mekân, o mahallenin camisidir. O caminin içinde yapacağımız eğitimdir. Tıpkı
şu anda yaz Kur’an kurslarıyla yaptığınız
gibi.” diye konuştu. Din görevlilerinden
daha çok çocuğa ve gence ulaşmak için
gayret göstermelerini isteyen Başkan
Erbaş, “Camimize bir genç gelsin de

onu okutayım diye beklemeyelim, biz
gidelim kapıları çalalım. Kahvehaneleri
kıraathane hâline getirelim. Milletimizin aydınlanması, okuma alışkanlığını
geliştirmesi için bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde din istismarıyla
mücadele kapsamında Diyanet’in yaptığı çalışmalara değinen Başkan Erbaş,
“Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz.
Yüce dinimizin istismarına engel olmaya çalışıyoruz. Eğer biz engel olmazsak,
biz sahih dinî bilgiyle çocuklarımızı ve
gençlerimizi donatmazsak, onlara öyle
yanlış bir din algısı ile yaklaşanlar oluyor ki, belli bir zaman sonra etkimiz de
kalmıyor. Bakıyorsunuz bazen dili bir
ayete dahi dönmeyenler, dergileriyle,
yayınlarıyla, televizyonlarıyla yüce dinimizi istismar ediyorlar. Milletimizin
çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış
din algısına doğru çekiyorlar ki, onlara
bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz.” dedi. Yüce Allah’ın
Kur’an-ı Kerim’de, ‘Rabbinin yoluna
hikmetle davet et.’ buyurduğunu belir-

ten Erbaş şunları söyledi: “Bir konuyu
anlatırken, insanlara onu telkin ederken
en güzel bir şekilde, o konu ile ilgili bir
birikime sahip olarak güzel bir hasene
ve öğüt ile anlat. Bu, davette öne çıkan
en önemli metottur. ‘Kolaylaştırınız,
zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret
ettirmeyiniz.’, Bu metotları yerine getirerek ihlas ve samimiyetle, aşk ve heyecanla işimizi yapacağız. Bizim olmazsa
olmazlarımız, ihlas, samimiyet, aşk ve
heyecandır.” Kur’an-ı Kerim’i okuyup
anlayıp hayatımıza yansıtmak ve bütün
çocukların, gençlerin hayatlarını Kur’an
ile aydınlatmak bizim vazifemizdir.” diyen Başkan Erbaş, “Cami dersleri bizim
için çok büyük bir fırsat. Her namazın
öncesinde ve sonrasında, günde birkaç
dersi cemaatimizle mutlaka yapmalıyız.” dedi.
Programa, Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Ramazan Muslu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl
Müftüsü İsmail Yalçın ve çok sayıda din
görevlisi katıldı.

STK temsilcileri ile buluştu

'İ

l Buluşmaları’ kapsamında Rize’ye
giden Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Rize’de çeşitli sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve iş adamları ile
bir araya geldi.
Rize’de STK temsilcileriyle bir araya
gelen Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin Medine’deki Fedek arazisini vakfederek vakıf medeniyetinin temellerini
attığını hatırlatarak, “İslam medeniyeti
aynı zamanda vakıf medeniyetidir.”
dedi. Başkan Erbaş, İslam tarihinin her
bir döneminde vakıf medeniyetinden
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izler olduğunu, Osmanlı’da vakıf medeniyetinin zirveye ulaştığını söyledi.
TDV’nin bin şubesi ile Türkiye’deki
en büyük vakıf olduğunu dile getiren
Başkan Erbaş, “1975 yılında kurulmuş,
günümüze kadar büyüyerek, gelişerek
büyük hizmetlere imza atmıştır. Almış
olduğumuz bu emaneti hep birlikte
daha da ilerilere götürmeye çalışacağız.
Geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayında 60 kadar ülkeye ulaştı. Bu
ramazanda da bunu 84 ülkeye çıkardık.”
diye konuştu.
6

Programda, Başkanlığımız Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı’nın, birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç,
Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat
Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rize
eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Kurra
Hafız Mustafa Demirkan ve çok sayıda
STK temsilcisi ve iş adamı katıldı.

H A B E R B Ü LT E N İ

Başkan Erbaş, Rize’de 366 hafız için düzenlenen
icazet törenine katıldı

R

ize İl Müftülüğüne bağlı Kur’an
kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 366 hafız için, ‘Hafızlık İcazet
Merasimi’ düzenlendi. Rize İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık
eğitimlerini tamamlayan hafızlar için
düzenlenen icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
hafızlara icazetlerini takdim etti. Rize
Yenişehir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen törende konuşan Başkan Erbaş,
hafızları, anne-babalarını ve hocalarını
tebrik etti. Hafızlığın, Allah’ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimetlerden olduğunu ifade eden Başkan
Erbaş, “Hafızlık, âdeta canlı bir Mushaf
hâline gelmektir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir.
Meleklerle dost olmaktır.” dedi. Kur’an-ı
Kerim’in önemine dikkat çeken Erbaş,
“Kur’an; insana kendini, Rabbini, evreni,
varoluşun gayesini, asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını ve ahireti anlatan bir kitaptır. Kur’an; hak ile
batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini,
faydalı ile zararlıyı birbirinden ayıran bir
ölçüdür.” dedi. Kur’an-ı Kerim’in iyi insan olmayı, bütün insanlığa anlatan bir
kitap olduğunu söyleyen Başkan Erbaş,
“Kur’an; kalbi ve aklı imar eder, en doğru
yola iletir. Kur’an; Hakkı, hakikâti, ilmi,
irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, ahde vefayı, hayırda yarışmayı, iyi kul
olmayı bütün insanlığa öğretir.” ifadelerini kullandı. Kur’an-ı Kerim’in insanlara
en güzel ahlakı gösterdiğinin altını çizen
Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Kur’an-ı

Kerim’in insanlığa kazandırdığı değerleri yaşama ve yeryüzüne taşıma görevini
Allah’ın Rasulü, Veda Haccı’nda bizlere
şöyle ifade buyurmuştur: ‘Size iki şey
bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın
Kitab’ı ve Rasulü’nün sünneti.’ Kur’an-ı
Kerim, insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır. Allah nice kavimleri,
nice milletleri bu kitapla yüceltmiştir. O
kitabı dikkate almayan, onun hayat veren ilkelerine karşı olan topluluklar da
nice talihsizliklere, nice aşağılıklara düçar olmuştur.” Müminlerin tarih boyunca Kur’an-ı Kerim’i anlama ve onu hayat
rehberi edinme gayretiyle bütün insanlık
adına güzel hizmetler yaptıklarına işaret
eden Başkan Erbaş, “Milletimizin büyük
medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi
dönemlerinde en büyük imkânı ve motivasyonu, inandığı kitabı Kur’an-ı Kerim
olmuştur.” şeklinde konuştu.
Biz kitabını her şeyden aziz bilen bir
milletiz
“Hamdolsun Rabbimize ki, biz kitabını
her şeyden aziz bilen bir milletiz. Edebiyatımızdan örfümüze, maddi varlıklarımızdan kalbimizin derinliklerine her
şeyimizde, Kur’an’ın özel ve müstesna
bir yeri vardır.” ifadelerini kullanan Başkan Erbaş, “Bugün de devasa sorunlarla
boğuşan dünyamızın hangi meselesini
çözmek istersek, mutlaka Kur’an’ın mesajlarını gündeme almak zorundayız.
Çünkü Kur’an bir hidayet rehberidir
ve en doğru yola iletir.” dedi. Herkesin
7

Kur’an-ı Kerim’e hizmeti kadar ondan
istifade edeceğini belirten Başkan Erbaş,
“Kur’an-ı Kerim’e ne kadar değer verirsek, Allah katında değerimiz o kadar
artacaktır. Biz Kur’an-ı Kerim’e kalbimizi, aklımızı ne kadar açarsak o, bizlere
bereketini, hakikatini, şefaatini o kadar
açacaktır. Eğer biz Kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek,
o da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar
olanlardan kılacaktır.” diye konuştu.
Kur’an-ı Kerim’e bir hayat rehberi,
hidayet kılavuzu bilinciyle iman
etmeliyiz
Kur’an-ı Kerim’i okuma azmi ve heyecanının her geçen gün arttığını dile getiren
Başkan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’e bir hayat
rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman
etmeliyiz. Elbette onu en güzel şekilde
okumayı öğrenmeli ve her daim okumalıyız. Her mümin Kitabını öğrenmenin ve okumanın gayretini taşımalıdır.
Hamdolsun ülkemizde Kur’an-ı Kerim’i
okuma azmi ve heyecanı her geçen gün
artmaktadır. Kur’an kurslarımıza gösterilen ilgiden bunu görüyoruz. Bundan
dolayı halkımıza ve bu alanda çalışan bütün hocalarımıza teşekkür ediyor, gayretlerinin bereketli, başarılarının daim
olmasını diliyorum.” dedi.
Kur’an-ı Kerim’i doğru anlama
ve yaşamanın gayreti içerisinde
olmalıyız
“Kur’an-ı Kerim’in hayat veren ilkelerini,
mesajını en doğru şekilde anlamanın ve
S AY I : 3 3 3
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Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i anlayarak
aydınlattığı yoldan yürümektir

yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız.”
diyen Başkan Erbaş, “Bugün bütün İslam
dünyasında Kur’an ile ilgili çalışmaların
çok büyük bir kısmı onun metnini okuma ile ilgilidir. Maalesef Kur’an’ın metnini okuma ve tilaveti için gösterilen çaba,
onu anlamak için yeterince gösterilmemektedir. Bu bizim için üzerinde çok
durmamız gereken hususlardan birisidir.
Oysa Kur’an, ‘oku’ emriyle başlayan, bilgiyi, bilenleri üstün ilan eden, her daim
tefekküre, akletmeye, onu anlamaya vurgu yapan bir kitaptır. Rabbimiz bizlerden
bunu istiyor, ‘Biz anlaşılsın, düşünülsün
diye Kur’an’ı kolaylaştırdık.’ Onun için,
okumaya vermiş olduğumuz emekten
daha fazlasını anlamaya ve düşünmeye
vermeliyiz.” ifadelerine yer verdi.
Kur’an’ı sadece mezarlıklarda
okunan bir kitap olmaktan çıkarmak
zorundayız
İslam konusundaki bilgisizlik ve cehaletin istismara sebep olduğunu belirten
Erbaş, “En çok şikâyet ettiğimiz bir husus, din istismarı değil midir? Kur’an’ı
da istismar ediyorlar. Kur’an-ı Kerim’le
ilgili İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy,
‘İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla
bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal

bakmak için.’ dememiş miydi. O zaman
Kur’an’ı sadece mezarlıklarda okunan
bir kitap olmaktan, fal bakılan bir kitap
olmaktan çıkarmak zorundayız. Nitekim bugün Müslümanların saf dinî
duygularını istismar eden kişi, grup ve
örgütlerin varlığı, din güvenliğimizi ve
millet geleceğimizi tehdit eden boyutlara varmaktadır. Onun için, milletimizin
dinî bilgi konusunda hassas olmaları ve
dini istismar edenlere itibar etmemeleri
hususunu önemle yeniden ifade etmek
istiyorum. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden biri, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Bunun için bütün
hocalarımızla, Kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz.
Halkımızın, inancımız ile ilgili bütün
meselelerde, Diyanet İşleri Başkanlığını
takip etmesi bizi memnun etmektedir.
Kur’an bir hayat kitabıdır. Yaşamak için
gelmiştir. Onunla hayatımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi güzelleştirmeliyiz. Bugünün bunalımlar yaşayan,
türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına,
Kur’an’ın çağlar üstü mesajını, merhamet, adalet, ahlak yüklü, hayat veren
ilkelerini taşımak, bizim için en büyük
sorumluluktur.” dedi.

Hafızlara önemli tavsiyelerde bulunan
Başkan Erbaş, “Ezberlediğiniz, kalbinize
nakşettiğiniz Kur’an-ı Kerim’in hayat veren mesajlarını anlamaya çalışacaksınız.
Manasına, tefsirine, bütün inceliklerine
vâkıf olacaksınız. Onun üstün hakikatlerini öğrendikçe, hafızlığınızdan daha
çok zevk alacaksınız. Onun ahlakıyla ve
ahkâmıyla hayatınızı güzelleştireceksiniz. Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur’an-ı Kerim’i akla
ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka
kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı
yoldan yürümektir. Hıfzınızı asla unutmayacaksınız. Sahip olduğunuz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz. Hafızlık büyük
bir nimettir. Her nimetin şükrü kendi
cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü,
onu unutmamak, yaşamak, hayatı onunla güzelleştirmek ve hafız yetiştirmektir.
İnşallah her hafızımız hayatı boyunca
hafız yetiştirerek hafızlığın, hıfzının şükrünü eda edecektir. Eğitiminize devam
edeceksiniz. Sizler bu toplumun âlimleri
olacaksınız. İlmin bütün alanlarında
bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller
öğreneceksiniz. Başta Arapçayı, Kur’an-ı
Kerim’in her ayetini en güzel bir şekilde anlayacak derecede öğreneceksiniz.
Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz.
Sizler bu gaye ile çalıştıkça, Allah size yardım edecek, aileniz, milletimiz ve bütün
insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri,
Rabbim muvaffak kılacaktır.” şeklinde
konuştu. Törene, Rize Valisi Erdoğan
Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Belediye Başkanı
Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın,
Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Kurra
Hafız Mustafa Demirkan, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘İlahiyat Akademi Yaz Kampı’nın kapanış programı
Ankara’da yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Hakk'ın batıla galip gelmesi için
mücadele edeceğiz

İ

lahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde
okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen, ‘İlahiyat Akademi Yaz Kampı’nın
kapanış programı, Ankara TDV Koca-
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tepe Konferans Salonunda yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen, ‘İlahiyat Akademi Yaz Kampı’nın
kapanış programına katılan Diyanet
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İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hakkın batıla galip gelmesi için mücadele
edeceğiz.” dedi. Başkan Erbaş konuşmasında, öğrencilerle birlikte olmaktan

H A B E R B Ü LT E N İ

duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrencilere hangi kurumda görev yaparlarsa yapsınlar, insanlığı aydınlatmakla
sorumlu olduklarını hatırlatan Başkan
Erbaş, “Nasıl ki Peygamberimiz hakkın
batıla galip gelmesine şahit olduysa,
biz de ömrümüz boyunca hakkın batıla
galip gelmesi için mücadele edeceğiz,
bunun şahitleri olacağız. Ömrümüz boyunca irşat ile meşgul olacağız. Hangi
kurumda görev yapıyor olursak olalım,
ömrümüz boyunca insanları inzar edeceğiz.” dedi. Öğrencilere farklı alanlarda
da kendilerini yetiştirmelerini tavsiye
eden Başkan Erbaş, “Belki ilahiyat fakültesinden sonra kiminiz sosyoloji’de,
kiminiz psikoloji’de, kiminiz tarih’te, kiminiz edebiyat’ta akademik çalışmalar
yapacaksınız. İlahiyat nosyonu almış
bir arkadaşımızın farklı ilim dallarında
ilerlemesi ayrı bir zenginlik katacaktır.”
diye konuştu. Konuşmasında ilim dünyasından örnek şahsiyetlere yer veren
Başkan Erbaş, “Akşemsettin hazretleri dinî ilimlerde ne kadar zirvedeyse,

matematikte de o kadar zirvede. İbn-i
Sina iyi bir fıkıhçı ama dünya çapında bir tıpçı. Farabi’nin, İbn-i Rüşd’ün
çift kanatlı olduklarını görüyorsunuz.”
ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mihraplarda, kürsülerde,
minberlerde kendisini iyi yetiştirmiş,
insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak kişileri görmek istediklerini

belirten Başkan Erbaş, konuşmasının
sonunda öğrencilere başarılar diledi.
360 kız ve 250 erkek öğrencinin katıldığı, ‘İlahiyat Akademi Yaz Kampı’ eş
zamanlı olarak Ankara ve İstanbul’da
yapıldı. Bir ay süren kampta öğrenciler
aldıkları İslami ilimler derslerinin yanı
sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de katıldılar.

