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Dünya Müslüman Âlimler Bir-
liği Genel Sekreteri Prof. Dr. 

Ali Muhyiddîn el-Karadâğî, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Erbaş, “Müslümanlar olarak 
yapacağımız en önemli şey mezhep 
savaşı çıkarmak isteyenlere fırsat 

vermememizdir.” dedi. Dış odakla-
rın Irak’ta ve Suriye’de yaptıklarını 
bütün dünyanın gördüğünü belirten 
Başkan Erbaş, “Mezhepçilik fitnesiy-
le yeni bir planla bölüp parçalamak, 
yutmak ve sömürgeciliklerine de-
vam etmek istiyorlar.” diye konuş-
tu. Mezhepçilik fitnesine karşı en 
önem verdikleri konuların başında 

eğitimin geldiğini kaydeden Erbaş, 
“İnsanları sahih dinî bilgiyle donat-
mamız gerekiyor.” diye konuştu. 
Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Dr. Ekrem Keleş ve Mushaf-
ları İnceleme ve Kıraat Kurulu Baş-
kanı Hafız Osman Şahin de Başkan 
Erbaş’a eşlik etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den Diyanet’e ziyaret

Prof. Dr. Ali Muhyiddîn el-Karadâğî’den Diyanet’e ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti. Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Başkan Yardım-

cısı Burhan İşliyen de hazır bulundu.
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Başkan Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Uysal’ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 22 il müftüsünü kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, 22 ile yeni atanan il müftü-

lerini Başkanlıkta kabul etti. İl müftüle-
rine hayırlı olsun ve başarı dileklerinde 
bulunan Başkan Erbaş, din hizmetle-
rinde milletimize, din-i mübin-i İslam’ı 
öğretme ve aydınlatma noktasında 
farklı illerde vazife yapacak müftülerle 
istişare yapmak istediklerini söyledi. İl 
müftülüğü görevinin ağırlığını hatır-
latan Başkan Erbaş, müftülerin büyük 
bir mesuliyeti emanet olarak omuzla-
rına aldıklarını söyledi. Diyanet İşleri 
Başkanlığını, il ve ilçe müftülüklerini, 
Mescid-i Nebevi’nin bir şubesi olarak 
gördüğünü ifade eden Başkan Erbaş, 
“Allah Rasulü Efendimiz, diyani hiz-

metleri Mescid-i Nebevi’den; din eğiti-
mini de Ashab-ı Suffe’yi kurarak oradan 
yürüttü. Onun için nasıl bir görevin 
içinde olduğumuzu, nasıl bir teşkilatta 
hizmet ettiğimizi aklınızdan geçirdiği-
nizde; Mescid-i Nebevi ve Allah Rasulü 
Efendimizin orada yapmış olduğu teb-
liğ ve davet mücadelesi hemen aklınıza 
gelmelidir. Bu düşünce bizi motive ede-
cek, aşk ve heyecan verecektir.” dedi. 
Teşkilat olarak insanların doğumundan 
ölümüne kadar, ömrünün her anında 
yanlarında olmak gibi bir avantaja sa-
hip olduklarını hatırlatan Başkan Erbaş, 
“Sizler, illerinizde iyi işler yaparsanız, 
bizler teşkilat olarak iyi işler yapmış ola-
cağız, çünkü bizim illerdeki temsilcileri-

miz sizlersiniz.” diye konuştu. Bilginin, 
faydadan daha çok zarara kullanıldığı 
bir çağda yaşandığını dile getiren Baş-
kan Erbaş, teknolojinin insanları âdeta 
tutsak ettiğini kaydetti. “Bizler madem 
bulunduğumuz ilimizin manevi rehbe-
riyiz, mimarıyız, insanımızı aydınlat-
mak, cehalet çizgisinden, sırat-ı müs-
takim çizgisine taşımak için elimizden 
gelen gayreti Allah rızası için göster-
meliyiz.” diyen Başkan Erbaş, müftü-
lerin bulundukları illerde üniversitele-
ri, yurtları ziyaret ederek, seminerler, 
konferanslar vermelerini tavsiye etti. 
Toplantıya, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ramazan Muslu, Başkanlığın üst düzey 
yöneticileri ve 22 il müftüsü katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, İstanbul Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal’ın 
ramazanını tebrik eden Başkan Erbaş, 
Başkan Uysal’a çalışmalarında başarılar 
diledi. İstanbul’un, Osmanlı'nın uzun 
zaman başkentliğini yapmış, pek çok 
medeniyetin zenginliklerine sahip, çok 
önemli bir dünya şehri olduğunu ifade 
eden Başkan Erbaş, “15 milyon insanın 
yaşadığı bir ilde millete hizmet etmek 
büyük bir lütuftur. Lütuf ne kadar bü-
yük olursa, onun yükü de sorumluluğu 
da ağır oluyor. Rabbim yar ve yardım-
cınız olsun.” dedi. İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti. 
Ziyarette, Başkan Erbaş’a, Başkanlığımız 

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Başkanı Hafız Osman Şahin de eşlik etti.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Zulme Lanet 
Kudüs’e Destek’ mitinginde dua etti

Filistin halkına destek amacıyla Ye-
nikapı Etkinlik Alanı’nda, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla düzenlenen ‘Zulme Lanet 
Kudüs’e Destek’ mitinginde, Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. 
İsrail’in Gazze şeridinde Filistinlilere 
yönelik gerçekleştirdiği katliam nede-
niyle, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vak-
fı öncülüğünde, Filistin halkına destek 
için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda, ‘Zulme 
Lanet Kudüs’e Destek’ mitingi düzen-
lendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada, 
“1 milyar 700 milyon Müslüman olarak 
Kudüs nöbetini devralma sırası bize gel-
miştir.” dedi. Kudüs’ün sadece bir şehir 
olmadığını ifade eden Erdoğan, “Kudüs 
bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs 
bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamaz-
sak, son kıblemize güvenle bakamayız. 
İslam dünyası Kudüs imtihanında sı-
nıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası 
değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.” 
diye konuştu. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman da “Bu katliamı gerçekleş-
tiren terörist İsrail’i en şiddetli şekilde 
lanetliyoruz. Müslüman ülkeler artık 
icraata geçmelidir." dedi. Başbakan Bi-
nali Yıldırım ise konuşmasında, “Filistin 
Türkiye’nin meselesidir. Milletimizin 

meselesidir. Bugün bu meydandan hep 
bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. 
Yaralı kardeşlerimizin yaralarını saraca-
ğız. Türkiye’ye yakışan budur. İnsanlık 
olarak bugün acımız birdir. Zulme rıza 
göstermek de zulümdür.” ifadelerini 
kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, mitingin sonunda yaptığı 
duada, “Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de bize 
mübarek belde olarak tanıttığın pey-
gamberler şehri Kudüs’e, zalim ve azgın 
güçler tarafından başlatılan hayâsızca 
bir işgal ve tecavüze karşı bu meydanda, 
huzurunda toplandık, milletçe ellerimi-
zi açtık. Sana yalvarıyoruz, dualarımızı 
kabul eyle Allah’ım.” niyazında bulundu.
100 binlerce Kudüs sevdalısının ‘amin’ 
diyerek eşlik ettiği duada Başkan Erbaş, 
“Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de bize müba-
rek belde olarak tanıttığın peygamber-
ler şehri Kudüs’e, zalim ve azgın güçler 
tarafından başlatılan hayâsızca bir işgal 
ve tecavüze karşı bu meydanda, huzu-
runda toplandık, milletçe ellerimizi 
açtık. Sana yalvarıyoruz, dualarımızı ka-
bul eyle Allah’ım. Ey hayatın ve ölümün 
sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu 
ideal olarak tanıtan Rabbimiz! Miracın 
şehri Kudüs uğruna canını feda eden 
bütün şehitlerimize rahmet eyle, ruh-

larını şad eyle. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.) başta olmak üzere Bedir ve Uhud 
şehitleri ile birlikte Hz. Aliyyü’l Murta-
za, Seyyid-ü şüheda Hz. Hüseyin Efen-
dimiz ile beraber haşrolmayı, cennet ve 
cemalinle müşerref olmayı bizlere nasip 
eyle Allah’ım! Hani Bedir’de Peygamber 
Efendimiz, ‘Ya Rabbi, İslam’ın bu ordu-
suna yardım eyle. Sana iman eden bir 
avuç mücahidi muzaffer eyle.’ diye dua 
etmişti de ayet-i kerime ile binlerce me-
lekle onlara yardım ettiğini müjdelemiş-
tin. Ya Rabbi şu anda yine, Gazze’nin, 
Kudüs’ün mazlum mücahitleri başta 
olmak üzere, âlem-i İslam’ın her köşe-
sinde hak, hakikat ve mukaddesat için 
mücadele edenlere, Bedir’de yaptığın 
gibi meleklerinle yardım eyle, nusre-
tini göster, kudretinle şerefyab eyle 
Allah’ım. Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de 
bize öğrettiğin dua ile sana niyaz edi-
yoruz. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı 
bizlere, Filistinli kardeşlerimize yardım 
eyle. Sana iman eden kullarının izzetini, 
şerefini, onurunu, harim-i ismetini hiç-
bir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme 
Allah’ım! Milletimizin ve bütün Müs-
lümanların bekasını sarsacak her türlü 
dâhilî ve haricî fitne ve fesada, hile ve 
tuzağa karşı, bizlere feraset ve basiret 
ihsan eyle Allah’ım. Dünyayı yaşanmaz 
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hâle getiren zalimlere, ümmetin bir-
liğini, dirliğini bozmak isteyen hain-
lere karşı; bizleri uyanık eyle, zalimler 
topluluğuna karşı bizlere yardım eyle 
Allah’ım. Bugün, Filistin başta olmak 

üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme 
ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri iş-
gal edilen, camileri, değerleri harab edi-
len, hakları hukukları ihlal edilen bütün 
kardeşlerimize yardım eyle, bizi onlara 

yardımcı eyle, nusretinle inayetinle za-
ferler nasip eyle Allah’ım. Yüzyıllardır 
Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmiş, hep 
zalimin karşısında, mazlumun yanında 
olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilen-
lerin umudu olmuş aziz milletimize ve 
kahraman ordumuza rahmetin ve nus-
retinle muamele eyle. Milletimizi ilele-
bet payidar eyle. Din, iman, millet, hak, 
hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna 
mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda 
şehit olmayı en büyük paye sayan inan-
cı; kalbimizden, neslimizden, asil mille-
timizin yüreğinden ebediyyen eksik ey-
leme Allah’ım. Ey Yüce Rabbimiz! Sana 
inandık, sana güvendik, sana tevekkül 
ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, 
kimsesiz, vatansız, çaresiz bırakma.” ni-
yazıyla duayı bitirdi. Mitinge ayrıca, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü 
Zirvesi için İstanbul’da bulunan yabancı 
misafirler de katıldı.

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

yip Erdoğan ve beraberindeki heyet-
le Özbekistan’a gitti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a 
yapmış olduğu resmî ziyarete katılan 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, ortak değerlerin tanıtımına ilişkin 
mutabakatı imzaladı. Başkan Erbaş, zi-
yaret esnasında Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile Özbekistan Bakanlar Kurulu’na 
bağlı Din İşleri Komitesi, Özbekistan 
Cumhuriyeti Turizmi Geliştirme Dev-
let Komitesi arasında, ortak değerlerin 
tanıtımına ilişkin işbirliği mutabakatı 
imzalandı. Başkan Erbaş ve Özbekistan 
Cumhuriyeti Turizmi Geliştirme Devlet 
Komitesi Bakanı Aziz Abduhakimov’un 
imzaladığı işbirliği mutabakatına göre, 
iki ülke karşılıklı olarak kendi ülkelerin-
de İslam dinine katkı sağlayan âlimlerin 
tanıtılması, ülkelerin kültürel ve tarihî 
mirası, halkların tarihî süreci, gelenek 
ve görenekleri ile tarihî ve mukaddes 
mekânlarını tanıtmak amacıyla işbirli-
ğini geliştirecekler. Mutabakata göre; 
iki ülke İslam dininin rahmet ve barış 

yönünü dünya kamuoyuna anlatmak, 
İslam’ın zengin tarihî ve kültürel mira-
sını korumak ve öğrenmek, dinî eğitim 

değerleri hakkındaki gerçekleri duyur-
mak amacıyla birlikte uluslararası etkin-
likler organize edecekler.

Özbekistan’la ortak değerlerin tanıtımına ilişkin  
mutabakat imzalandı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlik-
te, Özbekistan’da Buhara’yı ziyaret etti.
Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve be-
raberindeki heyet, resmî ziyaretleri 
kapsamında, Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’teki temaslarının ardından 
Buhara’ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberinde-
ki heyeti, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirzi-
yoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam 
Barnoyev karşıladı. Buhara’da tarihî ve 
kültürel yerleri ziyaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan 
ve beraberindeki heyete, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Zi-
raat Mirziyoyev de refakat etti. Mu-
hammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi 
Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eş-
lik eden Buharalı imamlardan türbe ile 
ilgili bilgi aldı. Ziyarette, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından dua yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan, türbenin de içinde yer alan 
medreseleri gezdi. Medresede bakır ta-
baklara dua işleyen sanatkârlarla sohbet 
ederek tabakları inceledi. Buhara’da Ark 
Kalesi’ni ve Poi Kalon Külliyesini de zi-
yaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan’a ziyaretlerinde; 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulu-

si Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fi-
dan da eşlik etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 
‘Dinin Anlaşılması Meselesi: Sabi-

teler ve Değişkenler’ başlığıyla düzenle-
nen, ‘8. Güncel Dinî Meseleler İstişare 
Toplantısı’ İstanbul’da yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Din İşleri Yüksek Kurulunun düzenle-
diği, ‘8. Güncel Dinî Meseleler İstişare 
Toplantısı’nın açılış oturumuna katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Başkan 
Erbaş, dinî yaşantı açısından oldukça 
önemli bir mesele olan dinin anlaşılma-
sı konusunu, böyle bir ilmî bir toplantı-
ya konu ettikleri için Din İşleri Yüksek 
Kuruluna teşekkür etti. İslam dininin 
temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve 
Hz. Peygamber’in sünnetinin kıyamete 
kadar bütün insanlığa kılavuzluk ede-

ceğini ifade eden Başkan Erbaş, “Zaman 
ve mekânla sınırlandırılmadan kıyamete 
kadar her çağa ve her çağın problemleri-
ne ışık tutması, Kur’an ve sünnetin ev-
renselliğinin bir gereğidir. Burada dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus, sabite 
ve değişkenler arasındaki hassas denge-
yi doğru kurabilmektir.” dedi. “Bugün, 
zamanın ve şartların değişmesiyle farklı 

‘8. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı  
İstanbul’da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Buhara’yı ziyaret etti
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mahiyet ve yönelimler kazanan mesele-
ler karşısında kuşanmamız gereken ta-
vır, İslam’ın sabiteleri ile birlikte hayatın 
gerçeklikleri ve değişkenlerini de dikkate 
almaktır.” diyen Başkan Erbaş, “Bu çerçe-
vede, İslam’ın ideal ve evrensel ilkelerinin 
farkında olarak, sosyal gerçeklikleri yok 
saymadan, toplumsal değişimin yasala-
rını doğru okumak, yaşanan hayatı doğ-
ru tahlil ederek bugünü ve yarını doğru 
inşa etmeye katkıda bulunmak, mühim 
bir ideal olarak karşımızda durmaktadır.” 
şeklinde konuştu. Asırlar öncesine ait bir 
fetvayı, arka planını ve zamanın ruhunu 
dikkate almaksızın aynı form ile olduğu 
gibi bu güne taşımanın sağlıklı bir yak-
laşım olamayacağını vurgulayan Başkan 
Erbaş, “Geçmişten nakledile gelen ve 
çoğu da ilgili olduğu dönemin örf, âdet 
ve sosyal dokusunun gereklerini günü-
müze yansıtan cüzi hükümleri bilmek ve 
aktarmak fıkıh değildir. Zira söz konusu 
yöntem, kıyamete kadar baki kalacak 
olan İslam’ın, hayata ve topluma hâkim 
kılınması için yeterli ve işlevsel bir me-
tot da değildir.” diye konuştu. İslam’ın 
kadim müktesebatının neticesi olan fık-
hın ilke ve yöntemlerini göz ardı ederek, 
egemen paradigmaların ve konjonktürel 
anlayışların etkisinde kalarak fetva ver-
menin, hakikat adına ciddi bir savrulma 
olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, 
“Mezheplerde yerleşik hâle gelen fetva-
ları, ‘nas’ telakki edip kutsallaştırmadan, 
Kur’an ve sünnetin belirlediği normları, 
tarihsel ve toplumsal şartlarla kayıtlayıp 

topyekûn değişime konu etmeden, bah-
sini ettiğimiz dengeli ve tutarlı yaklaşım-
la hareket etmek gerekmektedir.” ifade-
lerini kullandı.
İnsanlığın sosyal ve manevi krizlerine 
çözüm üretmek, Müslüman ilim 
adamlarının sorumluluğudur
Başkan Erbaş konuşmasının devamında 
şöyle dedi: “Dün olduğu gibi bugün de 
İslam’ın insan, eşya ve hadiselere bakı-
şını tahkim ederek insanlığın sosyal ve 
manevi krizlerine çözüm üretmek, biz 
Müslüman ilim adamlarının sorum-
luluğudur. Dolayısıyla, fıkhın hayatla 
birlikte yürümesi, Yüce Allah’ın erdemli 
bir toplum oluşturmak için gönderdiği 
değerlerin hayata hâkim kılınabilmesi 
için alan uzmanlarının çok etkin bir rol 
üstlenmesi icap etmektedir. Söz konu-
su sorumluluk, dinin ana kaynaklarının 
yani Kur’an ve sünnetin doğru anlaşılıp 
yorumlanmasını, Kur’an ve sünnet çer-
çevesinde sahih, doğru güncel bilgilerin 
üretilmesini, üretilen bu bilgilerin anla-
şılır bir dil ve üslûpla sunulmasını zorun-
lu kılmaktadır. Bu noktadan hareketle, 
meseleyi aklî-naklî delillerle ve hikmet 
boyutuyla ortaya koyan bir yaklaşımın, 
ihtilaftan uzak, anlaşılır, sade, güncel bir 
dil ve üslûbun oldukça önemli olduğunu 
yeniden vurgulamak istiyorum.”
Boş bırakılan bir alan ya da geç 
kalınan bir mesele istismara açık hâle 
gelmektedir
Toplumu din konusunda en doğru şe-

kilde, Kur’an ve sünnet çizgisinde usule 
riayet ederek aydınlatmak için üzerine 
düşen vazifeyi hakkıyla ifa etmeye çalı-
şan Din İşleri Yüksek Kurulumuzun var-
lığının ve konumunun büyük önem arz 
ettiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Aksi 
takdirde, boş bırakılan bir alan ya da geç 
kalınan bir meselenin istismara açık hâle 
geldiğini ve zaman zaman ciddi bir soru-
na dönüşebildiğini ifade etmek, her tür-
lü izahtan varestedir. Bu meyanda gerek 
ibadet, gerek muamelat ve gerekse diğer 
fıkhî problemler karşısında, meseleler 
toplumun gündemini ve algısını kuşata-
rak belirli teamül ve anlayış oluşmadan, 
söz konusu hususları gündemimize al-
mamız hayatî önemi haizdir. Her konuda 
topluma yön verme, rehberlik etme ve 
ufuk tayin etme gibi önemli bir mükelle-
fiyetimizin olduğunun altını bir kez daha 
çizmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Di-
yanet İşleri eski başkanları Lütfi Doğan 
ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeleri, çeşitli üniversite-
lerden rektör, dekan ve akademisyenler 
katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın sonuç bildirgesini okumasıyla 
toplantı sona erdi.

Sonuç bildirgesi
1-İslam, hayatımızın bütününü inanç, 
ibadet, amel ve ahlak açısından yönlen-
diren, ilim ve hikmetle aydınlatan ilahî 
bir inayet ve rahmettir. Bu ilahî inayet 
ve rahmet, peygamberler silsilesinin so-
nuncusu Hz. Muhammed Mustafa’ya 
(s.a.s.) indirilen son vahiy olan Kitap ile 
onun açılımı olan sünnette ifadesini 
bulmuştur. Kitap ve sünnet, sahabe uy-

gulamasında somutlaşmıştır. Sahabeden 
itibaren ortaya konulan anlama ve yo-
rumlama çabalarının sonucu olarak be-
lirlenen dinin ilke ve kuralları, tarih bo-
yunca yapılan içtihatlarla şekillenmiştir.
2-Dinimizin temel kaynakları Kitap ve 
sünnettir. Bu iki ana kaynağın sundu-
ğu bilgi, icma, kıyas, istihsan, maslahat 
gibi delil ve yöntemlerle işlenerek dinin, 

farklı zamanlarda ve farklı kültür havza-
larında yaşayan bütün Müslümanları ku-
şatması sağlanmıştır. İslam dininin, ilahî 
vahyin son halkası ve insanlığa evrensel 
bir davet olmasının gereği de budur.
3-Hayat, tabii olarak süreklilik ve deği-
şim gerçeği üzerine kurulmuş olduğun-
dan, evrensel bir din olan İslam’da bu 
değişim karşısında, birtakım sabitelerin 
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yanı sıra değişkenlerin de bulunması 
kaçınılmazdır. Başta inanç esasları ol-
mak üzere ibadetler, emirler-yasaklar, 
helâller-haramlar ve ahlaki ilkeler, dinin 
zaman ve mekân üstü sabiteleridir. Belli 
bir zamana, mekâna, şarta, örfe, ihtiyaç 
algısına ve dönemin bilimsel bilgisine da-
yalı olan hükümler ise değişime açıktır.
4-İslam’daki sabiteler ve değişkenler, 
sahabe asrından itibaren oluşan zengin 
ilim geleneğinin ürettiği usuller çerçeve-
sinde belirlenmiştir. Söz konusu gelenek, 
tarihî süreç içerisinde farklı zaman dilim-
lerinde, döneminin kültürünü, ihtiyaç 
ve problemlerini gözeterek ortaya çıkan 
birikimi ifade eder. Geçmişten bize ula-
şan yorum ve yaklaşımlardan oluşan bu 
birikimin, dinin bizzat kendisi olarak al-
gılanması doğru olmadığı gibi bütünüyle 
göz ardı edilerek sadece Kur’an’ın yahut 
sadece Kur’an ve sünnetin esas alınması 
gerektiği düşüncesi de doğru değildir.
5-Yenilenmeyi ifade eden ve geleneği-
mizde var olan ihya ve tecdit kavramları, 
dönemsel ihtiyaçlar gözetilerek güncel 
sorunların, belirli bir usul çerçevesinde 
çözümlenmesi çabasına işaret eder.
6-Modern dönemle birlikte hızlı ve etkili 
bir değişimin yaşandığı inkâr edilemez. 
Evrensel bir din olan İslam’ın yaşanılan 
durum karşısında, bu değişime cevap ve-
rebilecek bir iç dinamizme sahip olduğu 
açıktır. Makasıttan maslahata, örften is-
tihsana kadar birçok çözümün imkânını 

bünyesinde barındıran içtihat, bu dina-
mizmi sağlayan ana unsurdur.
7-İçtihat, beşerî bir faaliyet olduğu için 
her müçtehit, usul-yöntem anlayışı, bilgi 
birikimi ve çevresel-toplumsal etkenler 
sebebiyle farklı görüşler ileri sürebilmiş-
tir. Anlayış, bilgi yahut toplumsal etken-
lerdeki değişmelerin, beşer ürünü olan 
içtihatlarda da değişime sebep olması 
son derece doğal bir durumdur. Fakih-
ler bu gerçeği; ‘Ezmânın tağayyuru ile 
ahkâmın tağayyuru inkâr olunamaz’ ku-
ralıyla ifade etmişlerdir.
8-Zamanın ve sosyal hayatın değişimi-
nin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni 
meseleler ve güncel konular hakkında 
beyan edilen görüşlerin, hikmete uygun 
bir dille çağın idrakine sunulmasına ihti-
yaç olduğu açıktır. Bu konuda, toplumun 
her kesimine hitap edebilecek kuşatıcı ve 
anlaşılır bir dil ve üslup kullanılması, tek 
doğrucu yaklaşımlardan uzak durulması, 
nefret ve şiddet içerikli söylemlerden ka-
çınılması gerekmektedir.
9-Kur’an-ı Kerim, Allah’ın indirdiği son 
kitaptır. Bu ilahî kelam, hiçbir değişikliğe 
uğramadan günümüze kadar gelmiştir. 
Yakın zamanda Fransa’da yayımlanan bir 
bildiride dile getirilen iddialar, Kur’an’a 
yapılmış en büyük iftiradır. İslam mede-
niyetinin farklı inanç mensupları ile bir 
arada yaşama tecrübesi, bildiride dile ge-
tirilen iddiaları ve ithamları yalanlamak-
tadır.

