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DİB Yurtdışı Eğitim Hizmetleri ve UİP
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Kıymetli Kardeşlerim!
60`lı yıllarda başlayan gurbet hayatımızda yarım
asırlık bir zaman dilimini geride bırakmış
bulunuyoruz. Tahta valizlerimizle geldiğimiz bu
ülkelerde, yüce dinimiz İslam`ı yaşama ve yaşatma
gayreti içerisinde bulunduk. Bugünkü gibi
camilerimizin olmadığı dönemlerde kalbimizin
derinliklerinde hissettiğimiz derin bir hüzünle
gazete
küpürleri
üzerinde,
sokaklarda,
stadyumlarda
namazlarımızı
kılmaya,
imkansızlıklar içerisinde çocuklarımıza ihtiyaç
duydukları din eğitimini vermeye çalıştık.
Yalnızdık ama dinimizi sahipsiz bırakmadık.
Aziz Kardeşlerim!
Bizim yıllar önce yaşamış olduğumuz bu sıkıntıları
dünyanın değişik bölgelerindeki din kardeşlerimiz
şimdi misliyle hala yaşamaya devam ediyor.
Hamdolsun, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız,
kadirşinas ve hamiyetperver milletimizin bereketli,
samimi ve ihlâslı katkıları ile Küba’dan
Tanzanya’ya, Filipinlerden Haiti ve Kanada’ya
kadar Müslüman dünyanın her yerinde evsize ev,
yaralıya merhem, dertli ile hemdert olma
bahtiyarlığını yaşıyor.
Evet, Başkanlığımız bir yandan dünyanın her
yerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize el
uzatırken diğer yandan da yurtdışındaki soydaş ve
Müslüman toplulukların dini doğru kaynaklardan
öğrenmelerini sağlayacak eğitim çalışmalarına da
büyük önem veriyor.
Muhterem Kardeşlerim!
Başkanlığımız, geliştirdiği Uluslararası İlahiyat
Programı ile 2006 yılından beri başta Avrupa
olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi
vatandaşlarımızın
yaşadığı
ülkelerde
lise
öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki
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ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde
yükseköğrenim görmelerine imkân sağlıyor.

dini

Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde
ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde öğrenimini
tamamlayan öğrencilerin, yerel dil ve kültür ile
olan yakınlıkları yanında İslam ilahiyatına dair ilmi
birikimleriyle yurtdışı millet varlığımıza rehberlik
yapacaklarına inanıyoruz.
Daha şimdiden mezun olan öğrencilerin bu
ülkelerde din hizmeti ve din eğitimi gibi alanlarda
insanımıza hizmet eder hale gelmeleri, akademik
ve sosyal alanlarda çalışmaları gurur vesilesi
olurken, buradaki toplumumuzun geleceğine
yönelik de bir umut ışığı olmuştur.
Kıymetli Kardeşlerim!
Bütün giderleri Başkanlığımızca karşılanan
Program çerçevesinde hâlihazırda 900 öğrencimiz
Türkiye`mizin en seçkin ilahiyat fakültelerinde
dini yüksek öğrenim tahsil ediyor. Başkanlığımızın
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
yürüttüğü bu önemli hizmetin, gerek İslam’ın
doğru anlaşılması ve anlatılmasında gerekse
Avrupa’daki millet varlığımızın ihtiyaç duyduğu
din hizmeti ile buluşturulmasında önemli bir
boşluğu dolduracağı açıktır.
Şimdiye kadar iki yüze yakın mezun vermiş ve
mezunları Başkanlığımızca sözleşmeli din
görevlisi olarak istihdam edilmeye başlanan
programa 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için
müracaatlar başlamış bulunmaktadır. Başvuru
süresi 10 Nisan 2015 tarihinde sona erecek
Programla ilgili daha geniş bilgi için size en yakın
derneklerimize,
din
görevlilerimize
ve
ataşeliklerimize müracaat edebilirsiniz.
Çalışmalarımızın Rabbimizin rızasına muvafık ve
milletimizin geleceği açısından bereketli olması
niyazı ile “Cumanız Mübarek Olsun” diyorum.
İbrahim ATEŞ
Din Görevlisi