‘Yazımda Kardeşlik Var’ yaz kampı kapanış programı,
İstanbul’da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: İnsanlığın tek kurtuluşunun barış dini
olan İslam’dan geçtiğini yeryüzüne; ahlakınızla, duruşunuzla, inancınızla,
çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz

‘Y

azımda Kardeşlik Var’ yaz kampı
kapanış programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
yaptığı konuşmada gençlere, “İnsan-

lığın tek kurtuluşunun barış dini olan
İslam’dan geçtiğini yeryüzüne; ahlakınızla, duruşunuzla, inancınızla, çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz." dedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen,
Doğu ve Güneydoğulu gençlerin ağırlandığı, ‘Yazımda Kardeşlik Var’ yaz
S AY I : 3 3 3
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kampı kapanış programı, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde yapıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş öğrencilere, “Her
birinizin gözlerine baktığımda dini,
vatanı, milleti, devleti için çalışacak;
Allah’ın razı olacağı güzel işler yapacak
azim ve heyecanı görüyorum.” dedi.
İslamiyet’in ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Erbaş, bir ay süren yaz
kampında öğrencilere, Kur’an-ı Kerim
ve temel dinî bilgiler dersleri verildiğini
anlattı. Kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle öğrencilerin kendilerini geliştirme imkânı bulduğunu ifade
eden Başkan Erbaş sözlerine şöyle devam etti: “Kültürel ve tarihî mekânlara
düzenlenen gezi programlarıyla yaşadığımız toprakların tarihini, kültürünü,
medeniyetini yakından tanıma fırsatını
yakalamış oldunuz. Eyüp Sultan Camiini ziyaret ettiniz. Mekke’den Medine’ye
hicret ettiğinde Peygamberimizi evinde
misafir eden Halid bin Zeyd’in, ilerleyen yaşına rağmen Peygamberimizin
şehri Medine’den yola çıkarak yine Peygamberimizin müjdesine nail olmak
için İstanbul’un fethine katıldığını öğrendiniz. Evlatlarının, ‘Babacığım kendi
ellerinle kendini tehlikeye atma, sen
yaşlısın takat getiremezsin.’ uyarılarını
dikkate almadan, İstanbul önlerine kadar gelerek şehit olduğunu, Ebu Eyyüb
el-Ensari’nin Eyüp Sultan olduğunu
müşahede ettiniz.”
İnsanlığın kurtuluşunun barış
dini İslam’dan geçtiğini yeryüzüne
ahlakınızla siz göstereceksiniz
Gençlere, “İnsanlığın tek kurtuluşunun barış dini olan İslam’dan geçtiğini
yeryüzüne; ahlakınızla, duruşunuzla,
inancınızla, çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz.” diyen Başkan Erbaş, “Kamp
süresince işlediğiniz siyer derslerinde,
dünyanın en güzel insanı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın
hayatını okudunuz. Onun, hayatı boyunca, bütün insanlığın iyiliği için yaptığı çalışmaları, fedakârlıkları gördünüz. Onun ne büyük bir ahlaka sahip
olduğunu yeniden müşahede ettiniz.
Her birinde bizim için nice güzel örneklikler olan onun ashabı ile tanıştınız. Peygamberimizin hicret ederken
yol arkadaşlarının en hayırlısı olan Ebu
Bekir Sıddık’ın, Rasulüllah’a olan sadakatini yeniden diriltmemiz gerektiğiEYLÜL 2018
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ni hissettiniz. Bütün insanların hatta
düşmanlarının bile güvenini kazanan
Muhammedü’l-Emin’in yatağına, gözünü kırpmadan yatan Hz. Ali timsali
bir genç olabilmenin hayalini düşlediniz. Dünyamızın böyle güzel insanlara
ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Adaletin kendisiyle özdeşleştiği, ‘Ömer’lerin
hâkim olduğu bir dünya hayal ettiniz.
İşte kıymetli genç kardeşlerim, hayâ
ve utanma kavramlarının tecessüm
ettiği, Zinnureyn Osmanların, fedakâr
ve cefakâr Haticelerin, Sümeyyelerin,
Âişelerin hâkim olduğu bir dünyanın
mümkün olduğunu, bütün insanlığa
siz göstereceksiniz. Çanakkale şehitliği
ziyaretinizde, yaşadığınız şehirlerden
bu vatanı müdafaa etmek için gelen dedelerinizin kabirlerini gördüğünüzde,
duygu dolu anlar yaşadınız. Asırlarca
bu topraklarda, Türk, Kürt, Arap, Acem
ecdadımızın, barış ve kardeşlik içerisinde huzurla yaşayarak bu cennet vatanımıza sahip çıktığını yakından gördünüz.” ifadelerini kullandı.
Sizler, bütün insanlığın huzur ve
güvenini isteyen gençlersiniz
Başkan Erbaş sözlerinin devamında
şunları söyledi: “Sizler, inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna,
Çanakkale’den Kahramanmaraş’a, Sakarya’dan Sarıkamış’a tarihin en büyük
destanlarından birini yazan milletimizin, yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun,
gelecek heyecanının temsilcisi gençlersiniz. Sizler, hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden, kendisine, topluma,
çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığın
huzur ve güvenini isteyen gençlersiniz.
Sizler, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken; başkalarının
haklarını, zarafeti ve saygıyı asla ihmal
etmeyen büyük bir ideal ve ahlaka sahip gençlersiniz. Sizler, sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren, güvenilen, şiddetin ve anarşinin uzağında,
zulmün karşısında mazlumun yanında,
’Gencin süsü güzel ahlaktır.’ prensibini
ilke edinen güzide kardeşlerimizsiniz.
Sizler, milletimiz için, bazen Âsım’ın
nesli, bazen Büyük Doğu nesli ama her
daim bir ahlak ve maneviyat neslisiniz.
İnanç, kültür, coğrafya, tarih; milleti
millet yapan, ayakta tutan, geleceğe
taşıyan asli değerlerdir. Tarihten de
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açıkça görüyoruz ki inancını kaybedenler, varlığını da kaybediyor. Kültürünü
kaybedenler, kimliğini de kaybediyor.
Tarihini kaybedenler, hafızasını da
coğrafyasını da kaybediyor. Bizler, hep
beraber yedi kıtaya ilim, irfan, hikmet,
sevgi, muhabbet taşıyan bir tarihin ve
medeniyetin mensuplarıyız. Bunun
için geleceği inşa edecek nesil olarak
sizin zihniniz bilgiyle, yüreğiniz inançla
dolu olacak. En büyük hedefiniz, öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne
olursa olsun, insanlara faydalı olmak
için kullanacaksınız. İnancı sağlam,
vatanına, milletine, ezanına, bayrağına
bağlı, cesur, özgüveni yüksek ve güzel
ahlak sahibi bir nesil olarak, yaşadığınız bölgelerde iyiliği, güzelliği, sevgiyi,
barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak için
çalışacağınıza, biz canıgönülden inanıyoruz. Zira bizler, öyle güzel bir inanca
sahibiz ki Yüce Dinimiz İslam, dili, ırkı,
rengi ne olursa olsun, bizi kardeş yapıyor ve birbirimizi sevmeyi emrediyor.”
Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz
ile ilgili güzel ve umut dolu
hayalleriniz olsun
“Cennet vatanımızın farklı köşelerini
yakından görmek, ilim, irfanla zihin
ve gönül dünyamızı aydınlatmak adına
katıldığınız bu kamp, birçok tecrübeyi ve heyecanı da size yaşatmış oldu.”
diyen Başkan Erbaş, “Farklı şehirler
gezdiniz, oralardaki kardeşlerinizle tanıştınız, kaynaştınız, yeni arkadaşlar
edindiniz ve daha birçok güzellikleri
beraberce yaşadınız. Yaşadığınız güzellikleri, edindiğiniz dostlukları ilelebet
devam ettiriniz. Ülkemiz, milletimiz
ve geleceğimiz ile ilgili güzel ve umut
dolu hayalleriniz olsun. Hep beraber
geleceğin daha iyi olması için daha çok
çalışalım. Artık evlerinize dönüyorsunuz, ailelerinize, arkadaşlarınıza bizden selam götürün. Allah yardımcınız
olsun. Allah sizlere salih amellerle dolu
hayırlı bir ömür yaşamayı nasip etsin.
Hepinizi tekrar sevgiyle muhabbetle
selamlıyorum ve sizleri Allah’a emanet
ediyorum.” şeklinde konuştu. Öğrenciler yazdıkları mektupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi
için Başkan Erbaş’a teslim etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak

H

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuşmasında, yaz
kampının gençlerle ‘gönül köprüsü’
oluşturacak kardeş şehir projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu’daki öğrencileri güzel bir iklime getirmek amacıyla
başladığını kaydetti. Projenin tekamül
noktasında ve ileri safhalarının içeriğini
dinlediğinde çok heyecanlandığını ve
manen çok güzel bir muhabbet duyduğunu anlatan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak maddi olarak ne
gerekiyorsa yapılacağını söyledi.
Bir ümmet şuuruyla siz, yeniden
dirilişin ilk tohumları olacaksınız
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs için uykuyu kendine haram kıldığını ve döşekte
yatmayı zül gören bir rol model ve lider
olduğunu hatırlatan Albayrak sözlerine
şöyle devam etti: “Bu lideri sadece Kürt
dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, dünya tarihine rol model olacak kişileri bize unutturmaya çalıştılar. Ama
bu ve benzeri programlar özelinde, bu
ihya ve yeniden diriliş programları vesilesiyle bir millet, bir ümmet şuuruyla
siz, yeniden Allah’ın izniyle dirilişin ilk
tohumları olacaksınız. Bize yorgunluk
yok. Hayat felsefesini şöyle koymuş bir
insanım: Sıkıntılarda yukarıya, rızıkta
da aşağıya bakacağız. Sıkılıp, bunaldığım zaman yukarıya bir bakıyorum;

ülkemizin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki yorulmak nedir bilmiyor. O kadar yorulduğu ve koşturduğu
bir iklimde bize yorgunluk, uyku falan
yok. Çıta o kadar yüksek ki daha çok
çalışmamız lazım. Peki şuur, inanç noktasında, davası, milleti ve ümmeti olan
böyle bir lidere yakışan bir ülke, birey
olmak için tıpkı 15 Temmuz’daki gibi,
nasıl 81 milyon yek vücut olduysa, bu
salonda bir araya gelen sizler, burada
aldığınız aşkı ve muhabbeti memleketlerinize gittiğinizde yeşertmekle
mükellefsiniz.” Albayrak, bu ve benzeri
programların manevi iklimleri, 780 bin
kilometre karenin ötesine taşıyacak bir
inanç ve şuurun, bu yüzyılı hem ülkenin hem de ümmetin yüzyılı yapacağını
vurguladı.

“Biz kadere iman etmiş bir dinin mensuplarıyız.” diyen Albayrak sözlerini
şöyle tamamladı: “Biz sadece ve sadece
emrolunduğumuz seferi, Allah’ın elinde
olduğu galibiyetine teslim olmuş bireyler olarak, son nefesimize kadar iyiliği
emretmek, kötülükten sakındırmak
şuuruyla hareket etmek zorundayız.
Onun için hepiniz bu güzel program
vesilesiyle hatıralarınızı ve memleketinizden getirdiğinizi bütün bu yelpazeyi, İstanbul gibi onlarca isminin arasında benim en çok sevdiğim belki de
Dersaadet’ten alacağınız bu güzellik ve
mutluluğu coğrafyanıza götürüp, inşallah bu yüzyılın en güzel yüzyıl olması
için bu mücadeleyi ortaya koymanız
duasıyla hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İ

çişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, çok güzel ve anlamlı
bir organizasyon gerçekleştirildiğini,
İstanbul’a getirilen gençlerin iki ay içinde yaşadıkları, gezip gördükleri yerlerin

bilgisini aldığında imrendiğini dile getirerek, “Keşke bizim zamanımızda da
böyle bir şey olsaydı desem herhâlde
abartmış sayılmam. Onun için tekraren
yarınlarımızın ümidi olacak buradaki
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gençlerimiz için değil, aynı zamanda
kendi çocukluğumuz için de bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum.”
dedi. Gençlerin geldiği yerleri defalarca
gidip gördüğünü anlatan Soylu sözlerine şöyle devam etti: “Sırtını Kato Dağlarına vermiş Beytüşşebap’ın içinde akan
nehir ve aynı zamanda yeşillikleriyle
bir doğa harikası olan o yerleri gördüm.
Diğer tarafta, Doğu’da ve Güneydoğu’da
Fırat’ın akışını, Şırnak’ta Cizre’nin bize
anlattıklarının, tarihinin, medeniyetinin, zenginliğinin bize verdiği öz güven
önemlidir. Mardin ile Çanakkale arasında kurulan kardeşlik köprüsü. Birisi
(Mardin) geçmişimizi bir araya getiriyor, diğeri (Çanakkale) geleceğimizin
hürriyetini paylaşıyor. Biz böyle güzel
bir memlekette yaşıyoruz. Biz büyük
ve zengin bir medeniyetin evlatlarıyız.
S AY I : 3 3 3
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Güçlü bir mirasın çocuklarıyız. Bunları
bizim elimizden almaya çalışanlara karşı yapılabilecek en güzel şeyi yapıyorsunuz. İlme, eğitime, kardeşliğe ve bizim
coğrafyadaki zenginliğimizi keşfe adım
atıyorsunuz.” Doğu ve Güneydoğu’daki
21 ilden 52 bin öğrenciyi belli aralıklarla
batıya getirip, üç gün misafir ettiklerini
anlatan Soylu, “Onları İstanbul, Konya,
Ankara, Samsun, Trabzon’un çeşitli yerlerinde misafir ettik. Sanki, her misafir
ediş, bu medeniyetimizin dünyaya haykırışı, çığlığıydı. Bu kadar donanımlı, bu
kadar üzerine düşünülen ve etraflıca bir
program elbetteki hayalimizdi. Allah
razı olsun. Bu hayalimizi de Diyanet
İşleri Başkanlığımız gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.
Sizden beklentimiz ‘öteki’ denilenlere
dokunabilmenizdir

Gençlerin, Anadolu coğrafyasının kıymetini çok daha iyi bilmelerini istediklerini belirten Soylu, “Bu coğrafya bütün
dünyaya insanlığı, buğday tanelerinin
savrulduğu gibi savuran ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir coğrafyadır.
Biz sadece bugünün temsilcileri değiliz.
Biz, aynı zamanda dünün temsilcileriyiz. Biz aynı zamanda bize bırakılan büyük bir manevi kuvvetin temsilcisiyiz.
Eğer etrafımızdaki coğrafyayı bir kardeşlik adasına çevirmek istiyorsak, işte
şu 30 günde yaşadıklarınızı ve gördüklerinizi, hayatınızın her noktasına nakşedebilirsiniz. Öğrendiklerinizi geleceğe büyük bir inanç ve kararlılıkla yarına
götürmek durumundasınız. Sizden büyük ümitlerimiz var. Üzerimize ne kadar kötülükle gelinirse gelinsin, biz hep
iyilikle cevap vermek durumunda ve

yarını böyle kucaklamak düşüncesinde
olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Sizden
beklediğimiz, işinizi iyi yapmanızdır.
Okullarınızda çok başarılı olmanızdır.
Sizden beklentimiz, birbirinize güzel
işlerle ve güzel anlayışlarla ve güzel gönüllerle bakmanızdır. Avrupa’daki gençlerle rekabet edebilecek donanıma ulaşmanızdır. Sizden beklentimiz, ‘öteki’
denilenlere dokunabilmenizdir.” dedi.
Öğrencilerin seslendirdiği ilahiler ve
sergiledikleri tiyatro oyununun ardından program sona erdi. Programa, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı,
Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dini Yayınlar
Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar
Bekiroğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Dr.
Hasan Kâmil Yılmaz ve Başkanlığın üst
düzey yöneticileri katıldı.

‘Yazımda Kardeşlik Var’ yaz kampı öğrencilerinden
Diyanet’e ziyaret

D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından, ‘Yazımda Kardeşlik Var’ sloganıyla düzenlenen
yaz kampının, Ankara grubuna katılan
Güneydoğulu öğrenciler, Diyanet İşleri
Başkanlığını ziyaret ettiler.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından düzenlenen yaz kampının, Ankara
grubuna katılan Güneydoğulu öğrencilerle bir araya geldi.
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Konferans Salonunda öğrencilerle buluşan ve onlara hitap eden Başkan Erbaş,
öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere baktığında, İslam tarihindeki ilk Müslüman gençleri hatırladığını ifade eden
Başkan Erbaş, “Gönlümüz istiyor ki bütün gençlerimiz yetişirken, karakter ve
şahsiyet sahibi olurken onların hayatına
baksın. Onlar, Peygamber Efendimizin
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yanında nasıl yer almış, İslam’a nasıl
hizmet etmiş, İslam’ın bayraktarlığını
nasıl yapmışlarsa, gençlerimiz de öyle
olsun. İnşallah sizler öyle olacaksınız.”
dedi. İslam’ın cihanşümul bir din olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Bütün
insanlık, Anadolu coğrafyasında yetişen
gençlerden hizmet bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelecekte sizin dünyanın her yerinde hizmet edebilmeniz için
bir alt yapı oluşturmuştur. 106 ülkede

H A B E R B Ü LT E N İ

müşavirlerimizle, ataşelerimizle, imamlarımızla ve Türkiye Diyanet Vakfımız
ile hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
İlim ve bilgi olmadan hiçbir yere
ulaşamayız
“Nerede okursanız okuyun eğitiminizi
kaliteli bir şekilde, Müslüman bir gencin
olması gereken bir çizgide devam ettirirseniz, insanlık sizden istifade edecek.”
diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya için de ahiret için de
çalıştığımızın karşılığını alacağız. Rabbimiz bunu bize vadediyor. Ama hiç kimse oturduğu yerden başarıya ulaşamaz.
Başarıya ulaşmanın yolu, okumaktan ve
çalışmaktan geçiyor. Bizim medeniyetimiz, ilim ve bilgi medeniyetidir. İlim ve
bilgi olmadan hiçbir yere ulaşamayız. Sınavlar için değil, bilgi sahibi olmak için
okuyacağız. Müslüman gence bu yakı-

şır.” İslam inancında sadece dinî ilimlerin değil, sosyal bilimler, fen bilimlerinin
de önemli olduğuna dikkat çeken Erbaş,
“Gönlümüz istiyor ki içinizden çok ünlü
bir matematikçi, doktor çıksın. Nereye
giderseniz gidin, kendinizi tek bir alanda
değil, farklı alanlarda okuyarak yetiştirmeniz lazım.” diye konuştu.
İslam’da sevgi, barış ve kurtuluş var
Öğrencilere, sanatla ilgilenmeleri, sağlığın ve zamanın kıymetini iyi bilmeleri
tavsiyesinde bulunan Başkan Erbaş, medeniyetimizin en önemli unsurlarından
birinin de sevgi ve barış olduğuna işaret
etti. Başkan Erbaş şunları söyledi: “Dinimizin ismi barış anlamına geliyor. ‘Ey
iman edenler, hepiniz toptan barışa giriniz.’ Yani İslam’a giriniz. İslami hayattan
taviz vermeyiniz, demektir. Onun içerisinde barış var, kurtuluş var, sevgi var,

muhabbet var. Irkçılık, kabilecilik yok.
Hangi ırktan, mezhepten gelmiş olursak
olalım, Allah indinde en üstün olan takva sahibi olandır. O zaman biz muttaki
insan olacağız. Allah neyi emretmişse,
onları yerine getirmeye çalışacağız. Hangi şeyden uzak durun demişse, onlardan
da uzak duracağız.” Çocukların ileride
Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmalarını arzu ettiğini ifade eden Başkan
Erbaş, “Ama sizleri bununla sınırlandırmıyorum. Ne olursanız olun en iyisi
olun. Hangi işi yapıyor olursanız olun,
o işin ehli olun.” dedi. Başkan Erbaş’ın
öğrencilere kitap hediye ettiği programa,
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Haydar Bekiroğlu ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Erbaş, Diyanet TV’yi ziyaret etti

Başkan Erbaş: Diyanet TV olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz

D

iyanet TV’yi ziyaret eden Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
sahih dinî bilgiyi milletimize ulaştırmada Diyanet TV ve Diyanet radyolarının
önemli katkıları olduğunu söyledi. Diyanet TV’yi ziyaret eden Başkan Erbaş,
çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi
aldı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Erbaş, “Hep beraber büyük bir enerjiyle çalışmalara devam edeceğiz inşallah.” dedi. 2012 yılından günümüze
kadar TRT ile yapılan işbirliği ile TRT
Diyanet adı altında faaliyet yürüttüklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Faaliyetlerimize Diyanet TV olarak inşallah de-

vam edeceğiz. 2012’den bugüne kadar
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun
çok büyük desteğini gördük. Bundan
sonra da her zaman desteklerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Diyanet
İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet
Vakfının çeşitli birimleriyle milletimize
hizmet ettiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Kur’an ve sünnet çizgisinde milletimizi dinî konularda bilgilendirme işini
kanunlar, Diyanet İşleri Başkanlığına
vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm
birimleriyle bu işi yürütmektedir. İnşallah bütün arkadaşlarımız, televizyonda
çalışan kardeşlerimiz, Diyanet İşleri
13

Başkanlığı mensupları ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla milletimize
hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Sahih dinî bilgiyi milletimize ulaştırmada, Diyanet İşleri Başkanlığının bütün
birimleriyle gayret ettiğini dile getiren
Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı televizyon ve radyolarıyla da buna büyük katkı
sağlamaktadır. İnşallah bu katkıyı bugünden itibaren Diyanet TV amblemi
(adı) ile devam ettirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.
Ziyarete, Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Huriye Martı ve Dini Yayınlar Genel
Müdürü Dr. Fatih Kurt da katıldı.
S AY I : 3 3 3
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‘TDV Vekâletle Kurban Kesim Programı’
gönüllüleri uğurlandı

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, ‘Türkiye Diyanet Vakfı 2018
Yılı Vekâletle Kurban Kesim Programı
Gönüllü Uğurlama Törenine’ katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü,
‘Vekâletle Kurban Kesim Programı Gönüllü Uğurlama Töreni’, Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TDV Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan
Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin,
‘Ben kurban gününü bayram yapmakla
emrolundum. Allah onu bu ümmet için
bayram kılmıştır. Kurban kesiniz. Zira o,
babanız İbrahim’in sünnetidir.’ hadis-i
şerifini hatırlatarak, TDV gönüllülerinin bu fermanı kuşanarak başkalarının
bayramı olmak için seferber olduklarını
söyledi. Yurt içi ve yurt dışında birçok
noktada vekâletle kurban kesim programı yapıldığını ifade eden Erbaş, “385’i
bulan görevli ve gönüllü dostlarımızla,
yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde,
yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayrî çalışmayı gerçekleştireceğiz.” dedi. Medeniyetimizin Müslümanlara yüklediği önemli sorumluluklar
olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş,
“Sağlam bir inanç ve üstün ahlak ilkeleri
üzerine, iyiliği âleme hâkim kılma ideali
ile inşa edilen bu medeniyetin mensupları; hakikat ve iyilik adına yollara düşüp
muhacir olmayı; mazluma, muhtaca
elini, evini, yüreğini açıp ensar olmayı;
yetime kardeş, yoksula sevinç olmayı;
takvaya bürünüp merhameti kuşanarak
EYLÜL 2018
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başkaları adına yola revan olmayı; eşyaya ve dünyaya emanet bilinciyle yaklaşıp
sadaka ve sadakati hayat tarzı edinmeyi;
sadıklardan olma payesinden başka gaye
taşımadan iyilik yolunda adanmayı, bizlerin önünde ihmal edilmeyecek bir şuur
ve sorumluluk dersi olarak koymaktadır.” dedi. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının,
milletimiz ile bütün yeryüzü arasında
yardımlaşma köprüleri kurmak için gayret gösterdiğini ifade etti.

karşılaşacaksınız. Onları aynelyakîn olarak göreceksiniz. Fakat asıl, milletimizin
bizlere emanet ettiği kurbanları, her yıl
bugünü bekleyen muhtaç kardeşlerimizle buluşturacağınız, o anlatılmaz yaşanır
hazzı inşallah tam manasıyla hissedeceğiniz ve ardından, o duyguyu ayniyle
bu topraklara taşıyacağınız ‘hakkalyakîn’
boyutu var.”

Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş

Milletimizin ibadet niyetiyle yaptığı
yardımı emanet olarak alıp taşımanın
büyük bir sorumluluk olduğunu ifade
eden Başkan Erbaş, “Bu tür hizmetlerin
Rabbimiz katında çok değerli olmasının
yanında, bir o kadar da zor ve manevi
mesuliyeti ağır bir iş olduğu aşikârdır.
Nitekim milletimizin ibadet niyetiyle yaptığı yardımı, duasını, umudunu,
hayallerini birer emanet olarak alıp
taşımak, dünyanın en hassas ve ağır
sorumluluğunu yüklenmek anlamına
gelmektedir. Hâl böyleyken, bu uğurda
yapılan en küçük ihmal, israf ve dikkatsizlik, Allah katında hesabı verilemeyecek bir vebâlin altına girmek demektir.”
dedi. Gönüllülere, yardım götürdükleri
yerlerde aynı zamanda İslam dininin
birer temsilcisi olduklarını hatırlatan
Erbaş, “Bugün açlık, yoksulluk ve iç
çatışmaların yoğun olarak yaşandığı
Afrika ülkeleri, Afganistan, Pakistan, Filistin, Gazze, Arakan başta olmak üzere
Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelere, ülkemizdeki

2018 yılı vekâletle kurban kesim orga-

nizasyonu temasının, ‘Kurbanını Paylaş,
Kardeşinle Yakınlaş’ olduğunu belirten
Başkan Erbaş, 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yapılan vekâletle
kurban kesim organizasyonunun, dinî
esaslara uygun, güven ve emanete riayet
şiarıyla yapıldığını kaydetti. TDV’nin her
yıl büyüyen bu iyilik dalgasının üç temel
boyutunun olduğuna işaret eden Erbaş
sözlerine şöyle devam etti:
“Bunlardan birincisi; medeniyetimizin
hayata dokunan en önemli yansımalarından olan bu hasbi gayretin öncelikle
‘ilmelyakîn’ diyebileceğimiz bir boyutu
var. İnsanlığın yaşadığı acıları ve sefaletleri hepimiz biliyoruz. İkinci olarak, gittiğiniz yerlerde zihninizde yer eden, yaşadığınız hüzne, ettiğiniz şükre ve diğer
duygulara dair gözlemleriniz sonucunda
oluşan ‘aynelyakîn’ olarak ifade edebileceğimiz bir müktesebat boyutu var.
Zira bildiklerinizin ötesinde gerçeklerle
14

Milletimizin emanetini taşımak,
dünyanın en hassas ve ağır
sorumluluğudur

H A B E R B Ü LT E N İ

Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yanı
sıra yurt dışında; Çad’da Orta Afrikalı,
Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya
ve Pakistan’da ise Arakanlı mültecilere
el uzatan ve böylece ümmetin dualarına
vesile olan bu iyilik organizasyonunu,
dinimiz İslam’ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya
tanıtımının yapılacağı en uygun zemin

ve imkân olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bizler, söz konusu fırsatı en iyi
şekilde değerlendirmeli ve bulunduğumuz coğrafyalarda dinimizin güzide
bir temsilcisi olduğumuzu aklımızdan
çıkarmamalıyız. Zira milletimizin teslim
ettiği kurbanlar nasıl bizim için emanetse, vurgulamaya çalıştığım husus da
dinimizin bizim üzerimizdeki mühim

bir emanetidir.” dedi. Programa, Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din
Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin
Albayrak, Dini Yayınlar Genel Müdürü
Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ve gönüllüler
katıldı.

Başkan Erbaş, İmam-Hatip Faruk Açıkgöz’ü kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 15 Temmuz’u her yıl salâlarımızla yâd edeceğiz

1

5 Temmuz’da salâ okuduğu için darp

edilen İmam-Hatip Faruk Açıkgöz’ü
makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “15
Temmuz’u her yıl salâlarımızla yâd edeceğiz.” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz gecesi salâ
okuduğu için darp edilen Tekirdağ’ın
Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Camii
İmam-Hatibi Faruk Açıkgöz’ü kabul
etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15
Temmuz’un 2. yıl dönümünde Türkiye
genelinde yaptıkları programlarla ve o
gecenin simgesi olan salâları yeniden
okutarak milletin kahramanlığını yâd ettiklerini söyledi. İmam Açıkgöz’ü o gece
salâ okumak için gösterdiği gayretten
dolayı tebrik eden Başkan Erbaş, “Salâ
sonrası yaşadığınız bu müessif olaydan
dolayı geçmiş olsun diyorum. Bunu ya-

panları kınıyorum, hak ettikleri cezayı
almaları için adaletin gereğini yapacağına inanıyorum.” dedi. 15 Temmuz’un
bir işgal girişimi olduğunu ifade eden
Başkan Erbaş, “Millet olarak bu işgal
girişimi karşısında tavrımızı aldık ve minarelerimizden yükselen salâ sesleri ile

işgal girişiminin engellenmesine büyük
bir katkı sağladık. İnşallah 15 Temmuz’u
her yıl salâlarımızla yâd edeceğiz.” diye
konuştu. İmam-Hatip Açıkgöz de Başkan Erbaş’ın davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o gece yaşadıkları
hakkında bilgi verdi.

Karatay Doğanlar Kur’an Kursu öğrencileri Başkan
Erbaş’ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam’ın en çok önem verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır

D

iyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Konya Karatay ilçesi Doğanlar Kur’an Kursu öğrencilerini kabul
etti. Konya-Karatay Doğanlar Kur’an
Kursu öğrencilerini makamında kabul
eden Başkan Erbaş, minik öğrencileri

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Başkan Erbaş öğrencilerle
yaptığı sohbette, “İslam’ın en çok önem
verdiği şey, güzel ahlaklı insan olmaktır.” dedi. Peygamber Efendimizin Müslümanı, elinden ve dilinden güvende
15

olunan insan olarak tarif ettiğini ifade
eden Erbaş, “Kimseye ondan zarar gelmeyecek, herkes ondan emin ve hoşnut
olacak, herkes ona güvenecek, Müslümanlığın özü bu. Böyle bir Müslüman
olabilmek için de İslam’ı, Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in yaşadığı ve öğrettiği
gibi yaşamalıyız.” diye konuştu. Kur’an-ı
Kerim’in Müslümanların ana kaynağı
olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bir
Müslümanın ilk yapacağı işlerden birisi
de Kur’an-ı Kerim’i öğrenmektir.” dedi.
Kabulde, Başkan Yardımcısı Dr. Selim
Argun, Doğanlar Kur’an Kursu öğreticileri de hazır bulundu.
S AY I : 3 3 3
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İlk hac kafilesi Medine’de güllerle karşılandı

D

iyanet İşleri Başkanlığı Medine Koordinasyon ve İskân Ekip Başkanlığı, 2018 yılı Hac organizasyonunda,
‘Kutlu Şehir Medine’ye gelen ilk hac kafilelerinin yolcularını güllerle karşıladı.
Karşılama törenine, Medine Koordinasyon ve İskân Ekip Başkanı Muhammed
Zeyd Özel, Ekip Başkan Yardımcıları
Mevlüt Topçu ve Lütfü İmamoğlu, Kargo Ekip Başkanı İdris Bozkurt, ekip başkan yardımcıları, bölge sorumluları ve
yardımcıları katıldı.

Karşılama programında, Medine-i
Münevvere’ye ilk gelen Antalya kafilesine gül, hurma, zemzem, arap kahvesi ve

meyve suyu ikram edildi. Okunan ilahiler ve salât-ü selamlar ile yapılan karşılama töreninde duygulu anlar yaşandı.

Bartın’da ‘Din İstismarı ile Mücadele’ semineri
o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.
Duygulu anların yaşandığı seminerin
sonunda, İl Müftüsü Mahmut Gündüz
panelistlere çeşitli hediyeler takdim etti.

B

artın Müftülüğü, din istismarı ile
mücadele etmek ve vatandaşları
konu hakkında bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. Bartın Kültür
Merkezi Konferans Salonunda yapılan
seminere, İl Müftüsü Mahmut Gündüz,
ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler
ve din görevlileri katıldı. Başkanlığımız
Sicil Daire Başkanı Orhan İşler, Dinler
ve Kültürlerarası İlişkiler Daire Başkanı
Sema Yiğit, Bolu Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Yavuzyılmaz ve 15 Temmuz
gazisi Kur’an Kursu Öğreticisi Emine
Aydın Berge’nin konuşmacı olarak ka-

tıldığı semineri, vatandaşlar ilgiyle takip etti. Daire Başkanı Orhan İşler’in
oturum başkanlığını yaptığı seminerde,
Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler Daire
Başkanı Sema Yiğit, ‘Dinî, Milli ve Manevi Değerlerimizi İstismar Eden DEAŞ
Terör Örgütü’; Bolu Eğitim Merkezi
Müdürü Zeki Yavuzyılmaz, ‘FETÖ Terör
Örgütünün ne amaçla kurulduğu, nasıl
bu kadar yayıldığı ve dini alet ederek
halkı nasıl kandırdığı, konularında birer
sunum yaptılar. Programda, 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte yaralanan, 15
Temmuz gazisi Emine Aydın Berge de

Diğer yandan kadın din görevlileri arasında düzenlenen, ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’ Bartın’da
yapıldı. Merkez Kaynarca Fatih Kız
Kur’an Kursunda gerçekleştirilen yarışmaya, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale,
Düzce, Karabük ve Bartın illerinden
kadın din görevlileri katıldı. Yarışmanın sonunda, Ankara’dan katılan Kur’an
Kursu Öğreticisi Büşra Demir bölge birincisi olurken, Düzce’den Güllü Küçük
ikinci, Eskişehir’den Ayşegül Soybelli de
üçüncü oldu. Programda bir konuşma
yapan İl Müftüsü Mahmut Gündüz,
yarışmaya katılan Kur’an kursu öğreticilerini tebrik ederek başarılar diledi.
Programın sonunda, yarışmaya katılan
tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çanakkale’de ‘Dini İstismar ile Mücadele’ semineri

Ç

anakkale Müftülüğü, İÇDAŞ Kongre Merkezinde, ‘15 Temmuz ve Din
Güvenliğimiz-Dini İstismar Eden Terör
Örgütleri ile Mücadele’ konulu seminer düzenledi. Başkanlığımız Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzmanı Yıldıray Kaplan,
Uzman Yardımcısı Ahmet Aslantaş ve
İstanbul Müftülüğü Başvaizi Halime
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Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı
seminere, Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, İl Jandarma Komutanı Alb. Necmi
İnce, ilçe müftüleri, STK temsilcileri,
daire amirleri ile çok sayıda din görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi katıldı. Di16

ğer yandan Çanakkale’de, ‘15 Temmuz
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında,
‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ düzenlendi. Çanakkale Cumhuriyet Meydanında başlayan programa, Vali Orhan
Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal
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Algül, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kdm.
Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü
Celal Sel, İl Müftüsü Arif Gökçe, daire
amirleri ve binlerce Çanakkaleli katıldı.
Ardından, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alanı Sargı Yeri Şehitliğindeki

şehitler anıldı. Programda, 15 Temmuz
şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.
Diğer yandan din görevlilerinden oluşan heyet, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda
şehit olan, Astsubay Üstçavuş Kıvanç
Kaşıkçı’nın ailesini ve şehitliği ziyaret
ettiler. Heyet, şehitlikte Kur’an-ı Kerim

okudu ve dua etti. Ayrıca, 15 Temmuz
münasebetiyle Tacettin Aslan Camiinde, mevlid-i şerif programı düzenlendi.
Çok sayıda din görevlisinin katılımıyla
gerçekleşen programda, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim
okundu, dualar yapıldı.

Erzincan’da ‘Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu’ tanıtımı

E

rzincan İl Müftülüğü, ‘2018 Yılı
Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu’ tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen,
yurt dışında kesilen kurbanların ve yapılan yardımların, oradaki insanlara
Osmanlı’yı hatırlattığını anlattı. Türk
olmanın; hayırsever ve yardımsever olmak, garibin, yetimin, yoksulun elinden
tutmakla eş anlama geldiğini belirten
İşliyen, “Sizin kurbanlarınız geçen sene
136 ülkeye ulaştı. Bu sene de inşallah

147 ülkeye ulaşacak. Kurbanlarınız-

dan bir tanesini, bir kaç tanesini gerek
yurt içinde gerek yurt dışında vekâlet
yoluyla kestirmek suretiyle yapmış olduğunuz bağışların burada çok büyük
payı var. İnsanlar bir kurbandan kendi
paylarına düşen et ile Türkiye Diyanet Vakfı logosu ve üzerinde ayyıldızlı
bayrağımız bulunan poşetlerle evlerine
dönerken, Osmanlı’yı hatırlıyor. Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı’nın torunları,
Türk insanı, Anadolu insanı bizi unutmadı, yine bizimle diyorlar.” dedi. Dinin

doğru ve anlaşılır bir şekilde hayata geçirilmesi için, insanları aydınlatma görevleri olduğunu ifade eden İl Müftüsü
Mehmet Emin Çetin de vekâletle kurban organizasyonunun 1990’lı yıllarda
başladığını, giderek ivme kazandığını;
ülkemizde ve yurt dışında değişik bölgelerde kesilen kurbanlarla, vatandaşlarımızın merhamet duygularının, yardımlarının, sevgilerinin, muhtaçlara ve
gönül coğrafyamızdaki insanlara ulaştırıldığını söyledi.