10-Diyanet İşleri Başkanlığı; ibadet va-
kitlerini, geçmişten günümüze İslam 
âlimlerinin ve astronomların ortak gö-
rüşünü, İslam dünyasındaki uygulama-
ları ve bilimsel gözlem sonuçlarını göz 
önünde bulundurarak belirlemektedir. 
Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığının 
sürdürdüğü gözlem sonuçları, Diyanet 
takviminde yer alan ibadet vakitlerinin 
doğruluğunu bir kez daha teyit etmiştir. 
Bu itibarla imsak ve yatsı vaktinin belir-
lenmesiyle ilgili tarihte ve günümüzde, 
İslam dünyasında muteber olmayan 
görüşlerin gündeme getirilmesi, dinî ve 
ilmî gerçeklerin göz ardı edilerek zihin-
lerin bulandırılması ve halkımızın huşû 
içinde ifa etmeye çalıştığı ibadetlerin 
sıhhatinin tartışma konusu yapılması, 
ramazanın manevi iklimine gölge düşür-
mektedir. Bu sebeple ibadet vakitleri ko-
nusunda meydana getirilmeye çalışılan 
tereddütlere itibar edilmemelidir.
11-Ramazan ayında gerçekleştirilen dinî 
içerikli programlar, inançtan ibadete, 
ahlaktan sosyal hayata, ilimden kültür 
ve medeniyete kadar hemen her alanda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme için çok 
önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu itibarla 
programlarda, İslam’ın temel kaynakla-
rına dayalı sahih dinî bilgi esas alınmalı, 
hurafelerden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici 
söylemlerden ve her türlü istismardan 
uzak durulmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet Ramazan ayının temasını ‘İsraf Olmasın’  
olarak belirledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Başkanlık Konferans Salo-

nunda gerçekleştirdiği basın toplantı-
sında, 2018 yılı ramazan ayı temasının, 
‘İsraf Olmasın’ olarak belirlendiğini 
açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Başkanlık Konferans Salonunda gerçek-
leştirdiği basın toplantısında, 2018 yılı 
ramazan ayı temasını kamuoyu ile pay-
laştı. Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 
yılı ramazan ayı teması olarak ‘İsraf Ol-
masın’ başlığının belirlendiğini ifade 
eden Başkan Erbaş, “Maalesef bir yanda 
açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençe-

sinde kıvranan; ekmek, su gibi en temel 
gıda maddelerinden mahrum milyonlar-
ca insan hayatta kalma mücadelesi verir-
ken, diğer yanda çılgınca bir tüketim ve 
israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir.” 
dedi. Ramazan ayının, Müslümanları 
çok yönlü eğiten bir okul gibi olduğu-
nu belirten Başkan Erbaş, “Ramazan ayı 
her yıl, bizlere, yeni bir can ve heyecan 
katmak, bizi kendimizle buluşturmak, 
değerlerimizi yeniden hatırlatmak, iba-
det bilincimizi tazelemek, nefsimizi 
arındırmak, kardeşliğimizi onarmak için 
gelmektedir.” ifadelerini kullandı. İftar 
sofraları başta olmak üzere ramazan 
vesilesiyle yapılan etkinliklerin ve buluş-

maların, bir gösterişe ve eğlenceye dö-
nüştürülmemesinin altını çizen Başkan 
Erbaş, “Samimi bir niyet ve mütevazı bir 
yaklaşımla bu ayın bereketini kazanmayı 
ve hayatımıza kattığı güzellikleri ahlaka 
dönüştürerek kalıcı hâle getirmeyi ana 
gaye edinmeliyiz.” şeklinde konuştu. 
Din, ibadet ve ramazana yönelik tartış-
malara dikkati çeken Başkan Erbaş, “Bu 
güzel zamanlarda, dinimiz, ibadetler ya 
da ramazanla ilgili ilkeler, kurallar ve 
kavramlar üzerinden yersiz ve gereksiz 
tartışmalarla ramazanın manevi iklimi-
ne gölge düşürülmemesini ve milletimi-
zin zihninin boş yere meşgul edilmeme-
sini istirham ediyoruz.” diye konuştu.
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Ramazan’da ibadetlerin huzur ve huşu 
içinde yapılabilmesi için 90 bin caminin 
hazır hâle getirildiğini aktaran Erbaş, 
camilerde kadınlar, engelliler ile çocuk-
lar için gerekli çalışmaların yapıldığını 
bildirdi. 
Ramazan bir Kur’an iklimidir, oruç 
sabır ve merhamet eğitimidir
Ramazan’da yürütülecek, irşat ve yar-
dım çalışmaları ile ilgili bilgi veren 
Başkan Erbaş, “Ramazan, kulluğumu-
zu, yaratılış gayemizi, ibadetlerimizi ve 
davranışlarımızı muhasebe etmemiz 
açısından en büyük fırsattır. Ramazan 
bir Kur’an iklimidir. Bütün hayatımı-
zı Kur’an’ın ilkeleri ile gözden geçirme 
fırsatı sunduğu için bizlere, Allah’ın en 
büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, 
iftarlar, sadaka ve zekâtlar, mukabele 
ve teravihler ile yeryüzünü âdeta bir 
mabede dönüştürmektedir. Ramazan 
ayı, Müslümanları çok yönlü eğiten bir 
okul gibidir. Bütün Müslümanları iftar, 
imsak, teravih gibi aynı zamanda, aynı 
niyet ve eylemlerde buluşturarak, mü-
minlere beraberliğin en güzel uygula-
masını yaşatmaktadır." diye konuştu.
“Oruç, bireysel, sosyal ve evrensel bo-
yutları olan bir ibadettir. Her şeyden 
önce bir sabır, irade ve merhamet eği-
timidir.” diyen Başkan Erbaş, “Oruç, 
ihtiyaç sahiplerini ve kimsesizleri ha-
tırlamaya, onlara yardım ve şefkat elini 
uzatmaya vesile olan en büyük fazilet-
tir. Oruçta asıl amaç, dilimizin, kalbi-
mizin, tefekkür dünyamızın ve bütün 

hayatımızın orucun getirdiği güzellik-
ler ile bütünleşmesidir. Bütün ibadet-
lerin ana gayelerinden biri de bireysel 
ve toplumsal ahlakı güzelleştirmektir. 
İşte ramazan ayının ve oruç ibadetinin 
en temel özelliklerinden birisi, başta 
gönüllerimiz olmak üzere, aile ve top-
lumsal hayatımıza ve bütün yeryüzüne, 
bereket ve güzellikler getirmesidir.” şek-
linde konuştu.
Ülkemiz yıllardır muhacir 
kardeşlerine ensar oluyor
Ülkemizin yıllardır muhacir kardeşleri-
ne ensar olduğunu, ramazanda da ensar 
olma özelliğimizi artırarak devam ettir-
memiz gerektiğini ifade eden Başkan 
Erbaş, “Ülkemize sığınan muhacir kar-
deşimiz başta olmak üzere bu rahmet 
mevsiminde, yeryüzünde hiç kimse 
kendisini garip, yalnız ve gurbette his-
setmemelidir. Ramazan mevsimini hep 
beraber birlik ve beraberlik içinde yaşa-
malıyız. Kardeşliği ve bir arada yaşama 
kültürünü zedeleyen her türlü tavır, 
tutum, söz ve davranışı, bu ramazanı 
vesile bilerek bir daha gelmemek üzere 
hayatımızdan çıkarmalıyız. Aynı coğraf-
yanın, aynı tarihin, aynı medeniyetin 
mensupları olarak farklılıklarımızı zen-
ginlik kabul etmeliyiz. İbadetler, insa-
nın rabbi ile arasındaki özel bir ilişkidir. 
İbadetler konusunda başkalarını sorgu-
lamak ve yargılamak yerine, en temel 
insani ve İslami görev olarak birbirimi-
zin dertlerini paylaşmalı, ihtiyaçlarına 
yardımcı olmalıyız. Ramazan elbette 
sadece bir aylık kulluk planı değildir. 

Ramazanın yaşattığı güzellikleri bütün 
yıl boyunca devam ettirerek hayat tarzı 
hâline getirmeliyiz. İbadetlerdeki coş-
kumuz kardeşlik neşemizle perçinlen-
meli, beraberce yaptığımız ibadetlerle 
aynı zamanda muhabbetimizi de pekiş-
tirmeliyiz. Ramazanın bereket ve güzel-
liğini, çocuklarımız, gençlerimiz ve ha-
nımlarımızla hep beraber yaşamalıyız. 
Onları bilhassa camilerimizin manevi 
atmosferinden azami derecede istifade 
ettirebilmek için çalışmalıyız.” dedi.
Dini ve etnik kökenine bakılmaksızın 
muhtaca yardım etmek  
iman ve kulluk sorumluluğudur
“Dinimizin bizden istediği en önemli 
hasletlerden ve tarihten bugüne mille-
timizin yaşattığı güzel ahlak örneklerin-
den biri olan yardımlaşma ve dayanışma, 
ramazan ayında âdeta bir seferberliğe 
dönüşmektedir.” diyen Başkan Erbaş, 
“Bireysel çabalarla ya da sivil toplum 
kuruluşları aracılığı ile yurt içi ve yurt 
dışında paylaşma ve dayanışmanın en 
güzel örnekleri yaşanmaktadır. Bu ko-
nuda İslam’ın infak ahlakının ilkeleri ol-
dukça önemlidir. Öncelikle yardım eden 
de yardım edilen de kulluğun gereğini 
yerine getirmektedir ve birbirlerine hiç-
bir üstünlüğü yoktur. İster bireysel ister 
organizasyon eliyle olsun, yardımlaşma 
ahlakını üstün kılan, mümkün mertebe 
gizlice, onur, itibar ve haysiyeti zedele-
meden yapılmasıdır ve bu ahlaki yakla-
şımdan asla ödün verilmemelidir. Bu ko-
nuda bir başka önemli husus da şudur; 
yardıma ihtiyacı olan muhtaç kimsenin 
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asla dini, dili, mezhebi, inancı, ibadeti, 
bölgesi, rengi ve etnik kökenine bakıl-
maksızın yardım elini uzatmak, iman ve 
kulluk sorumluluğudur. Aynı zamanda 
ilim ve tefekkür mevsimi olan ramazan, 
bilgi dünyamızı zenginleştirmemiz için 
de önemli bir fırsattır. Diyanet İşleri Baş-
kanlığımız, cami sohbetleri ve özel irşat 
programları ile İslam’ın temel kaynakla-
rı, ilim ve medeniyet birikimimizin ana 
yolu doğrultusunda, milletimizi bilgilen-
dirmeye devam edecektir. Bu manada 
din eğitimi, din hizmetleri ve halkımızın 
dinî hayatına rehberlik sorumluluğunun 
gereği olarak, Diyanet Televizyonumuz 
ramazan ayına özel hazırlıklar ve çalış-
malar yapmaktadır. Başta iftar ve imsak 
olmak üzere günün her anında Diyanet 
Televizyonumuz ve radyolarımız, özgün 
programları ve dinimizi, milletimizi, 
medeniyet değerlerimizi doğru ve güzel 
şekilde anlatmaya ve tanıtmaya yönelik 
etkinlikleriyle milletimizin hizmetinde 
olacaktır.” diye konuştu.
Bugün yeryüzünün en temel 
sorunlarından biri israftır
Kur’an’ın dünya ve ahiret dengesi adına 
beyan ettiği fermanlara baktığımızda, 
cimriliği eleştirmekle birlikte, saçıp sa-
vurmayı da şiddetle yasaklayan makul bir 
dengenin varlığının açıkça görüldüğüne 
vurgu yapan Başkan Erbaş, “Bu ölçü ihlâl 
edildiğinde hayatın dengesi bozulmakta 
ve insan her şeyden öte kendisine ve ge-
leceğine kötülük yapmış olmaktadır. Bu-
gün küresel boyutta sefaletin yaşandığı 
yeryüzünün en temel sorunlarından biri 
olan israf, hayatın birçok alanına maale-
sef sirayet etmiştir. Nitekim ormanlar, 
akarsular ve bütün doğal unsurlarıyla 
tabiat, insanın sorumsuz ve hoyrat tav-
rından nasibini alarak ekolojik tahribe 
maruz kalmaktadır. Aynı şekilde, insani 
değer ve erdemlerin ihmal edildiği, bil-
ginin, sevginin, dostluğun ve güvenin 
tüketildiği ve heba edildiği bir dünyanın 
da anlam yönüyle israfa ve fesada uğra-
dığı izahtan varestedir. Lüks alışkanlık-
larının zaruret olarak algılanarak ihtiyaç 
ölçüsünün kaybolmasına, arzularının 
esiri olan insanın, hayatı israf ve tüke-
tim çılgınlığına çevirmesine karşı ciddi 
bir tüketim ahlakına, nimet ve sorumlu-
luk bilincine, şükür, kanaat ve paylaşma 
gibi değerlerin ihyasına ihtiyacın olduğu 
aşikârdır. Dolayısıyla, Allah’ın verdiği her 
nimetin bir gün hesabının sorulacağının 

bilinci içinde, nimetler karşısında şıma-
rıp lükse dalmadan ve duyarsızca israfa 
girmeden her konuda iktisadı merkeze 
alarak, infak ahlakını kuşanmak bizlerin 
en önemli şiarı olmalıdır.” dedi.
TDV, 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin 
sesi olacak
Başkan Erbaş sözlerinin devamında, “İyi-
lik, yardımlaşma ve paylaşma denilince 
aklımıza yardım kuruluşları gelmekte-
dir. Bunların başında da Türkiye Diya-
net Vakfı vardır. Türkiye Diyanet Vakfı, 
yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği 
iyilik faaliyetleri ve üstlendiği sorum-
luluğun bilinciyle ülkemizde ve yedi 
kıtada, milletimizin emanet ettiği fit-
re, zekât ve bağışları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmaktadır. Hayırseverlerin yardım-
larıyla yurt içinde ve yurt dışında faali-
yetlerimizi genişleterek sürdürürken, bu 
ramazan ayında, ‘Kardeşlerini Unutma, 
Beklenen Sensin!’ şiarıyla aziz milletimi-
ze umut bağlayan ve yolumuzu gözleyen 
kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Ge-
çen yıl ramazan ayında düzenlediğimiz, 
‘Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var, Bu Ra-
mazan ve Her Zaman’ kampanyası çer-
çevesinde yurt içinde ve yurt dışındaki 
muhtaçlara, toplam 8 milyon 500 bin TL 
yardım ulaştırdık. Ülkemizde ve 64 ülke-
nin 278 bölgesinde iftarda iyilik sofraları 
kurarak, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri 
dağıttık. Bu ramazan ayında da 84 ülke 
ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacak, rama-
zan iklimini dünyanın dört bir tarafına 
taşıyacağız. Ramazan yardım programı 
kapsamında, dünyanın farklı coğrafyala-
rında 90 bin 205 gıda kolisi dağıtılacak, 
kuracağımız iyilik sofralarında 246 bin 
830 kişiye iftar vereceğiz. Türkiye Diya-
net Vakfı olarak bu ramazanda tamamen 
gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt 

dışında yaklaşık 12 milyon TL değerinde 
yardım faaliyeti gerçekleştireceğiz. Yurt 
içine yönelik yardımlar çerçevesinde 
de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve 
mülteci aileler için ‘alışveriş yardım kartı’ 
dağıtılacak. Bu yıl ramazan ayında yurt 
içinde, her biri 25 TL olan 1 milyon 750 
bin TL değerinde alışveriş yardım kartı, 
ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere 
ulaştırılacak. Dağıtımlar, 864 il ve ilçe 
şubesinde yapılacak. Yine şubelerimiz 
vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları 
kurularak yüzbinlerce kardeşimizle iftar 
sofralarında bir araya geleceğiz. Türkiye 
Diyanet Vakfımız, ramazan ayında yurt 
içine ve yurt dışına toplam, 15 milyon 
250 bin TL değerinde yardım yapmış 
olacak.
Şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünya-
mızdaki ihtiyaç sahiplerinin ellerinden 
tutmak, yalnız olmadıklarını hissettir-
mek için aziz milletimizden, zekât, fitre 
ve bağışlarını, Türkiye Diyanet Vakfı'na 
emanet etmelerini özellikle istirham edi-
yoruz. Ramazan-ı Şerif’te ihtiyaç sahip-
lerini, garipleri, muhtaçları ve yetimleri 
sevindirmek isteyen hayırseverlerimiz, 
fitrelerini ve her türlü bağış ve yardım-
larını camilerimiz ve müftülüklerimiz 
aracılığıyla bize ulaştırabilirler.
Ayrıca fitrelerini 5601’e SMS göndererek 
verebilir, zekât ve bağışlarını da vakfımı-
zın online bağış adresinden (bagis.tdv.
org) ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 
ulaştırarak bu iyilik hareketine destek 
olabilirler. 0312 416 90 00 numaralı çağ-
rı merkezimiz de yine ramazan boyunca 
vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. 
Bir çocuk için bayramlık, bayramın gelişi 
demektir, hele ki yetim bir çocuksa onu 
mahzun bırakmamak, bizlerin üzerine 
düşen en büyük vazifedir. Bu anlamda 



H A B E R  B Ü L T E N İ

 10
HAZ İRAN 2018    SAYI :330

hayırseverlerimiz, 100 TL bağışta bulu-
narak bir yetimin bayramlık ihtiyacını 
karşılayabilecekler.” dedi.
Ramazan ayının vazgeçilmez bir un-
suru olan ve Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından gelenek hâline dönüştürülen 
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın, bu yıl 
37’ncisinin gerçekleştirildiğini belirten 
Başkan Erbaş, “Vatandaşlarımızın büyük 
ilgi gösterdiği kitap fuarlarımız bu sene 
yeniden İstanbul Sultanahmet meyda-
nında; Ankara’da ise Gençlik parkı karşı-
sındaki Melike Hatun Camii avlusunda; 
kapılarını kitapseverlere açtı. Yine ülke 
sathında pek çok ilimizde, yurt dışında 
ise Almanya’nın Köln şehrinde vakfımız 
işbirliğiyle ilk defa kitap fuarları açıldı. 
Ramazan ayında 90 bin camimizin, iba-
detin huzur ve huşu içinde yapılabilme-
si, kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımı-
za, çocuklarımıza hazır hâle getirilmesi 
için bütün illerde ve ilçelerde gerekli ça-
lışmalar tamamlanmıştır. Tüm camileri-
mizde mukabeleler okunacak, her il ve 
ilçede en az bir camimizde hatimle tera-

vih namazı kılınacaktır.” değerlendirme-
sinde bulundu.
İlahiyat fakültelerimizin hocalarına 
camilerimizin mihrapları, minberleri, 
kürsüleri açık olacak
Diyanet teşkilatına mensup hocaları-
mızın yanında, İlahiyat/İslami İlimler 

Fakültelerimizin hocalarına, imam-ha-
tip liseleri ve diğer okullarımızda görev 
yapan bütün din dersi öğretmenlerimi-
ze, camilerimizin mihrapları, minberleri 
ve kürsülerinin açık olacağını ifade eden 
Başkan Erbaş, “Ramazan ayında hep bir-
likte bu hizmeti ifa edeceğiz inşallah. 
Ben şimdiden, özveriyle milletimize ya-
pacakları hizmetler için bütün hocaları-
mızı, müezzinlerimizi, imamlarımızı, va-
izlerimizi, Kur’an kursu öğreticilerimizi 
ve bütün mensuplarımızı tebrik ediyor 
vazifelerinde başarılar diliyorum. Teş-
kilatımız dışından din hizmetlerine ve 
irşat faaliyetlerine katkı sunan hocaları-
mıza ayrıca teşekkür ediyorum. Aziz mil-
letimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik edi-
yor, rahmet, mağfiret ve kurtuluş iklimi 
olan bu ayın, yeryüzündeki kötülükleri 
alıp götürmesini, bütün müminler ve in-
sanlık için kalıcı bereketler ve güzellikler 
getirmesini, hassaten işgal, acı, gözyaşı 
ve türlü zorluklar içinde çıkış yolu ara-
yan İslam âlemi için kurtuluş ve huzura 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslara-
rası Müslüman Âlimler Dayanışma 

Derneği I. Yüksek İstişare Kurulu Top-
lantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, bilgiyi, hikmet, ahlak 
ve hukuk boyutuyla yeniden inşa etme-
nin, müminlerin kulluk sorumluluğu 
olduğunu söyledi. 4 oturumdan olu-
şan toplantının açılışında bir konuşma 
yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 

Müslümanların ve bütün insanlığın 
maruz kaldığı bireysel bunalımlardan, 
küresel krizlere kadar bütün meselele-
rin çözümünde nirengi noktasının ilim 
ve âlimler olduğunu söyledi. Ulemanın 
küreselleşen dünyada sadece bölgesi-
nin değil, bütün insanlığın meselelerini 
gündemine almaya mecbur olduğunu 
belirten Başkan Erbaş, “İnsanlığın sos-
yal, siyasal, ekonomik, kültürel alanda 

yaşadığı bireysel ve küresel sorunların 
hangisinin İslam’ı ve Müslümanları il-
gilendirmediğini söyleyebiliriz?” dedi. 
Dinî alanda yaşanan bilgi karmaşası, 
yanlış dinî algı ve tasavvurların, birey-
sel ve sosyal sorunlara neden olduğunu 
ifade eden Başkan Erbaş, “Din istismarı 
bugün sosyal boyutları aşarak bir gü-
venlik meselesi hâline gelmiştir. Yüce 
dinimiz İslam değişik isim, görüntü, tu-

Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) 
‘I. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’ İstanbul'da yapıldı
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tum, davranış ve söylemlerle maalesef 
istismar edilmektedir.” diye konuştu. 
“Din adına hakikatlerle bağdaşmayan 
söz ve davranışlardan en fazla yine 
Müslümanlar ve bilhassa genç nesiller 
olumsuz etkilenmektedir.” diyen Baş-
kan Erbaş, “Referansını dinden aldığını 
iddia ederek toplumda bozgunculuk ya-
pan, FETÖ, DEAŞ, Boko-Haram, vs. gibi 
terör örgütlerinin, Müslümanlara, birlik 
beraberliğimize ve geleceğimize verdiği 
zarar ortadadır. Bunlar hangi planların 
sonucudur. Âlimler olarak bunlarla il-
gili çalışmalarımızı değerlendirmemiz 
gerekiyor. Artık evlerimizde televiz-
yon ekranlarında görüyoruz bunların 
zararlarını.” şeklinde konuştu. Bilgi 
üretmeyenlerin, üretilen bilginin ta-
kipçisi hatta mahkûmu olmaya mecbur 
olduklarını ifade eden Başkan Erbaş, 
“İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal 
bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi 
üretme, bilgiyi güncelleme, değere dö-
nüştürme ve hayata kılavuz yapma ko-
nusunda, maalesef zamanın gerisinde 
kalmanın bedelini ödemektedir.” dedi. 
“Vahye, köklü bir medeniyete, dinamik 
insan kaynaklarına sahip olduğu halde 
İslam dünyasının, insanı ve hayatı inşa 
edecek bir bilgi ve dünya tasavvuru-
nu güçlendirip izah ederek, yeryüzüne 
henüz teklif edebilmiş değildir.” ifade-
lerini kullanan Başkan Erbaş, “Bilgiyi, 
hikmet, ahlak ve hukuk boyutuyla bera-
ber yeniden inşa etmek, müminler için 
bir iman ve kulluk sorumluluğu olduğu 
gibi, daha yaşanabilir bir dünya kur-
manın da yegâne yoludur. Bize düşen; 
bilgiye, ferasete, şuura ve ahlaka dayalı 
bir dindarlığı geliştirip güçlendirerek, 
hikmet ve tefekkürle yeniden öze dön-
mek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak 
ve yaşadığımız çağın sorunlarına çözüm 
bulmaktır.” dedi.
Müslümanlar, asırlarca insanlığın 
ufkunu aydınlatmış, ilmin, icadın 
öncüsü olmuşlardır
Müslümanların insanlık tarihine ve ilim 
dünyasına ilim ve hikmet açısından yap-
tıkları katkıları dile getiren Başkan Erbaş, 
“Vahyin ilk asrından itibaren İslam toplu-
mu kısa sürede büyük bir ilmî inkişaf ve 
inkılap gerçekleştirmiştir. Öyle ki 7. yüz-
yıldan Batı’da ortaya çıkan Rönesans’a 
kadar, yaklaşık 7 asır bilimin bütün 
alanlarında Müslümanlar, insanlığın uf-
kunu aydınlatmış, ilmin, icadın öncüsü 

olmuşlardır. Müslümanlar, ilmin bizatihi 
kendisini muhterem kabul ederek kısa 
sürede din, matematik, tıp, felsefe, fizik, 
kimya gibi ilmin bütün dallarında büyük 
bir müktesebat oluşturmuşlardır. Bin-
lerce eser telif etmişler ve buluşlar ger-
çekleştirmişlerdir. Müslümanlar, ilimle 
ilişkilerini ibadet anlayışı, kulluk bilinci, 
sorumluluk duygusu ve güzel ahlak ek-
seninde kurmuşlar ve geliştirmişlerdir. 
Müslümanlar, ilmi hayatın içinde ve 
sosyal gerçekliklerden koparmadan, ça-
ğının meselelerini dikkate alan bir yakla-
şımla ele almışlar, bilgiyi güç devşirmek 
için değil, insanlığın huzuru için kul-
lanmışlardır. Günümüzde ise bilgi güç 
devşirmek için, insanlara zulüm etmek 
için kullanılıyor. Müslümanlar, hiçbir 
dönemde ilmi, bu günkü manada İslami 
olan/olmayan şeklinde tasnif etmemiş-
lerdir. Dinî ilimlerde zirve olan bir âlim, 
müsbet ilimlerde de zirve olabilmiştir. 
Örneğin, İbn-i Sina, Akşemseddin. Müs-
lümanlar büyük bir özgüven ve hakikat 
bilinciyle insanlığın kadim birikimiyle 
yüzleşmekten çekinmemişler, Roma, 
Pers, Hint vb. havzalarla karşılaşmaktan 
kaçınmamışlar ve diğer kültürlerin mey-
dan okumalarının üstesinden gelmişler, 
hatta kadim birikimi vahiy potasında eri-
terek içselleştirmişlerdir.” dedi.
Küresel birçok sorunun temelinde 
Batı merkezli gelişen bilgi anlayışı 
vardır
"Son iki asırdır dünyada her alanda kök-
lü değişikliklerin yaşandığı hepimizin 
malumudur.” diyen Başkan Erbaş, “18. 
Yüzyıldan itibaren, Batı merkezli bir 
yaklaşımla insanın metafizikle ilişkisi 
yeniden belirlenmeye çalışılmış, özel-
likle bilgi alanında yaratıcıyı ve aşkın 
boyutu öteleyen parçacı bir bakış öne 
çıkmış ve bu yaklaşım, dünyanın her 
yerini az veya çok etkilemiştir. Bugün, 
küresel olarak yaşanan birçok sorun 
ve krizin temelinde, işte Batı merkez-
li gelişen bu bilim anlayışının; insana, 
evrene ve hayata bakışındaki bencillik 
ve insanın Allah’la ilişkisi bağlamında 
oluşturduğu marazi ve paradoksal yak-
laşım vardır. Dolayısıyla bilhassa bugün 
tarihinin en zor dönemlerinden birini 
yaşayan İslam dünyası için önemli ve 
öncelikli mesele, son iki asırdır yaşanan 
bu değişimler içinde bütün boyutlarıyla 
bilgi ve ilim dünyası ile kurduğu iletişim 
ve etkileşimin şekli, metodu ve niteliği 

hususunda ciddi ve kapsamlı bir tefek-
kür, muhasebe ve öz eleştiri yapmak 
ihtiyacıdır. Bugün Müslümanların ve 
bütün insanlığın maruz kaldığı bireysel 
bunalımlardan küresel krizlere kadar 
bütün meselelerin çözümünde nirengi 
noktası, ilim ve âlimlerdir. Dolayısıy-
la ulema, medeniyetinin ilmî birikimi 
ile güçlü ve doğru bir ilişki kurarak, 
mefkûre boyutunda evrensel bir bakış 
açısını tahkim etmelidir. Geleneği top-
tan reddetmek ya da geçmişi her şeyiyle 
bugüne taşımak gibi bir imkânsızlığı 
teklif etmek yerine; geçmişin büyük 
ilmî müktesebatını sağlam bir zemine 
ve geleceği inşa sürecinde motivasyona 
vesile kılmak, dünü, bugünü ve yarını 
bütünlük içinde ele almak önemsen-
melidir.” ifadelerini kullandı.
Bilimsel ve sosyal alanda yaşanan 
gelişmeler, insanlığı neden daha 
güzel bir hayata taşımıyor?
İslami ilimlerin ve topluma rehberlik 
eden âlimlerin nihai amacının, insanın 
Rabbiyle, toplumla ve çevreyle olumlu 
ilişkiler kurmasını temin etmek oldu-
ğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Yaşadığı-
mız son iki asra yakından baktığımızda, 
bilim, bilgi ve felsefenin oldukça öne 
çıkmasına rağmen bireysel ve toplum-
sal anlamda, tarihin en büyük krizleri-
nin yaşandığını görmekteyiz. Bilimsel, 
teknik ve sosyal alanda yaşanan geliş-
melerin, insanlığı neden daha güzel 
bir hayata taşımadığı sorusu oldukça 
önemli ve üzerinde düşünmeye değer 
bir mevzudur. Ulema, ilimleri dinî olan 
veya dinî olmayan şeklinde keskin çiz-
gilerle tasnif etmenin ötesinde hayata 
külli yaklaşmalıdır, bütüncül yaklaşma-
lıdır. Bugün insanlığın sosyal, siyasal, 
ekonomik, kültürel alanda yaşadığı bi-
reysel ve küresel sorunların hangisinin 
İslam’ı ve Müslümanları ilgilendirmedi-
ğini söyleyebiliriz? Dinin makasıdı, ha-
yatın gerçekleri ve ulemanın gündemi 
arasında güçlü bir ilişki kurulması zo-
runludur. İnsanlığın temel meselelerini 
gündemine almayan, yaşanan hayata 
dair sorunların çözümüne öncülük 
etmeyen, sosyal gerçeklikleri dikkate 
almayan bir yaklaşımın, ilgi çekmesi 
ve karşılık bulması mümkün olmadığı 
gibi, dünyanın olumlu geleceğine katkı 
sunması da imkânsızdır. Yaşanan, dinî, 
sosyal ya da insanı ilgilendiren diğer 
meselelere, İslam adına doğru, ger-
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çekçi ve pratik boyutu olan çözümler 
getirilememesi; hayatın içinden konu-
larda inancın ikinci planda kalmasına 
sebep olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan 
sorunlar hakkında hem İslam’ın bakı-
şını, hem vakıayı okuyabilecek, başka 
bir ifadeyle hem dinin özüne ve esasına 
uygun, hem de vakıayı iyi gözlemleyen 
yaklaşımlara ve bu doğrultuda ortaya 
konacak çözümlere şiddetle ihtiyaç ol-
duğu açıktır.” dedi.
Yüce dinimiz İslam değişik isim, 
davranış ve söylemlerle istismar 
edilmektedir
İslam coğrafyasında yaşanan sorun-
ların, acıların, küresel müdahalelerle, 
uluslararası faktörlerin sömürgeci po-
litikalarıyla ilgili boyutunun varlığının 
inkâr edilemez olduğunun altını çizen 
Başkan Erbaş, “Yaşanan her travmanın, 
küresel emperyalizmle elbette ilişkisi 
vardır. Ancak bu durum, sorunlarımızı 
tamamen haricî unsurlara indirgeye-
rek, sorumluluklarımızı ve hatalarımızı 
görmezden gelmeye mazeret olamaz. 
Kabul edelim ki bizim ümmet olarak 
maalesef çok ciddi hatalarımız, zaaf-
larımız ve ihmallerimiz var. Bugün 
öncelikle İslam tasavvurumuzu ve din 
anlayışımızı ciddi şekilde konuşmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Dinî alan-
da yaşanan bilgi karmaşası, yanlış dinî 
algı ve tasavvurlar, bireysel ve sosyal 
sorunlara neden olmaktadır. Din istis-
marı bugün sosyal boyutları aşarak bir 
güvenlik meselesi hâline gelmiştir. Yüce 

dinimiz İslam değişik isim, görüntü, tu-
tum, davranış ve söylemlerle maalesef 
istismar edilmektedir. İnanç esaslarını 
cedel konusu yapmak; fıkhın özünü ve 
makasıdını gözetmeksizin, zahiri bo-
yutu dikte etmek; ibadetlerde şekilci-
liğini öne çıkararak, ibadetin ahlaka ve 
hayata yansıyan boyutunu ihmal etmek 
önemli bir sorundur. Tebliğde metodu 
kaybederek, kaba, katı ve itici bir tutum 
takınmak; öncelikleri dikkate almamak 
ciddi bir sorun olarak önümüzde dur-
maktadır.” dedi.
Ulemanın, küreselleşen dünyada sade-
ce bölgesinin değil, bütün insanlığın 
meselelerini gündemine almaya mec-
bur olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, 
“İslam coğrafyasının toparlanmasına 
ve ümmetin vahdetine elbette ulema 
öncülük edecektir. Bugün İslam dünya-
sı, ilim, irfan, bilgi, hikmet çizgisinden 
saptığından dolayı başımıza bunlar gel-
miştir. Bu anlamda âlimlerin bir araya 
gelmeleri, ortak akıl, yaklaşım ve söy-
lem oluşturmaları, sorunları beraberce 
çözmeye çalışmaları, özellikle temel 
meselelerde ortak refleks ve hareket 
oluşturmaları hayatî önem arz etmek-
tedir. İslam coğrafyasında oluşturulan 
dinî teşekküller, fıkıh kurulları gibi 
yapılanmalar birbirine alternatif gibi 
algılanmamalı, bilakis birbirini destek-
leyen, imkân ve potansiyelini birleşti-
ren mütemmim teşkilatlar olarak kabul 
edilmeli.
İslam coğrafyasının âdeta varlık-yokluk 

dönemleri yaşadığı bir zamanda ulema-
nın aslında öncelikler açısından hayatî 
önem arz etmeyen birtakım fetvalar 
ve meseleler konusunda ittifak sağ-
layamaması büyük bir zaaftır. Bunun 
için de öncelikle ittifak ve ihtilaf ahla-
kının ve usulünün konuşulması önem 
arz etmektedir. İşte âlem-i İslam’ın ve 
insanlığın karşı karşıya kaldığı bütün 
bu sorunlar, dünyaya huzur getirecek 
yegâne değer olan İslam’ı insanlara an-
latacak, öğretecek ve cihana tanıtacak 
olan bizlere çok büyük görev ve sorum-
luluklar yüklemektedir. Söz konusu 
sorumluluk, dinin ana kaynaklarının 
yani Kur’an ve sünnetin, doğru anlaşılıp 
yorumlanarak doğru bilgilerin üretil-
mesini, üretilen bu bilgilerin açık, sade, 
anlaşılabilir, güncel bir dil, müdellel bir 
zemin, sağlam bir metodoloji, öncelik-
leri dikkate alan ferasetli bir yaklaşım 
çerçevesinde sunulmasını zorunlu kıl-
maktadır.” dedi.
Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin 
takipçisi hatta mahkûmu olmaya 
mecburdur
Bilgi üretmeyenlerin, üretilen bilginin 
takipçisi hatta mahkûmu olmaya mec-
bur olduğunu dile getiren Başkan Er-
baş, “İslam dünyası, bilim, teknik, tıp, 
sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında 
bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere 
dönüştürme ve hayata kılavuz yapma 
konusunda, maalesef zamanın gerisin-
de kalmanın bedelini ödemektedir. Zira 
vahye, köklü bir medeniyete, dinamik 
insan kaynaklarına sahip olduğu hal-
de İslam dünyası, insanı ve hayatı inşa 
edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu, 
güçlendirip izah ederek yeryüzüne he-
nüz teklif edebilmiş değildir. Dolayısıyla, 
bilgiyi, hikmet, ahlak ve hukuk boyutuy-
la beraber yeniden inşa etmek, mümin-
ler için bir iman ve kulluk sorumluluğu 
olduğu gibi, daha yaşanabilir bir dünya 
kurmanın da yegâne yoludur. Bize dü-
şen; bilgiye, ferasete, şuura ve ahlaka da-
yalı bir dindarlığı geliştirip güçlendirerek 
hikmet ve tefekkürle yeniden öze dön-
mek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak 
ve yaşadığımız çağın sorunlarına çözüm 
bulmaktır.” diyerek sözlerini tamamladı. 
Programa, Başkan Yardımcısı Dr. Selim 
Argun, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. 
Hasan Kâmil Yılmaz, Başkanlık Müşa-
viri Prof. Dr. Mustafa Karataş ve UMAD 
Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ve beraberindeki heyet-
le birlikte, resmî ziyaret kapsamında 
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya 
gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bera-
berindeki heyeti, Bosna-Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzet-
begoviç ve eşi Sabija İzzetbegoviç, Bosna-
Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis 
Zvizdic, Boşnak heyet, Türkiye’nin Saray-
bosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyü-
kelçilik personeli karşıladı. Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve beraberindeki heyetle, 
Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Ali-
ya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulundu-
ğu Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti. Başkan 
Erbaş, merhum Aliya Izetbegoviç’in kabri 
başında dua ederek, “Ya Rabbi, Bosna-
lı kardeşlerimizi katleden zalimlere bir 
daha fırsat verme.” niyazında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek 
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir 
İzzetbegoviç ile baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerde bulundu. Bosna-Hersek’te 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 
Temmuz’da Bosna-Hersek’in gösterdiği 
dayanışma için şahsım ve milletim adı-

na teşekkür ediyorum. FETÖ, toplumun 
her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot 
gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu 
alandaki mücadele ise büyük çaba ge-
rektiriyor. FETÖ’nün Bosna-Hersek’teki 
yapılanmasının da karşılıklı çabalarla 
kısa zamanda sonlandırılmasını bekli-
yoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine 
açığız.” dedi. Avrupalı Türk Demokratlar 
Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Ku-
ruluna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. 
Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. 
Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde 
öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin 
en iyi eğitimini almasına çalışın. İyi Türk-
çe bilmeyen, iyi Almanca, İngilizce, diğer 
dilleri de iyi bir şekilde öğrenemez, konu-
şamaz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ayrıca Uluslararası Saraybosna Üniver-
sitesi tarafından kendisine tevdi edilen 

fahri doktora için düzenlenen törene 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 
yaptığı konuşmada, bu unvanı hayatı bo-
yunca iftiharla taşıyacağını söyledi. “Eğer 
dünya, BM Güvenlik Konseyi’nin bu 5 
üyesine teslim olacak olursa yandık.” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürekli 
sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepi-
miz için yaşanılmaz hâle getiriyor. Onun 
için diyoruz ki, zalimler için yaşasın ce-
hennem.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardım-
cısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Baka-
nı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna-Hersek’te

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

yat Fakültesinin düzenlediği mezuniyet 
törenine katıldı. İstanbul Üniversitesi 
Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, “Beş yıl boyunca çalıştınız, gay-
ret ettiniz ulûm-u İslamiyeden, sosyal 

bilimlerden pek çok bilgiyle mücehhez 
oldunuz. Bundan sonra bu bilgiyi insa-
nımıza, toplumumuza ulaştırma zamanı 
geldi.” dedi. İlk gelen vahyin okumaya 
ve yazmaya dikkat çektiğini ifade eden 
Başkan Erbaş,, “Mademki ilk gelen vahiy 
okumaktan ve yazmaktan bahsediyor, 
öğrenmekten bahsediyor, dolayısıyla 

elimizden kitap ve kalem asla düşmeye-
cek.” diye konuştu. Başkan Erbaş, mezun 
olan öğrencilerin bundan sonra öğretme, 
hizmet etme ve insanları aydınlatma ko-
numunda olacaklarını söyledi. Bugün 
cehaletin farklı boyutlarının yaşandığını 
dile getiren Başkan Erbaş, “Dünyanın 
aydınlatacak, inzar edecek insanlara ih-
tiyacı var. Onun için sevgili öğrenciler 
kalkıp inzar ediniz, insanlara doğruları 
anlatınız.” şeklinde konuştu. Başkan Er-
baş, Ayrıca İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin mezunlar arasında bulunan 
yeğeni Kübra Erbaş’a da törende diplo-
masını verdi. Törene, Başkan Yardımcısı 
Dr. Selim Argun, İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mür-
teza Bedir ile çok sayıda öğrenci ve ailesi 
katıldı.

Başkan Erbaş, mezuniyet törenine katıldı



H A B E R  B Ü L T E N İ

 14
HAZ İRAN 2018    SAYI :330

Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce, ‘Aile Haftası’ dola-

yısıyla ‘Ailede Adalet ve İhsan’ temasıyla 
düzenlenen, ‘3. Aile Forumu’ İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda 
yapılan forumda, ‘Adalet ve İhsan’, ‘Aile-
de Adaleti Yaşanır Kılmak’, ‘Aileyi İhsan 
ile Ayakta Tutmak’ konu başlıkları ele 
alındı. Felsefi, ahlaki ve sosyolojik bakış-
la adaleti ve ihsanı ele almak, eşler ara-
sında tesis edilecek adaletin ahlaki değer 
olarak hayattaki önemini gündeme taşı-
mak, ailenin korunması ve güçlendiril-
mesinde ihsanın rolü konusunda farkın-
dalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 
foruma, konunun uzmanları, akademis-
yenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri katılarak sunum yaptılar.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından, ‘Aile Haftası’ dolayısıyla dü-
zenlenen, ‘Aile Forumu’na katılarak bir 
konuşma yapan Başkan Erbaş, “Dünya 
ve ahiret saadeti için bizlere yol gösteren 
dinimiz İslam; ailede adaletin, ihsan ah-
lakının, fedakârlığın, sorumluluk bilin-
cinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma 
ve anlayışın hâkim kılınmasını; eşlerin 
birbirine güven duymasını ve bağlılık 
göstermesini, sevinç, keder, yorgunluk 

ve sıkıntıların paylaşılmasını istemekte-
dir.” dedi. Aileyi koruyacak, huzuru ya-
şatacak, muhtemel sıkıntıların kolayca 
atlatılmasını sağlayacak değerlerin en 
önemlilerinin, adalet ve ihsan olduğunu 
kaydeden Başkan Erbaş, ailede adalet ve 
ihsan ahlakının yerleşmesi için sevgi, 
saygı, sadakat, samimiyet, sabır, saadet 
selamet kavramlarının aile içerisinde ha-
yat bulması gerektiğini belirterek ailede 
mutluluğun, huzurun formülünün, bu 
kavramlardan geçtiğini söyledi. Diyanet 
İşleri Başkanlığının fedakâr ve özverili 
çalışmalarıyla, özellikle de Aile ve Dinî 
Rehberlik bürolarıyla, milletimizin aile 
huzuruna rehberlik ettiğini dile getiren 
Başkan Erbaş, “Bu çalışmalar hepimi-
zin katkıları ile her geçen gün nitelik 
ve nicelik olarak daha da gelişecek ve 
güçlenecektir.” dedi. İnsanın yeryüzü 
serüveninin, Hz. Âdem ve eşi Havva ile 
bir aile olarak başladığını ifade eden Baş-
kan Erbaş, “Rabbimiz, aynı hedefe yürü-
yen, aynı emeli büyüten, aynı erdemleri 
yücelten, aynı ideallerle hayata bakan 
bir bütün olabilmek için, bizlere aile ol-
mayı emretmiş, Vedûd ismi celilinden, 
meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir 
sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye 
lütfetmiştir.” dedi. Ailenin tabii ve fıtri 
bir ihtiyaç olarak varlığında sayısız hik-

metler barındırdığını dile getiren Başkan 
Erbaş, “Dünyaya gelen her insanın, ilk 
eğitimini aldığı en temel eğitim yuvası, 
yaşayarak hissettiği bir sevgi ocağıdır. 
Aynı zamanda bu ocak, sorumluluk, 
erdem ve geleneklerin kazanılmasıyla 
toplumsal huzurun; inanç, milli kimlik 
ve bilincin edinilmesiyle istikbalin temi-
natıdır.” şeklinde konuştu.
Daha iyi bir hayat için muhtaç 
olduğumuz temel değerler öncelikle 
ailede hayat bulacak
Bugün, bireysel, sosyal ya da küresel bo-
yutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da 
güzelliklerin aile ile bir ilişkisinin oldu-
ğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Daha iyi 
bir hayat için muhtaç olduğumuz temel 
değerler öncelikle ailede hayat bulacak, 
oradan topluma ve dünyaya huzur kata-
caktır. Dünya ve ahiret saadeti için biz-
lere yol gösteren dinimiz İslam, ailede 
adaletin, ihsan ahlakının, fedakârlığın, 
sorumluluk bilincinin, istişarenin, kar-
şılıklı yardımlaşma ve anlayışın hâkim 
kılınmasını, eşlerin birbirine güven duy-
masını ve bağlılık göstermesini, sevinç, 
keder, yorgunluk ve sıkıntıların paylaşıl-
masını istemektedir. Hayatın her alanın-
da olduğu gibi ailede de zaman zaman 
zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olması 

Başkan Erbaş, İstanbul’da yapılan ‘3. Aile Forumu’na katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

tarafından düzenlenen, ‘İslam ve Kadın: 
Güncel Dinî Meselelere Çözüm Odaklı 
Yaklaşımlar’ çalıştayının açılışına katıldı. 
Türkiye Diyanet Vakfında gerçekleştiri-
len çalıştayın açılışında konuşan Başkan 
Erbaş, insanın yeryüzü serüveninin aynı 
özden yaratılan Hz. Âdem ve Hz. Hav-
va ile başladığını ifade ederek, İslam’a 
göre kadın ve erkeğin, yaratılıştan aynı 
değere sahip, insan ortak paydasında, 
‘eşref-i mahlûkat’ olarak dünyaya gelmiş 
mükerrem bir varlık olduğunu söyledi. 
Medyada olumsuzlukları sıradanlaştı-

ran özensiz yayınların, kadına bakış ve 
şiddet konusundaki tahribatta önem-
li bir etkisinin olduğuna dikkati çekti. 
Başkan Erbaş, “Kadını metalaştıran, 
kapitalizmin ekran yüzü olarak kulla-
nan ve onun insan olarak bilgi, bilim ve 
toplumsal hayata katkısını önemsizleş-
tiren bir yaklaşımın, kadını yok saydığı 
ve değersizleştirdiği açıktır ve bununla 
da mücadele edilmelidir.” dedi. Kadının 
onurunu ve toplumsal konumunu hedef 
alan, onu cinsiyeti üzerinden ayrımcılığa 
tabi tutan her türlü davranış, düşünce ve 
yaklaşımın, İslam’a aykırı olduğunu ifade 
eden Başkan Erbaş, “Kadına yönelik öte-

kileştirici eylem ve söylemlerin, adalet ve 
merhamet peygamberinin hayatından 
referans bulması asla mümkün değildir. 
Merhameti öteleyen, insan onurunu ze-
deleyen ve kadını rencide eden, bütün 
gelenek, örf ve inanışlar, hem Kur’an 
hem de sünnet açısından reddedilmiş-
tir.” ifadelerini kullandı.

İyiliğin ve adaletin hâkim olması için 
çalışma vazifesi, kadının ve erkeğin 
ortak mükellefiyetidir
Kadın ve erkeğin doğuştan getirdikle-
ri temel haklar olarak aynı şekilde can, 
din, akıl, nesil, mal dokunulmazlığı-

Başkan Erbaş, ‘İslam ve Kadın’ çalıştayının açılışına katıldı

mümkündür. Önemli olan karşılaşılan 
sıkıntıları, haksızlığa yol açmadan, sabır, 
fedakârlık ve adalet duygusuyla aşma-
ya çalışmaktır. Yaratılış gayesi, insanlık 
değeri, kulluk ve yeryüzü sorumluluğu, 
temel hak ve dokunulmazlıklar, mükâfat 
ve ceza, iffetli ve onurlu bir hayat yaşa-
mada, kadın ve erkek arasında hiçbir far-
kın olmaması, kadın ve erkeğin bir ada-
let üzerine yaratıldığını göstermektedir.” 
diye konuştu.
Kur’an bizi adalete, insafa, 
hakkaniyete, dengeye davet 
etmektedir
Allah (c.c)’ın, hayatın her anında her-
kese karşı adil olmamızı emrettiğini, 
Kur’an’ın bizi her daim adalete, insa-
fa, hakkaniyete, dengeye davet ettiğini 
belirten Başkan Erbaş, “Nitekim bü-
tün camilerimizde, her cuma hutbesi-
nin sonunda iyilik ve adaleti emreden, 
‘Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 

yakınlara yardım etmeyi emreder; haya-
sızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 
düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.’ 
ayet-i kerimesi mealiyle beraber okunu-
yor. İslam’da tevhidden sonra en önemli 
vurgulardan biri olan adalet, dengeli 
ve ölçülü olmak, ifrat ve tefritten uzak 
kalmak, haddi aşmamak, itidal üzere 
davranmak, herkese hak ettiğini vermek 
demektir. Bu bağlamda ailede adalet, 
karşılıklı sevgi ve saygının gözetilmesi, 
onurun korunması, emeğin takdir edil-
mesi, haklar ve sorumluluklarda hakka-
niyetin ve insaflı bir yolun benimsenme-
si demektir. Hz. Muhammed (s.a.s.) Veda 
Hutbesi’nde, ‘Bilin ki sizin hanımlarınız 
üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımla-
rınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.’ 
buyurmuştur. İslam’ın ailede en ideal 
yaklaşım olarak gösterdiği hedef ihsan 
ahlakıdır. İhsan, hiçbir karşılık bekle-
meden ve asla minnet altında bırakan 
bir tutum takınmadan yapılan iyiliktir. 

