
PROJE KONUSU: KUR'AN-I KERİM- DİN HİZMETLERİ 
 
PROJE BAŞLIĞI: İKİ KAPAK ARASI, GÖNÜLLERİN İHYASI 
 
PROJENİN MAKSADI: 
 
    Kur'an-ı Kerim, Dinimizin kutsal kitabı, rehberimiz ve  dünyamız ile ahiretimize yön veren bir 
kılavuzdur. İlk zamanlarda, ağaç ve kemik parçaları üzerine, deri ve benzeri malzemelere 
yazılan kitabımız, günümüzde bilgisayar teknolojisi ile lüks kâğıtlara basılarak dağıtılmaktadır. 
Bu arada basımının hızlı, dağıtımının ve satışının ucuz veya ulaşılabilir olması nedeniyle 
evlerdeki Kur'an'ı Kerim sayısı gittikçe artmakta, bu da okunmayan kitap yığınlarına neden 
olabilmektedir.  
     Bu proje ile okunmayan ama hürmeten kitaplık veya dolaplarda saklanan Kur'an'ı Kerimlerin 
bir merkezde toplanarak; cildinde veya sayfalarında yıpranma olanların cilt ve sayfa 
düzenlemesi yapılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 
 
GİRİŞ 
       Her Müslümanın başucu kitabı olan Kur'an'ı Kerim, on dört asırdır yazılması, dağıtımı, 
okunması ve diğer hizmetleri ile hayatımızdaki yerini almıştır. Önceleri, kemik ve ağaç parçaları 
ve deri üzerine yazılmış olan kitabımız, kâğıdın kullanımının yoğunlaşması ile önce el yazısı ile 
son yüzyılın başlarında da bilgisayar teknolojisi sayesinde yazılmaya başlanmıştır. 
      Ülkemizde her evde bir Kur'an'ı Kerim muhakkak vardır. Her Müslüman evinde, okumasını 
bilmese bile, saygısından bir Kur'an'ı Kerim bulundurmaktadır. 
       Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumların bazılarının halen bizim 
halkımız kadar şanslı olmadıkları, Kur'an okuyan çocukların ellerinde ilkel malzeme üzerine 
yazılmış Kur'an'ı Kerim ayetleri bulunduğunu, takip etmekteyiz.  
      Bu proje kapsamında, talep edeceğimiz Kur'an'ı Kerimlerin; bakım ve kontrollerini yaparak, 
ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulacak, böylece bir kenarda atıl durumdaki Kur'an'ı Kerimlerin 
okunması sağlanacaktır. 
 
 HEDEF KİTLE 
      İki hedef kitlemiz bulunmaktadır. 
Birinci grup: Evlerinde fazladan Kur'an'ı Kerim bulunan Müslümanlar. 
      Yıllar önce aldığı kitabın cilt ve sayfalarında yıpranma olması,  yeni bir Kur'an'ı Kerim almış 
olması veya evde bulunan bireylerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda eve Kur'an'ı Kerim almaları 
sebebiyle; bir evde birden fazla kitap bulunabiliyor. 
 Bu proje hayata geçtiğinde, bu kitleden, fazla Kur'an'ı Kerimlerin talep edilmesi 
düşünülmektedir. 
 
İkinci grup: Kur'an'ı Kerim'i satın almak için imkânı kısıtlı olan, henüz Kur'an'ı Kerim’i okuma 
fırsatı elde edemeyen kitlelerdir. 
     Afrika ülkelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin çoğu anılan gruptandır. Kur'an'ı Kerim 
öğrenmeye çalışan minik kardeşlerimizin ellerinde tahtadan yapılmış kalemle yazılmış levhalar 
vardır. (Resim 1) 
Proje sonunda elde edilen kitapları bu ülkelerde bulunan kardeşlerimize ulaştırmak 
hedeflenmektedir. 
 
PROJE YÜRÜTME ORGANLARI 
 
1-) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
 
2-) TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
 
3-) İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ 
 



4-) ULKE GENELİNDEKİ CAMİ GÖREVLİLERİ. 
 