Engelliler ve aileleri ‘Şehristanbul Buluşmaları’na
misafir oldu

İ

stanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen, ‘Şehristanbul Buluşmaları’nın
misafiri, engelliler ve aileleri oldu. Müftülük Konferans Salonunda, ‘Engelliler Haftası’nda gerçekleşen program,
Halkalı Çamlıkaltı Görme Engelliler
Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Ramazan

Usta’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan
Kâmil Yılmaz programda yaptığı konuşmada, “Sadece engelliler haftası münasebetiyle değil, her vesile ile engelli
kardeşlerimizin engellerini kolaylaştırmalarına özen göstermek zorundayız.
17

Başkanlığımız 2012 yılında, ‘Engelsiz
Cami, Engelsiz İbadet’ sloganıyla camilerimizin, engelli kardeşlerimizin erişimine uygun hâle getirilmesi konusunda
bir kampanya başlattı. Kampanya sayesinde camilerimizin büyük bir kısmı,
engellilerin erişimine uygun hâle getirildi. Temennimiz İstanbul ve ülkemizdeki bütün camilerin engelli kardeşlerimizin erişimine açılmasıdır.” dedi.
Halkalı Çamlıkaltı Görme Engelliler
Yatılı Erkek Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan üç öğrenciye, icazet
belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.
S AY I : 3 3 3
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Giresun’da ‘Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı
Destekleme Projesi’

Ö

ğrencilerin örgün eğitimle birlikte
hafızlıklarını tamamlaması projesi
kapsamında, Giresun Müftülüğü ve Giresun 15 Temmuz Şehitler İmam-Hatip
Ortaokulu arasında protokol imzalandı.
Proje ile imam-hatip ortaokullarındaki
öğrencilerin, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi derslerin yanında, sosyal-kültürel imkânlardan yararlanması, akademik başarıları yüksek
ve her yönden gelişmiş hafızların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Müftü Yardımcısı Murat
Mutlu, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden
hafızlığa ilgi ve kabiliyeti olan öğrencilerin ailelerine, hafızlık yetiştirme ve
akademik başarıyı destekleme konusunu anlattı. Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Mutlu,
“Proje ile öğrencilerin, hafızlık unvanı
kazanmaları yanında; şahsiyet sahibi,
inandığı değerlerden ödün vermeyen,
inandığı değerleri savunan, Kur’an ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanan genç-

lerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.”
dedi. Diğer yandan Kur’an kurslarında
okuyan öğrenciler arasında temel dinî
bilgiler yarışması düzenlendi. İl Müftüsü Muhittin Oral başkanlığında yapılan
yarışmada, Müftü Yardımcısı Murat
Mutlu, Uzman Vaiz Zeynep Özdemir
de jüri üyeliği yaptı. Kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı yapılan yarışmada kızlarda, Giresun merkezden Esra
Çetinkaya; erkeklerde ise Tirebolu’dan
Yasir Yıldız birinci oldu. Öte yandan,
kız Kur’an kursu öğreticileri arasında
hafızlık yarışması düzenlendi. İl Müftüsü Muhittin Oral, İl Müftü Yardımcısı
Murat Mutlu, Espiye Müftüsü Yavuz
Koçak, Alucra Müftüsü Muhammet Salman ve Uzman Vaiz Gülay Ayar’dan oluşan komisyon huzurunda yapılan yarışma, Merkez Kız Yatılı Kur’an Kursunda
gerçekleştirildi. Yarışmada, Görele’den
Ayşe Kırdar birinci, Betül Topçu ikinci
oldu. Ayrıca, din görevlileri arasında yapılan, ‘Güzel Hutbe Sunumu Yarışması’, Hacı Miktat Camiinde gerçekleşti.

Yarışmaya 12 ilçeden imam-hatip ve
müezzin-kayyımlar katıldı. İl Müftüsü
Muhittin Oral’ın başkanlığında yapılan
yarışma sonunda, Bulancak’tan Engin
Karslı birinci olurken, Tirebolu’dan
Muhammed Koç ikinci, Yağlıdere’den
Selman Şengöz ise üçüncü oldu. İl Müftüsü Muhittin Oral yarışmada yaptığı
konuşmada, hutbe dualarını doğru ve
güzel okuma, telaffuz, vurgu, tonlama,
özgüven ve minber hâkimiyeti, beden
dilini, zamanı etkili kullanma ve dış görünüm gibi değerlendirmeler sonucunda birincinin tespit edildiğini ifade etti.
Bu arada Merkez Hacı Miktat Camiinde, din görevlileri arasında düzenlenen
hafızlık yarışmasında ise Doğankent’ten
Abbas Ataman birinci, Keşap’tan Gökmen Bayır ikinci, Alucra’dan Mustafa
Şerefli ve Piraziz’den Âdem Arslan ise
üçüncülüğü paylaştılar. Yarışmaların
sonunda dereceye giren öğrencilere, İl
Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler
takdim edildi.

Gaziantep’te ‘Tashih-i Huruf Kursu’ mezuniyet töreni

G

aziantep İl Müftülüğü, tashih-i huruf kursuna katılan kursiyerler için
mezuniyet töreni düzenledi. Müftülük
Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine; İl Müftüsü Ahmet Çelik,
ilçe müftüleri, il müftü yardımcıları, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet
Ünal, Tuncay Baran, din görevlileri ve
vatandaşlar katıldı. Gaziantep’in bir za-
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manlar küçük Buhara olduğuna dikkat
çeken İl Müftüsü Ahmet Çelik, “Gaziantep bir zamanlar küçük Buhara idi. 30 bin
nüfuslu Gaziantep’te onlarca medrese
vardı. Geçmiş bize eğer ders olmuyorsa,
bir hedef vermiyorsa kuru bir anmadır.
Ama biz istiyoruz ki, Müftülük olarak bütün din kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz

ve hocalarımızla birlikte Gaziantep’in
geçmişte özlenen küçük Buhara havasını
günümüze taşıyalım.” dedi. Kursiyerlere
de teşekkür eden Müftü Çelik, “Kardeşlerimiz 6 ay emek verdiler, 6 ay boyunca
göz nuru döktüler. Biz bin yıldır İslam’ı
medeniyet olarak yaşayan bir milletiz.
Bizim mihraplarımıza, kürsülerimize de

anlatan, okuyan hocalar yakışır.” diye konuştu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
mezuniyet töreni, kursiyerlerin sunduğu tasavvuf musikisi dinletisiyle devam
etti. İl Müftüsü Ahmet Çelik ve protokol
üyelerinin, kursu başarıyla tamamlayan
kursiyerlere belgelerini takdim etmesiyle
tören sona erdi.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı,
Vali Kamçı’yı ziyaret etti

K

ayseri İl Müftülüğünce organize
edilen programlara katılmak için
Kayseri’ye gelen Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret
etti. Başkan Yardımcısı Martı, kendilerini kabul eden Kayseri Valisi Kamçı’ya
teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkan
Yardımcılığına atanan ilk kadın olma
unvanına sahip Martı’ya görevinde başarılar dileyen Vali Kamçı, kendisini
ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile
getirdi. Ziyarette, İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven de hazır bulundu.

Diğer yandan Kayseri Mustafa Kürtüncü Kur’an Kursu öğrencileri 15 Temmuz münasebetiyle, Ankara Polis Özel
Harekât Daire Başkanlığı ile Şırnak 23.
Tümen Sınır Birliğine mektup yazdılar. Kurstaki 30 öğrenci, öğretmenleri
Rumeysa Yavuz’un rehberliğinde, 15
Temmuz’da yaşananlarla ilgili duygularını mektup yazıp, resim çizerek dile
getirdiler. Mektuplarında, semalarımızdan ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için canını ortaya koyarak
fedakârca çalışan polisimizi, askerimizi ne kadar çok sevdiklerini ve onlara

dua ettiklerini ifade ettiler. Öğrenciler,
cennet vatanımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz
15 Temmuz gecesinin aziz şehitleri ve
gazilerini hiç unutmayacaklarını, onlara
minnettar olduklarını, yazdıkları mektup ve çizdikleri resimlerle anlattılar. Bu
arada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Kayseri Kartal Şehitliği ve Şehir Mezarlığındaki Polis Şehitliğini ziyaret ettiler. İl protokolünün de
katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Silver
Camii İmam-Hatibi İdris Yetim, Cıncıklı Camii İmam-Hatibi İlyas Koç, Kuloğlu
Camii İmam-Hatibi Mehmet Tanrıöver
ve 344 Evler Camii İmam-Hatibi Yakup
Kavuklu, Kur’an-ı Kerim tilavetinde
bulundular. Güven’in tüm şehitlerimiz
için yaptığı duanın ardından ziyaret
son buldu. Daha sonra protokol tarafından mezarlık bünyesinde yapımı
devam eden cami ziyaret edildi. Müftü
Güven’in Hunat Camiinde, 15 Temmuz
şehitleri ve tüm şehitlerimiz için yaptığı
duayla program son buldu.
Ayrıca, Kayseri Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından,
‘Yükümüz Kardeşlik’ sloganıyla hazırla19

nan yardım tırları, törenle Suriye’deki
ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Törene, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye
Martı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl
Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Kurtuluş Karamustafaoğlu, ilçe belediye
başkanları, il müftü yardımcıları, ilçe
müftüleri, TDV Kayseri Şubesi yönetimi
ve STK temsilcileri katıldı. Suriye’ye her
ay düzenli olarak yardım gönderdiklerini belirten İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, katkılarından dolayı hayırseverlere ve din görevlilerine teşekkür ederek
yardımlaşmanın önemini anlattı. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı
da Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i
şerifinde, ‘Sizden birisi, gönülden,
helâlinden bir tek hurma bile sadaka
verse, Cenab-ı Hak onu büyük bir memnuniyetle kabul eder ve o bir tek hurmayı Uhut Dağı kadar besler ve geliştirir.’
hadisini hatırlattı. Martı sözlerinin devamında, “Bu gün gönülden verilen o bir
tek hurmanın, TIR’lar dolusu Uhut Dağı
kadar büyüdüğünün şahidiyiz. İyiliksever, hayırsever, gönlü zengin insanlara
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Kırklareli’de 15 Temmuz ve şehitleri anma programı

1

5 Temmuz hain darbe girişiminin yıl

dönümü dolayısıyla, Kırklareli E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Konferans
Salonunda, şehitlerimizi anma ve hatim
programı düzenlendi. Tutuklu ve hü-

kümlülerin ilgiyle takip ettiği programda
konuşan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,
hain darbe girişiminin yaşandığı o gecenin, yüzlerce şehidimizin canına mal
olduğunu söyledi. Türk milletinin tari-

hin hiçbir döneminde iradesine ipotek
konulmasına rıza göstermediğini ifade
eden Demirtaş, Allah’ın şirki, devletin
ise şeriki affetmeyeceğine dikkat çekti.
Hükümlülerin sunduğu şiir dinletisi ve
15 Temmuz direnişini anlatan belgesel
ve sinevizyon gösterisi, katılımcılardan
büyük beğeni topladı. İl Müftülüğüne teşekkür eden Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Metin Sönmez de Müftü Demirtaş’a, günün anısına hediye takdim etti. Cezaevi
Vaizi M. Emin Göktepe’nin yaptığı hatim
duasının ardından, Müftü Demirtaş da
en çok hatim okuyan 3 tutuklu ve hükümlüye Başkanlığımız yayınlarından
kitap hediye etti.

Kahramanmaraş'ta 'Dini İstismar Eden Terör
Örgütleriyle Mücadele' konulu seminer

K

ahramanmaraş Müftülüğü, din görevlilerine yönelik 'Dini İstismar
Eden Terör Örgütleriyle Mücadele' konulu seminer düzenledi. Başkanlığımız
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir
Dinç, İstanbul-Çatalca Vaizi Mansur
Vanlıoğlu ve Harput Eğitim Merkezi
Müdürü Dr. Serdar Murat Gürses'in
konuşmacı olarak katıldığı program,
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Paneli, Kahramanmaraş
Milletvekili İmran Kılıç, İl Müftüsü Celal
Sürgeç, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an kursu öğreticileri ve
çok sayıda din görevlisi ilgiyle takip etti.
‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, FETÖ ve DEAŞ gibi terör
örgütlerinin dini istismarı anlatıldı. Dini
istirmar eden törer örgütlerinin planlarına değinen İl Müftüsü Celal Sürgeç
panelin açılış konuşmasında, “İslam’ın
yanlış anlaşılması, anlatılması, yanlış
yorumlanması, yanlış algılanması ve
neticede insanların din üzerinden birbirine düşmesi, düşürülmesi, kurgulanan
bu projelerden bir tanesidir. Bu yaşananlardan sonra bizim yapacağımız çok
önemli hizmetler vardır. Ülkemizin işgal
edildiği dönemlerde, bir tarafta Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar yüzyıl önce
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ülkemizi işgal ettiklerinde gerçekten ülkenin işgaline karşı işaret fişeği meşalesi
Kahramanmaraş’ta yakıldı.” dedi. Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de
konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak terör örgütlerinin din istimarlarını, Türkiye’nin her yerinde anlattıklarını söyledi. Yurt genelinde konu ile ilgili
seminerler düzenlediğini belirten Dinç,
‘Ramazan’dan önce 40 ilimizde seminerler gerçekleştirildi. Ramazan’dan sonra
da diğer illerimizde programlar gerçekleştirildi. Başkanlığımızca oluşturulan
ekipler, din istismarını anlatan konferanslar, seminerler ve paneller verdiler.
15 Temmuz’u halkımıza anlatmak, din
20

görevlilerini bilgilendirmek, bilinçlendirmek, görevlilerimiz arasında bir heyecan oluşturarak toplumda bir ahengi, birlik ve beraberliği sağlamak, bir
anlamda koruyucu hekimlik vazifemizi
yapmak üzere seminer programları düzenlendi. 15 Temmuz’da sizlerin de okuduğu salâ sesleriyle, meydanlara akın
etti, şahadete koştu bu milletin evlatları.” dedi. FETÖ’nün dini istismarını anlatan Çatalca Vaizi Mansur Vanlıoğlu da
“FETÖ örgütünü ve vatandaşları hangi
yöntemlerle kandırdığını anlattı. Program, panelistlere Kahramanmaraş’ın el
emeği bakır işleme tepsilerinin hediye
edilmesiyle son buldu.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Siirt’te 12 bin 488 çocuk Kur’an öğrendi

S

iirt Merkez Ensar Camiinde, ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’
sloganıyla düzenlenen yaz Kur’an kursları yoğun ilgi gördü. Yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencileri ziyaret
eden Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok,
öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kur’an
kurslarının önemini anlatan Altıok,
bütün çocukların camilerin manevi atmosferini teneffüs etmeleri gerektiğini
söyledi. Ülkemizin geleceği olan çocukların, dini bütün bir şekilde yetişmesi
için dinî eğitimlerinin temelden verilmesi gerektiğini söyleyen Altıok, “Hiç
şüphesiz geleceğimizi inşa edecek olan
çocuklarımızın manevi duygularla yetişmeleri, kendi yaşamlarını sürdürmeleri bizim için önemlidir. Birçok insanımız camilerde ve Kur’an kurslarında
yaz aylarında verilen bu eğitimleri aldı.
O yüzden bizler yaz Kur’an kurslarını
önemsiyoruz.” dedi. Siirt’te, 364 cami ve
127 Kur’an kursunda, 12 bin 488 çocuğun Kur’an-ı Kerim ve temel dinî bilgiler

öğrendiğini belirten Altıok, “Hedefimiz, bütün çocuklarımıza Kur’an öğretmektir.” dedi. Yaz Kur’an kurslarında
çocukların dini doğru öğrenmelerini
sağlamayı hedeflediklerini ifade eden
Altıok şöyle konuştu: “Çocuklarımızı,

kötü alışkanlıklardan, FETÖ gibi dini
istismar eden örgütlerden korumak için
dinî konularda bilinçlendiriyoruz. Çocuklarımızı, vatanımıza, devletimize ve
milletimize layık şahsiyetler olarak yetiştirmek asıl hedefimizdir.” dedi.

Siirt’te camiler çocuk sesleriyle şenlendi

S

iirt İl Müftülüğüne bağlı camilerde açılan yaz kurslarında çocuklar,
Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğreniyor. Siirt genelinde, 600 cami ve 222
Kur’an kursunda yaz kurslarının devam ettiğini söyleyen Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, öğrencilerin
haftanın 5 günü, istedikleri saatlerde

kurslarda ve camilerde Kur’an-ı Kerim
eğitimi alabildiklerini ve dinî bilgileri
öğrenebildiklerini söyledi. Hedeflerinin
20 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu bildiren Özdemir, kayıtların devam ettiğini ve öğrencilerin Kur’an kurslarına ve
camilere başvurabileceklerini dile getirdi. Kurslardaki temel hedef kitlelerinin
21

çocuklar ve gençler olduğunu belirten
Özdemir, başvurmaları durumunda 30
yaş üstü yetişkinleri de geri çevirmeyeceklerini vurguladı. Özdemir, kurslara
gelen öğrencilere Elifba, Dinimi Öğreniyorum ve etkinlik kitaplarını hediye
ettiklerini de ifade etti.
S AY I : 3 3 3
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Antakya’da 6 ayda hafız oldu

H

atay-Antakya İlçe Müftülüğüne
bağlı Yavuz Selim Yatılı Hafızlık
Kız Kur’an Kursunda, Kur’an-ı Kerim’i
6 ayda ezberleyen Nezahat Uçum için
tören düzenlendi. Törene, İl Müftüsü
Hamdi Kavillioğlu, İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, Şube Müdürü
Mehmet Yolcu ile Kurs Yöneticisi Ayşegül Kalkan katıldı. Törende konuşan
İl Müftüsü Kavillioğlu, “Öğrencimizi
başarılarından dolayı tebrik ediyorum.
Ailesine, hocalarına teşekkür ediyorum.
Öğrencimizin başarılarının devamını
diliyorum.” dedi. Programın sonunda

hafız Nezahat Uçum’a, Başkanlığımız
yayınlarından kitaplar hediye edilirken, hayırseverler tarafından da altın

ve umre ile ödüllendirildi. Diğer yandan İlçe Müftülüğüne bağlı Elif Çocuk
4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursuna devam
eden Halit Eymen Köroğlu ve Süeda
Aslaner’in, Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeleri dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu,
Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve
velileri katıldı. Programda öğrenciler,
ilahi söylediler ve Kur’an-ı Kerim okudular. Duygulu anların yaşandığı törenin sonunda, Müftü Kavillioğlu tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim
edildi.