Herkesin diğerini hoşnut etme gayesi-
ni, davranışlarının merkezi yapmasıdır. 
Bu şekliyle ihsan, aile bireylerinin hep 
beraber birbirlerine karşı yaklaşımında 
temel ahlaka dönüştüğünde, aile gerçek 
manada ve bütün boyutlarıyla huzur yu-
vası hâline gelecektir. Bugün aileyi oluş-
turan bireyler olarak kadın ve erkek, bir-
birlerini destekleyen ve tamamlayan bir 
yaklaşımla beraberce daha huzurlu bir 
hayatı inşa edeceklerdir. Bunun için de 
hepimize düşen en önemli görev, ailede 
ve hayatın her alanında adalet ve ihsan 
ahlakının güçlenmesi ve yaygınlaşması 
için çalışmaktır.” diye konuştu.
Programa, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, İstanbul Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Köse, Din Hizmetleri Genel Mü-
dürü Bünyamin Albayrak, akademisyen-
ler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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na sahip olduğuna işaret eden Başkan 
Erbaş şunları söyledi: “Kadın ve erkek 
için Allah katında daha değerli olmanın 
yegâne ölçüsü takvadır. Yani Allah’a karşı 
gelmekten sakınmak ve bütün boyutla-
rıyla sorumluluklarının gereğini yerine 
getirmektir. Aynı şekilde, insanın yaratı-
lış gayesi, sorumluluğu, akıllı ve onurlu 
bir varlık oluşu, diğer yaratılanlardan 
farkı ve değerini ifade eden ‘halife’ sıfatı, 
kadın ve erkek için ortaktır. Dolayısıyla 
Allah’ın rızasına uygun biçimde dün-
ya hayatını şekillendirme, yeryüzünde 
iyiliğin ve adaletin hâkim olması için 
çalışma vazifesi, hem kadının hem de 
erkeğin ortak mükellefiyetidir.” Erkek ve 
kadının, kulluk sorumluluğu ve bunun 
gereği olan mükâfat ve cezada da eşit 
olduklarını belirten Başkan Erbaş, iffetli 
ve onurlu bir hayat yaşamada, kadın ve 
erkek arasında hiçbir fark olmadığını 
kaydetti. Hz. Muhammed’in, kadın ve 
erkeğe dair değeri ve ölçüyü kıyamete 
kadar unutulmayacak biçimde en güçlü 
şekilde yeniden hatırlattığını ve uygula-
dığının altını çizen Başkan Erbaş, “Bütün 
peygamberler ve onların kutlu yolunu 
takip edenler, kadını; erkek üzerinden 
tanımlayan, ikinci sınıf sayan, değersiz-
leştiren, olumsuz yorumlara konu eden, 
onun haklarını, onurunu ve iffetini ihlal 
eden bütün tavır, davranış, tutum, dü-
şünce ve yaklaşımlarla mücadele etmiş-
tir. Peygamberlerin varisleri olarak bizler 
de insana yapılan yanlış noktasında pey-
gamberler nasıl mücadele ettiyse, bizler 
de mücadele edeceğiz.” diye konuştu.
İslam, insanlık açısından tarihin en 
büyük ahlak ve hukuk inkılabını 
gerçekleştirmiştir
Başkan Erbaş konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Kadına ve kız çocuklarına karşı 
insanlık dışı muamelenin yapıldığı ca-
hiliye toplumunun, İslam’la tanışıp onu 

benimsedikten sonra, olumsuz yerleşik 
algı ve uygulamaları ortadan kaldırarak 
kadın, erkek, birey, toplum ve insanlık 
açısından zihin ve hayat planında, tari-
hin en büyük ahlak ve hukuk inkılabını 
gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) insanlığın ufkunu aydınlatan ev-
rensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan 
ettiği veda hutbesinde, kadınların hak-
larını gözetmeyi, bu hususta Allah’tan 
sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirleri-
nin haklarına riayet etmeleri gerektiğini, 
Müslümanlara bir sorumluluk ve insan-
lığa bir ölçü olarak, açıkça beyan buyur-
maktadır. Maalesef günümüzde din, dil, 
ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmek-
sizin küresel bir sorun hâline gelen, ka-
dına karşı önyargılı, ayrımcı ve olumsuz 
bakış ve davranışların temelinde ve yay-
gınlaşmasında, insana dair aşkın boyutu 
ve manevi sorumluluğu öteleyen, parça-
cı ve mekanik bir yaklaşımın etkisinin 
olduğu da aşikârdır. Son iki asırdır batı 
merkezli gelişen ve bütün dünyayı et-
kileyen söz konusu yaklaşımın kadına 
bakışı, ciddi şekilde kritik ve analiz edil-
meye muhtaçtır. Kadını metalaştıran, 
kapitalizmin ekran yüzü olarak kullanan 
ve onun insan olarak bilgi, bilim ve top-
lumsal hayata katkısını önemsizleştiren 
bir yaklaşımın, kadını yok saydığı ve 
değersizleştirdiği de açıktır ve bununla 
da mücadele edilmelidir. Aynı şekilde, 
yazılı-görsel medyada zaman zaman 
müşahede edilen ve olumsuzlukları sı-
radanlaştıran özensiz yayınların, kadına 
bakış ve şiddet konusundaki tahribatta 
önemli bir etkisinin olduğu da muhak-
kaktır. Dolayısıyla kaynağı ve etkenleri 
ne olursa olsun, kadına karşı bağnazca 
tutumun ve saldırgan tavır içeren bütün 
söylem ve davranışın dışında mutedil, 
makul ve gerçekçi bir yaklaşımın benim-
senmesi, izah edilmesi, geliştirilmesi ve 
kökleştirilmesi zorunludur.”

Yanlış algılar, doğru bilgi ve yöntemle 
izale edilmelidir
“Kadın ve erkek, rakip ya da muhalif bir 
yaklaşımın ötesinde, birbirlerini des-
tekleyen ve tamamlayan bireyler ola-
rak beraberce daha huzurlu bir hayatı 
inşa edeceklerdir.” diyen Başkan Erbaş, 
“Bunun için bütün kurumlar ve sorum-
luluk sahibi herkese büyük görevler 
düşmektedir. Özellikle Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve İlahiyat/İslami İlimler Fa-
kültelerimizin, bu konuda öncü olması 
gerekmektedir. Yanlış algılar, doğru bilgi 
ve yöntemle izale edilmelidir. Başta eği-
tim olmak üzere eşitlik, adalet ve hakka-
niyet ölçüsünde, kadınların toplumsal 
hayata katılımı sağlanmalı ve her açıdan 
kadınlarımız hak ettiği saygın konuma 
kavuşturulmalıdır.” vurgusu yaptı. Di-
yanet İşleri Başkanlığında görevli kadın 
personel sayısına da değinen Başkan 
Erbaş şöyle konuştu: “Şu anda 23 ilimiz-
de kadın müftü yardımcımız var. Bütün 
illerimizde bir kadın müftü yardımcımız 
olacak inşallah. Şu an itibarıyla 40 bin 
civarında kadın Kur’an kursu öğreticimiz 
var. Bunların 20-25 bin kadarı kadrolu, 
sözleşmeli, gerisi de fahri olarak görev 
yapıyorlar. Kadın vaizlerimiz var, sayıla-
rı 700 civarında. Kadın vaizlerimizin ne 
kadar faydalı olduğunu, bu kardeşleri-
mizin yapmış oldukları hizmetleri gör-
dükçe kanaatimiz daha da çok artıyor. 
Sayılarını da artıracağız. Biz her yerde 
kadın vaizimizin olmasını istiyoruz. On-
ların hizmetini bekleyen binlerce, mil-
yonlarca kadınımız var. 50 kadar kadın 
murakıbımız var. Bunların da sayısını 
artıracağız inşallah. Kur’an kurslarımızın 
yüzde 90’ı kadın Kur’an kurslarımız. Din 
eğitimi alamamış, bir şekilde ihmal et-
miş ya da imkân bulamamış, orta yaşlara 
gelmiş, hatta ileri yaşlara gelmiş kadınla-
rımızdan şu ana kadar bir milyona yakın 
öğrencimiz var. Kur’an kurslarımızda. 
Bunu biz çok değerli buluyoruz." 
Çalıştayda, ‘İslam ve Kadın Konusunda 
Gelişen Olumsuz Algının İyileştirilme-
si ve Farkındalık’, ‘Kadın Konusundaki 
Güncel Dinî Meseleler’ ve ‘Toplumun İn-
şasında Kadının Rolü’ konuları ele alındı.
Çalıştaya, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, Strateji Geliştirme Baş-
kanı Mahmut Türk, Başkanlığımızdaki 
kadın daire başkanları ve çeşitli üniver-
sitelerden kadın akademisyenler katıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ziyaretleri kapsamında 

Denizli’de görev yapan din görevlileriyle 
bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi 
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirilen programda konuşan Başkan Er-
baş, Diyanet’in 150 bin din görevlisiyle 
hem yurt içinde hem yurt dışında din-i 
mübin-i İslam’a hizmet ettiğini söyledi. 
Her bir din görevlisinin hem caminin 
içinde hem cami dışında yürüteceği 
hizmetin önemine işaret eden Başkan 
Erbaş, “Kürsüde ders anlatmaktan çıkan 
hocamız, mahalleyi, esnafı dolaşacak, 
din-i mübin-i İslam’ı anlatacak.” dedi. İlk 
inen vahyin ilim, hikmet ve irfanla ilgili 
olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, bu 
medeniyetin insanlarının, çocuklarının 
elinden kitap, kalem düşmemesi gerek-
tiğini kaydetti. İkinci gelen vahiyde ‘kalk 
ve uyar’ emrinin olduğuna işaret eden 

Başkan Erbaş, “Okumak, ilim, irfan, ki-
tap ve bunların ulaştırılması… Kalkaca-
ğız, inzar edeceğiz, uyaracağız. Sadece 
mahallemiz, köyümüz, şehrimiz değil, 
bütün dünya bizden bunu bekliyor.” diye 
konuştu. İnsanları yeterince aydınlatma 
noktasında vazifenin yeterince yapılıp 
yapılmadığının muhasebesinin yapılma-

sı gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, 
“Kendimizi hesaba çekelim, çocukları-
mız, gençlerimiz ne durumda? Onlara 
yeterince sahip çıkabiliyor muyuz, on-
lara din-i mübin-i İslam’ı zorlaştırma-
dan, kolaylaştırarak; nefret ettirmeden 
sevdirerek öğretebiliyor muyuz? Yoksa 
hesabımız ağır olur.” dedi.

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

da Denizli’de sabah namazında vatan-
daşlarla buluştu. Denizli Merkez Hilal 
Camiinde gerçekleştirilen programda 
namaz öncesinde Fetih Suresi okun-
duktan sonra, Başkan Erbaş sabah na-
mazını kıldırdı. Namazdan sonra bir 
konuşma yapan Başkan Erbaş, Allah’ın 
Kur’an-ı Kerim’de, ‘Biz insanı en gü-
zel bir şekilde yarattık.’ buyurduğunu 
söyledi. İnsanın en güzel olma, eşref-i 
mahlûkat olma hâlini muhafaza etmesi 
gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, 

“Ahsen-i takvim olan o hâlimizi muha-
faza etmek için alnımız secdede, belimiz 
rükûda, dilimiz duada ve tövbe istiğ-
farda, gönlümüzün her an Rabbimizin 
bizi görüp gözettiği bir hâletiruhiyede 
olması gerekiyor.” dedi. Başkan Erbaş, 
Müslümanların günde kırk defa na-
mazda okuduğu Fatiha Suresi’nde, ‘Ya 
Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere sabit 
kıl.’ diye dua ettiğini söyledi. İbadetlerin 
hikmetlerinden birisinin de insanı kö-
tülüklerden alıkoymak olduğunu ifade 
eden Başkan Erbaş, “İbadetler bir oto-
kontrol mekanizması rolü üstlenir. Ben 

namaz kılıyorum, yalan söyleyemem. 
Ben oruç tutuyorum, zekât veriyorum, 
insanları kandıramam, aldatamam, ti-
caretime hile karıştıramam.” vurgusu 
yaptı. Camilerde çocukların, gençlerin 
bulunmasının önemine değinen Baş-
kan Erbaş, “Her babanın yanında bir 
oğlu, her annenin yanında bir kızı, her 
dedenin yanında bir torunu olsun. On-
ları camilerimize getirin. Camilerimiz 
çocuklarla, gençlerle şenlensin.” şek-
linde konuştu. Başkan Erbaş, Caminin 
bünyesinde bulunan Orhan Abalıoğlu 
Hilal Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Başkan Erbaş, Denizli’de vatandaşlarla buluştu

Başkan Erbaş, Denizli’de din görevlileriyle bir araya geldi
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Kim peygamberi, vahyi inkâr eder de 
hâlâ Müslüman kalır?
Peygamberi inkâr eden, kenarda du-
ran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı 
anlayışının, İslam’la ilgisi olmadığının 
altını çizen Başkan Erbaş şöyle konuş-
tu: “Peygamberi inkâr ettiğinizde; be-
raberinde kitabı, ahireti de inkâr etmiş 
oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan 
bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi 
inkâr etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzak-
tır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun 
propagandasını yapmak isteyenlere de 
fırsat vermeyin. Birileri de bakınız; bize 
şöyle yaptınız, böyle yaptınız, milletin 
çocukları bundan oluyor, diye planlı bir 
propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldır-
mayın. Bu da dini istismardır. Din istis-
marının en uç noktalarından birisidir. 
Bir de imam-hatipteki bizim yavruları-
mıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, 
vahyi inkâr eder de hâlâ Müslüman ka-
lır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür 
propagandalara sakın pirim vermeyin.” 

“Peygamberlerin varisleri olarak bizler, 
onların omuzlarımıza bıraktığı emaneti 
en güzel bir şekilde taşıyacağız.” diyen 
Başkan Erbaş, “İhlas ve samimiyet, aşk 
ve heyecan, bizim olmazsa olmazımız. 
Bizler yorgunluğu yormalıyız. Eğer biz 
yorgunluğu yorarsak, o zaman gençle-
rimize, çocuklarımıza, herkese daha çok 
hizmet etmiş oluruz.” ifadelerini kul-
landı. Din görevlisinin örnek bir hayat 
sergilemesi gerektiğini dile getirerek, 
“Bizim yürüyüşümüz, oturmamız, kalk-
mamız, bakışımız, üslubumuz, sözleri-
mizden daha etkili, bunu hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizi örnek 
alacak insanlar.” şeklinde konuşan Baş-
kan Erbaş, din görevlisinin toplumda en 
çok okuması gereken insan olduğunu, o 
okumalarla davetini, irşadını güçlendire-
ceğini söyledi. Bir din görevlisinin en çok 
önem vermesi gereken özelliklere de de-
ğinen Başkan Erbaş, “Kendine güvenen 
ve başkaları tarafından da en güvenilir 
insanlar olmaya çalışacağız. Şahsiyet ve 

onur sahibi olmak, din görevlilerinin ol-
mazsa olmazlarıdır. Vazife şuuru, sabır, 
tahammül, hoşgörü, güler yüz, olmazsa 
olmazlarıdır. İletişim gücü en yüksek ol-
ması gereken mesleklerden birisi bizim 
görevimizdir. İrtibatımızın çok yüksek 
olması lazım, acı ve tatlı günlerinde insa-
nımızın yanında olacağız.” dedi.
‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ yardım 
kampanyasına destek
Başkan Erbaş, konuşmasının sonunda 
salonda bulunan din görevlileriyle birlik-
te, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında 
yapımı devam eden camilerin tamam-
lanması için başlattığı, ‘Bir Tuğla da Be-
nim Olsun’ yardım kampanyasına, tele-
fonlarının mesaj kısmına ‘CAMİ’ yazıp 
1379’a SMS yollayarak destek oldular.
Programa, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. 
Huriye Martı ve Prof. Dr. Ramazan Mus-
lu, Başkanlığın üst düzey yöneticileri, 
Denizli İl Müftüsü Mehmet Âşık ve din 
görevlileri katıldı.

Denizli Dinî Yüksek İhtisas Merkezi 
ve Nihat Zeybekci Uygulama Ca-

miinin temeli dualarla atıldı. Merkeze-
fendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahal-
lesinde inşa edilecek eğitim merkezi ile 
caminin temel atma törenine, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Denizli Vali-
si Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri 
ve protokol üyeleri katıldı. Başkan Er-
baş törende yaptığı konuşmada, 7 yıl 
önce Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevi 

sırasında, ülkedeki eğitim merkezleri-
nin sayılarını artırmak için çalışmalar 
yaptığını ifade ederek, şehirlerin öne-
minin, şehirlere hizmet eden eğitim 
yuvalarıyla ortaya çıktığını ve okulla-
rın medeniyetin bir hakikati olduğunu 
dile getirdi. Türkiye’de 30’a yakın dinî 

Denizli Dinî Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camiinin  
temeli törenle atıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ve Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci, Denizli’de sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ve iş adamları ile bir 
araya geldi. Başkan Erbaş burada yaptığı 
konuşmada, “Vakıf medeniyeti İslam’ın 
başlangıcından itibaren, medeniyetimi-
zin her aşamasında insanlığı sarıp sar-
malayan, kuşatan, yeryüzünde iyiliğin 
ulaşmadığı hiç kimse kalmasın ama-
cıyla Peygamber Efendimizin başlatmış 
olduğu bir anlayıştır, kurumdur.” dedi. 
Peygamber Efendimizin Fedek isimli 
arazisini, garip-guraba, fakir-fukara, 
istifade etsin diye hurma ağaçlarıyla 
birlikte vakfettiğini hatırlatan Başkan 
Erbaş, “Vakıf medeniyetinin kaynağı 
İslam tarihine, Peygamber Efendimize 
dayanır. O yüzden çok bereketlidir.” 
şeklinde konuştu. Türkiye Diyanet Vak-
fının kurulduğu 1975’ten bugüne kadar 
çok büyük ve önemli hizmetler yaptığı-
nı anlatan Başkan Erbaş, “Bugün dün-
yada 140 ülkeye ulaştık. Geçen yıl 250 
bin kurban hissesi, yurt içinde ve yurt 
dışında insanlara ulaştırıldı. Vakfımı-
zı kuranlardan Allah razı olsun.” dedi. 
Milletimizin tarih boyunca hep veren 
el olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, 

“Gayrisafi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan ülkeler içerisinde 
dünyada birinci sıradayız. Millet olarak, 
devlet olarak, sivil toplum kuruluşları 
olarak. Sadece Türkiye Diyanet Vakfı 
değil, Kızılay’ımızla, Yurt Dışı Türk-
ler Başkanlığımızla, TİKA’mızla bütün 
kurumlarımızla şu anda birinci sırada-
yız.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, 
veren el olmak ve muhtaç insanlara o 

eli ulaştırmak, bizim medeniyetimizin 
tarih boyunca hiçbir döneminde ihmal 
etmediği güzel hasletlerden birisi ol-
duğunu söyledi. Osmanlının IV. Murat 
zamanında, Nijerya’ya bir bölük askerle 
gıda ve giyecekten oluşan bir kervan do-
lusu yardım götürdüğünü söyleyen Baş-
kan Erbaş, “Sömürgeciler kervanlarını 
oralara boş götürmüş dolu getirmişler. 
Bizim ecdadımız kervanlarını dolu gö-

Başkan Erbaş ve Bakan Zeybekci, Denizli’de STK temsilcileri ile bir araya geldi

ihtisas kurumu olduğunu, bu nimet-
lerin, zenginliklerin kıymetinin bilin-
mesi gerektiğini; Dinî Yüksek İhtisas 
Merkezlerinde Türkiye’nin dört bir 
yanından ve yurt dışından gelen din 
görevlilerine eğitim verdiklerini ifade 
eden Başkan Erbaş şöyle konuştu: “Eğer 
biz doğru dinî bilgiyle gençlerimizi ta-
nıştırmazsak, doğru dinî bilgiyi onlara 
ulaştırmazsak, işte dini istismar eden 
birtakım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta 
o yapılar gün geliyor terör örgütüne 
dönüşüyor. Dini istismar eden terör 
örgütlerinden neler çektiğimizi görü-
yoruz. FETÖ ve DEAŞ gibi hepsi planlı 
programlı, Müslümanları kötü göster-
mek, insanları İslam’dan uzaklaştırmak, 
İslam korkusunun altını desteklemek, 
ona zemin hazırlamak için kurulmuş 
örgütlerdir, yapılardır.” 15 Temmuz 
darbe girişimine de değinen Başkan 
Erbaş, “O gün uçaklardan kurşun atan 
insanlar, dini istismar ederek buraya 
gelmedi mi? Evet. DEAŞ diye bir örgüt 
çıkardılar, ne kadar İslam düşmanı dev-
let varsa onlar silahlarını gönderiyorlar. 

Onlar da kendilerini İslam devleti ola-
rak lanse ediyorlar. Hâlbuki İslam’dan 
insanları uzaklaştırmak ve korkutmak 
için ‘İslam buysa benden uzak olsun’ 
diyen insanların sayısını artırmak için 
kurulmuş örgütlerdir bunlar. Onun için 
artık milletimiz bu konuda uyanıyor. 
Biz de bütün ülkemizi, milletimizi ekip-
ler kurarak dolaşıyoruz. Kitaplar dağı-
tıp konferanslar vererek, dini istismar 
eden bu yapıları insanımıza tanıtmaya, 
insanımızı onlardan korumaya çalışıyo-
ruz.” diye konuştu.Dinî Yüksek İhtisas 
Merkezinin burada olmasını sevdayla 
istediklerini ve bu coğrafyada, böyle 
eserlere büyük ihtiyaç olduğunu belir-
ten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 
buradan çıkan ışığın Denizli ile birlikte 
etrafını aydınlatacağına inandığını söy-
ledi. Bakan Zeybekci sözlerinin deva-
mında, “Aşkınız, sevdanız yoksa hayal 
kuramazsınız. Eğer varsa hayal kurarsı-
nız. O kurduğunuz hayallerle hizmetler 
yaparsınız. Biz hep bunları hayal ettik. 
15 Temmuz darbe girişiminde ülke-
mizin tamamındaki camilerde salâlar 

okundu. O salâlarla millet harekete geç-
ti ve sokaklara çıktı. Onun için bu mer-
kezin burada olmasını sevdayla istedik.” 
dedi. Konuşmaların ardından, protokol 
üyeleri dualar eşliğinde eğitim merke-
zinin ve caminin temelini attı. Yakla-
şık 2,5 yılda bitirilmesi planlanan Dinî 
Yüksek İhtisas Merkezinin bünyesinde, 
eğitim binası ve kursiyer lojmanı; Nihat 
Zeybekci Uygulama Camiinde ise yurt 
binası ve kongre merkezi yer alacak. 
Ardından Bakan Zeybekci ve Başkan 
Erbaş, Pamukkale Üniversitesi yerleşke-
sinde yapımı devam eden Müftü Ahmet 
Hulusi Efendi Camii ve Külliyesinin 
inşaatında incelemelerde bulundular. 
Programlarda Başkan Erbaş’a, Denizli 
Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Müf-
tüsü Mehmet Âşık da eşlik etti. Denizli 
temasları kapsamında, Denizli Müftü 
Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi ve 
İl Müftülüğünü de ziyaret eden Başkan 
Erbaş, ilde gerçekleştirilen hizmetler ile 
ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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türmüş boş getirmişlerdir. Ecdadımızın 
torunları bugün de öyle, valizlerini dolu 
götürüp boş getiriyor, elhamdülillah.” 
dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Denizli 
ziyaretinden duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ise yaptığı konuşmada, bü-
tün bu kültür coğrafyasının yönünün 
Türkiye’ye dönük olduğunu ifade ede-
rek, “Derdimiz aynı, sevdamız aynı, 
hepimiz bir yerinden tutacağız. Eğer 
bu Türkiye davasını, bu millet davasını, 
bu ümmet davasını, herkes bir yerinden 

tutmazsa, bir yerinden sahip çıkmazsa, 
devlet yapar nasılsa, başka biri yapar 
nasılsa, o onun görevi dersek, inanın bir 
hikâye vardır ya nasıl olsa benden baş-
kaları taşıyordur diyerek, havuza kova 
ile su taşıması gerekenler taşımadığı 
için havuz tam takır kuru bakır kalır.” 
dedi. Bugün İslam adına, İslam’ın adını 
lekeleyenler, İslam’a tarihin derinlikle-
rinden bugüne kadar, olabilecek tüm 
zararların belki bin mislini verdikleri-
ni anlatan Zeybekci, “Bu DAEŞ terör 
örgütü ve diğerleri kadar Afrika’da da 
Boko-Haram gibi bunlar proje iddia de-
ğil, proje. Suriye’de, Irak’ta bunları pey-

dahlayanların adları da soyadları da her 
şeyleri belli. Bazılarını istihbarat örgüt-
lerinin başından emekli edilenler geldi 
kurdular ki İslam’ın tüm dünyada o adı 
kirlensin, lekelensin diye ve görecek-
siniz on yıllarca bununla ilgili filmler 
çekilecek, beyinler yıkanmaya devam 
edecek.” diye konuştu.