1-) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI:   
        Ülkemizin Din hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan ana kurum olan Başkanlığımız bu 
projenin hayata geçmesinde en önemli aktördür. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan temsilcilikleri ve 
bağlı kuruluşları ile birlikte projeye katkısı çok fazla olacaktır. 
  
2-) TÜRKİYE DİYANET VAKFI: 
        Türkiye Diyanet Vakfı, tüm dünyada etkin hizmetleri olan, organizasyon tecrübesi ve 
güvenilirliği ile bu projenin uygulanması için çok önemli rol üstlenebilir. İhtiyaç sahiplerine 
kurban veya gıda gibi birçok sebepten ulaşması; her yıl milyonlarca kitabı değişik dillerde basıp 
dağıtması gibi çok büyük hizmetler yapmaktadır. 
 
3-) İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ: 
 
      Başkanlığımız taşra teşkilatı merkezi konumunda olan il ve ilçe müftülüklerimiz; projenin ilk 
etabında önemli katkılar sağlayacaktır.  
Toplanan Kur'an'ı Kerimlerin tasnifi, cilt ve sayfa problemi olanların ayrılması. Cilt evleri ve 
matbaaların tedarik edilmesi gibi konularda katkı sağlayacaklardır. 
 
4-) CAMİ GÖREVLİLERİ: 
 
       En büyük yerleşim yerinden, en küçük mezraya kadar binlerce cami ve mescitte görev 
yapan İmam-hatip ve müezzin kayyım arkadaşlarımız projenin başlangıç ayağını oluşturan 
bireyler olarak ön plandadır.  
Cemaatin bilgilendirilmesi, getirilecek Kur'an'ı Kerimlerin ilk elde toplanması ve il-ilce 
müftülüklerine ulaştırılması gibi birçok hizmeti almak cami görevlilerimiz eliyle olacaktır. 
 
PROJE MALİYETİ: 
 
       Gönüllülük esasına dayalı olsa da, girdileri olan bir proje olacaktır. Ancak, yeni bir Kur'an'ı 
Kerim basımında gereken maliyet elbette olmayacaktır.  
Bu projeden beklenen; yeni basılan bir kitapta meydana gelen kağıt, mürekkep, işçilik gibi 
giderler bu proje ile ortadan kalkacak, var olan atıl durumdaki kitapların kullanılması esas 
alınarak verimlilik elde edilmeye çalışılacaktır. 
      Bu projenin uygulama giderleri, kitapların tamiratı ve ana toplanma alanlarına nakliye ücreti 
olması düşünülmektedir. 
 
SONUÇ: 
 
      İsraf, Dinimizin yasakladığı bir davranıştır. Bu dinin temeli olan Kur'an'ı Kerim'i bu israfa 
sebep kılmak daha büyük israftır.  
Evinde birden fazla Kur'an'ı Kerim bulunan kişilerin fazla kitapları, ihtiyaç sahiplerine ulaşması 
için yardımcı olmaları ümit edilmektedir. Bu vesileyle belki de binlerce Müslüman kutsal 
kitabımız Kur'an'ı Kerim'i okuyacak, dünya çapında faydalı bir iş yapılması sağlanacaktır. 

     Her yıl milyonlarca kitabı basmak için hatırı sayılır bir bütçe ayıran Diyanet işleri Başkanlığımız, 
bir nebze olsun bu külfetten kurtulmuş olacaktır. 

     Çok zor şartlarda Kur'an okumaya çalışan dünya Müslümanlarının yüreğine dokunarak, 
sevinçlerine ortak olunmaya çalışılacaktır. 
  
Bu projenin; Devletimize, milletimize ve Dünya Müslümanlarına faydalı olmasını diliyor, 
uygulayıcılarına kolaylıklar temenni ediyorum. 18/10/2019 
 
      Hazırlayan: İbrahim YAVUZTÜRK   / Gölbaşı Müftülüğü/Ankara 

 



 

 