Çukurova’da Kur’an kursu öğrencileri ‘15 Temmuz
Şehitleri’ni unutmadı

A

dana-Çukurova İlçe Müftülüğüne
bağlı cami ve Kur’an kurslarında
açılan yaz kurslarına devam eden öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenledi. Uluyol Camii İmam-Hatibi Adil Satan’ın katkılarıyla gerçekleşen
programa, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün,
din görevlileri, kurs öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Uluyol Camii Kur’an
Kursunda gerçekleşen program, Başkanlığımızca hazırlanan ‘Diriliş Bestesi Salâ
Belgeseli’ ve sinevizyon gösterimi ile

başladı. Öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı
Kerim, salâ, ezan ve şiirlerle devam eden
programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, “Bizler inanıyoruz ki
yeryüzünün en masum mekânları camiler, en masum varlıkları da çocuklardır.
Camilerimizin çocuklarla buluştuğu
yaz mevsimi, bizim için en kıymetli vakittir. Bu kurslar birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin inşa edildiği
mekânlardır. Bu programımız vesilesi
ile 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve

minnetle anıyoruz.” dedi. Öğrencilerle
birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Gün, “Sizlerin bu
güzel çalışmalarınızı görmek beni çok
memnun etti. Rabbimiz bizleri tarihin
en büyük ihanetinden kurtardı. Rabbim benzeri ihanetleri, musibetleri bir
daha yaşatmasın. O gece sabahlara kadar
okunan salâlar bütün milletin moralini,
maneviyatını yüceltti. 'Ezanları susturan
darbelerden, darbeleri susturan salâlar'
için Rabbimize şükrediyoruz.” dedi.

Espiye ve Yağlıdere’de din görevlileri gezide bir araya geldi

G

iresun-Espiye ve Yağlıdere ilçe
müftülükleri, ‘Kardeş İlçe Projesi’
kapsamında, din görevlilerine yönelik gezi düzenledi. Din görevlilerinin
moral ve motivasyonlarının artırılması
ve gerçekleştirilen hizmetlerin değer-
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lendirilmesinin yapılması amacıyla
düzenlenen etkinlikte konuşan Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, iki ilçe
müftülüğü personelinin etkinlikte bir
araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Din görevlilerinin
22

mukaddes ve ağır bir görev yürüttüklerini, moral ve motivasyona ihtiyaç duyduklarını belirten Müftü Koçak, birlik,
beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine
yönelik etkinliklerin devam edeceğini
ifade etti.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Diğer yandan Espiye Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında açılan yaz
Kur’an kurslarında başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Espiye Esen-

tepe Camii İmam-Hatibi Eşref Bayrak’ın
düzenlediği kursa devam eden bütün
öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim
edildi. Espiye İlçe Müftü Vekili Mehmet

Emre programda yaptığı konuşmada,
öğrencilerin yaz Kur’an kurslarına ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Felahiye Merkez Camiinin temeli törenle atıldı

K

ayseri-Felahiye ilçesinde inşa edilecek Merkez Camiinin temeli törenle
atıldı. Temel atma törenine, İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Felahiye İlçe Müftüsü Yusuf Anık, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun,
din görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
temel atma töreninden önce Felahiye
Merkez Kale Camiinde vaaz verip hutbe
irad etti. Daha sonra, Merkez Camiinin
temel atma törenine geçen Müftü Güven, dua ederek caminin hayırlara vesile
olması temennisinde bulundu. Törene,
İl Müftüsü Güven, Kayseri Büyükşehir

Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye İlçe Müftüsü Yusuf Anık, Felahiye

Belediye Başkanı Vural Coşkun, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelibolu’da yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında
yarışma düzenlendi

Ç

anakkale-Gelibolu İlçe Müftülüğü,
yaz Kur’an kurslarına devam eden
öğrenciler arasında ödüllü yarışma düzenledi. Öğrenciler arasındaki iletişimi
kuvvetlendirmek, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen
yarışmada öğrencilere, Kur’an-ı Kerim,
ibadet, ahlak ve siyer konularından
sorular soruldu. Gazi Süleyman Paşa
Camiinde gerçekleşen yarışmada birinciliği, erkeklerde Evreşe Beldesi Keşanoğlu Camii yaz Kur’an kursu öğren-

cisi Nihatcan Yahşi alırken, kızlarda ise
Merkez kız Kur’an kursu öğrencisi Ayça
Kılıçoğlu aldı. Yarışmaya katılan bütün
öğrencilere İlçe Müftülüğü tarafından
çeşitli hediyeler takdim edildi. Diğer
yandan İlçe Müftülüğüne bağlı cami
ve Kur’an kurslarında açılan yaz Kur’an
kurslarına devam eden öğrencilere,
kursları sevdirmek ve motive etmek
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, hem Kur’an-ı Kerim ve dinî bil23

giler öğrendi hem de eğlendiler. Kursa
gelen öğrenciler, aynı zamanda düzenlenen sosyal faaliyetlerle de güzel vakit
geçirdiler. Öğrenciler, din görevlileri
tarafından verilen ikram sofrasında bir
araya geldiler. Ayrıca, İlçe Müftülüğünce oluşturulan din görevlisi heyeti, şehit
ailelerini ve şehitlikleri ziyaret ettiler.
Din görevlileri ziyaretlerde, şehitler için
Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Şehit
aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.
S AY I : 3 3 3
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Diğer yandan Gelibolu İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik, Bursa gezisi düzenlendi. Rehber eşliğinde yapılan gezide,
Bursa’nın tarihî ve turistik yerleri ziyaret edildi. Tarihe şahitlik eden öğrenciler hayranlıklarını gizleyemediler. İlçe
Müftüsü Dr. İbrahim Özler, sosyal ve
kültürel etkinlikleri önemsediklerini
belirterek amaçlarının, öğrencilere tarihi tanıtmak olduğunu söyledi. “Öğren-

cileri zaman zaman değişik mekânlara
götürerek ülkenin tarihî ve turistik
değerlerini tanıma ve tanıtma fırsatı
sunduklarını belirten Müftü Özler, bu
tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Öğrenciler de geziden
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Diğer yandan Kur’an kursu öğreticileri için düzenlenen, ‘Fıkıh Dersleri’
programı devam ediyor. Müftü Özler
programın açılışında yaptığı konuşma-

da, derslerin Vaiz Selvinas Üzülmez ve
Kur’an kursu öğreticilerinin katılımıyla
yapıldığını söyledi. Derslere olan ilginin
sevindirici olduğunu belirten Özler, öğreticilerin konuyla ilgili sorularının da
cevaplandırıldığını belirtti. Öte yandan
Evreşe Kur’an Kursu öğrencileri, hatim
merasimi düzenledi. Fetih suresinin
okunmasıyla başlayan program, tekbir,
tehlil, tahmid, salavat-ı şerife okunması
ve verilen vaazın ardından sona erdi.

Fethiye Hz. Ali Camiinin temeli dualarla atıldı

M

uğla-Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından yaptırılacak olan, Hz. Ali
Camiinin temeli törenle atıldı. Törene,
Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye
Başkanı Behçet Saatcı, hayırsever Özcan
Gözüaçık, daire amirleri ve vatandaşlar
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katıldı. Temel atma töreninin hayırlara
vesile olması temennisinde bulunan İlçe
Müftüsü Hamdi Uzunharman açılışta
yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin yapımını üstlenen
işadamı Özcan Gözüaçık da inşaatın
24

aşamaları hakkında bilgi vererek katkıda
bulunanlara teşekkür etti. Kaymakam
Muzaffer Şahiner de konuşmasında, “Allah Teâlâ’ya hamd ediyoruz. Peygamber
Efendimizin, ‘Ben ilmin şehriyim. O da
kapısıdır.’ buyurduğu, Hz. Ali Efendimizin isminin camiye verilmesinden çok
mutluyuz.” dedi. Vaiz Şaban Yılmaz’ın
duasının ardından, protokolün temele ilk
harcı koymasıyla tören sona erdi. Diğer
yandan Çamköy mahallesinde yapılacak
Bekçiler Camii ve Bölge Yatılı Kız Kur’an
Kursunun temel atma törenine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda
konuşan İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, “Temeli atılan kursta, memleketimize, ülkemize ve insanlarımıza hizmet
edecek hafızlarımız, evlatlarımız yetişecek. Onlar da eğitimli birer anne olarak
geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı yetiştirecekler.” dedi. Şube Müdürü
Ahmet Karagöz’ün yaptığı duanın ardından, temele ilk harcın konulmasıyla tören sona erdi.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Gemlik yaz Kur’an kurslarında ‘15 Temmuz’ etkinliği

B

ursa-Gemlik İlçe Müftülüğüne bağlı
yaz Kur’an kurslarında eğitim gören
öğrenciler, ‘15 Temmuz Anma Programı’
programı düzenlediler. Mevlana Camiinde gerçekleşen programa, Kaymakam
Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik
Yılmaz, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat
Şavlı, şehit yakınları, Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri, çok sayıda veli katıldı. İlçe Müftüsü Şavlı’nın açış konuşmasıyla başlayan programda öğrenciler,
aşr-ı şerif okudu, şiir, ilahi ve kasideler
seslendirdi. Sinevizyon gösterimi, dua ve
ikramlarla program sona erdi.

‘Aile İçi İletişim ve Çocuk Eğitimi’ konferansı

G

emlik İlçe Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumunda ‘Aile İçi İletişim ve
Çocuk Eğitimi’ konulu konferans düzenledi. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat
Şavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü
Salih Zeki Mazlum, manevi rehberler ve
çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Diğer yandan, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Gemlik Belediye
Başkanlığı tarafından başlatılan, velileri
bilinçlendirme projesi devam ediyor. Bu
çerçevede ilçedeki okullarda, ‘Modern
Dünyada Çocuk Terbiyesi’ konulu se-

minerler düzenlendi. Çınar İlkokulunda
başlatılan seminer, davetlilerden büyük
ilgi gördü. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet

Reşat Şavlı seminerin sonunda, ‘Bütün
Yönleriyle İslam’da Çocuk Terbiyesi’
isimli kitabını imzaladı.

Geyve ‘Diriliş Bölge Yatılı Kur’an Kursu’ hizmete açıldı

S

akarya-Geyve İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan, ‘Diriliş Bölge Yatılı Kur’an
Kursu’ dualarla hizmete açıldı. Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı
ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun
katıldığı açılış programı, Kur’an-ı Kerim

tilavetiyle başladı. 110 öğrenciye hafızlık
eğitiminin verileceği kursun açılışında
konuşan Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, hafızlığın önemine dikkat çekerek
hafızlık kursunun, bölgenin ihtiyacına
cevap verecek kıymetli bir müessese olduğunu belirtti. Hz. Peygamberden gü25

nümüze kadar hafızlığın devam ettiğini
ifade eden Tıraşçı, Türkiye’de şu anda
150 bini aşkın hafızlık öğrencisi olduğunu kaydetti. Hafızlığın Allah’ın bir lütfu
olduğunu da hatırlatan Tıraşçı, Bölge
Yatılı Kur’an Kursunun yapımında emeği
geçen herkese teşekkür etti. Dinî eğitim
veren kurumların toplumun inşasında
önemli olduğunu kaydeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da açılışta yaptığı
konuşmada, kursun yapımında emeği
geçenlere teşekkür etti. Programa, Geyve Kaymakam Vekili Âdem Yazıcı, İlçe
Müftüsü Ali Erhun, Belediye Başkanı
Murat Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İlyas Serenli, Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
S AY I : 3 3 3
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Hacılar’da ‘15 Temmuz Şehitleri’ anıldı

K

ayseri-Hacılar İlçe Müftülüğüne
bağlı yaz Kur’an kursu öğrencileri,
‘15 Temmuz Şehitlerini Anma’ programı
düzenledi. Programa, Hacılar Belediye
Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İlçe Müftüsü
Mehmet Özbek, Kur’an kursu öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde,
Hacılar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. Yüce Rabbimizin, ‘Allah yolunda

öldürülenlere ölü demeyiniz.’ buyurduğunu hatırlatan İlçe Müftüsü Mehmet
Özbek programda yaptığı konuşmada,
“Şehitlere ölü demeyiniz derken; onları unutmayınız, unutturmayınız. Allah yolunda ölenleri, diğer ölüler gibi
sıradanlaştırmayınız. Onların uğruna
şehit olduğu değerleri de unutmayın,
unutturmayın diyor. Vatanımızın istiklali için canını feda eden Güneydoğu’da
ve 15 Temmuz'da şehit olanları rahmet
ve minnetle anıyoruz.” dedi. Yaz Kur’an

kursu öğrencilerinin şiir dinletileri, 15
Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in hayatının canlandırıldığı tiyatro gösterisi,
davetlilere duygulu anlar yaşattı. Program sonunda, Allah (c.c.)’ın 99 ismini
ezberleyen öğrencilere çeşitli hediyeler
takdim edildi. Server Kur’an Kursu öğrencilerinin yaptığı dua ile program son
buldu. Ayrıca, yaz kursu öğrencileri ve
velilerin de katılımıyla düzenlenen, 15
Temmuz şehitlerini anma programlarında tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Kız Kur’an kursu öğrencilerinden örnek davranış

K

ayseri-Hacılar İlçe Müftülüğüne
bağlı Server Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Sevgül Demirayak ve öğrencileri,
‘Bir Damla Hayat’ su kuyuları projesi
ile ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ yardım
kampanyasına, kermeslerle ve topla-

dıkları yardımlarla destek oldular. Kurs
öğreticisi ve öğrenciler topladıkları yardımları, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek’e
takdim ettiler. Kurs öğrencileri bir araya
gelerek her iki kampanya için de gayret
gösterdiler ve topladıkları yaklaşık 10

bin lira yardımı, İlçe Müftüsü Mehmet
Özbek’e makbuz karşılığı teslim ettiler.
İlçe Müftüsü Mehmet Özbek de gayretlerinden dolayı Server Kur’an Kursu
Öğreticisi Sevgül Demirayak’a ve kurs
öğrencilerine teşekkür etti.

İslahiye’de öğrenciler ‘15 Temmuz şehitleri’ni dualarla andılar

G

aziantep-Islahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Toki Camiinde 15
Temmuz şehitlerini anma programı
düzenlendi. Programa, din görevlileri,
öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencile-
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rin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
etkinlikte, 15 Temmuz ve şehitliğin
önemi anlatıldı. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı koyan Ömer Halisdemir’in
hayatının okunduğu programda, öğren26

cilerin seslendirdiği Arif Nihat Asya’nın,
‘Dua’ ile ‘30 Kuş’ şiiri, davetlilere coşkulu
anlar yaşattı. Kurs öğrencilerinin şehitliği anlatan gösterisi, davetlilerden büyük
beğeni topladı.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Keçiborlu’da yaz kurslarına yoğun ilgi

I

sparta-Keçiborlu İlçe Müftülüğüne
bağlı cami ve Kur’an kurslarında açılan yaz Kur’an kurslarına devam eden
öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler, çocukların cami ve kurslara ilgisini
artırıyor. Bu kapsamda İlçe Müftülüğü,
kurslara devam eden öğrencilere, cami
ve yaz kurslarını sevdirmek, moral ve
motivasyonlarını artırmak amacıyla çeşitli ikramlarda bulundu. İlçe Müftüsü
H. Hüseyin Kılınçal yaptığı açıklamada,
öğrencilere cami ve Kur’an kurslarını
sevdirmek ve katılımlarını sağlamak
amacıyla, kahvaltı, pide ve dondurma ikram ettiklerini, bu etkinliklerin de büyük
faydasını gördüklerini söyledi. Müftü
Kılınçal katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Diğer yandan İlçe
Müftülüğüne bağlı camilerde açılan yaz
Kur’an kurslarına devam eden öğrenci-

ler, kahvaltı programında bir araya geldi.
Çocukların yaz Kur’an kurslarına daha iyi
motive olmaları ve devamlılıklarını sağlamak için hayırsever vatandaşların katkılarıyla, Ulu Camiinde düzenlenen kahvaltıya 260 öğrenci katıldı. Din görevlisi
ve Kur’an kursu öğreticilerinin refakatinde gerçekleşen program, yapılan dua ile

son buldu. Ayrıca, çocukların yaz Kur’an
kurslarına sürekli olarak gelmelerini sağlamak amacıyla, İlçe Müftülüğü ve din
görevlilerinin katkılarıyla, her kurstan
bir öğrenciye bir bisiklet hediye edildi.
Kurslara 35 gün ve üzerinde devam eden
öğrenciler arasında çekilen kura ile 40 bisiklet öğrencilere teslim edildi.

‘Yazımda Kardeşlik Var’ yaz kampı öğrencilerinin
Kızılcahamam ziyareti

D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen, ‘Yazımda Kardeşlik Var’ teması
kapsamında, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Batman illeri ile Kızıltepe,
Dargeçit ve Derik ilçelerinden gelen
250 öğrenci, Kızılcahamam Müftülüğünün misafiri oldu. Kızılcahamam

İlçe Müftüsü tarafından karşılanan öğrenciler, ilçedeki ‘Mahkemeağacını’ ve
‘15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Kızılcahamam Müftülük yetkilileri, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim
ettiler. Misafirperverliğinden dolayı İlçe
Müftülüğüne teşekkür eden öğrenci-

ler de mutluluklarını ifade ettiler. Diğer yandan İlçe Müftülüğü, yaz Kur’an
kurslarına katılan öğrencilere yönelik
çeşitli etkinlikler düzenledi. İlçe Müftülüğü ve İlçe Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikler kapsamında
öğrenciler kurslarda öğrendikleri bilgileri, davetliler huzurunda sergileme
imkânı buldular. 300 öğrencinin katıldığı etkinlikler kapsamında, öğrenciler
arasında futbol, voleybol, masa tenisi,
halat çekme, yumurta, çuval yarışı, yoğurt yeme yarışı ve bilek güreşi müsabakaları yapıldı. İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay ve İlçe Spor Müdürü Nahit Şahin de dereceye giren öğrencilere çeşitli
hediyeler takdim ettiler.