Programa, Denizli Valisi Hasan Kara-
han, Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü 
Mehmet Âşık, Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, çok 
sayıda STK temsilcisi ve iş adamı katıldı.

Bir dizi etkinliğe katılmak için 
Kayseri’ye gelen Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaretleri 
kapsamında, Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzen-
lenen, ‘Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hu-
kuku Sempozyumu’ ile Türkiye Diya-
net Vakfı ve Kayseri İl Müftülüğünün 
Suriye’ye göndereceği 22 tır yardım 
malzemesinin uğurlama törenine katı-
lan Başkan Erbaş, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Birlikte yaşa-
ma tecrübesinin, medeniyetimizin en 
önemli kazanımlarından birisi olduğu-
nu ifade eden Başkan Erbaş, “Bu konu-
da medeniyetimiz her zaman dünyaya 
örnek olmuştur. Farklı inançlardan, 
farklı mezheplerden, farklı ırklar ve dü-
şüncelerden insanları, asırlar boyunca 
bir arada huzur içerisinde, barış içeri-
sinde yaşatmış bir medeniyetin çocuk-
larıyız. Dolayısıyla ecdadımıza layık bir 
nesil olarak bu anlayışta, yine insanları-
mızı barış ve huzur içerisinde yaşatma-

nın tecrübesini en güzel şekilde yerine 
getirmeliyiz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet 
Vakfının, Suriye başta olmak üzere di-
ğer sınır ötesi ülkelere düzenli olarak 
yardım malzemesi gönderdiğini belir-
ten Başkan Erbaş şunları söyledi: “Suri-
yeli mülteci kardeşlerimiz ve sınır ötesi 
kardeşlerimize, Türkiye her zaman, her 
açıdan yardımcı olmuştur. Biz de Diya-

net İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vak-
fımız ve valiliklerimiz ile işbirliği içeri-
sinde muhtaç insanlara yiyecek, içecek, 
gıda maddelerini gönderiyoruz. Bugün 
de Suriye’deki garip guraba kardeşleri-
mize 22 tırımızı göndereceğiz. Cenab-ı 
Hak, bütün milletimizin yapmış olduğu 
hayır, hasenatı en güzel şekilde kabul 
eyler inşallah. Biz verdikçe, Cenab-ı Al-
lah milletimize daha çok veriyor. Bunun 
bilinci içerisindeyiz.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kayseri’de

Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezini ziyaret etti

Kayseri ziyaretleri kapsamında, Kay-
seri Dinî Yüksek İhtisas Merkezini 

ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet’in, dini 
istismar edenlerle mücadele için se-
ferberlik başlattığını belirtti. Başkan 
Erbaş, eğitim merkezindeki hizmetlerle 
ilgili yetkililerden bilgi aldı. Merkez-
de eğitim gören din görevlileri ile bir 

araya gelen Başkan Erbaş, Başkanlığın 
bünyesinde bulunan Dinî Yüksek İh-
tisas Merkezlerinin dünyada da örne-
ğinin olmadığını; iyi değerlendirildiği 
takdirde bu merkezlerin, ilim adamı 
yetiştirme noktasında önemli bir yer 
tuttuğunu söyledi. Başkan Erbaş, ‘Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ 
ayetini hatırlatarak benzer ayet-i keri-

meler, hadis-i şeriflerin, İslam’da ilmin 
ne kadar önemli olduğunu bize ifade 
ettiğini söyledi. Tarihe bakıldığında 
ilme önem verildiği zamanlarda hep 
ilerlemenin, yükselmenin ve huzurlu 
bir ortamın olduğunun görüleceğini 
dile getiren Başkan Erbaş, merkezlerde 
her bir kursiyerin 3 yıl kapsamlı bir eği-
tim aldığını anlatarak, “Sizler niye bu 



H A B E R  B Ü L T E N İ

 21
SAYI :330    HAZ İRAN 2018

kadar zorluk ve sıkıntı içerisinde 3 yılı-
nızı buraya veriyorsunuz? Sağlıklı dinî 
bilgiyi neslimize, insanlarımıza ulaştır-
mak için. Bugün buna çok ihtiyacımız 
var.” dedi.

Diyanet, dini istismar edenlerle 
mücadele için seferberlik başlattı
Dini istismar eden gruplar ve şahıslarla 
mücadele etmek için Diyanet İşleri Baş-
kanlığı olarak bir seferberlik başlattık-
larını belirten Başkan Erbaş, “Şu anda 
40 ili tarıyoruz. Kalan diğer 41 ilimizi 
de tarayacağız. Hocalarımız alandalar, 
geçen hafta 10 kadar ilimizdeydik. Bu 
hafta sonu 29 ilimizde hocalarımız kon-
feranslarla, müftülerimiz, vaizlerimizle 
toplantılarla alanı tarıyoruz, amacımız 

din istismarına engel olmak. Bunun 
panzehri sizlersiniz.” diye konuştu.

Kur’an ve sünnet arasında çatışma 
çıkarmak isteyenlere engel olacağız
“Dinî Yüksek İhtisas Merkezlerinde, 
Kur’an ve sünnet merkezli ilmî çalışma-
lar ne kadar çok artarsa, ne kadar çok 
yaygınlaşırsa, ilk önce Kur’an ve sünnet 
arasında çatışma çıkarmak isteyenlere 
bu yolla engel olacağız.” diyen Başkan 
Erbaş şöyle konuştu: “Bir kısım insanlar 
çıkıyorlar, efendim sünnetin o kadar da 
önemi yok diyorlar. Hatta birisi çıkmış 
şunu söylüyor: ‘Sünnet o kadar önemliy-
se yetimlikte bir sünnettir, öldür anneni, 
öldür babanı işle bir sünnet’, bu nasıl bir 
mantıktır değerli kardeşlerim? Bu çok 

sakat bir mantık, çok tehlikeli bir man-
tıktır. Bu anlayıştan insanımızı, neslimizi 
kurtarmamız lazım, böyle bir şey olmaz. 
Bir tarafta sünneti çok abartıp, hurafe-
ler karıştırıp, insanları âdeta camiden, 
cemaatten soğutacak duruma getirmiş 
abartılı bir sünnet anlayışı var, o da yan-
lış. İslam denge dinidir. Biz her iki uçtan 
da uzak durarak Rabbimizin istediği öl-
çülere, Peygamberimizin istediği sahih 
hadis ölçülerine riayet ederek ilmî çalış-
malarımızı bu çizgide götürmek zorun-
dayız.” Ziyarette Başkan Erbaş’a, Türkiye 
Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet 
Savaş Polat, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven de eşlik etti. 
Başkan Erbaş, ayrıca Kayseri İl Müftülü-
ğünü de ziyaret etti.

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

‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanya-
sında, Suriye’ye bin 713 tır yardım gön-
derdiklerini söyledi.
Başkan Erbaş, çeşitli ziyaretler için gel-
diği Kayseri’de, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)’nın iş 
birliğiyle düzenlenen, ‘Halep’te İnsan-
lık Ölmesin’ kampanyası kapsamında 
temin edilen un, gıda ve yatak yüklü 
20 tır insani malzemenin, Suriyelilere 
ulaştırılması için düzenlenen törene 
katıldı. Başkan Erbaş, Hunat Mahalle-
sinde düzenlenen törende yaptığı ko-
nuşmada, ‘Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
‘Halep’te insanlık ölmesin’ kampan-
yaları ile 2012 yılından bugüne kadar, 
192 milyon lira tutarındaki bin 713 tır 
yardım malzemesini, Suriyeli kardeşle-
rimizin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını 
gidermek için gönderdik.” dedi. Başkan 

Erbaş, Türkiye’de yaşayanların mazlum, 
mağdur insanların yanında yer alarak 
hayırda yarıştıklarını söyledi. Nere-
de mazlum ve mağdur biri varsa, Türk 
milletinin onların yanında olduğunu 
belirten Başkan Erbaş, “Milletimiz her 
zaman ensar olmuştur. Bundan bin sene 
önce Orta Asya’dan Moğolların zulmün-
den kurtulmak için Anadolu toprakları-
na sığınan insanlarımıza ensar olmuşuz. 
Bundan 150 sene öncesinden itibaren 

Balkanlar’da yine zalimlerin zulmünden 
kurtulmak için gelen Balkanlı kardeşle-
rimize, Anadolu bağrını açmış ensar ol-
muştur. Kafkaslar’dan kopup gelen kar-
deşlerimize ensar olmuşuz. Ortadoğu’da 
insanların başına gelen musibetlerden, 
savaşlardan dolayı Anadolu’ya sığınan 
Iraklı, Suriyeli kardeşlerimize, bundan 
6-7 sene öncesinden itibaren ensar ol-
muşuz.” dedi. Türkiye’nin, çevresindeki 
ülkeler başta olmak üzere zorda kalan-

Suriye’ye bin 713 tır yardım gönderdik
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lara yaptığı yardımların her zaman de-
vam edeceğini belirten Başkan Erbaş, 
“Bunu 81 ilimize yaygınlaştırdığımız 
zaman sadece Suriye için yaptıklarımızı 
şurada anlatmamız mümkün değildir. 
Şimdi Suriye’ye yardım zamanı, şimdi 
Türkmenlere yardım zamanı, şimdi ya-
raları sarma zamanı. Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ 

kampanyaları ile 2012 yılından bugüne 
kadar, 192 milyon lira tutarındaki bin 
713 tır yardım malzemesini Suriyeli kar-
deşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaç-
larını gidermek için gönderdik. 30 bin 
ton gıda malzemesi, 2,5 milyon giyim 
malzemesi, 500 bin barınma malzeme-
si, 2 milyon hijyen malzemesi, 51 bin 
kırtasiye seti ve oyuncaklardan oluşan 

malzemeler, Suriye’deki muhtaç ailelere 
ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.” 
diye konuştu.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muham-
met Güven, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 
törenin sonunda yardım tırları, dualarla 
Suriye’ye uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Kayseri’de gerçekleştirilen, ‘Bir-

likte Yaşama Ahlakı ve Kültürü’ konulu, ‘4. 
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun 
açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma 
yapan Başkan Erbaş, Batı toplumlarına, 
“İslam dünyasında mezhep fitnesine 
odun taşımayın.” uyarısında bulundu. 
Sempozyum, Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV)’nın faaliyetlerinin tanıtıldığı sine-
vizyon gösterimiyle başladı. Sempozyu-
mun açılışında bir konuşma yapan Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, öğrenci 
sempozyumuna katılmanın heyecan ve-
rici olduğunu belirterek, “Sempozyum-
ların en heyecanlısında bulunuyoruz. Şu 
ana kadar onlarca sempozyuma katıldık 
ama öğrencilerimizin gerçekleştireceği 
sempozyumlarda bulunmak gerçekten 
çok heyecan verici. Sempozyumun ismi 
de ‘Birlikte Yaşama Ahlakı, Tecrübesi ve 
Hukuku’. O kadar çok ihtiyacımız var ki 
bu konularda konuşmaya. Dünya yaratıl-
dığı andan itibaren, insanoğlu yeryüzün-
de yaşamaya başladığı andan itibaren, 
insanlığın ihtiyacı olan konudur esasında 
bu konu. Gerçekleştirilen sempozyumda 
çok önemli başlıklar var. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum.” dedi. İslam’ın bütün 
peygamberlerin getirdiği ortak vahyin 
ismi olduğunu belirten Başkan Erbaş, 
İslam medeniyetinin dünyada hâkim 
kültür olarak kaldığı her asırda, fark-

lı inançtan insanların, Müslümanların 
hâkimiyeti altında gayet memnun, gayet 
huzurlu bir şekilde yaşadığını ifade etti. 
Başkan Erbaş, Batının ise bunu becere-
mediğini kaydetti. Mezhep savaşı çıkar-
ma gayretlerine de tepki gösteren Başkan 
Erbaş, Batı toplumlarına şöyle seslendi: 
“Her zaman diyoruz ki, sizler mezhep 
savaşlarının acısını çok çektiniz, kısa 
yıllar içerisinde binlerce, yüzbinlerce, 
milyonlarca insanınızı kaybettiniz. İslam 
dünyasında çıkarılmak istenen mezhep-
çilik fitnesine odun taşımayın.” 100 sene 
önce ırkları birbirine kışkırtarak İslam 
medeniyetini 40-50 parçaya ayırdıkları-
nı kaydeden Başkan Erbaş, bugün de o 
parçaların mezhepçilik fitnesiyle daha 
da parçalanmak istendiğini ifade ede-
rek, “Buna sadece Müslümanların tedbir 
alması yetmez, bütün insanlığın tedbir 
alması lazım.” diye konuştu.
TDV olarak dünyanın 139 ülkesine kur-
ban dağıtmak için ulaştıklarını anlatan 
Başkan Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Zekâtımızla, Ramazan sofralarımızla ve 
gittiğimiz yerlerde, bakıyoruz ülkemiz-
den pek çok sivil toplum kuruluşu, pek 
çok vakıf garip-guraba, fakir-fukara in-
sanların yanında yer almış. Diyoruz ki; 
elhamdülillah biz çok büyük bir milletiz. 
Büyük millet olmamızın göstergesi, yurt 
içinde değil sadece, yurt dışında en ücra 
köşelerde nerede bir insan varsa, mez-

hebine-inancına bakmadan eğer onların 
yanında yer alabiliyorsak, işte o zaman 
biz büyük bir milletiz. Ne kadar çok ve-
ren el olursak, o kadar çok milletimizin 
büyüklüğü bütün dünyada gözükmekte-
dir. Ecdadımız hep öyle yapmış.” Birkaç 
sene önce ziyaret için gittiği Nijerya’da 
yaşadığı bir anısını anlatan Başkan Erbaş, 
gittiği üniversitedeki tarih bölümü baş-
kanının kendisine, ‘Hocam Türkiye’den 
öğrenci gönderin burada doktora yaptı-
rın.’ sözünden çok etkilendiğini belirtti. 
Kendisine hangi konuda doktora öğren-
cisi istediğini sorduğumda kendisinden, 
‘Nijerya’daki Osmanlı İzleri’ konusunda 
cevabını aldığını ifade eden Erbaş, “Biz 
uçakla 8.5 saatte gittik. Acaba ecdadımız 
nasıl gelmiş Nijerya’ya bundan 400 sene 
önce. Niye bu kadar fakir Nijerya, dün-
yanın 5. büyük petrol ülkesi olmasına 
rağmen? Kazmayı vurduğunuz her yer-
den petrol fışkırıyor. Niye fakir? Çünkü 
sömürgeci ülkeler sömürdüğü için fakir. 
Onlar her zaman valizlerini, kervanlarını 
boş götürmüşler, dolu getirmişler. Ama 
bizim ecdadımız kervanlarını dolu götür-
müş, boş gelmişler.” dedi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür 
Sitesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, 
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muham-
med Güven, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Mehmet Savaş Polat, TDV Mü-
tevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, 
İl Müftüsü Şahin Güven, akademisyen-
ler, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven’i ziyaret etti
Başkan Erbaş, ayrıca Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i 
makamında ziyaret etti. Rektör Güven 
ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş’a te-
şekkür ederek, Üniversite hakkında bilgi 
verdi.

Başkan Erbaş, ‘4. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda konuştu



H A B E R  B Ü L T E N İ

 23
SAYI :330    HAZ İRAN 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü tarafından or-

ganize edilen ‘Yurtdışı Göreve Hazırlık 
Eğitim Semineri’, Ankara Rıfat Börekçi 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Se-
minere katılan 197 din görevlisine hitap 
eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, “İslamofobi bugün antiislamizm 
hâline geldi. İslamofobi’ye karşı en bü-
yük mücadeleyi vermelisiniz.” dedi.
Seminerde, din görevlilerine önem-
li tavsiyelerde ve uyarılarda bulunan 
Başkan Erbaş, din görevlisinin İslam 
medeniyetinde esas adının Hademe-i 
Hayrat olduğunu kaydederek, “Ne gü-
zel bir adımız varmış. İşte bu hayır hiz-
metçisi hayra çağıran demektir.” dedi. 
Gerek yurt içinde gerek yurt dışında din 
görevlilerinin sahip olması gereken en 
önemli özelliğin görev bilinci, vazife şu-
uru olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, 
“Yurt içinde yapmış olduğunuz görevler, 
müftüleriniz tarafından takdir edilmiş 
ki buraya teklif edilmişsiniz. Buralarda 
girmiş olduğunuz sınavları başarmış-
sınız ki kursa gelmişsiniz. Demek ki 
görev bilincine sahip arkadaşlarımız se-
çilmiş durumda. Bundan sonrası inşal-
lah bu bilinci devam ettirmek şeklinde 
olacaktır.” diye konuştu. Şu an itibariyle 
dünyanın 106 ayrı ülkesinde Başkanlığa 
bağlı müşavir, koordinatör ve imamın 
bulunduğunu belirten Başkan Erbaş, 

istenen yeni kadrolarla bu sayının 130 
ülkeye çıkacağını bildirdi. İslam’ı an-
latmak için öncelikle gidilen toplumu 
iyi tanımak gerektiğini belirten Başkan 
Erbaş, bu ülkelerde milletimizi farklı 
şekillerde birbirinden uzaklaştırmaya 
çalışanlara asla fırsat verilmemesini is-
tedi. Başkan Erbaş sözlerinin devamın-
da şunları söyledi: “Bizim milletimizin 
anlayışının, inançlarının, kültürünün, 
medeniyetinin ne olduğunu, birlik ve 
beraberlik içerisinde, muhabbet içeri-
sinde asırlarca birlikte yaşama tecrü-
besini en güzel bir şekilde göstermiş 
bir medeniyetten geldiğimizi, insanlara 
anlatacağız inşallah.” Diyanet İşleri Baş-
kanlığı olarak dini istismar eden yapı-
larla mücadele için seferberlik başlattık-
larını kaydeden Başkan Erbaş, “Başkan 
yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, 
uzmanlarımız, daire başkanlarımız, 
müftülerimiz, şu anda Türkiye’ye yayıl-
mış durumda. Nedir faaliyetimiz? Dini 
istismar edenlerin, milletimize vermiş 
oldukları zararları ortadan kaldırma, 
onları önleme, hurafelerden uzaklaş-
tırma konusunda çalışmalarımız var. 
Sünneti görmeyip de işte, ‘Kur’an bize 
yeter’ diyen bazı kesimler var. Bunların 
nasıl yanlış bir çizgide olduklarını or-
taya koymaya çalışıyoruz. Arkadaşları-
mız milletimize duyurmak için şu anda 
alanda. Ülkemizin her yerini karış karış 
dolaşacağız. Sizler de bizim temsilcile-

rimiz olarak gittiğiniz yerlerde, bunu 
yapacaksınız inşallah.” dedi.
İslamofobi antiislamizm hâline geldi
İslamofobi’nin en büyük problemler-
den birisi olduğunu anlatan Başkan 
Erbaş, İslamofobi’ye karşı en büyük 
mücadeleyi din görevlilerinin vermesi 
gerektiğini söyledi. İslamofobi’nin bu-
gün, antiislamizm hâline geldiğini dile 
getiren Başkan Erbaş, İslam’ın barış 
anlamına geldiğini kaydetti. Erbaş şu 
ifadeleri kullandı: “Her şeyi yapıyorlar, 
örgütler kuruyorlar, o örgütlere insan 
öldürtüyorlar, boğazlattırıyorlar, onu 
kameralara alıp, bütün dünyaya sey-
rettiriyorlar, yeter ki İslamofobiyi artır-
sınlar, çoğaltsınlar, insanlar İslam’dan 
uzaklaşsın. Bunların hepsi bir plandır, 
hepsi bir oyundur. Bunu sizler inşallah 
bulunduğunuz yerlerdeki insanlara an-
latacaksınız.” Din görevlilerinden küre-
sel gelişmeleri takip etmelerini isteyen 
Başkan Erbaş, “Küresel gelişmeleri takip 
edeceğiz değerli kardeşlerim. Küresel 
gelişmeler yerinde durmuyor, sürekli 
gelişiyor, bilgisayar dünyası, bilgisayarın 
artık iletişimin en yüksek seviyelere çık-
tığı bir anı yaşıyoruz. Benim buradaki 
sözüm, dünyanın en uzak bir köşesinde 
seyredilebiliyor. Bu teknolojik gelişme, 
bilgi teknolojisi sürekli gelişiyor, bu ge-
lişmeleri takip edeceğiz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Başkan Erbaş, yurt dışında görev yapacak  
din görevlileri ile bir araya geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı 

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının or-
taklaşa yürüttüğü, ‘Cami Planlama ve 
Tasarımı Projesi II. Çalıştayı’nın açılış 
oturumuna katılarak bir konuşma yap-
tı. ‘Uygulayıcının Dilinden’ başlığıyla, 
Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezinde 
düzenlenen çalıştayın açılış programına 
katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, “Camileri imar etmek sadece 
inşa etmeyi değil, aynı zamanda içinde 
Allah’a ibadet etmeyi, hak-hakikati, ada-
leti ve ahlakı öğrenmeyi, temsil ettiği 
tevhit, kulluk, özgürlük, kardeşlik, eşit-
lik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma 
gibi değerleri koruma, yaşama, onarma 
ve yaşatma sorumluluğunu da berabe-
rinde getirmektedir.” dedi. Camilerin 
madde ile mananın, fizik ile metafizi-
ğin, tevhit ile vahdetin buluşarak ha-
yatın inşa edildiği mekânlar olduğunu 
vurgulayan Başkan Erbaş, müminlerin 
camileri imar ederken, camilerin de 
müminleri imar ettiğini belirtti. İmar 
kavramının, sadece tuğlaların bir araya 
gelmesi, çimento ile buluşması şeklin-
de olmadığını kaydeden Başkan Erbaş, 
“Ruhun, zihnin, aklın imarı cami anla-
yışıyla, caminin insanlara vermiş oldu-
ğu ruhla birlikte yapılırsa, işte o zaman 
mükemmel bir insan ortaya çıkar. Mü-
kemmel bir bütünlük ortaya çıkar. Bu 
bütünlüğün ihmal edildiği bir yerde, şe-
hir de medeniyet de inşa edilemez.” diye 
konuştu. İslam tarihi boyunca camilerin 

hep şehrin merkezini belirlediğini, şehir 
planının kurucu ögeleri olduğunun al-
tını çizen Başkan Erbaş, “Şehir, caminin 
etrafında şekillenir. Camiden kopuk bir 
şehir anlayışı, medeniyetimizin hiçbir 
döneminde olmamıştır. Camideki teva-
zu iş hayatına, merhamet aile hayatına, 
şefkat insan ilişkilerine yansır. Caminin 
bireye kazandırdığı adalet, merhamet, 
yardımlaşma gibi ahlaki değerler, şehrin 
huzurunu ve güvenini sağlar. Yani taş-
tan, tuğladan, çimentodan bir şey değil-
dir cami. İçinde merhamet, şefkat, ilim, 
irfan, bilgi, hikmet vardır. İşte onlar 
insana yansıdığı zaman, insanı da cami 
imar etmiş olur.” dedi. Bugün en önemli 
meselelerden birisi olan cami planlama-
ları ve konseptlerini yeniden acil olarak 
ele almanın gerektiğini dile getiren Baş-
kan Erbaş, “1970 yılından bugüne ka-
dar yıllık ortalama, yapmış olduğumuz 
araştırmalara göre 500 ile 1000 arasın-
da cami inşa edilmektedir. Bu camilerin 
tamamını dikkate aldığımızda içinde 
projesiz, hiçbir mimari özelliğe sahip 
olmayan, depreme dayanıklılık, işlev-
sellik gibi açılardan da sorunlu yapıların 
olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan 
hızlı kentleşmenin sebep olduğu çarpık 
yapılaşma, cami mimarisini de olum-
suz etkilemiş, camilerin nüfus oranına 
göre dağılımında ciddi dengesizliklerin 
ortaya çıktığı görülüyor. Bugün camile-
rimizi hem kentleşme düşüncesi, cami, 
çevre, şehir, mekân, estetik, nüfus gibi 
açılardan, hem de özellikle mevzuat 

açısından yeniden ve köklü şekilde ele 
almamız gerekmektedir.” diye konuştu. 
Başkan Erbaş, yeni cami tasarımı ile ca-
milerin, toplumun her kesimine hitap 
edecek nitelikte, kadın, çocuk, engelli, 
yaşlı bireyler için bütün ihtiyaçlar açı-
sından, her yönüyle tam donanımlı şe-
kilde planlanmasını, herkesin rahat ve 
huzur içerisinde ibadetini yapabileceği 
şekilde düzenlenmesini sağlamaya ça-
lıştıklarını kaydetti.
Camilerimiz şehrin ruhuna ve 
görünüşüne güzellik katacak eserler 
olsun
Camilerin inşa edileceği yerlerdeki mi-
mari yapı, nüfus yoğunluğu, insanların 
ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacağı-
na işaret eden Başkan Erbaş, “Cami ve 
mescitlerin deprem, yangın ve sel gibi 
doğal afetlere yeterli, ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak tasarlanma-
sını, bulunduğu coğrafyanın iklimsel 
özelliklerine göre, bitkisel çevre dü-
zenlemeleri yapılarak etrafıyla beraber 
yaşayan ve yaşanabilir mekânlar hâline 
gelmesini istiyoruz. Camilerimiz ih-
tiyaca göre, Kur’an kursu, aile ve dinî 
rehberlik bürosu, kitapevi, kütüphane, 
gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, se-
miner salonu, sergi salonu, sanat atöl-
yesi, spor alanı, revir, çayevi, konferans 
salonu, aşevi, cenaze alanı, taziyeevi, 
gasilhane ve benzeri alanlarla bir külli-
ye olsun istiyoruz. Camilerimizi, iç do-
nanımı, akustik, estetik, ışık, havalan-
dırma ve benzeri bütün yönlerden en 
ideal şekilde tasarlayarak inşa etmemiz 
gerekiyor. Camilerimiz, şehrin ruhuna 
ve görünüşüne güzellik katacak şekilde 
planlansın, kubbesiyle, minaresiyle ve 
diğer tüm unsurlarıyla ahenkli, orantılı 
olacak şekilde ve mimarlık alanında-
ki yeniliklere göre inşa edilerek özgün 
eserler olsun istiyoruz.” dedi.
Programa, Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı, Başkan Yardımcısı Burhan İşli-
yen, Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mustafa Çelik, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Yöne-
tim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar 
Bekiroğlu ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 
Güven katıldı.