Küçükçekmece’de ‘15 Temmuz’ programı

İ

stanbul-Küçükçekmece Müftülüğü,
15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik
Günü dolayısıyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde, ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’ düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa,
Kaymakam Harun Kaya, İlçe Müftüsü
Mustafa Temel, Belediye Başkanı Temel

Karadeniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cemal Yılmaz katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan program, din görevlilerinin okuduğu salâlar ve Kur’an kursu
öğrencilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim
ve seslendirdikleri ilahiler ve şehitler
için okunan hatimlerin dualarıyla sona
erdi. Ayrıca, ‘15 Temmuz Şehitlerini
27

Anma Programları’ çerçevesinde, Halkalı Çamlık Altı Camiinde program düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Temel
programda yaptığı konuşmada, ‘Din
İstismarına Karşı Sahih Bilginin Önemini’ anlattı. Yapılan hatim duasının
ardından, ‘15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Platformu’ ziyaret edildi.
S AY I : 3 3 3
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Mucurlu Kur’an kursu öğrencilerinden huzurevi ziyareti

K

ırşehir-Mucur İlçe Müftülüğüne
bağlı Merkez Camii din görevlileri,
yaz Kur’an kursuna devam eden öğrencilerle birlikte Mucur Huzurevini ziyaret
ettiler. Huzurevindeki büyükleri mutlu
etmek amacıyla yapılan ziyarette konuşan İlçe Müftü Vekili Yasin Güneş, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in, ‘Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize
saygı göstermeyen bizden değildir.’ hadisini hatırlattı. Toplu taşıma araçlarında

büyüklere yer vermek, çarşıda-pazarda
onlara yardımcı olmak gerektiğini belirten Güneş, “Şimdi bizler onlara hizmet
edelim ki yarın da biz yaşlandığımızda,
Yüce Allah bizlere hizmet edecek kişiler
karşımıza çıkarsın.” dedi. Öğrencilerin
ziyarette seslendirdikleri şiir, ilahi ve kasideler, huzurevi sakinlerine unutulmaz
anlar yaşattı. Yapılan duanın ardından
sunulan ikramlarla program sona erdi.
Diğer yandan Müftülük Yeni Camii yaz

Kur’an kursuna devam eden öğrencilere, her hafta bir aile tarafından kahvaltı
ikram edildi. Etkinliğin örnek bir uygulama olduğunu belirten İlçe Müftü Vekili Yasin Güneş, etkinlikte talebeler ile
velilerin bir araya geldiğini söyledi. Yapılan duanın ardından sunulan ikramlarla
program sona erdi. Ayrıca, 15 Temmuz
şehitlerini anma programı çerçevesinde, Kaymakam Kaya Çelik, Müftü Vekili
Yasin Güneş, Vaiz İsmail Karacan, daire
amirleri, şehitliği ziyaret ederek 15 Temmuz demokrasi yürüyüşüne katıldılar.
Hicret Camiinde düzenlenen mevlit
programında, şehitler için okunan hatimlerin duaları Müftü Vekili Güneş
tarafından yapıldı. Gece, saat 00.13’te
camilerde salâlar verildi. Din görevlilerinin Kur’an tilaveti, Müftü Vekili Yasin
Güneş’in duasıyla program sona erdi.

Pamukkale’de din görevlileri yalnız yaşayan ihtiyarları
ziyaret etti

D

enizli-Pamukkale İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan
imam ve müezzinler ile değerlendirme
ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, İlçe
Müftüsü Nihat Sevil, imam-hatipler ve
müezzin-kayyımlar katıldı. İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının
koordinesinde; Belediye Başkanlığı,
İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, din görevlileri tarafından ihtiyarlara yapılan ziyaretler değerlendirildi.
Projenin ilk adımı olarak Pamukkale
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan, 65 yaş üstü yalnız
yaşayan 740 vatandaş, Pamukkale Belediyesi yetkilileri ile birlikte inceleme
personeli tarafından ziyaret edilerek
kişisel bakım, ev temizliği, eşya desteği, sıcak yemek vb. konularda ihtiyacı
olan yaşlıların ihtiyaçları giderildi. İlçe
Müftülüğü de manevi destek sağlamak
amacıyla, imamlar, eşleri ve müezzinler
tarafından 740 yaşlı vatandaş evlerinde
ziyaret edildi. Din görevlileri ziyaretlerde, Kur’an-ı Kerim okuyarak sevabını,
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yaşlıların ahirete göç eden geçmişlerinin ruhlarına hediye ettiler. Konu ile
ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe
Müftüsü Nihat Sevil de yaptığı konuşmada, projeye destek veren ve gönüllü
katkılarda bulunan din görevlilerine
teşekkür etti. Kaymakam Balcıoğlu da
toplantıda, ziyaretlerle ilgili anılarını
paylaşmak isteyen imamları dinledi.
Balcıoğlu programın sonunda yaptığı
konuşmada, “İmamlarımızın toplum
nezdindeki itibarı her zaman farklı ol28

muştur. Sizlerin arkanızda saf tutan
yaşlıların haricinde caminize gelemeyen, yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde
ziyaret etmeniz, yaşlılarımıza devletimizin onları unutmadığını, her daim
yanlarında olduğunu hissettirmiştir.
Bu ziyaretlerin maddi karşılığı yok ancak manevi karşılığını sizler çok daha
iyi biliyorsunuz. Bu vesileyle Belediye
Başkanımıza, Vakıf Mütevelli Heyeti
üyelerine ve görevli personele teşekkür
ediyorum.” dedi.

H A B E R B Ü LT E N İ
MÜFTÜLÜKLERDEN

Minik öğrenciler harçlıklarını Diyanet Vakfına bağışladı

B

artın-Ulus İlçe Müftülüğüne bağlı,
4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında
öğrenim gören öğrenciler biriktirdikleri
harçlıklarını, fakir çocukların ailelerine ulaştırılmak üzere, Türkiye Diyanet
Vakfı Ulus Şubesine teslim ettiler. İlçe
Müftüsü Murat Okuyar, öğrencileri ve
öğretmenlerini örnek davranışlarından
dolayı tebrik etti. Müftü Okuyar, yapılan bağışın yardıma muhtaç çocukların
ailelerine ulaştırılacağını bildirdi.

Altıeylül’de görme engellilerin Kur’an öğrenme sevinci

B

alıkesir-Altıeylül İlçe Müftülüğü,
Müftülük Hizmet Binası bünyesinde bulunan eğitim sınıflarında, görme
engelli vatandaşlara yönelik yaz Kur’an
kursu düzenledi. Kursla ilgili bilgi veren
İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Braille
Alfabesi ile 9 öğrencinin Kur’an eğitimi
almaya başladığını, öğrencilerin servis
aracıyla evlerinden alınarak kursa getirildiğini ve kurs bitiminde evlerine bırakıldığını ifade ederek öğrencilere başarılar
diledi. İlçe Kaymakamı Dr. Oktay Kaya
ve Belediye Başkanı Hasan Avcı, cami
ve Kur’an kurslarında açılan yaz kurslarına devam eden görme engelli öğren-

cileri ziyaret ederek başarılar dilediler.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Resul Atak’ın refakatinde gerçekleşen
kursta görme engellilere, Braille Alfabesi
ile Kur’an-ı Kerim okuma ve dinî bilgiler

eğitimi verildi. Öğrenciler ve veliler, kursun açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu ve kurs öğreticisi Resul
Atak’a teşekkür ettiler.

Tarsus’ta hafızlık merasimi düzenlendi

M

ersin-Tarsus İlçe Müftülüğüne
bağlı Merkez Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 16 hafız için Buharalı Abdullah Efendi Camiinde icazet
töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Mersin Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Erdal Baykan, İlçe Müftüsü Hayri Erenay, daire amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Hayri Erenay programda yaptığı
konuşmada, çocuklarını kursa göndere29

rek hafız olmalarını sağlayan anne-babalara teşekkür etti. Hafızlar zincirinin
halkalarının her geçen gün büyüdüğünü
belirten Müftü Erenay, asırlarca İslam’a
hizmet edilen bu topraklarda, kimi zaman Kur’an-ı Kerim'i okumanın yasaklandığını ve o zamanlarda yaşananlar
hakkında bilgi verdi. Kaymakam Yüksel Ünal ve Mersin Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal
Baykan da yaptıkları konuşmalarda, hafızlığın önemini anlatarak hafızlara başarılar dilediler. Hafız olan 16 öğrenciye
belgelerinin takdim edilmesiyle tören
sona erdi. Ayrıca, hafızlara bazı kurum
ve kuruluşlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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Kemalpaşa’da hatim merasimi

İ

zmir-Kemalpaşa İlçe Müftülüğüne
bağlı Yunus Emre Kız Kur’an Kursu-

na devam ederek Kur’an-ı Kerim’i hatmeden 26 kursiyer için hatim merasi-

mi düzenlendi. Kurs Öğreticisi Emine
Sadıç’ın katkılarıyla Merkez Halilefendi
Camiinde gerçekleşen program, kadınlardan büyük beğeni topladı. Kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim tilaveti, seslendirdikleri ilahi ve kasideler, katılımcıların
takdirini kazandı. Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren davetliler,
öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği
geçen Kur’an Kursu Öğreticisi Emine
Sadıç’a teşekkür ettiler. Emine Sadıç da
ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederek Kur’an kurslarına ilgi gösterilmesi ve herkesin Kur’an-ı Kerim’i
öğrenmesi temennisinde bulundu.

Reşadiye’de madde bağımlılığı tiyatrosu sergilendi

T

okat-Reşadiye İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, üniversite ve lise öğrencilerine,
gençler ile vatandaşlara yönelik hazırladıkları, madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro oyununu sahnelediler. Gençleri zararlı alışkanlardan uzak
tutmak, madde bağımlılığı konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen ve din görevlilerinin rol aldığı
tiyatro gösterisi, izleyicilerden büyük

beğeni topladı. Madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi düzenlediklerini
ifade eden İlçe Müftüsü Necmettin
Saydan, bu konuda ilgililere ve yetkililere yardımcı olmak için her zaman
hazır olduklarını söyledi. Saydan davetlilere, spor yapmaları, gülüp oynamaları, insanlara yardım etmeleri ve Kur’an
okuyup, namaz kılmaları tavsiyesinde
bulundu.

Beyşehir Ömer Şerife Akkanat Camii törenle ibadete açıldı

K

onya-Beyşehir İlçe Müftülüğü ve
hayırsever Ali ve Kâmil Akkanat
tarafından, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü yerleşkesinde
inşa edilen Ömer-Şerife Akkanat Camii
törenle ibadete açıldı. 982 m2 alan üzerine inşa edilen caminin, 1100 cemaat
kapasiteli olduğu bildirildi. Açılışa, İl
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Başkanlık Müftüsü İbrahim Öcüt, Beyşehir
Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye
Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü
Mahmut Çelikoğlu, kurum amirleri,
siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftülüğü tarafından, Akkanat
Ailesi adına Ali ve Kâmil Akkanat’a plaket takdiminin ardından, cami dualarla
ibadete açıldı.
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Boğazlıyan’da sabah namazı gençlik buluşması

Y

ozgat-Boğazlıyan İlçe Müftülüğü,
‘Gençler Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliği düzenledi. Milli birlik,
beraberlik ve manevi duyguların canlı
tutulması amacıyla yapılan etkinlikte, sabah namazında camide buluşan
gençler, birlikte saf tutarak namaz kıldılar. Birlik ve huzur mekânı camilerde,
gençlerle bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Kaymakam
Davut Sinanoğlu, amaçlarının milli ve
manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak, gençlerin bir araya gelmelerini
sağlamak olduğunu belirterek, “Etkinliğe katılan gençlerimizi gördükçe mutlu
oluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerin sabah namazlarında buluşmalarını
çok önemsiyoruz.” dedi. Bu tür etkinlik-

leri önemsediklerini belirten İlçe Müftüsü Mehmet Güler de katkılarından
dolayı cami cemaatine ve gençlere teşekkür etti. Amaçlarının gençlerin camiye gelerek cemaatle namaz kılmaları
ve namaz alışkanlığı kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Güler, milli ve
manevi değerlere sahip gençlerin, ülkesine ve bayrağına daha faydalı olacağını
söyledi. Gençliğin aidiyet duygusunun
en güçlü olduğu yerlerin, aile ve camiler
olduğunu söyleyen Güler, maddi-manevi desteklerinden dolayı Kaymakam
Sinanoğlu’na, okul müdürlerine ve öğrencilere teşekkür etti. Diğer yandan
İlçe Müftülüğü, ‘Ezanı Güzel Okuma’
kursu düzenledi. Din görevlilerinin
ezanı daha güzel okumalarını sağlamak

amacıyla düzenlenen kurslara ilgi yoğun
oldu. Sarıkaya Merkez Camii MüezzinKayyımı Ömer Sömer’in rehberliğinde
gerçekleşen kursun sonunda, kursiyerlere sertifika verildi. Öte yandan İlçe
Müftülüğünce tertip edilen, ‘Huzur ve
Muhabbet Ortamı Aile’ konulu konferansa, Kaymakam Davut Sinanoğlu,
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek,
Müftü Mehmet Güler, Başkanlığımız
İrşad Hizmetleri Dairesi Vaizi Aliye Doruk, vaizler, din görevlileri ve çok sayıda
kadın katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Güler açılışta yaptığı konuşmada, müftülük
hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ailenin
mahremiyeti ve saygınlığı olduğunu
belirten Vaiz Aliye Doruk da konuşmasında, “Bu mahremiyet ve saygınlığı zedelemeye, tahrip etmeye hiç kimsenin
hakkı yoktur. Ancak, günümüzde ailenin saygınlığını tehdit eden olumsuzluklar bulunmaktadır. Bazı yayınlarda
ve sosyal medyada hiçbir değer ve sınır
tanımaksızın, aile mahremiyeti gözler
önüne serilebilmektedir. Gayrımeşru
ilişkiler, nikâhsız birliktelikler âdeta
özendirilmektedir. Şüphesiz bu durum,
toplumumuzun önemli değerlerinden
olan aile kurumunu yıpratmaktadır.”
dedi. Konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından sona erdi.

Beşikdüzü’nde ‘Dinim İslam-Temel Bilgiler Yarışması’

T

rabzon-Beşikdüzü İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle ortaokullar ve liseler arası,
‘Dinim İslam-Temel Bilgiler Yarışması’
düzenledi. Müftülük tarafından okullara dağıtılan, ‘Dinim İslam-Temel Bilgiler’ adlı eser esas alınarak, her oku-

lun kendi içinde düzenlediği yarışma
sonucunda, okullarını temsilen ilk üç
öğrenci belirlendi. İMKB Fen Lisesi
Salonunda gerçekleştirilen, ‘Dinim İslam-Temel Bilgiler Yarışması’nın finaline, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe
Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli
31

Başçavuş Seral Doğan, İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, Milli Eğitim Müdürü
Mücahittin Kerim İkibaş, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Yarışmaya, 3’er öğrenci
ile 6 ortaokul ve 6 lise katıldı. Yarışma
hakkında bilgi veren Müftü Kadıoğlu,
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katkılarından dolayı kurum amirlerine
ve ilçe esnafına teşekkür etti. Başkanlığını İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu,
üyeliklerini ise din görevlileri Abdurrahman Cüre, Yaşar Yılmaz, Kemal Kasap ve Enes Güdü’nün yaptığı yarışma,
ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere
iki grupta yapıldı. 20’şer sorunun yö-

neltildiği gruplarda, ortaokullarda Çeşmeönü Ortaokulu birinci, Özel Eksen
Ortaokulu ikinci, İmam-Hatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Gürhan Yardım Ortaokulu dördüncü, Merkez Ortaokulu
beşinci, Akkese Ortaokulu ise altıncı
oldu. Liselerde ise İMKB Fen Lisesi 20
soruya da doğru cevap vererek birinci

oldu. Ahmet Gün Anadolu İmam-Hatip
Lisesi ikinci, Farabi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi üçüncü, Anadolu Lisesi dördüncü, Fatih Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi beşinci ve Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ise altıncı oldu.
Dereceye giren öğrencilere hediyelerin
takdim edilmesiyle yarışma sona erdi.

Develi Yatılı Kur’an Kursunun temeli atıldı

K

ayseri-Develi İlçe Müftülüğü tarafından inşa edilecek, yatılı Kur’an
kursunun temeli törenle atıldı. Törene,
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi ve Tomarza İlçe
Müftüleri Zekeriya Koçak, Ahmet Tepe,
STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, temeli atılan yatılı Kur’an kursunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kursun külliye niteliğinde olacağını belirten
Kaymakam Murat Duru da “Burası, artık
bir külliye gibi olacaktır. Bir tarafta cami,

diğer tarafta imam-hatip ve ortaokul.
Gerçekten burası eğitim yuvası olacaktır. Kursta, gelenek ve göreneklerimize bağlı, inançları sağlam yavrularımız
yetişecek. Vesile olan Diyanet Vakfına,
İl Müftülüğüne, Belediye Başkanlığına

ve iş adamlarına çok teşekkür ederim.”
dedi. Yatılı Kur’an kursunun yapım sürecine katkılarda bulunan hayırseverlere
teşekkür eden İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in duasının ardından, Develi
Yatılı Kur’an Kursunun temeli atıldı.

İpekyolu’nda yaz Kur’an kursu heyecanı

V

an-İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında düzenlenen yaz Kur’an kurslarında eğitim

ve öğretim devam ediyor. Yoğun ilginin
olduğu yaz Kur’an kurslarında, ‘Yaz Çiçekleri Misafirlerimiz’ ile Diyanet İşleri

Başkanlığının belirlediği, ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’ parolasıyla
yaz kurslarında heyecan devam ediyor.
Bu kapsamda, Cevdetpaşa Mahallesi
Hacı Hüsnü Yaşar Camii bünyesindeki, Hz. Halime Kur’an Kursunda açılış
programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü
Sacit Emiri’nin katılımıyla gerçekleşen
programa, öğrenci velileri de yoğun ilgi
gösterdi. Kursa ilgi ve alakanın canlı
tutulması, öğrencilerin dönem sonuna
kadar devamlarının sağlanması amacıyla, cami ve Kur’an kursunda dönem
boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler
dağıtıldı.

Güçlükonaklı öğrencilerden türbe ziyareti

Ş

ırnak-Güçlükonak İlçe Müftülüğü,
Kur’an kursu öğrencilerine yönelik
gezi düzenledi. Güçlükonak Kayma-
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kamlığı Aile Destek Merkezinin katkılarıyla gerçekleşen gezide öğrenciler, Veysel Karani, İsmail Fakîrullah ve İbrahim
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Hakkı Hazretleri’nin türbelerini ziyaret
ettiler. Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar ile yetişkinler, kültürel ve
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tarihî mekânları ziyaret ederek iz bırakan manevi şahsiyetleri tanıma imkânı
buldular. İlçe Müftüsü İbrahim Özen
ve rehber imam-hatipler refakatinde,
Tillo’daki İsmail Fakîrullah Hazretleri
ve İbrahim Hakkı Hazretleri’nin türbesi

ziyaret edildi. Ziyarette öğrenciler, ziyaret adabına riayet ettiler ve uyulması
gereken kurallar hakkında bilgi aldılar.
Rehber din görevlileri ve öğrencilerin
Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunduğu, duaların yapıldığı gezide öğrenci-

ler, Baykan’da bulunan, Veysel Karani
Hazretleri’nin türbesini de ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Müftü Özen,
katkılarından dolayı Kaymakam Osman
Demir’e ve rehber din gönüllülerine teşekkür etti.

Muratpaşa Hacı Zeliha Camiinde yaz Kur’an kursu

A

ntalya-Muratpaşa İlçe Müftülüğüne
bağlı Hacı Zeliha Camii İmam-Hatibi İsmail Kasım tarafından açılan yaz
Kur’an kursu, öğrencilerden büyük ilgi
gördü. Kursa devam eden öğrencilere,
din görevlisi tarafından Kur’an-ı Kerim,
dinî bilgiler ve değer eğitimi dersleri
verildi. Kursa her yıl ilginin arttığını
belirten İsmail Kasım yaptığı açıklamada, derslere Somali ve Rusya’dan
Türkiye’ye gelen öğrencilerin de katıldığını; öğrenciler arasında uyum sorunu
yaşanmadığını söyledi. Öğrencilere yaz
Kur’an kurslarını sevdirmek amacıyla,
öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Kasım, turnuva

sonunda başarılı olan öğrencilere hediyeler takdim edildiğini ve ikramlarda bulunulduğunu ifade etti. Kurslara
devam eden çok sayıda öğrenci Kur’an

okumaya geçti. Kur’an’a geçen öğrencilere, cami cemaati ve hayırseverler tarafından değişik hediyeler verilerek kurs
tamamlandı.

Seyrek Camiinde ‘15 Temmuz Şehitleri’ anıldı

İ

zmir-Menemen İlçe Müftülüğüne
bağlı Seyrek Camii İmam-Hatibi Veli
Kundakçı, yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle birlikte, ‘15 Temmuz Şehitlerini
Anma Programı’ düzenledi. Programda
öğrencilerin okuduğu sureler, tekbirler,
salavatlar, ilahiler ve şiirler ile Fevziye
Karataş adlı öğrencinin Bayrak şiirini
seslendirmesi, davetlilere duygulu anlar
yaşattı. Din Görevlisi Veli Kundakçı da
programda, günün anlam ve önemini
belirten bir konuşma yaptı. Okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla program
sona erdi.
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DİTİB RLP eyaletinde ‘Anne-Kız Kampı’ düzenlendi

R

heinland Pfalz DİTİB Eyalet Birliği
(RLP) tarafından, ‘Anne-Kız Kampı'
etkinliği düzenlendi. Westerburg gençlik
kampında, RLP eyaleti ikinci bölge kadınlar kolunun organizesinde düzenlenen ‘Anne-Kız Kampı’na, 70 anne ve kız
katıldı. Anne-kız ve aile bağlarını güçlendirmek, kendi inancı ve değerleri doğrultusunda aileye ve topluma değer katmak
amacıyla düzenlenen kampta, muhabbet, sıra gecesi, yarışmalar ve yürüyüş
gibi bir dizi etkinlik yapıldı. Koblenz
DİTİB Emir Sultan Camii Din Görevlisi
Saliha Körükcü kampta, ‘İslam’da Aile ve
Aile İçi İletişim’ konulu bir sunum yaptı.
Sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmenin,
İslam dininin tavsiye ettiği kuralların önceliğine vurgu yapan Körükcü, mutlu ve

huzurlu aile olabilmek için ailede olması
gereken özellikleri anlattı. Körükcü, “Ben
değil biz olma, uyum içerisinde olma,
paylaşımcı ve kanaatkâr olma, sabır, hoşgörü, güven ve sadakat, karşılıklı kusurları affetme, sevgi, saygı ve nezaket, takdir ve teşekkür sözleri ile ödüllendirme
gibi unsurların tek taraflı değil, iletişim
kanallarını açık tutarak birlikte yapmaktır.” dedi. DİTİB Genel Sekreteri Psikolog Dr. Emine Seçmez de “Sağlıklı aile
içi iletişim, kişilik bozuklukları, aile içi
problemler ve sorunları çözebilme stratejileri” konularında bilgi verdi. Çocukların sağlıklı ve başarılı bireyler olmalarına,
anne-babaların büyük katkısı olduğunu
söyleyen Dr. Seçmez, “Başarı sadece zekâ
ile değil, aynı zamanda duyguların sağ-

lıklı şekilde idare edilmesiyle alakalıdır.
O sebeple çocuklarımızın duygusal gelişimi de hayat başarısı ve sağlık açısından
son derece belirleyici ve birbirine bağlı
unsurlardır. Psikolojik sağlık açısından
hayatta başımıza ne geldiği değil, bunu
nasıl anlamlandırdığımız ve yorumladığımız önemlidir. Depresif yorumlama
şekillerinden kaçınmak ve aile içi sağlıklı
iletişim kurmak zorundayız.” dedi. Rheinland Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Başkanı
Yılmaz Yıldız ve 2. Bölge Koordinatörü
Kenan Levent de katkılarından dolayı,
Bölge Kadın Koordinatörü Lale Türk’e ve
emeği geçenlere teşekkür ettiler. İki gün
süren kampta anneler, kızları ile günlük
hayattan uzakta, birbirlerine daha fazla
vakit ayırmanın keyfini yaşadılar.

Wanheimerort’ta öğrencilerin mezuniyet sevinci

D

üsseldorf-Duisburg-Wanheimerort
DİTİB Ayasofya Camiinde, ‘Suffa’
anaokulu grubu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 4-7 yaş grubu
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‘Suffa’da öğrenim döneminin sona ermesi dolayısıyla gerçekleşen merasimde,
minikler gönüllerince eğlendiler. Din
Görevlisi ve Eğitmen Hava Öztürk’ün
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yetiştirdiği minik ‘Suffa’ grubu, yıl içerisinde öğrendiklerini velileriyle paylaştılar. Çocuklara başarı belgesi ve
hediyelerin verildiği törende konuşan
Öztürk, “Çocuklarımızla yıl boyunca çalıştık, öğrendik ve aynı zamanda okula
hazırlandık. Desteklerini esirgemeyen
dernek yönetimine ve velilere teşekkür
ediyorum.” dedi. Yeni dönemde de eğitim programlarının bütün yaş gruplarına yönelik devam edeceğini belirten
Öztürk, “Çocuklarımızla dönem sonunda düzenlediğimiz merasimler gelenek
hâline geldi. Derslerimizin çocuklarımızı
geliştirdiğini, onun için de okullarında
başarılı olduklarını düşünüyorum. Verilen karnelerle öğrenim motivasyonlarının arttığına inanıyorum. Önümüzdeki
dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum.” dedi.
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DİTİB Olpe'de, ‘İslam’da Evlilik ve Aile’ semineri

A

lmanya-Essen Bölgesi DİTİB Olpe
Gençlik Kolları gençlere yönelik,
‘İslam’da Evlilik ve Aile’ konulu seminer
düzenledi. Her ay farklı bölgelerde erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı verilen
seminerde, ‘İslam’da Evlilik ve Aile’ konusu anlatıldı. Neukirchen DİTİB Fatih
Camiinde, erkeklere ve kadınlara yönelik, ayrı ayrı gerçekleşen seminerde, DİTİB Genel Sekreter Yardımcısı ve Gençlik Koordinatörü Abdurrahman Atasoy
ile Porz DİTİB Mevlana Camii Kadın
Din Görevlisi Sena Atasoy, İslam’da
evlilik konulu birer sunum yaptılar.
İslam’da aile ocağını, toplumun binasını
oluşturan tuğlaların piştiği ocağa benzeten Atasoy, “Ocak ne kadar sağlam olur
ise tuğla da o kadar sağlam olur. Tuğla
sağlam olur ise bina da o derecede sağlam olur.” dedi. Temeli sağlam ailenin
anlayış kaynağının ilim olduğunu söyleyen Atasoy, “Aile ocağının sağlamlığı
erkek ile kadının; hedeflerinin üstün,
bilgilerinin sağlam, anlayışlarının sahih,
amellerinin salih, ahlaklarının fazıl, ni-

yetlerinin hâlis, kalplerinin küfür, şirk
ve bidatlerden salim olmasına bağlıdır.
Bu özelliklere sahip aile yuvası kuracak
olan erkek ve kızların sağlam yetişmesi
gerekir. Aile olacak bireylerin nihai hedefleri, Allah’ın rızasını kazanmak ve
örnek Müslüman bir aileyi oluşturmalarını sağlamaktır. İlim, temeli sağlam bir
aileyi inşa eder.” dedi. Mutlu bir evliliğin
sırrının sevgi, saygı ve sadakat olduğunu
söyleyen Din Görevlisi Sena Atasoy da
“Evliliğin devamı için sevgi ve saygı kadar dürüstlük, fedakârlık, sadakat, empati, samimiyet, tebrik ve takdir etme,

değer verme gibi erdemler de önemlidir.” dedi. Atasoy, “Mutlu bir ailenin,
mutlu bir evliliğin erdemlerine bakıldığında, aile bireyleri arasında karşılıklı
saygı ve sevginin olduğu, dayanışma
ve birbirlerine güven ve birbirine karşı
sorumluluk hissettiği ve eşlerin birbiri
ile sağlıklı bir iletişim içinde oldukları
görülür. Evliliğin mutlu bir şekilde devam etmesi için sevgi, saygı ve sadakat
erdemlerinden birisinin noksan olması
hâlinde, evliliğin yürümesi de mümkün
olmaz.” dedi. Gençlerin sorularının cevaplandırılmasıyla seminer sona erdi.

Gurbetçi öğrenciler gezi ve piknikle ödüllendirildi

A

lmanya Diyanet İşleri Türk-İslam
Birliğine bağlı camilerde, eğitim yılının sona ermesi ve okulların yaz tatiline girmesi dolayısıyla karne merasimleri düzenlendi. Yıl boyu devam eden
eğitimin sonunda karne alan öğrenciler
için piknik ve gezi programları yapıldı.
Etkinliklerde bir araya gelen öğrenci ve
velileri güzel bir tatil geçirmenin sevincini yaşadılar. Bu kapsamda, DİTİB’e
bağlı Ehingen Mevlana, Gifhorn, Papenburg Fatih, Salzgitter-Lebenstedt Yunus

Emre, Emden Eyüp Sultan, Oberallgaeu,
Barmen Fatih, Moers Kocatepe, Heiligenhaus Ulu, Heilbronn Merkez, Straubing Mevlana, Hamm-Hövel Selimiye,
Beeck Yeni, Westerholt Yeni, Marl Fatih,
Bremen Selimiye, Weissenburg Fatih,
Porz Mevlana, Vechta Sultan Ahmet
Merkez, Mülheim an der Ruhr, HammPelkum Fatih Camii derneklerinde,
karne merasimleri ve çeşitli etkinlikler
gerçekleştirildi. Karne merasimlerinde, öğrencilere karneleri dağıtılarak
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sevinçlerine ortak olundu. Ayrıca, Köln
Merkez, Ebersbach Mevlana, Heilbronn Merkez, Hamm-Hövel Selimiye,
Hamm-Pelkum Fatih, Tailfingen Eyüp
Sultan Merkez Camii derneklerinde ise
eğitim yılının yorgunluğunu gidermek
amacıyla, çocuklara ve velilere yönelik
gezi ve piknik programları düzenlendi.
Etkinliklerden duydukları memnuniyeti
dile getiren veli ve öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
S AY I : 3 3 3
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Württemberg Eyalet Birliği, Kadın Birliği
Yönetim Kurulunu seçti

D

İTİB Württemberg Eyalet Birliği bünyesinde faaliyet gösteren
kadınlar kolu, genel kurulunu yaparak yeni yönetimini seçti. Schwäbisch
Gmünd Camiinin ev sahipliğinde gerçekleşen kurulda, Başkan Aysun Pekal
bir açılış konusması yaptı. Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi,
Ali İpek ve Mustafa Ünal’dan oluşan divan kurulunun seçilmesinin ardından,
Başkan Aysun Pekal faaliyet raporunu
açıkladı ve Eyalet Kadın Birliği dönemindeki desteklerinden dolayı, DİTİB
Württemberg Eyalet Birliğine, derneklerin emektar, fedakâr ve toplumsal
konularda çaba sarf eden kadın birimlerine, camilerdeki kadın cemaate ve
ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan
Pekal amaçlarının, kadınların eğitimini
teşvik etmek, Müslüman kadını ve tem-

sil ettiği kadın birimlerini ferdi ve sosyal
alanda desteklemek, onların kendilerini
siyasi ve sosyal alanda temsil etmek, eşit
haklara sahip olmaları için çalışmak,
sosyal medya ve bilgisayar kullanımı,
kadın çalışması, yönetim kurullarının
görev alanları ile ilgili bilgilendirmek,
sosyal aktivite ve hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, kadın çalışması-

nı güçlendirmek adına projeler araştırıp
başvurmak olduğunu belirtti. Aysun
Pekal’ın yeniden başkanlığa getirildiği
kurulda, Esra Akdemir Başkan Vekili,
Şerifnur Saygın Muhasip, Şengül Çetin
Sekreter, Hayriye Peker Halkla İlişkiler,
Selma Gümüş Eğitim Sorumlusu ve Safinaz Özkan üye olarak görev aldılar.

Württemberg Eyalet Birliği, ‘Veli Birliği Yönetim Kurulu’ seçimini yaptı

D

İTİB Württemberg Eyalet Birliği,
derneklerinden delegelerin katılımıyla Eyalet Birliği yapılanması içinde
yer alan, ‘Veli Birliği Yönetim Kurulu’nu
seçerek eğitimde önemli bir çalışma
gerçekleştirdi. DİTİB Württemberg
Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Öztürk
ve Ali İpek’in, divan kuruluna seçilme-

sinin ardından toplantıya geçildi. Veli
Birliğinin önemine işaret eden Başkan
Harbi, delegelere Veli Birliğinin görev
ve yetkilerini anlattı. Karşılıklı istişarelerden sonra adaylar belirlenerek seçime geçildi. Yapılan seçim sonunda,
Başkan Ramazan Şimşek, Başkan Yardımcısı Kenan Çetinel, Sekreter Gökhan Çavuş, Muhasebe Âdem Özgün,

Havane Öselemiş de yönetim kuruluna
seçildiler. Veli Birliği Başkanı Ramazan
Şimşek, kendisini bu göreve layık gören
delegelere teşekkür etti. Ev sahibi Ludwigsburg Dernek Başkanı Yusuf Emlik
de katılımcılara teşekkür etti. Kur’an-ı
Kerim tilavetinin ardından, sunulan ikramlarla genel kurul son buldu.

Waiblingen Sultan Ahmet Camiinde görev değişimi

D

İTİB Waiblingen Sultan Ahmet
Camii Dernek Yönetimi Genel Kurulunu yaptı. Program, Başkan Yüksel
Başaran’ın açılış konuşmasıyla başladı.
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Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi’nin divan başkanlığını yaptığı kurulda, üyeliklere ise Kadın Birliği
Başkanı Aysun Pekal ve Yönetim Kurulu
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Üyesi Halil Yıldırım getirildi. Başkan
Yardımcısı Kadri Yayla’nın okuduğu
faaliyet raporunun ibraz edilmesinin
ardından, muhasip Sinan Erdem de muhasebe raporu ve denetleme raporlarını
okudu. Görüşmeler sonunda yönetim
kurulu oy birliği ile aklandı. Dernek yönetiminin yeni tüzüğü üzerinde görüşmeler yapıldı. Başkan İsmet Harbi’nin
soruları cevaplandırmasından sonra,
yeni tüzük genel kurulun oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile tüzük kabul
edildi. Kurulda Sinan Erdem’in listesindeki isimler, genel kurulun oylarına sunularak onay aldı.

H A B E R B Ü LT E N İ
GURBETTEN

Hannover’de ‘Erdemli Gençlik Buluşması’ gerçekleştirildi

H

annover DİTİB Aşağı Saksonya ve
Bremen Eyalet Birliğine bağlı olan
78 cami derneği gençlik kollarından,
yaklaşık 2 bin genç yıl içerisinde, ‘Erdemli Gençlik Buluşması’ programlarına katıldı. Sulingen DİTİB Yeni Camii
Derneğinde gerçekleştirilen, ‘Erdemli
Gençlik Buluşması’ programı, Kur’an-ı
Kerim tilaveti ve Din Görevlisi Metin
Özlü’nün açılış konuşmasıyla başladı.
Gençlerin ilgiyle takip ettiği programda
konuşan DİTİB Eyalet Gençlik Koordinatörü Sami Sipahi ve Şükrü Ünlü, cami
buluşmalarına katılan gençlere teşekkür

ettiler. Çeşitli konularda istişarelerin
yapıldığı etkinlikte, gençlerin güncel
konular ve özel hayata dair soruları ce-

vaplandırıldı. Gençler, veliler ve cami
cemaatinin takdirini toplayan program,
ikramlarla sona erdi.

Erdmannhausen’de miniklerin Kur’an öğrenme sevinci

S

tuttgart-Erdmannhausen DİTİB Camii Kur’an Kursunda öğretim gören
41 öğrenci için Kur’an-ı Kerim’e geçme
merasimi düzenlendi. Minik öğrencile-

rin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan
programda konuşan Din Görevlileri
Veli Boyun ve Emine Boyun, çocukların Kur’an-ı Kerim’in ahlakıyla yetiş-

tirilmesinin, toplumumuzun geleceği
açısından önemini anlattılar. Dernek
yönetimine, velilere ve emeği geçenlere
teşekkür eden din görevlileri, miniklerin bir ömür boyu Kur’an’ı ellerinden
düşürmemeleri tavsiyesinde bulundular. Öğrencilerin Kur’an tilaveti, seslendirdikleri ilahi ve kasideler ile okudukları dualar, davetlilere unutulmaz anlar
yaşattı. Dernek Başkanı Ali Kablan’ın
günün önemini anlatan konuşmasının
ardından, öğrencilere Kur’an-ı Kerim
hediye edildi. Kur’an’a geçmenin sevincini yaşayan minikler, birlikte pasta
keserek Kur’an öğrenmenin sevincini
aileleri ile birlikte yaşadılar. Velilerin hazırladığı ikramların sunulmasının ardından program sona erdi.