‘Cami Planlama ve Tasarımı Projesi II. Çalıştayı’  
Kayseri’de yapıldı



H A B E R  B Ü L T E N İ

 25
SAYI :330    HAZ İRAN 2018

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinde gerçekleştirilen, ‘Ada-

let ve İhsan Bağlamında Aile’ temalı ‘Aile 
Forumu’na katılan Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’da Kur’an-ı 
Kerim’e yönelik yapılan iftiralara ve 
yürütülen kampanyalara ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Fransa’da, Kur’an-ı 
Kerim’e yönelik yapılan iftiralara ve yü-
rütülen kampanyalara değinen Başkan 
Erbaş, “Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, 
kınıyoruz. Zira bu, Kur’an-ı Kerim’e ya-
pılmış olan en büyük iftiralardan biri-
dir. Kur’an-ı Kerim inancı, dini ne olur-
sa olsun, bütün insanların insan olarak 
değerli olduğunu kabul eder.” dedi. 
Başkan Erbaş yaptığı açıklamada, “Geç-
tiğimiz günlerde Fransa’da 300 kadar 
insanın imzaladığı bir bildiriyle karşı-

laştık. Bu bildiride öldürülen Yahudi bir 
kadının, öldürülme sebebi olarak birta-
kım yorumlar yapıldı. Bu yorumlar ne-
ticesinde sanki Kur’an-ı Kerim’deki bazı 
ayetlerin, buna teşvik ettiği gibi yanlış 
bir algı ortaya konulmaya çalışıldı. Biz 
bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz. 
Zira bu, Kur’an-ı Kerim’e yapılmış en 
büyük iftiralardan biridir. Kur’an-ı Ke-
rim; inancı, dini ne olursa olsun, bütün 
insanların insan olarak değerli olduğu-
nu kabul eder. Sadece suçluların ceza-
sının verilmesini, bütün kanunlarda 
olduğu gibi, suçlu kimse inancına bak-
madan cezalandırılmasını ister. Kur’an-ı 
Kerim, salt inancından dolayı hiçbir 
kimseyi hedef almaz. Bağlamından 
koparılarak yapılan bazı yorumlar bizi 
gerçekten üzmektedir. Kaldı ki Kur’an-ı 

Kerim, bir insanın haksız yere öldürül-
mesinin bütün insanları, bütün insanlı-
ğı öldürmek; bir insanı kurtarmanın da 
bütün insanlığı kurtarmak olduğunu, 
çok açık ve net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. İslam medeniyeti bunun ör-
nekleriyle doludur. İslam tarihi bunun 
örnekleriyle doludur.” dedi. Peygambe-
rimizin Medine Sözleşmesi’ni hatırla-
tan Başkan Erbaş, “Sevgili Peygamberi-
miz, Medine-i Münevvere’de öyle güzel 
toplumsal bir ortam oluşturmuştu ki, 
Medine-i Münevvere’nin nüfusunun 
yarısı Yahudi iken onlara davetini yap-
mış, davete icabet edenler gelmişler, 
etmeyenlerle de bir arada yaşamanın 
en güzel örneğini gösteren 52 maddelik 
Medine Sözleşmesi’ni gerçekleştirmiş-
tir.” dedi. İnsanlık için iftihar tablosu 
olan Medine Sözleşmesi’nin maddele-
rinin, şu anda bütün insanlığın yolunu 
aydınlatacak nitelikte olduğunu ifade 
eden Başkan Erbaş, “Dolayısıyla biz, 
Fransa’da manifesto dedikleri bu bildi-
riye imza atanlar ya da onlara taraftar 
olanları uyarıyoruz. Bu İslamofobi’nin 
altını âdeta destekleyen ve İslamofobi’yi 
daha da çok artırmaya, Müslümanlar’a 
karşı insanları kışkırtmaya yönelik bir 
harekettir. Bu hareketin ne Fransa’ya ne 
de insanlığa hiçbir faydası yoktur. Dola-
yısıyla bu tür provokatif, kışkırtıcı hare-
ketler içerisine hiç kimsenin girmesinin 
doğru olmadığını yeniden vurgulamak 
istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Erbaş, Fransa’daki hadsiz tartışmalara ilişkin  
açıklamalarda bulundu

Başkan Erbaş, ‘5. Kocatepe Gençlik Fuarı’ açılışını yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın 
Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM’in 

düzenlediği, ‘İrade, Erdem ve Hürriyet’ 
temalı ‘5. Kocatepe Gençlik Fuarı’nın 
açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş tarafından yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Merkezi (KAGEM)’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen fuarın açılış 
töreninde bir konuşma yapan Başkan 
Erbaş, gençlerle böyle bir fuar vesilesiy-
le bir arada olmaktan mutlu olduğunu 
belirtti. İyiliğin ve erdemin önemini 
anlatan Başkan Erbaş, “İnsana düşen, 

iradesini kontrol altında tutarak, onu 
her daim iyilik ile erdem yolunda kul-
lanmaktır. Eğer insan ahlak, hukuk ve 
sorumluluk bilinciyle iradesini yönet-
mezse, yönetemezse arzularının esiri 
olması kaçınılmazdır.” dedi. İnsanı di-
ğer yaratılmışlardan ayıran en önemli 
özelliklerin, ‘akıl ve irade ile donatılma-
sı, vahye muhatap kılınması ve sorum-
luluk sahibi olması’ şeklinde sıralayan 
Başkan Erbaş, bu sayede insanın doğru 
ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ve çirkini 
ayırt edip, tercihlerinde serbest bırakıl-
dığını söyledi. İnsanın ulvi bir amaçla 

dünyaya gönderildiğini kaydeden Baş-
kan Erbaş, “Ulvi bir amaçla dünyaya 
gönderilen insana, yaratıcının gösterdi-
ği en büyük ideal, yaratılış gayesine uy-
gun biçimde dünya hayatını şekillendir-
mek, yeryüzünde iyiliğin hâkim olması 
için çalışmak ve nihai hedef olarak Yüce 
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.” 
diye konuştu.
Erdemin, hak duyarlılığını hayata 
hâkim kılmak, hiçbir ayrım yapmadan 
herkes için din, can, akıl, mal ve neslin 
dokunulmazlığını kabul etmek olduğu-
nu belirten Başkan Erbaş, “Erdemli dav-
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ranışın kaynağı, kişinin hür tercihi ve 
özgür iradesidir. İnsanın izzet ve asale-
tinin ölçüsü de bütün düşünce, tavır ve 
davranışlarında inanç, erdem ve insan 
olma değerini esas alarak hür tercihiyle 
hareket etmesidir.” dedi. Başkan Erbaş 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Modern za-
manın en popüler kavramlarından biri 
olan hürriyet, daha kapsamlı bir muha-
sebeyle yeniden ele alınmaya muhtaç-
tır. Zira kölelik için demir zincirlerin 
kullanılmadığı günümüzde, insanın 

onurunu zedeleyen, değerini, haklarını, 
şahsiyetini, kazanımlarını ve tercihleri-
ni yok sayan her türlü unsur, köleleş-
tirmenin enstrümanı hâline gelmiştir. 
Belki ayakları, elleri demir zincirlerle 
prangaya vurulmuyor ama gönlü, kalbi, 
yüreği, insanı özgürlükten uzaklaştıran 
ve tutsak hâline getiren o kadar çok 
engel, vasıta ve unsurla köleleştiriliyor 
ki insan, bunlardan da neslimizi koru-
mamız gerekiyor. Bu noktadaki nihai 
çözüm, Allah'ın iradesine teslim olarak, 
beşerin iradesini de eşyaya mahkûm ol-
maktan kurtarmaktır. Bu itibarla daha 
güzel bir dünya idealiyle hür iradesini 
sorumluluklarıyla bütünleştirerek, er-
demli bir hayatın inşası için çalışmak 
hepimizin en önemli gayesi olmalıdır.”
Ankara Kocatepe Camii avlusunda 
açılan ve ana teması ‘irade-erdem ve 
hürriyet’ olan fuarda, 27’si ulusal, 11’i 
uluslararası olmak üzere 38 sivil toplum 
kuruluşu yer aldı.

Başkan Erbaş, dünya birincisi olan liselileri kutladı

Erbaş açılış programında, Katar’ın 
başkenti Doha’da düzenlenen 4. 

Uluslararası Arapça Münazara Şam-
piyonası’nda birinci olan İzmit Mehmet 
Akif Ersoy Kız Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi öğrencilerini de kutlayarak ödül-

lendirdi. Ardından fuarın açılışı Başkan 
Erbaş tarafından gerçekleştirildi. Baş-
kan Erbaş ve beraberindeki heyet, açılış 
töreninin ardından stantları gezerek 
yetkililerden bilgi aldı. Açılış törenine, 
Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş, Din 

Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin 
Albayrak, Dini Yayınlar Genel Müdürü 
Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vak-
fı Genel Müdürü Mehmet Savaş Po-
lat, kurumun üst düzey yöneticileri ve 
gençler katıldı. 

Başkan Erbaş, ‘Bilgiden Bilince’ konulu konferansa katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Kur’an-ı Kerim, bütün kainatı  
karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 

İlahiyat Fakültesinde, ‘Bilgiden Bilin-
ce’ başlıklı bir konferans verdi. Başkan 
Erbaş, konferansta yaptığı konuşmada, 

Kur’an-ı Kerim’in bütün kâinatı, karan-
lıktan aydınlığa çıkarmak için gönderil-
diğini söyledi. 
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda, 
öğrencilerle bir araya gelen Başkan Er-

baş, bilgi ve ilmin İslam medeniyetinin 
temel unsurlarından birisi olduğunu 
söyledi. İlk gelen ayetlerde, ilme, kita-
ba, kaleme, okumaya dikkat çekildiğini 
belirten Başkan Erbaş, “Bu demektir ki, 
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müminlerin elinde her zaman kitap ve 
kalem olacak, Müminler hiçbir zaman 
kitap ve kalemden uzak kalmayacak. 
Alacağımız mesaj budur.” dedi.
Kur’an-ı Kerim evrenseldir
İslam’ın ilk geldiği dönemlerde, dün-
yada bir cehalet devri yaşandığını ifa-
de eden Başkan Erbaş şöyle konuştu: 
“Mekke’de kız çocukları diri diri toprağa 
gömülüyordu ama o dönemde, dünya-
nın dörtte üçü hâkimiyeti altında olan 
Roma’nın, her mahallesinde güzellik 
yarışması yapılıyordu. O mahallenin 
en güzel kızı seçiliyordu ve putperest 
Roma’da tanrıların öfkesini dindirmek 
için o mahallenin en güzel kızı, dipsiz 
kuyulara atılarak tanrılara kurban verili-
yordu. Böyle bir cahiliye vardı. Cahiliye 
denilince sadece Mekke ve çevresini an-
lamamak gerekiyor. Kur’an’ın evrensel-
liği burada ortaya çıkıyor. Kur’an-ı Ke-
rim sadece Mekke ve çevresine inen bir 
kitap değil. Bütün cihanı, bütün kâinatı, 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 
gönderilen bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim, 
o günün problemleri ne ise ona da ce-
vap veriyor, bugünün problemleri ne 
ise onlara da cevap verecek nitelikte ve 
kıyamete kadar ortaya çıkacak her türlü 
probleme de cevap bulmak için ayet-
lerden istifade edeceğimiz bir niteliğe 
sahip. Kur’an-ı Kerim, hem lafzen hem 
mana olarak mucize, hem lafzen hem 
mana olarak evrenseldir.”
Müslümanlar arasında mezhep 
savaşları çıkarmaya çalışıyorlar
Tarihte Avrupa’da yaşanan din savaş-
larının birtakım mihraklar tarafından 

şimdi de İslam dünyasında çıkarılmak 
istendiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, 
“Müslümanlar arasında mezhep savaş-
ları çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda özel-
likle Orta Doğu’da yapılmak istenen 
budur. Terör örgütleri kurduruyorlar, o 
terör örgütlerini bir şekilde destekliyor-
lar, tırlar dolusu silahlar gönderiyorlar 
ve farklı mezheplerden insanları birbi-
rine öldürtüyorlar. Bu da işte cahiliye-
nin hâlâ devam ettiği anlamına geliyor, 
kıyamete kadar da devam edecektir. 
Çünkü hak-batıl savaşı kıyamete kadar 
devam edecektir.” şeklinde konuştu. 
Dinin sahih kaynaklardan öğrenilmesi 
ve öğretilmesi gerektiğine işaret eden 
Başkan Erbaş, sahih kaynaklardan öğ-
renilmediğinde, dinin istismara en açık 
unsurlardan birisi hâline geldiğini vur-
guladı. Din istismarının en ileri derece-
de yaşandığı bir dönemden geçildiğinin 
altını çizen Başkan Erbaş, “Bu yüzden 
biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
teşkilatımızda, merkezimizde, başkan 

yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, 
daire başkanlarımız, müftülerimiz hep 
birlikte komisyonlar hâlinde, illerimiz-
de dini istismar eden yapılar ve şahısla-
rın özelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu.
İslamofobi antiislama dönüşüyor
‘İslamofobi’ kavramının giderek ‘antiis-
lam’ olmaya başladığını ifade eden Baş-
kan Erbaş, Fransa eski Cumhurbaşkanı 
Nicolas Sarkozy’nin de içinde bulun-
duğu 300 kişinin, Kur’an-ı Kerim’den, 
‘şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı 
gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması’ 
yönünde imza attığı bildirinin, çok bü-
yük bir cehalet olduğunu kaydetti.
Konferansa, Sakarya Valisi İrfan Balkan-
lıoğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostan-
cı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan 
Erbaş, konferansın ardından İlahiyat 
Fakültesini gezerek Dekan Prof. Dr. Ah-
met Bostancı’dan bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘37. Türkiye  
Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 

tarafından, 37.’si düzenlenen ‘Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuar’ının açılışını yaptı. 
Ankara Melike Hatun Camiinin avlu-
sunda kitapseverleri ağırlayacak olan 
fuarın açılışında bir konuşma yapan Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
İslam medeniyetinin bilgi ve bilim me-
deniyeti olduğunu belirterek, okuma-
yı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye 
sahip olmayı emreden ve tavsiye eden 
birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifin 

olduğunu söyledi. Müslüman âlimlerin, 
7. Yüzyıldan Rönesans’a kadar 7 asır 
boyunca, ilmin bütün alanlarında in-
sanlığın inkişafına öncülük ettiklerine 
dikkat çeken Başkan Erbaş, “Bugün ül-
kemiz, bölgemiz ve bütün yeryüzü bağ-
lamında yaşanan sorunlar ve yapmamız 
gerekenler açısından, öncelikle bilgi, 
ilim ve hikmet ile kurduğumuz ilişkiyi 
gözden geçirmeliyiz. Zira hepimizin 
bildiği bir realite olarak, bilgi en büyük 
güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa 
hizmete; hukuk ve ahlak tanımayan 

insanların elinde ise insanlık için fela-
kete dönüşür.” dedi. Bilgi üretmeyen-
lerin, üretilen bilginin takipçisi, hatta 
mahkûmu olmaya mecbur olduklarına 
vurgu yapan Başkan Erbaş şunları söy-
ledi: “İslam dünyası bilim, teknik, tıp, 
sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında 
bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere 
dönüştürme ve hayata kılavuz yapma 
konusunda, maalesef zamanın gerisin-
de kalmıştır. Bu mesafeyi telafi etmek 
durumundayız. Doğru ve sahih bilgi ze-
minini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi 
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ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde; sağ-
lıklı düşünmeyi, sorunları tespit etmeyi 
ve çözüm üretme imkânını da kaybe-
deriz.” İslam’ın doğru anlaşılmasının ve 
sahih dinî bilginin hayatî öneme sahip 
olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, 
“Bunun için, Kur’an ve sünneti, İslam’ın 
kaynak eserlerini ve İslam medeniyeti-
ni iyi tanımaya ve anlamaya mecburuz. 
Zira bugün insanlığın devasa meselele-
rini çözme noktasında, Kur’an ve sün-
net en büyük imkândır. Ancak, önce-
likle onları en doğru şekilde anlayıp, en 
uygun yöntemle çağa taşımak sorum-
luluğu hakkıyla yerine getirilmelidir.” 
diye konuştu.
Son iki asırlık süreçte dünyada 
yaşananlar iyi analiz edilmeli
Son 2-3 asırdır dünyada yaşananları 
doğru anlama ve yorumlama bağlamın-
da, İslam dünyasının önemli ihmalle-
rinin olduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“Öncelikle asırlardır bir sekînet yurdu 
olan bu coğrafyanın, hangi saiklerle acı 
ve gözyaşı diyarı hâline geldiğini anla-
mak zorundayız. Bu bağlamda, özellikle 
son iki asırlık süreçte dünyada yaşanan-

lar iyi analiz edilmeli, dünya savaşları, 
işgaller, sömürgecilik, egemen güçlerin 
pozisyonları vb. durumlar ile sosyal, 
siyasal, kültürel, askeri, teknolojik, bi-
limsel ve felsefi gelişim-değişimler, bü-
tün küresel etkiler ve sonuçları sağlıklı 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Bugün 
İslam toplumlarına baktığımızda, yaşa-
nan sorunların farklı, girift, birbirini te-
tikleyen, çok etkenli ve değişken sebep-
leri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 
yaşanan sorunların sebepleri sağlıklı bir 
şekilde tespit edilemezse, sonuç alın-
ması da mümkün değildir.” dedi.
Medeniyetimizde ilim ve âlim 
önemlidir
İnsanın, bilgiyle iki yönden sağlam ve 
köklü bir ilişki kurmasının önemine 
işaret eden Başkan Erbaş, “Bunlardan 
birincisi; düşüncenin değil imajın, sö-
zün değerinin değil görselliğin öne 
çıktığı bir dünyada, bilgiye değer ver-
meyen, önemsemeyen bir yaklaşım ter-
kedilmelidir. Bilginin öneminin idrak 
edilmesi ve bilgiye ulaşmak için herke-
sin bir çaba ve fedakârlık içinde olması 
gerekmektedir. İkincisi; sadece bilgiyi 

edinmekle yetinmeyip, öğrendiklerini 
bilince dönüştürerek hayatına tatbik 
eden, edindiği ya da ürettiği bilgiyi, 
insanlığın hizmetine sunan bir anlayış 
geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Zira 
bizim inancımız ve medeniyetimizde 
bilgi terbiyedir. Güzel ahlaktır. Sorum-
luluktur. Sabırdır. Tahammüldür. İyilik 
için çalışmaktır. Onun için dünyamız-
da, medeniyetimizde ilim ve âlimin yeri 
hep önemlidir. Değer olarak görülme-
yen, hikmetle yoğrulmayan, uygulana-
rak ahlaka dönüşmeyen bilgi, hayata 
huzur getirmeyecektir. Dolayısıyla bize 
düşen, bilgiyle, hikmet ve tefekkürle 
yenide öze dönmek, ortak zeminimi-
zi sağlamlaştırmak, yaşadığımız çağın 
sorunlarına bilgiyle çözüm bulmaktır.” 
diye konuştu.
Ankara Melike Hatun Camiinin avlu-
sunda açılan 37. Türkiye Kitap ve Kül-
tür Fuarı’nın hayırlı sonuçlara vesile 
olmasını temenni eden Başkan Erbaş, 
bütün katılımcılara, yayınevlerine, kitap 
dostlarına teşekkür etti. Başkan Erbaş, 
105 stant ve 150 yayınevinin bulun-
duğu fuarın açılış kurdelesini kesti ve 
stantları gezdi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
İstanbul’da düzenlenen, ‘37. Türki-

ye Kitap ve Kültür Fuarı’, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mar-
tı tarafından açıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin desteği ile İstanbul’da 
Ayasofya ile Sultanahmet meydanları-
nın birleştiği yerde kitapseverlerin hiz-
metine sunulan fuarın açılışına, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraş-

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, İstanbul’da düzenlenen  
‘37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışını yaptı
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çı ve Prof. Dr. Huriye Martı, Dini Yayın-
lar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, İstan-
bul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz, TDV Genel Müdürü Mehmet 
Savaş Polat ve çok sayıda kitapsever ka-
tıldı. Fuarın açılışında konuşan Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huri-
ye Martı, “Biz bu fuarlarımız sayesinde 
yazarlarımızla, düşünce insanlarımızla, 
ilim ve sanat erbabımızla caminin gölge-

sinde, bir kere daha hasbihâl etme fırsatı 
bulacağız.” dedi. TDV olarak dünyanın 
birçok yerinde hayri ve sosyal faaliyet-
lerin yanı sıra, her yıl ramazan ayında 
kitap ve kültürel etkinlikleri de düzen-
lediklerini söyleyen TDV Genel Müdürü 
Mehmet Savaş Polat ise konuşmasında, 
“Kültürümüzü gelecek nesillere aktar-
manın yanı sıra vakıf olarak, ilmî ve ka-
lıcı eserler üretiyor; kültür hizmetlerini 

de aksatmadan sürdürüyoruz. Fuarımız-
da yaklaşık 400 kitabevi, 100 bine yakın 
eseri, 263 stantta kitapseverlerin beğe-
nisine sundu.” dedi. Açılışta, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz 
dua da yaptı. Konuşmaların ardından 
protokol üyeleri tarafından fuarının 
açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar açı-
lıştan sonra fuar içinde yer alan stantları 
gezdiler.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ramazanın ilk iftarını, İs-

tanbul Sultanahmet Vakfı yöneticileri 
ve öğrencileriyle birlikte yaptı. Vakfın 
tarihî binasında yapılan iftarın ardın-
dan bir konuşma yapan Başkan Erbaş, 
“Cenab-ı Hak ramazan ayının bu ilk 
gününde tutmuş olduğumuz oruçla-
rımızı makbul eylesin. Ramazan ayını 
en güzel bir şekilde değerlendirip bay-
rama ulaşmayı hepimize nasip eylesin.” 
dedi. Ramazanın aynı zamanda Kur’an 
ayı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, 
“Mübarek günler, geceler, aylar, yeni-
den kendimizi hesaba çekmemiz, ruhî 
bir dirilişe tabi tutmamız için birer kur-

tuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların 
sultanı da ramazan ayıdır.” diye konuş-
tu. Ramazan ayında inen Kur’an’ın ilk 
ayetlerinden, okumanın ve yazmanın 
öneminin anlaşılacağını belirten Baş-
kan Erbaş şunları söyledi: “İlim yolunda 
olan kardeşlerimiz, bu ayetlerin hikme-
tini düşünerek, ilme daha çok sarılma-
ları gerektiğini anlamalarının önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim 
medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hik-
met medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve 
hikmet olmayınca, maddi ve manevi 
olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, 
bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece 
maddi ve manevi olarak en önde olan 

bir millet oluruz.” Okuyarak öğrenmey-
le birlikte en güzel öğrenme şeklinin 
öğreterek öğrenme olduğunu anlatan 
Başkan Erbaş, “İlmi ve bilgiyi başkala-
rı ile ne kadar çok paylaşırsanız, ders 
halkası kurar ve başkalarına ders anla-
tırsanız, ilminiz o kadar gelişir ve kalıcı 
olur.” şeklinde konuştu.

İftar programına, Dini Yayınlar Genel 
Müdürü Dr. Fatih Kurt, Mushafları İn-
celeme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız 
Osman Şahin, İSVA Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Hakkı Tavman, İSVA’nın 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk iftarını  
öğrencilerle birlikte yaptı

Diyanet personeli iftar sofrasında buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez 
teşkilatında görev yapan personel, 

Başkanlıkta düzenlenen iftar progra-
mında bir araya geldi. İftarını personel 
ile birlikte yapan Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Ali Erbaş, iftar sonrasında 
yaptığı konuşmada, “On bir ayın sultanı 
ramazan ayının ikinci gününde, daveti-

mize icabet ederek iftar sofrasını bizim-
le paylaştığınız için hepinize şükranları-
mı arz ediyorum, Allah hepinizden razı 
olsun.” dedi. Peygamber Efendimizin, 
cennete girme arzusu ile yanıp tutuşan 
insanın beklediği an ile iftarı bekleme 
anını birbirine benzettiğini ifade eden 
Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak muhabbet 

içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde 
nice iftarlar yapmayı hepimize nasip ey-
lesin.” diye konuştu. “Eşi, dostu, akraba-
ları ve komşuları ile bir araya gelip iftar 
yapma tadını almaktan mahrum bırakı-
lan milyonlarca Müslüman var.” diyen 
Başkan Erbaş, “Başta Filistinli kardeş-
lerimiz, ramazana girmeden bir gün 



H A B E R  B Ü L T E N İ

 30
HAZ İRAN 2018    SAYI :330

önce zalim İsrail askerleri tarafından 
büyük bir katliama uğradılar. Cenab-ı 
Hak mazlum kardeşlerimize yardım 
eylesin, dualarımız her zaman onlarla 
beraber olacak. En büyük silah duadır. 
Duamızı hiçbir zaman eksik etmeyece-

ğiz. Bangladeş’te 1 milyon Arakanlı kar-
deşimizin, küçücük bir çadırda ancak 
oturabilecekleri kadar bir yerleri var, ya-
tabilecekleri bir yerleri yok. Böyle bir sı-
kıntı içerisindeler. Doğu Türkistan’dan 
ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin ai-

lesinden haberleri yok, nasıl yaşıyorlar, 
nerede, hangi hapishanede yatıyor ha-
berleri yok. Büyük işkenceler içerisinde-
ler. Dolayısıyla bizim bütün mazlumlar 
için özellikle iftar saatinde dua etme-
mizin ne kadar önemli olduğunu ifade 
etmek için bunları sizlerle paylaştım.” 
ifadelerine yer verdi. Başkan Erbaş, Di-
yanet olarak bu yıl ki ramazan ayının 
temasında, ‘İsraf Olmasın’ başlığının 
seçildiğini dile getirerek israftan uzak 
durulması gerektiğini söyledi. Allah’ın 
Kur’an-ı Kerim’de, ‘Eğer şükrederseniz 
nimetleri artırırım.’ buyurduğunu ha-
tırlatan Başkan Erbaş, hocalık vasfının 
büyük bir nimet olduğunu, bunun şük-
rünün de vazifeyi iyi yapmaktan geçti-
ğini kaydetti. Başkan Erbaş, “Rabbimiz 
sağlık ve afiyet içerisinde bizi bu yıl da 
ramazana ulaştırdı, bayrama da ulaştır-
sın, çocuklarımızıda sırat-ı müstakim 
çizgisinden ayırmasın.” diye konuştu. 
İftar programına, Diyanet personeli ai-
leleriyle birlikte katıldı.

İşitme engellilere yönelik umre ödüllü yarışma düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığımızın des-
teği ve 81 il müftülüğünün koor-

dinesinde düzenlenen, ‘İşitme Engelli-
lere Yönelik Umre Ödüllü Dinî Bilgiler 
Yarışması’nda dereceye girenler, törenle 
kutsal topraklara uğurlandı. Engelli-
ler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın katıldığı törenle kutsal toprak-
lara uğurlandı. Başkan Erbaş’ın uğurla-
dığı işitme engellilerin umre ziyaretleri 
10 gün sürdü. Umre ziyareti için işitme 
engellilere işaret dili bilen görevliler 
eşlik etti. Başkan Erbaş törende yaptı-
ğı konuşmada, “Sizleri en güzel yerlere 
uğurluyoruz. Kâbe-i Muazzama, Ravza-i 
Mutahhara yeryüzünde Müslümanlar 
için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne 
mutlu sizlere ki Rabbimizin en mukad-
des olarak takdir etmiş olduğu Mekke-i 
Mükerreme’de, Medine-i Münevvere’de 
ziyaretlerde bulunacaksınız.” dedi. Pey-
gamber Efendimizin, ‘Yeryüzünde ziya-
ret edilmeye değer üç büyük mabet var-
dır. Bunlardan birisi Kâbe-i Muazzama, 
bir diğeri Mescid-i Nebevi, bir diğeri de 
Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dır,’ buyur-
duğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Siz 
ikisini göreceksiniz inşallah, buna nail 
olacaksınız. Cenab-ı Hak ziyaretlerinizi 
kabul eylesin. Kâbe-i Muazzama’yı ilk 

gördüğünüz zaman kalbinizden, gön-
lünüzden, dünya ve ahiret mutluluğu 
noktasında Rabbimizden neyi dileye-
ceksiniz, neyi isteyecekseniz isteyin. 
Ravza-i Mutahhara’ya girer girmez yine 
kalbinizden gönlünüzden geçen en gü-
zel niyetinizi, duanızı yapın. Milletimiz 
için dua edin, birliğimiz, beraberliğimiz, 
ülkemizin mutluluğu ve huzuru için dua 
edin. Her ibadetinize başladığınızda, ‘Ya 
Rabbi kabul eyle ve benim için bu ibade-
ti, bu tavafı, bu sayı kolay eyle diye dua 
ediniz. Rabbim de kolaylaştıracak inşal-
lah.” Başkan Erbaş’ın konuşması işaret 

diline çevrilerek işitme engelli vatandaş-
lara aktarıldı. İşitme engellilerin umre 
ziyaretinin ilk durağı Mekke oldu. Grup 
daha sonra Medine’ye geçerek Peygam-
berimizi ziyaret ederek dua etiler. Tüm 
engelli gruplarına yönelik manevi des-
tek, dinî danışmanlık ve dinî rehberlik 
hizmeti yürüten Başkanlığımız, işitme 
engellilerin motivasyonlarını artırmak 
için düzenlediği yarışmaya, Kur’an kurs-
larının, yaz Kur’an kurslarının ve Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğ-
rencileri ve mezunları katılmıştı.
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Başkan Erbaş, ‘Bed-i Besmele Töreni’ne katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Er-
baş, Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel 

Okullarının düzenlediği, ‘Bed-i Besmele 
Töreni’ne katıldı. Sakarya Üniversitesi 
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçek-
leşen törende konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, “Eğitim bilimciler diyor-
lar ki, insanın karakterinin yüzde 63’ü, 7 
yaşından önce oluşur; diğer kısmı da 7 
yaşından sonraya kalır. Bu ne demektir, 
anne-babalar olarak, öğretmenler olarak 
çocuklarımızın karakterlerinin çok sağ-
lam ve düzgün olabilmesi için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz.” dedi. Anne-
babaların ve öğretmenlerin, çocuklar 
için rol model olduklarını belirten Baş-
kan Erbaş şöyle konuştu: “Eğer anne-ba-
balar, öğretmenler, rol model konumun-
daki bizler, evde mütebessim bir yüzle 

birbirimizle konuşursak, kavgasız, gürül-
tüsüz bir ortamda çocuğumuz yetişirse, 
yüzünden tebessüm eksik olmaz. Herkes 
o çizgiye hassas bir şekilde dikkat ederse, 
nesillerimiz daha sağlıklı, daha sağlam 
olacak. Onlara rol model olarak yapmış 

olduğumuz konuşmalarımız, davranışla-
rımız ne kadar iyi olursa, o çocuklarımız 
da o kadar iyi yetişir.” Minik öğrencilerin 
Kur’an-ı Kerim okuduğu, ilahiler söyle-
diği ve skeç gösterileri yaptıkları törene, 
çok sayıda veli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, ‘Cami-Gençlik Buluşmaları’ 

kapsamında Fatih Camiinde gençlerle 
buluştu. Binlerce gencin saf tuttuğu ca-
mide sabah namazını kıldıran Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardın-
dan yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız, 
gençlerimiz bizim için çok önemli, gele-
ceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz 
en önemli varlıklarımızdır.” dedi. Ço-
cukların, gençlerin eğitimlerine önem 
verilmesi gerektiğine değinen Başkan 
Erbaş, bu konuda hususi gayret gösteril-
mesi gerektiğini söyledi. Nimetlerin şük-
rünü eda etmek ve iyi bir insan, iyi bir 
Müslüman olabilmek için ibadetin öne-
mine değinen Başkan Erbaş, “İbadetler 
bizim yaratılıştaki ahsen-i takvim özelli-
ğimizi muhafaza etmek için Rabbimizin 

bizlerden istediği vasıtalardır.” diye ko-
nuştu. Gençlerle camilerde buluşmanın 
çok önemli olduğunu belirten Başkan 
Erbaş, ‘Cami-Gençlik Buluşmaları’ kap-
samında yaptığı çalışmalardan dolayı İs-
tanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz’a teşekkür etti. Türkiye’nin her 
ilinde gençlerle sabah namazında buluş-
malar yapıldığını dile getiren Başkan Er-
baş şöyle konuştu: “Bu buluşmalar, bize 
şu ayet-i kerimeyi hatırlatıyor, ‘Hepiniz 
toptan Allah’ın ipine sarılınız.’ Allah’ın 
ipi onun dinidir, Kur’an’dır, İslam’dır, 
İslam’a sarılınız. ‘Ayrılıp bölünmeyiniz,’ 
aranıza fitne sokmak isteyenlere fırsat 
vermeyiniz. Biz Kur’an’a sarılırsak fitne 
aramıza giremez. Biz birlikte secde eder-
sek, rükû edersek, fitne aramıza giremez. 
Birlikte secde ettiğimiz gibi, rükû ettiği-

miz gibi yüreklerimizde kardeşliğimizi, 
birliğimizi, beraberliğimizi haykırmalı. 
Yüreklerimiz, vatan, millet, ezan ve bay-
rak aşkı için birlikte vurmalıdır.” dedi. İs-
tanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz ise programa destek olan gençle-
re yönelik çalışmalar yürüten kamu ku-
rum ve kuruluşları ile STK temsilcilerine 
teşekkür etti. Yılmaz’ın yaptığı dua ile 
program sona erdi. Programa, Başkan 
Yardımcısı Dr. Selim Argun, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Gençlik Koordinatörleri, gençlere yöne-
lik çalışmalar yürüten kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK temsilcileri, çok sayı-
da vatandaş ve genç katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camiinde gençlerle buluştu
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Eskişehir’de ‘İtikadi Mezhepler’ konferansı

Eskişehir İl Müftülüğü, Osmangazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-

kanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 
ve Osmangazi Üniversitesi Yeniler Kulü-
bü ile birlikte, ‘İtikadi Mezhepler’ konu-
lu konferanslar düzenledi. Osmangazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci-
lerine yönelik düzenlenen konferanslar, 
alanında uzman profesörlerin katılımları 
ile gerçekleşti. Programların sonunda, 
öğrenciler arasında ödüllü yarışmalar 
yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde 
birinci olan öğrenci İl Müftülüğü tara-
fından umre, ikinci olan öğrenci TÜGVA 
tarafından Kudüs seyahati, üçüncü olan 
öğrenci ise İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 
tarafından Balkan gezisiyle ödüllendiril-
di. Ayrıca, ilk 25’e giren öğrencilere kitap 
seti hediye edildi. Tüm öğrencilere katı-
lım belgesinin verildiği tören, Anadolu 
Nasrettin Hoca Camii altındaki Diyanet 
Ders Çalışma Merkezinde gerçekleşti. 
Programa, Başkanlığımız Aile ve Dinî 
Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, 
İl Müftüsü Bekir Gerek, Osmangazi Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Aydın, TÜGVA İl Temsil-
cisi Fatih Sert, il müftü yardımcıları, ilçe 
müftüleri ve öğrenciler katıldı.
Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı-
nın, ‘Biz Bir Aileyiz’ projesi kapsamında 
toplantı yapıldı. Aile ve Dinî Rehberlik 
Daire Başkanı Sedide Akbulut’un ko-
nuşmacı olarak katıldığı toplantıyı, çok 
sayıda Kur’an kursu öğreticisi ilgiyle ta-
kip etti. Kur’an kurslarını ve öğreticileri-
ni önemsediklerini belirten İl Müftüsü 
Bekir Gerek açılışta yaptığı konuşma-
da, Eskişehir Müftülüğüne bağlı Kur’an 
kurslarında yaklaşık 5000 kadın öğren-
cinin eğitim gördüğünü söyledi. Müftü 

Gerek, kursların kadınlarla beraber aile-
nin eğitimine, çocukların milli ve mane-
vi değerleri öğrenerek yetiştirilmesinde 
önemli katkı verilebileceğini ifade etti. 
Öncelikle imam-hatiplerin ve Kur’an 
kursu öğreticilerinin, eşlerinin ve ço-
cuklarının düzenli olarak camiye cema-
at olması gerektiğine işaret etti. Ailede 
mahremiyetin önemine değinen Daire 
Başkanı Sedide Akbulut da bu konuya 
herkesin gerekli ehemmiyeti gösterme-
si gerektiğini söyledi. Toplumun önderi 
durumundaki din görevlileri ve Kur’an 
kursu öğreticilerinin, aile konusunda 
daha özverili davranmaları gerektiğini 
anlattı.

Gaziantep’te ‘Afrin Zeytin Dalı Futbol Turnuvası’

Gaziantep İl Müftülüğü, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet güçlerimiz 

tarafından, Suriye-Afrin’de yürütülen 

‘Zeytin Dalı Operasyonu’na destek 
amacıyla futbol turnuvası düzenledi. 
Öğrencilere milli ve manevi değerleri-

mizi anlatmak, vatan ve millet sevgisiyle 
yetişmelerine katkıda bulunmak ama-
cıyla gerçekleştirilen, ‘Afrin Zeytin Dalı 
Futbol Turnuvası’, İl Müftüsü Ahmet 
Çelik’in başlama vuruşuyla başladı. Di-
yanet İşleri Başkanlığının gençlik çalış-
maları kapsamında düzenlenen turnu-
vaya, İl Müftüsü Ahmet Çelik, il müftü 
yardımcıları, ilçe müftüleri, il ve ilçe ko-
ordinatörleri, cami kulüpleri, din görev-
lileri ve öğrenciler katıldı. Turnuvada, 9 
ilçeden 500 sporcu yer aldı.

Malatya’da şehit yakınlarıyla buluşma programı

‘Şehit Tahtında Rabbe Gülümser’ 
projesi kapsamında, Malatya İl Müf-

tülüğü Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu 
tarafından, şehit ailelerinin katıldığı 
mevlit ve dua programı düzenlendi. Beş-
konaklar Aile ve Dinî Rehberlik Büro-

sunda tertip edilen programda konuşan 
İl Müftüsü Ümit Çimen, program saye-
sinde vatan uğruna canlarını feda eden 
şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine 
ve yakınlarına vefa borcunu ödeme fırsa-
tı bulduklarını söyledi. Şehitliğin anlam 

ve önemini anlatan İl Müftü Yardımcısı 
Fikriye Özkan da vatan ve mukaddesat 
uğruna canlarını feda eden şehitlerimize 
Allah (c.c.)’tan rahmet diledi. Program, 
Ahmediye Kız Kur’an Kursu Yöneticisi 
Dilek Aktürk’ün yaptığı duayla sona erdi. 
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Giresun 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinden  
Mehmetçiğe destek

Giresun İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş 
grubu Kur’an kurslarında öğrenim 

gören öğrenciler, biriktirdikleri gıdaları, 
Afrin’deki Mehmetçiğimize gönderilmek 
üzere, Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şube-
sine teslim ettiler. Teslimatta, İl Müftüsü 
Muhittin Oral, İl Müftü Yardımcısı Mu-
rat Mutlu ve Kur’an kursu öğreticileri 
ile öğrenciler hazır bulundu. Programda 
konuşan İl Müftüsü Oral, “4-6 yaş grubu 
Kur’an kurslarında öğrenim gören minik 
öğrencilerin, Afrin’de, ülkesi, milleti ve 
vatanı için mücadele eden Mehmetçi-
ğimize destek olmalarından memnun 
olduk. Öğrencilerin gösterdikleri örnek 

davranış bizi ziyadesiyle duygulandırdı.” 
dedi. Müftü Oral, “Çocuklarımızın sa-
hip oldukları vatan bilinci, ülke, bayrak 
ve millet sevgisi bizleri umutlandırmak-
tadır. Bu bilincin oluşmasında 4-6 yaş 

Kur’an kursu öğreticilerinin de büyük 
emekleri bulunmaktadır. Göstermiş ol-
dukları hassasiyetten dolayı öğreticileri-
mize ve öğrenci velilerine teşekkür ede-
rim.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

‘Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri’ 
projesi kapsamında, Almanya’da 

yaşayan Türk ailelerin çocuklarından 
oluşan 450 lise ve üniversite öğrencisi, 
dinî ve kültürel yerleri ziyaret etmek 
üzere Türkiye’ye geldi. Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığının katkılarıyla gerçekleşen zi-
yaret çerçevesinde, İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, gurbet-
çi öğrencilerle İstanbul Süleymaniye 
Camiinde, sabah namazında buluştu. 
Gurbetçi gençlerle bir araya gelen İs-
tanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz, ilgilerinden dolayı gurbetçi 

gençlere teşekkür ederek, “İnsanlar 
maddi ve manevi sebeplerle göç ederler. 
Bu göç sırasında kurucu ya da koruyu-
cu iradeleri olur. Nitekim Efendimizin 
(s.a.s.) Mekke’den Medine’ye giderken 
bir medeniyet kurmak üzere, kurucu 
iradesi vardı. Vahşeti izale etmek üzere 
Mescid-i Nebi’den doğan bir medeni-
yet toplumu inşa etti. Sizin atalarınız 
da karınlarını doyurmak, azık ve rızık 
temin etmek üzere Almanya’ya gittiler. 
Orada ailelerini korumak üzere tedbir-
ler aldılar ve camiler inşa ettiler. Cami-
ler, sizler için koruyucu mekânlar oldu. 
O mekânlarda sizlerin dine, Diyanet’e 
ve millete aidiyetinizi korumak üzere 

gayret gösterdiler. Şimdi sizin buraya 
gelişiniz de bu aidiyetin ve mensubiye-
tin bir devamıdır. Sizler, ülkenize gelip 
gittikçe, bu topraklarla bağınızın güç-
lendiğini ve buraya ait olduğunuzu his-
sediyorsunuz. Sizler orada, 4,5 milyon 
millet varlığımız olarak, İslam için ve 
bizim için önemlisiniz. Bugün, İslam’ın 
ve Müslümanların başını öne eğdiren 
bir vahşet üreten ve merhametten na-
sibi olmayanların eylemleriyle oluşan 
İslamofobia algılarını tersine çevire-
ceksiniz. Yüce dinimize ait medeniyet 
değerlerimizi; uhuvvet, kardeşlik, mer-
hamet ve adaletli duruşunuzla temsil 
edeceksiniz.” dedi.

Gurbetçi gençler, İstanbul Süleymaniye Camiinde  
sabah namazında buluştu
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Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Baş-
kanlığımız Din İşleri Yüksek Ku-

rulu üye ve uzmanlarının konuşmacı 
olarak katıldığı, ‘Kendi Dilinden FETÖ: 
Örgütlü Bir Din İstismarı’ konulu pa-
nel düzenledi. Din İşleri Yüksek Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın 
başkanlığında gerçekleşen panele, Dr. 
Mehmet Nur Akdoğan ve Dr. Abdül-
kadir Erkut konuşmacı olarak katıldı. 
Din görevlilerine yönelik düzenlenen 
panelin açılışında konuşan İl Müftü 
Yardımcısı Süleyman Yavuz, günün 
anlam ve önemini anlattı. Din üzerin-
den yapılan istismarın, tarih boyunca 
hep yapıldığını dile getiren Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Yılmaz da konuşmasında, “Din istisma-
rı tarih boyunca her zaman yapılmıştır. 
Çünkü gerçekten insanlık tarihinde de 
günümüzde de bu böyledir. Din kadar 
insanları motive eden, insanlara hâkim 
olan, insanları yönlendiren, insanlarda 
bir dinamizm oluşturan başka bir güç 
yoktur. Bu gücün dinin amacı dışında, 
dünyevi amaçlarla, geçici dünyanın çe-
şitli maddi ve manevi çıkarları için kul-
lanıldığına her zaman şahit oluyoruz. 

Günümüzde uluslararası güçlerin din-
ler üzerinde çeşitli oyunlar oynadığını 
bildiğimiz için bu konu, bundan sonra-
ki hayatımızda da hep canlı kalacak ve 
adları farklı da olsa çeşitli din istismarı 
grupları karşımıza çıkmaya devam ede-
cektir. Onun için din istismarı yapan-

lara karşı uyanık olmamız gerekmek-
tedir.” dedi. Dr. Abdülkadir Erkut da 
dini en fazla istismar eden FETÖ Terör 
Örgütünün; Dr. Mehmet Nur Akdoğan 
ise DAEŞ Terör Örgütünün, dini kulla-
narak yaptığı faaliyetler hakkında bilgi 
verdi.

Kahramanmaraş’ta din istismarı konulu panel

Konya İl Müftülüğü Aile ve Dinî 
Rehberlik Bürosu tarafından, ‘Ço-

cuk İhmali ve İstismarı’ konulu pa-
nel düzenlendi. Uzman Vaiz Mehmet 
Toker’in moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelin açılışında konuşan İl Müftüsü 
Prof. Dr. Ali Akpınar, ‘Çocuk İhmali ve 
İstismarı’nın önemine dikkat çekerek, 

panelistlere ve programın hazırlanma-
sında emeği geçenlere teşekkür etti. 
Diyanet olarak, çocuk ihmali ve istis-
marı konularında üzerlerine büyük gö-
revler düştüğünü belirten Uzman Vaiz 
Mehmet Toker de Hz. İbrahim (a.s.)’ın 
ateşini söndürmek üzere su taşıyan ka-
rınca misalini örnek verdi ve bu konuda 

din gönüllülerine düşen sorumluluğu 
hatırlattı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psiki-
yatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Fatih Hilmi Çetin’in, ‘Çocuk İhmali ve 
İstismarı’; Karatay Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Hatice Yalçın’ın, ‘Çocuk İhmali ve İs-
tismarının Boyutları’ ve İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü Psikoloğu Hülya Benli’nin 
de ‘Çocuk İzleme Merkezinin Nasıl Ça-
lıştığı ve Faaliyetleri’ konularında yap-
tıkları sunumların ardından panel sona 
erdi. İl Müftülüğü Konferans Salonun-
da yapılan panele, İl Müftüsü Prof. Dr. 
Ali Akpınar, İl Müftü Yardımcısı Betül 
Şimşek Öztürk, Din Hizmetleri Eğitim 
Şube Müdürü Âdem Bahçıvan, vaizler, 
Kur’an kursu öğreticileri ve din görevli-
leri katıldı.