Avustralya’da ‘15 Temmuz etkinlikleri’ düzenlendi

1

5 Temmuz hain darbe girişiminin
ikinci yıldönümü münasebetiyle,
Avustralya’da Sidney ve Melburn Din
Hizmetleri Ataşelikleri bölgelerinde çeşitli programlar düzenlendi. Bu
kapsamda, din görevlileri tarafından
camilerde hatm-i şerifler okundu. 15
Temmuz günü mevlid-i şerif programı
gerçekleştirildi. Camilerde şehitleri ve
gazileri anma, 15 Temmuz ihanetini
topluma anlatma ve hatırlatma programları yapıldı. Sidney ve Melburn
Başkonsolosluklarınca
düzenlenen

programlara, Melburn Din Hizmetleri
Ataşesi Sebahattin Turan ve Sidney Din
Hizmetleri Ataşe Vekili Enes Özkan
da katıldı. Okunan hatm-i şeriflerin ve
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mevlidin duası yapıldı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz hain
darbe girişimi anlatıldı.
S AY I : 3 3 3
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Tailfingen Eyüp Sultan Merkez Camiinde karne coşkusu

T

ailfingen Eyüp Sultan Merkez Camiinde yapılan veliler toplantısının
ardından, törenle öğrencilere karneleri
verildi. Cami İmam-Hatibi Mahmut
Arslan törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha başarılı olmaları için din
görevlisi-veli ilişkilerinin geliştirilmesi
gerektiğini söyledi. Eğitim yılı süresince
değişik etkinlikler düzenlendiklerini belirten Arslan, Çanakkale Zaferi ve diğer
etkinliklerde öğrencilerin gösterdikleri
performansın takdirle karşılandığını

ifade etti. Öğrencilerin, etkinliklerde aldıkları görevlerde ve Stuttgart genelinde
yapılan yarışmalarda başarı elde ettiklerini ifade eden Arslan, talebelerinin

başarılarının kendisini mutlu ettiğini
söyledi. Din Görevlisi Arslan’ın yaptığı
duanın ardından, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla program sona erdi.

DİTİB farklı renkleri futbol turnuvasında buluşturdu

D

iyanet İşleri Türk-İslam Birliği
(DİTİB)’e bağlı Merkez Camii Derneği, farklı ırk, renk, kültür ve dinlere mensup takımları bir araya getirdi.
Schwandorf DİTİB Merkez Camii tarafından geleneksel olarak düzenlenen
turnuva, Almanya-Bavyera Schwandorf
kasabasında yapıldı. Farklı renkler arasındaki dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla

düzenlenen ‘DİTİB Schwandorf Dostluk Turnuvası’na, 14 futbol takımı katıldı. Eintracht Stadyumunda yapılan
turnuvanın açılışında konuşan DİTİB
Schwandorf Başkanı Osman Yıldırım,
katılımlarından dolayı bütün takımlara
teşekkür ederek başarılar diledi. Farklı
ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan
ve farklı dinlere mensup gençler arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya

katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, turnuva ile gönül köprüleri kurarak dostlukları güçlendirmeyi
amaçladıklarını söyledi. Turnuvada asıl
olan dostluğun ve kardeşliğin kazanması olduğunu belirten Yıldırım, futbol
takımlarına, futbolculara ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Müsabakalar
sonunda, Amberg Türk Gücü birinci, Bul
57 Futbol Takımı ikinci, DİTİB Schwandorf üçüncü, Jäger ‘S and Friends Futbol
Takımı ise dördüncü oldu. Turnuvanın
sonunda, dereceye giren takımlara törenle kupa ve ödülleri verildi. Ansbach
DİTİB Hilal Camii Dernek Başkanı ve
Hilal Spor Teknik Direktörü Çetin Yazıcı
da günün mana ve önemini anlatan birer konuşma yaptılar. Turnuva sonunda,
DİTİB Schwandorf Derneğinin ev sahipliğinde piknik programı düzenlendi.

Eppingen’de öğrenci ve velileri gezide bir araya geldi

S

tuttgart Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı DİTİB Eppingen Mevlana
Camii Derneği, öğrencilerin motivasyonunu ve camiye ilgisini artırmak ve
din görevlisi ile öğrenci ilişkilerini güçlendirmek amacıyla, Tripsdrill Macera
Parkına bir gezi düzenledi. Din Görevlisi
Mustafa Yanar ve cami eğitim komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen geziye,
6-17 yaş gruplarındaki öğrenciler, velileriyle birlikte katıldı. Yorucu bir eğitim
döneminin ardından gerçekleştirilen
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gezide öğrenciler, yorgunluklarını atarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Park içinde güzel bir gün geçirmenin
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mutluluğunu yaşayan aileler ve çocukları, bu tür gezilerin tekrar düzenlenmesi
temennisinde bulundular.

H A B E R B Ü LT E N İ
GURBETTEN

Cidde’de ‘15 Temmuz Şehitleri’ anıldı

C

idde Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Hac Organizasyonu Ekip Başkanlıkları ve Medine
Uluslararası Türk Okulunun organize
ettiği, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Programı’, Medine Uluslararası Türk Okulunda gerçekleştirildi.
Programa, Başkonsolos Vekili İsmail
Kocabaş, 2018 Hac Organizasyonu için
Medine’de bulunan Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı M. Zeyd Özel,
ekip başkanları, başkan yardımcıları,
bölge sorumluları, ekip personelleri ve

Medine’de yaşayan vatandaşlarımız katıldı. Duygusal anların yaşandığı program, Ankara-Sincan İlçe Müftüsü Mev-

lüt Topçu’nun 15 Temmuz şehitleri için
okunan hatimlerin duasını yapması ile
sona erdi.

Görme engelli Nisa’ya Kur’an-ı Kerim hediye edildi

N

ürnberg-Bamberg DİTİB Selimiye Camiinde Kur’an-ı Kerim ve
dinî bilgiler eğitimi gören 9 yaşındaki
görme engelli Nisa Özbek’e, cami derneği ve din görevlisi tarafından Braille
Alfabesi Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Bamberg DİTİB Selimiye Camiinde
eğitimine devam eden Nisa Özbek, kısa
sürede namaz surelerini ezberleyerek
Kur’an-ı Kerim okumaya geçti. DİTİB
Selimiye Camii Din Görevlisi Coşkun
Sırrı Mert ve Dernek Başkanı Mehmet

Çetindere’nin yardımlarıyla Nisa’nın isteği yerine getirilerek kendisine, Braille
Alfabesi Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini
yaşayan Nisa Özbek, “Kur’an-ı Kerim
aldığım için çok mutluyum. Braille
Alfabesi ile Kur’an-ı Kerim’i daha kolay öğreneceğim.” dedi. Diyanet İşleri
Başkanlığının görme engelliler için
hazırladığı, Braille Alfabesi Kur’an-ı Kerim, törenle Nisa’ya takdim edildi. Din
Görevlisi Mert ise yaptığı açıklamada,

“Dünya’nın en güzel hediyesi Kur’an-ı
Kerim’dir. Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki ‘Sizin en hayırlınız
Kur’an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir.’ Biz de bu hadisi rehber edinerek görme engelli kardeşimiz Nisa’nın
isteğini yerine getirdik.” dedi. Nisa ve
ailesi de Kur’an hediye edilmesinden
duyduğu mutluluğu dile getirerek DİTİB Selimiye Camii cemaatine, din görevlisine ve dernek başkanına teşekkür
ettiler.

DİTİB’te ‘Kurban Gönüllüleri’ne seminer

D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, ‘Kurbanını
Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla gerçekleştirdiği, ‘Vekâletle Kurban
Organizasyonu’na Almanya’dan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği aracılığıyla
gönüllü olarak katılacak görevliler için
bilgilendirme semineri düzenlendi. DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek ve
TDV Avrupa Kurban Koordinatörü Selman Aktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı
seminerde, Almanya’dan 26 farklı ülkeye

gidecek kurban gönüllülerine, kesim ve
dağıtım konusu anlatıldı. “Hiçbir karşılık
beklemeden yardım-yardımseverlik duygumuz ve inancımızla gerçekleştireceğimiz faaliyetin, Cenab-ı Hak nezdindeki
karşılığı başkadır. Onun için size gıpta
ediyorum.” diyen DİTİB Genel Başkan
Vekili Ahmet Dilek, “Vekâletle kurban
kesimi uzun zamandır devam eden bir
organizasyondur. Farklı ülkelerde bulunan kardeşlerimizle gönül bağı kurduğumuz bir organizasyondur. Dünyanın
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her yerinde bizlerden şefkat bekleyen insanlar, topluluklar var, kardeşlerimiz var.
Bizim taşıdığımız her bir emanet sizlerin
emaneti, kardeşlerimizin gayretlerinin
bereketidir, sonucudur. 145 ülkenin
436 bölgesinde, gönüllüler nezaretinde
kesim ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
Gittiğiniz ülkelerdeki kardeşlerimize
selamlarımızı götürünüz, dualarımızı
iletiniz.” dedi. TDV Avrupa Kurban Koordinatörü Selman Aktaş ise Arakan, Pakistan, Çad, Bangladeş, Nijerya, Sri Lanka, Malezya, Nepal, Ruanda, Tayland,
Tanzanya, Bolivya gibi dünyanın pek
çok yerinde düzenlenecek, ‘Vekâletle
Kurban Organizasyonu’nun eksiksiz yapılabilmesi için karşılaşabilecek sorunlar
hakkında teknik bilgiler verdi. Aktaş, gönüllülere kurbanlıkların seçimi, kesimi
ve dağıtımı hakkında sunum yaptı.
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1984’te de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı
üniversitede tamamladı. İlk ve ortaöğretim kurumlarında, yurt içinde 10 sene, İsviçre’de 5 sene (19992004) öğretmenlik yaptı. İsviçre’de iken (2003) bir dönem Nöşatel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde

misafir öğretim üyeliği yaptı. Strazburg’ta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlahiyat Fakültesinde bir sömestr boyunca İslam İnanç Esasları, Kelam ve Din Eğitimi dersleri verdi (2014). Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde altı sene Uzman olarak çalıştı. Ankara’da DPT’ye bağlı Ulusal Ajans’ta (ABEGPM) AB Projeleri
Uzmanı olarak üç sene görev yaptı. Bu kapsamda Avrupa’da birçok ülkeye proje çalışmaları için ziyaretlerde bulundu. Türkiye’de
Erciyes Üniversitesinde başladığı öğretim üyeliği görevini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak
sürdürürken, kurumlar arası muvafakatla Paris’e Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. Doçentlik çalışmalarını asıl branşı olan
Kelam alanında sürdürmekle birlikte, Genel Pedagoji ve Yaygın Din Eğitimi alanlarında da telif ve tercüme çalışmaları mevcuttur. Ayrıca; DİB ve MEB’in Hizmet İçi Eğitim programları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında seminerler vermektedir. Can,
evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede Arapça, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Dr. Bayram Demirtaş
1975 yılında Sinop Boyabat'ta doğdu. 1993 yılında Boyabat İmam Hatip Lisesi'nden, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında İstanbul ili Kadıköy,
Maltepe ve Pendik ilçelerinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. 2009 yılında 22. dönem kursiyeri
olarak Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nden mezun oldu. 2009-2012 yıllarında İsveç'te din görevlisi
olarak bulundu. 2012-2018 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli

Din Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Ana Bilim Dalında “İslam İnançları Açısından Popüler Kültüre
Girmiş Uzakdoğu Akide ve Pratikleri" başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek lisansını, “Dini Düşünceleri Sebebiyle Teröre Karışmış
Kişiler ve Söylemleri-Hükümlü ve Tutuklular Üzerine Bir Araştırma" başlıklı teziyle de 2018 yılında doktorasını tamamladı.
02.07.2018 tarihinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Dr. Bayram Demirtaş, evli ve üç çocuk babası
olup Arapça ve İngilizce biliyor.

Mümin Şener
1969 Yozgat-Sorgun ilçesinde doğdu. 1987 yılında Sorgun İmam-Hatip Lisesinden, 1999 yılında da
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1988’de Trabzon’da imam-hatip olarak
göreve başladı. 2000 yılında açılan vaizlik sınavında başarılı olarak İzmir il vaizliğine atandı. 2001-2005
yılları arasında Almanya-Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde din görevlisi olarak görev yaptı. 2009’da
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, ‘Muhammed Hanefi Cenklerinin Edebiyatımızdaki Yeri’ isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlen aynı enstitü bünyesinde, ‘18. Yüzyıl Hacnameleri’ konusunda doktora çalışmasına devam etmektedir. 12.05.2014 tarihinde Nürnberg Din Hizmetleri
Ataşeliğine atandı. 21.05.2018 tarihinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığına atanan Şener, evli
ve bir çocuk babası olup Almanca biliyor.

DIN İŞLERI YÜKSEK KURULU UZMANI OLDULAR
Mustafa Güvenç
Aslen Çankırılı olan Güvenç, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 1994-1996 yılları arasında Küçükyalı
Emek Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. Ortaokulu Pendik İmam-Hatip, liseyi de Eyüp Anadolu
İmam-Hatip Lisesinde okudu. 2005 yılında Ankara-Keçiören ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılında İstanbul Pendik Dinî
Yüksek İhtisas Merkezinden mezun olan Güvenç, aynı yıl Ankara-Ayaş ilçe vaizliğine atandı. Bir süre Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak çalışan Güvenç, aynı yıl Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzman Yardımcılığına atandı. ‘Kur’an İslamı Söylemi ve Türkiye’deki Tezahürleri’ adlı uzmanlık teziyle,
30 Temmuz 2018 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Alanında
doktora yapmakta olan Güvenç, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Mehmet Ekim
1982 yılında Tokat’ta doğdu. İlkokuldan sonra hafızlığını tamamladı. İsmailağa Kur’an Kursunda İslami
ilimler eğitimi aldı. 2008’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2005’te ÇanakkaleYenice ilçesinde başladığı imam-hatiplik görevini Çanakkale merkezde sürdürdü. 2011 yılında Haseki
Dinî Yüksek İhtisas Merkezini bitirdi. Bir süre İstanbul-Fatih ilçesinde imam-hatiplik görevinde bulunan Ekim, 2013’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında,
‘İshak b. Râhûye ve Fıkıh Düşüncesi’ konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Kastamonu Diyanet Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atandı. ‘Fıkhî Hükümler Açısından Modern Temizleme Yöntemleri’ adlı uzmanlık
teziyle, 30 Temmuz 2018 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı oldu. İslam Hukuku Alanında doktora çalışmasına devam
eden Ekim, evli ve üç çocuk babasıdır.

Halil Kılıç
1984 yılında Çorum-Mecitözü ilçesinde doğdu. 2001 yılında Çorum İmam-Hatip Lisesini, 2007 yılında
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2006’da Çorum-Mecitözü ilçesinde imam-hatip olarak
göreve başladı. 2009 yılında Ankara-Kalecik ilçesine naklen atandı. 2011 yılında Ankara’da İlhan Tok koordinatörlüğünde tashih-i huruf kursunu tamamladı. 2014’te Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezinden
10. dönem birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Sakarya-Karapürçek ilçe vaizliğine tayin oldu. 2015’de
Elazığ-Baskil İlçe Müftülüğüne, 21.07.2015 tarihinde de Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığına atandı. ‘Cenine Müdahale-Hayatın Başlangıcı ve Ruh Üflenmesi Bağlamında-’ adlı uzmanlık teziyle,
30 Temmuz 2018 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı oldu. ‘Hanefilerin, Muhaddislerce Sahih Kabul Edilen Hadislerle
Amel Etmeme Gerekçeleri’ konusunda, hadis alanında doktora tezine devam eden Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DOKTOR OLDU
Semih Acet
1981 yılında Burdur-Bucak ilçesinde doğdu. 1990’da Bucak İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 2001
yılında İstanbul-Şile ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2004’te Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesini, 2008 yılında Pendik Haseki Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimini bitirdi. Diyarbakır-Silvan,

Denizli-Acıpayam ilçeleri ile Isparta İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesinde
Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalında, ‘Hadislerde Ölüm Karşısında Müslüman Tavrı’ konulu
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 08.01.2018 tarihinde Antalya-İbradı İlçe Müftülüğüne atandı. Dicle
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalında, ‘İmam Nevevi ve Minhac’ isimli eserinin,
‘Hadis Şerhçiliği Açısından Değerlendirilmesi’ konulu teziyle, 2018 yılında doktor oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Acet, Arapça
biliyor.

EMEKLI OLDU
Tacettin Öz
1953 yılında Antalya-Manavgat ilçesi Cevizler köyünde doğdu. İlkokul ve imam-hatip lisesini bitirdikten sonra, 1976’da Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Özlük İşleri Şubesi Müdürlüğüne memur olarak atandı. Hukuk Müşavirliği memuru iken öğrenciliği sebebiyle, 1977’de görevinden

ayrıldı. Aynı yıl Gümrük ve Tekel Bakanlığı Personel Eğitim Genel Müdürlüğüne memur olarak tayin
oldu. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında memur, şef ve kısım amiri olarak görev yaptı. 1980’de
Ankara Eğitim Enstitüsünü bitirdi. 1982 yılında yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Şubesi Müdürlüğüne memur olarak atandı. 1984’te şef, 1987’de de Din Eğitimi Dairesi Başkanlığında Eğitim Uzmanı
oldu. 1984-1987 yılları arasında Başbakanlık Devlet Bakanlığında görevlendirildi. 1994’te APK Dairesi Başkanlığı Planlama ve
Koordinasyon Şubesi Müdürlüğüne atandı. 01.07.2018 tarihinde emekli olan Tacettin Öz, evli ve bir çocuk babasıdır.

VEFAT ETTİLER
Yalçın Örmeci
Veri Haz.ve K.İşl. / Isparta
Resül Aydemir
İmam-Hatip / Mudanya-Bursa
Musa Temel
İmam-Hatip / Karacabey-Bursa

Vahap Tellier
İmam-Hatip / Bolvadin-Afyonkarahisar
Ali Osman Öztürk
İmam-Hatip / Ortahisar-Trabzon
Ahmet Güldü
İmam-Hatip / Erenler-Sakarya

Seyithan Yakın
İmam-Hatip / Sur-Diyarbakır
Birol Yağız
Müezzin-Kayyım / Yeniçağa-Bolu
Bilal Türk
Tekniker / Diyarbakır

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