Konya’da ‘Çocuk İhmali ve İstismarı’ paneli
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Kütahya’da ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ için dua programı

Sivas’ta ‘Mutlu ve Huzurlu Aile’ semineri

Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu Za-
fertepe Kız Yurdunda, ‘Zeytin Dalı 

Harekâtı’ için dua programı düzenlendi. 
Konuşmacı olarak Kütahya İl Müftüsü 
Hüseyin Hazırlar’ın katıldığı program, 
Kız Yurdu Konferans Salonunda yapıldı. 
Programda konuşan İl Müftüsü Hüse-
yin Hazırlar, vatan sevgisinin imanın bir 
gereği olduğunu ifade etti. Her toprak 
parçasının vatan olarak isimlendirilme-
diğini belirten Müftü Hazırlar, “Bizler 
bugün atalarımızın kanları ile sulanan 
vatan toprağında, birlik ve beraberlik 
içerisinde, huzurlu bir şekilde yaşamaya 
çalışırken, kahraman ordumuz; birli-
ğimize-beraberliğimize kasteden düş-

manlarımızla mücadele ediyor. Rabbim, 
ordumuzu, yurdumuzu muhafaza ey-
lesin. Kahraman Mehmetçiğimiz sınır 
boylarında milletimizin huzuru için 
mücadele ederken, bizler de farklı et-
kinliklerle onların yanında olduğumuzu 
hissettirmeye çalışıyoruz. Camilerimiz-
de, Kur’an kurslarımızda, okullarımızda 
ve öğrenci yurtlarında düzenlediğimiz 
programlarla farkındalık oluşturmaya 
çalışıyoruz. Gençlerimizin de bu ulvi 
değerlere sahip çıkmasını çok anlamlı 
buluyoruz.” dedi. İl Müftüsü Hüseyin 
Hazırlar’ın, kahraman ordumuz ve aziz 
şehitlerimiz için yaptığı dua ile program 
sona erdi. Diğer yandan 4-6 yaş grubu 

Kur’an kurslarında verilen eğitimde, 
etkinlik ve verimliliğin artırılması ama-
cıyla, Kur’an kurslarında görev yapan 
öğreticilere yönelik tecrübe paylaşımı 
semineri düzenlendi. Vahit Paşa Yazma 
Eser Kütüphanesi Salonunda düzenle-
nen seminere, çok sayıda Kur’an kursu 
öğreticisi katıldı. Seminerin açılışında 
konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 
Kur’an kurslarında verilen eğitim hiz-
metleri hakkında bilgi verdi. 4-6 yaş 
grubu kurslara her geçen gün ilginin 
arttığını belirten Müftü Hazırlar, özve-
rili çalışmaları dolayısıyla Kur’an kursu 
öğreticilerine teşekkür etti. Ayrıca, Mer-
kez Hicret Kur’an Kursu Öğreticisi Fat-
ma Aka, ‘Okul Öncesi Eğitimde Ölçme 
ve Değerlendirme’, ‘Okul Öncesi Din 
Eğitiminde Program Geliştirme ve Aile 
Katılımı’; Kur’an Kursu Öğreticisi Seni-
ye Gündüz Güneş de ‘Çocukla İletişim, 
Okul Öncesi Dönemde Duygusal Geli-
şim’, ‘Drama ile Din Eğitimi’ konuların-
da seminer verdiler.

Sivas İl Müftülüğü tarafından din gö-
revlileri ve eşlerine yönelik, ‘Önce 

Biz, Mutlu ve Huzurlu Aile’ seminerleri 
tertip edildi. Müftülük Konferans Salo-
nunda gerçekleşen seminerin açılış ko-
nuşmasını yapan İl Müftüsü Recep Şük-
rü Balkan, ailenin, toplumun en önemli 
ve değerli bir kurumu olduğuna dikkat 
çekerek, bir toplumun huzurlu ve mut-
lu olmasının yolunun aileden geçtiğini 
söyledi. Programda, Müftü Yardımcısı 
Dr. Halil Taşpınar, ‘Evliliğin Gerekliliği’; 
Psikolog Döndü Kuzu ise ‘Eşler Arasın-
da İletişim ve Problem Çözme Teknik-

leri’ konularında birer sunum yaptılar. 
‘Önce Biz, Mutlu ve Huzurlu Aile’ ko-

nulu seminerler, alanında uzman hoca-
ların sunumlarıyla devam etti.

Zonguldak Merkez Camiinin temeli törenle atıldı

Zonguldak İl Müftülüğü ve hayır-
sever vatandaşların katkılarıyla 

yaptırılacak Merkez Camiinin temeli 
dualarla atıldı. Temel atma törenine, 
Vali Ahmet Çınar, Zonguldak milletve-

killeri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
sı Burhan İşliyen, Zonguldak Belediye 
Başkanı Muharrem Akdemir, İl Müf-
tüsü Rüstem Can, ilçe kaymakamları 
ve belediye başkanları, kurum amirleri, 

İstanbul-Kerime Hatun Kur’an Kursu 
Aşere Takrib Tayyibe İhtisas Kursu Öğ-
retmeni Mustafa Demirkan, siyasi parti 
ve STK temsilcileri, din görevlileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. Programın 
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Bahçelievler’de coşkulu hafızlık töreni

İstanbul-Bahçelievler İlçe Müftülüğüne 
bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğiti-

mini tamamlayan 111 kız öğrenci için, 
‘İcazet Merasimi’ yapıldı. Programa, İs-
tanbul Milletvekili Dr. Nureddin Nebati, 
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Başkanı Hafız Osman Şahin, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, 
Kaymakam İlker Arıkan, Belediye Başka-
nı Osman Develioğlu, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü, 
İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses 
Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin, 
Bahçelievler Müftüsü Ömer Faruk Bilgi-
li, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. Programda bir açılış konuşması 
yapan İlçe Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, 
hafızlığın önemini ve hafızlık eğitiminin 
aşamalarını anlattı. Kur’an-ı Kerim’in 
insanı kurtuluşa götüren sapasağlam 
bir kulp ve Allah’ın armağanı olduğunu 

belirten İl Müftüsü Hasan Kâmil Yılmaz 
da “Kur’an-ı Kerim’i okumak güzel ama 
ezberlemek daha güzeldir. Onu anlamak 
güzel ama yaşamak daha da güzeldir.” 
dedi. Hafızlık eğitimini tamamlayan ve 
diploma alan hafızlar, İlçe Müftülüğü 
tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendi-
rildi. Programda bir konuşma yapan Din 
İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. 
Ülfet Görgülü, geçmişten günümüze ha-
fızlığın önemi ve misyonu hakkında bil-
gi verdi. Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 
vatan, millet, din ve mukaddesat uğruna 
canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz 
için okunan hatimlerin duası, İl Müftü 
Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur ta-
rafından yapılarak program sona erdi. 
Diğer yandan Bahçelievler Müftülüğü 
tarafından düzenlenen, Kitap Okuma 
Yarışması Ödül Töreni, Cemil Meriç Kül-
tür Merkezinde gerçekleştirildi. Progra-

ma, Kaymakam İlker Arıkan, Belediye 
Başkanı Osman Develioğlu, İl Müftü 
Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur, İlçe 
Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkcı, yarışma-
da okunan kitabın Yazarı Prof. Dr. Casim 
Avcı, İlçe Gençlik Müdürü Numan Nafiz 
Şahin, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, 
okul müdürleri, öğrenciler ile çok sayı-
da vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ömer 
Faruk Bilgili’nin açılış konuşmasıyla 
başlayan program, öğrencilere ödülle-
rinin takdim edilmesiyle sona erdi. Öte 
yandan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtı bölgesindeki yardıma muhtaç 
ailelere destek olmak amacıyla, Türkiye 
Diyanet Vakfı Bahçelievler Şubesi, Bah-
çelievler Müftülüğü, Hz. Ebubekir Camii 
ve hayırseverler tarafından 2 tır gıda yar-
dımı bölgeye gönderildi.

açılışında konuşan İl Müftüsü Rüstem 
Can, camiinin yapımına katkılarda bu-
lunan herkese teşekkür etti. Başkan 
Yardımcısı Burhan İşliyen de şehrin si-
luetine katkı sağlayacak caminin, Zon-
guldak için gerekli olduğuna dikkat çe-
kerek camilerin maddi imarı ile birlikte, 
manevi imarının da önemli olduğunu 
söyledi. Zonguldak Milletvekili Hüse-
yin Özbakır da camilerin önemini ve 
fonksiyonlarını anlattı. Vali Ahmet Çı-
nar ise camilerin, şehirlerin en prestijli 
ve en görünür yerlerine inşa edildiğini 
belirterek, geç oldu ama en güzelini bu 
meydanda vücuda getireceklerini söyle-
di. Reisü’l-Kurra Mustafa Demirkan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile okunan du-
alar ve temele ilk harcın konmasıyla 

tören sona erdi. Diğer yandan İl Müftü-
lüğü Aile ve Dinî Rehberlik Bürosunun 
katkılarıyla, ‘Kur’an ve Sünnet Eksenin-
de Kadın ve Adalet’ konulu bir konfe-
rans düzenlendi. Müftülük Konferans 
Salonunda gerçekleşen konferansa, 
Başkanlığımız Aile ve Dinî Rehberlik 
Daire Başkanı Sedide Akbulut, İl Müf-

tüsü Rüstem Can, STK ve siyasi parti 
temsilcileri, din görevlileri ve vatandaş-
lar katıldı. Daire Başkanı Sedide Akbu-
lut yaptığı konuşmada, “Takva cinsiyete 
bağlı değil, amelle bağlantılıdır. Allah 
katında en değerli kul da takva sahibi 
olan kişidir.” dedi. Katılımcılara hediye 
takdimiyle program sona erdi.
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Altınözü Ravda Camii dualarla ibadete açıldı

Hayırsever vatandaşlar ve Hatay-Al-
tınözü İlçe Müftülüğünün katkıla-

rıyla, Altınkaya Mahallesinde yaptırılan 
Ravda Camii dualarla ibadete açıldı. 
Açılışa, İl Müftü Yardımcıları Cafer Erol 
ve Mehmet Emin Okuyucu, Altınözü 
Kaymakamı Bülent Uygur, İlçe Müftü-
sü Abdussemet Pat, kurum müdürleri, 

din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. 
Programda konuşan Kaymakam Bülent 
Uygur, caminin açılışından duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek emeği ge-
çenlere teşekkür etti. İl Müftü Yardım-
cısı Mehmet Emin Okuyucu da konuş-
masında, “Bazı insanlar bu dünyada 
bir eser bırakırlar fakat önemli olan o 

geride bırakılan eserlerde, başkalarının 
güzel şeyler öğrenmesi ve ilim öğrene-
bileceği kitapların olmasıdır. Bu güzel 
caminin ilçeye kazandırılmasına kat-
kıda bulunanlara teşekkür ediyorum.” 
dedi. “Allah’ın en çok sevdiği mekânlar 
camilerdir.” diyen İlçe Müftüsü Abdus-
semet Pat ise şunları söyledi: “Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), 
Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde, 
nerede kalacağını düşünmeden mescit 
yapılması için çaba sarf etmiştir. Cami 
ve mescitler, İslam’ın temel müessese-
lerindendir. Caminin yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.” İl Müf-
tü Yardımcısı Cafer Erol’un duasının ar-
dından cami ibadete açıldı.

Bahçesaray’da ‘Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması’

Van-Bahçesaray İlçe Müftülüğü-
ne bağlı Kur’an kursları arasında, 

‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Oku-
ma ve Temel Dinî Bilgiler Yarışması’ dü-
zenlendi. İlçe Müftüsü Dr. Celal Eker, 
Vaiz İhsan Aktar ve İmam-Hatip Satıl-
mış Erdoğan’dan oluşan komisyon tara-
fından, ilçeyi il genelinde temsil edecek, 
erkek ve kız yarışmacılar belirlendi. Yapı-
lan değerlendirmeler sonunda erkekler-
de, Arvas Kur’an Kursu Öğrencisi Salih 
Şahin; kızlarda ise Ulubeyli Kız Kur’an 

Kursu Öğrencisi Yasemin Tan birinciliği 
elde etti. İlçe Müftüsü Dr. Celal Eker’in 

dereceye giren öğrencilere çeşitli hediye-
ler takdim etmesiyle program sona erdi. 

Fatih’te ‘Yıka, Ütüle, Getir, İhtiyacı Olanı Sevindir’ kampanyası

İstanbul-Fatih İlçe Müftülüğüne bağlı 
Hürrem Çavuş Camiinde, ‘Yıka, Ütüle, 

Getir, İhtiyacı Olanı Sevindir’ kampan-
yası başlatıldı. Kampanyayla ilgili bilgi 

veren Hürrem Çavuş Camii İmam-Ha-
tibi Metin Kaçar, vatandaşların kullan-
madıkları elbiseleri temizleyip, ütüle-
yerek getirdiklerini, caminin avlusunda 

bulunan dolaplara koyduklarını belirtti. 
Dolaplarda toplanan giysilerin, mahal-
ledeki ihtiyaç sahibi ve muhacir ailelere 
ulaştırıldığını hatırlatan Kaçar, dolaplara 
mevsime göre kıyafetlerin konulduğu-
nu; bunun yanında, battaniye, yorgan, 
elektrikli soba gibi kış malzemeleri ile 
tencere, tabak, bardak, ocak gibi temel 
ev ihtiyaç malzemelerinin geldiğini, bu 
malzemelerin de muhtaç ailelere ulaştı-
rıldığını ifade etti. Kampanya ile çok sa-
yıda aileyi sevindirdiklerini söyleyen Ka-
çar, desteklerinden dolayı hayırseverlere 
teşekkür etti. Kaçar, elbise dolabının her 
zaman açık olduğunu ve yardım yapmak 
isteyenleri beklediklerini söyledi.
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Halkapınar’da kahvehane sohbetleri gerçekleştirildi

Konya-Halkapınar İlçe Müftülüğü, 
vaaz ve irşat faaliyetleri kapsamında, 

İlçe Müftüsü Murat Kaya ve Vaiz Mus-
tafa Ergin rehberliğinde, ‘Kahvehane 
Sohbetleri’ düzenledi. Büyükdoğan Ma-
hallesinde icra edilen programa, vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Din Görevlisi 
Mehmet Ali Selçuk tarafından tertip 
edilen programa, İlçe Müftüsü Murat 
Kaya da katıldı. Sohbetlerde vatandaş-
lara ramazan ayı ve faziletleri hakkında 
bilgi verildi ve soruları cevaplandırıldı.

Kahramankazan’da miniklerin Kur’an sevinci

Ankara-Kahramankazan İlçe Müf-
tülüğüne bağlı Kayı 4-6 Yaş Kur’an 

Kursunda öğrenim gören öğrencilerden, 
Kur’an okumaya geçenler için tören dü-
zenlendi. Törene, İlçe Müftüsü Durmuş 
Ali Çakır, kurs öğreticisi, öğrenciler ve 
aileleri katıldı. Programda konuşan İlçe 
Müftüsü Çakır, Kur’an’a geçen öğrencile-
ri tebrik ederek, onların eğitiminde eme-
ği geçen kurs öğreticilerine ve ailelerine 
teşekkür etti. Program, minik Kur’an 
bülbülleri ile İlçe Müftüsü Çakır’ın bir-
likte pasta kesmesiyle sona erdi. Diğer 
yandan İlçe Müftülüğüne bağlı Osma-
niye Kız Kur’an Kursu öğreticilerine 
ve öğrencilerine, tarihe tanıklık eden 
mekânları gezdirmek, tarih bilinci ka-

zandırmak ve güçlendirmek, moral, mo-
tivasyon kazandırmak amacıyla İstanbul 
ve Edirne’ye gezi düzenlendi. Ecdad 
yadigârı camileri ve tarihî yerleri gezen 

ve manevi iklimi teneffüs eden ziyaret-
çiler, geziden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek emeği geçenlere teşekkür 
ettiler. 

Tavşanlı’da taç giyme merasimi

Kütahya-Tavşanlı İlçe Müftülüğüne 
bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eği-

timlerini tamamlayan, 30 ile 55 yaşları 
arasındaki 6 kursiyer için düzenlenen 
taç giyme merasiminin ardından belge-
leri takdim edildi. Tavşanlı Müftülüğü 
Tunçbilek beldesi Kur’an Kursunda ha-
fızlık eğitimini başarıyla tamamlayan; 
Necla Uyar, Rukiye Uyar, Halime Sağ-
lam, Mürüvet Kırmızı, Seval Meydan 
ve Fikriye Duyum için ‘Hafızlık İcazet 
Merasimi’ düzenlendi. Merasimde bir 
konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Aksoy, ilerleyen yaşlarına rağmen kur-
siyerlerin Kur’an-ı Kerim'i ezberlemele-
rinin takdir edilmesi gereken bir davra-
nış olduğunu dile getirdi. Kur’an Kursu 

Öğreticisi Şerife Soyaslan da 30 yaş üstü 
kadınlara hafızlık yaptırmanın; onları 
hafız olarak mezun etmenin büyük bir 
sevda olduğunu belirterek öğrencile-
re başarılar diledi. Hafızlıklarını ikmal 
ederken ezberledikleri ayetlerin manala-

rına da vâkıf olmaları temennisinde bu-
lunan Soyaslan, öğrencilerine hayatları-
na Kur’an ve sünnet istikametinde yön 
vermeleri gerektiğini ifade etti. Program, 
kursiyerlere hafızlık belgelerinin veril-
mesiyle sona erdi.
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Herford Minden bölgesinde 'Ezanı Güzel Okuma ve
Hutbe Yarışması'

Herford Minden bölgesinde 'Ezanı 
Güzel Okuma ve Hutbe' yarışma-

ları düzenlendi. Rahden Terzi Baba Ca-
miinde yapılan yarışmada Ezanı güzel 
okumada birinciliği Melih Sakal, ikin-
ciliği Tufan Özkan ve üçüncülüğü Ha-
run Köse alırken; Hutbe Yarışmasında 
ise birinciliği Ali İmran Kaşık, ikinciliği 
Eren Şükrü Karayol ve üçüncülüğü de 
Kaan Gündüz aldı.

Berlin’de 'Kur'an ve Hutbe' yarışmaları düzenlendi

Berlin’de DİTİB camileri arasında, 
‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ ve 

‘Güzel Hutbe Okuma’ yarışmalarının 
bölge finalleri yapıldı. Berlin Kocate-
pe ve Şehitlik camilerinde düzenlenen 
yarışmaların bölge finalinde, ‘Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma’da Hanife Doğan 
birinciliği alırken; ‘Güzel Hutbe Okuma 
Yarışması’nda ise Mervan Oğuz birinci-
liği elde etti. Bölge finallerinin ardından 
bölge birincileri, Almanya genelinde dü-
zenlenecek yarışmada ter dökecek. De-
receye girenlere ve bütün yarışmacılara 
ödülleri, Berlin Din Hizmetleri Ataşesi 
Ahmet Fuat Çandır tarafından verildi.

Fransa Strazbourg Diyanet Akademisi öğrencilerinden  
‘Erdemli Gençlik Eğitim ve Kültür Kampı’

Fransa-Strazbourg Diyanet Akade-
misi öğrencileri, ‘Erdemli Gençlik 

Eğitim ve Kültür Kampı’ düzenledi. 
Oberstenfeld Selimiye Camii Din Gö-

revlisi Ümit Yalçın'ın organizesiyle dü-
zenlenen kampta, itikat, ibadet, siyer, 
ahlak, genel kültür, görgü kuralları gibi 
konularda dersler verildi. Gençlerin bil-
giyle birlikte İslami şuur kazanmaları ve 
öğrendiklerini uygulayabilmenin öne-
mine işaret eden Din Görevlisi Yalçın, 
kampı düzenlemekteki amaçlarının, 
Avrupa’da erdemli bir gençlik oluştu-
rarak İslami ve kültürel bağları güçlü, 
dinini ve dilini muhafaza eden, Pey-
gamberin ahlakı ile bezenmiş, hak ve 
adaletten ayrılmayan, mazlum ve mağ-
durların dertleriyle dertlenen gençliğin 
yetişmesi olduğunu kaydetti.
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Hannover’de 'Çanakkale Şehitleri'ni anma programı

Hannover bölge dernekleri tarafın-
dan düzenlenen, ‘Çanakkale Zaferi 

ve Şehitleri Anma Programı’ Kur’an ti-
lavetiyle başladı. Öğrencilerin sunduğu 
gösterilerle devam eden programda, 
Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan da ko-
nuşmasında; Çanakkale ruhunun iyi 
anlaşılması ve genç nesillere anlatılması 
gerektiğine vurgu yaptı. Program, şehit-
lerimiz için camilerde okunan hatimle-
rin duasının yapılmasıyla sona erdi.

DİTİB Vechta Sultan Ahmed Camiinde yıl sonu programı

Ludwigsburg Yavuz Selim Camiinde, 'Örneğim  
Peygamberim' konulu hadis yarışması

Almanya-Hannover Din Hizmetle-
ri Ataşeliği DİTİB Vechta Sultan 

Ahmed Merkez Camiinde 2017-2018 
eğitim-öğretim döneminin sona ermesi 
dolayısıyla belge programı düzenlendi. 
Dönem boyunca camide Kur’an okuma-
yı öğrenen ve dinî bilgiler, genel kültür 
dersleri alan 80 öğrenciye, yapılan kah-
valtının ardından törenle belgeleri veril-
di. Programda, Kur’an-ı Kerim okundu, 
şiirler ve ilahiler seslendirildi. Öğren-
ciler tarafından ‘İki Namaz Arasındaki 
Fark’ isimli tiyatro oyunu sergilendi. 
Veliler birliğinin organize ettigi törende 

konuşan Din Görevlisi Mehmet Çelik, 
camilerde verilen eğitimin önemini an-

latarak, velilere ve öğrencilere teşekkür 
etti.

Ludwigsburg Yavuz Selim Camiinde, 
'Örneğim Peygamberim‘ konulu 40 

hadis ezberleme yarışması düzenlendi. 
Sunuculuğunu Fatih Coşkun’un yaptığı 
yarışma iki katagoride gerçekleştirildi. 
A.Kadir Kartal’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti 

ve öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı 
ile başlayan pogramda konuşan Din Gö-
revlisi Süleyman Hilmi Yirik, yarışma ile 
öğrencilerin, Müslümanların Kur’an-ı 
Kerim’den sonra ikinci ana kaynağı olan 
hadisleri ezberlemeleri, Hz. Peygam-

ber (s.a.s.)’in sevgisini, günlük yaşama 
dair sözlerini öğrenmelerinin, kardeşlik 
duygularının pekişmesine katkı sağladı-
ğını belirtti. Yarışma aralarında öğrenci-
lerin okudukları ilahiler ve sundukları 
gösteriler, programa ayrı bir renk kattı. 
Yapılan değerlendirmede, kısa hadis ka-
tegorisinde; Efe M. Ali Taşdöğen, Beli-
nay Taşdöğen, Ahmet Çetin birinciliği 
paylaştı. Yarışmada, Beyza Kazan ikinci, 
Serkan Kara da üçüncü oldu. Uzun ha-
dis kategorisinde ise Kerem Arı birinci 
olurken, İlayda Akoğul ikinci, Yaren 
Acer de üçüncü oldu. Dereceye giren 
ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere, 
Cami Derneği tarafından çeşitli hedi-
yeler ve ödüller verildi. Program, minik 
kalplerin gösterileriyle son buldu.
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2001’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ankara ve Yozgat’ta imam-hatip olarak 
görev yaptı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim 
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H. Hüseyin Aybey 

İmam-Hatip / Yıldırım-Bursa

Amir Öztürk 
İmam-Hatip / Karaisalı-Adana 

Halit Sak 
İmam-Hatip / Kurtalan-Siirt

Hayrettin Uzun 
İmam-Hatip / Ayancık-Sinop 

Süleyman Özkul 
İmam-Hatip / Akhisar-Manisa

Musa Hakan 
İmam-Hatip / Üsküdar-İstanbul

Şaban Gök 
İmam-Hatip / Düziçi-Osmaniye

Halil Akdağ 
Müezzin-Kayyım / Burdur

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

VEFAT ETTİLER

Metzingen Ayasofya Camiinde ‘Müslümanın Bir Günü’  
konulu program

Stuttgart Din Hizmetleri Ataşeliğine 
bağlı DİTİB Metzingen Ayasofya 

Camiinde, ‘Müslümanın Bir Günü’ adlı 
program düzenlendi. Cami yönetimi ve 

cemaati tarafından desteklenen prog-
ramla ilgili bilgi veren Din Görevlisi Ser-
can Oktar, düzenlenen programla 7-15 
yaş arası kız ve erkek çocuklarımıza va-
kit bilinci içerisinde, Müslümanın gü-
nünü planlı yaşaması gerektiği bilinci, 
onları sıkmadan eğlendirerek öğretil-
mesi amaçlandı. Hz. Peygamber Efen-
dimizin hayatının çizgi film hâlinde an-
latıldığı programda, öğrencilere çeşitli 
hediyeler takdim edildi.

Dietenheim’da aileler yarıştı

Dietenheim DİTİB Selimiye Cami-
inde, ‘Aileler Yarışıyor’ adlı yarışma 

programı düzenlendi. Dinî ve kültürel 
gelişmelere katkı sağlamak, aileler arası 
ve aile içi dayanışma ve kaynaşmayı sağ-
lamak amacıyla düzenlenen yarışmada, 
dereceye giren ailelere çeşitli hediyeler 
takdim edildi. İlk defa yapılmasından 
dolayı ayrıca ilgi gören yarışma, yılda 
iki defa olmak üzere belirli zamanlarda 
devam edecek.




