
25 Kasım 2016 | 25 Safer 1438 — Sayı 94Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş » www.igmg.org

s. 13

s. 14

s. 23

GENEL MERKEZ

“Sonuna kadar eğitim diyoruz.”

KÜLTÜR VE SANAT

Erken Dönem İslam Toplumunda 
Musikinin Yeri

AİLE

Babaları tarafından 
ilgi gören bebeklerin farkı

HASENE 
600 SURİYELİ 
MÜLTECİYE 
ANKARA’DA SICAK 
YEMEK DAĞITILDI

s. 22

Kadınlar Teşkilatı’nın (KT) 25. yılı Avru-
pa’nın dört bir yanından, Avustralya ve Kana-
da’dan yaklaşık beş bin kişilik coşkulu bir kala-
balığın katılımıyla kutlandı.

Etkinliğe IGMG Kadınlar Teşkilatı Başka-
nı Hatice Şahin, KT Kurucu Başkanı Güleser 
Topuz, KT eski Başkanı Zehra Dizman, KT’nin 
kuruluş aşamasından bugüne değin büyük 
emekleri bulunan Amina Erbakan, Brüksel 
Parlamentosu milletvekili Mahinur Özdemir, 
İngiltere’den İslam’ı seçen gazeteci Lauren Bo-
oth, Doğu Türkistan direnişinin sembol ismi 
Rabia Kader, Filipin Buayan Adası Prensesi 
Fatma Afife Gürsoy, KT merkez, bölge ve şube 
başkanları ve idarecileri, KT emektarları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Hatice Şahin, teşkilatın kolay ve zahmetsiz 
bir şekilde bugünlere gelmediğini, Allah’ın izni, 
lütfu ve keremiyle, Allah rızasını gözeterek gece 
gündüz çalışmakla bunun mümkün olduğunu 
söylediği konuşmasında, tüm emektarlara ve 
idarecilere şükranlarını sundu. “Yürekli bir teş-
kilatçının hedefleri, hamleleri yüreksiz, tembel, 
rahatına, nefsine düşkün insanlara ağır gelir.” 
diyen Şahin “Rabbim teşkilatımızı aynı dili 
konuşan, hızınızı frenleyen değil hızınıza hız 
katan, azminizi söndüren değil azminize azim 
katan, ahlaklı, erdemli, adil yöneticilerle donat-
sın.” şeklinde konuştu.

IGMG Genel Sekreterliği tarafından ku-
rumsal ilişkilerin geliştirilmesi, ayrımcılık ve 
ırkçılıkla mücadele gibi alanlarda yapılan ça-
lışmaların bölgelerdeki takibi ve koordinesi-
ni sağlamak amacıyla bölgelerin bulunduğu 
ülkelerde “Ülke masası” adı altında oluşum-
lar kurulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda 
19 Kasım’da Kerpen’de bölgelerin Kurumsal 
İletişim, Tanıtma ve Kültürel Hizmetler ve 
Basın Yayın Başkanlarının katılımıyla yapı-
lan Bölge Çalışmaları Koordinasyon Toplan-

Kadınlar Teşkilatı 25. yaşını 
kutladı

Ülke masaları oluşturulması 
için adımlar atıldı

IGMG Kadınlar Teşkilatı 25. yılını 12 Kasım’da Leverkusen Smidt 
Arena’da düzenlediği İdareciler Günü programıyla coşkulu bir şekilde 
kutladı.

Genel Sekreterlik Bölge Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı (BÇKT) 
19 Kasım’da Kerpen’de yapıldı. 

KADINLAR TEŞKİLATI GENEL SEKRETERLİK 

Güleser Topuz ve Zehra Dizman’ın teş-
kilatın kuruluş öyküsüne ve hatıralarına 
değindikleri duygu yüklü konuşmaları kar-
şısında emektarlar başta olmak üzere pek 
çok katılımcı gözyaşlarını tutamadı. Misafir 
konuşmacıların her birinin farklı bir yöne 
dikkat çektiği konuşmalar ilgiyle dinlenir-
ken, Mahinur Özdemir “Siz siyasetle ilgi-
lenmezseniz, siyaset sizinle ilgilenir. Sizin 
adınıza kararlar alır.” diyerek Müslümanla-
rın yaşadıkları ülkelerin siyasetini bilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. Özdemir “Belediye 
başkanımızla tanışmalıyız, kimler yönetiyor 
seçim programları nedir kesinlikle takip et-
meliyiz.” dedi.

Genel Başkan Kemal Ergün de bir selam-
lama konuşması ile programa iştirak etti. Er-
gün KT’nin 25. yılını kutladığı konuşmasında 
“Bugün içinde yaşadığımız ülkelerde Müslü-
manlara yönelik ön yargı ve şüphe iklimin-
den en çok etkilenen insanlar sizlersiniz. 
Başörtülü Müslüman kardeşlerimize yönelik 
melun saldırılar her geçen gün artıyor. Bizim 
bütün bu nefret dolu saldırılara cevabımız 
kadınlarımızın toplumsal hayata daha çok 
katılımı olacaktır. Irkçılık ve ayrımcılığın 
birinci hedefi olan Müslüman kadınlar, yine 
ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede de en ön 
saflarda yerlerini almalıdırlar.” dedi.  s. 6

tısı’nın ana gündem maddesi “ülke masaları” 
oldu.

Almanya dışındaki ülkelerden grupların 
oluşturularak o ülkelere dair durum tespi-
tinin yapıldığı toplantıda Ayrımcılık ve Irk-
çılıkla Mücadele Derneği FAIR hakkında da 
ayrıntılı bilgi verildi, FAIR ile bölgelerin ortak 
çalışmalar yaparak hem derneğin uluslararası 
boyuta taşınacağı hem de ayrcımcılık ve ırkçı-
lıkla alakalı vakaların kayıt altına alınmasının 
sağlanacağı da vurgulandı.  s. 11

Nice 25 Yıllara  s. 6

• Hadis Günlüğü: Sünnete duyulan ihtiyaç s. 16

• Dua Köşesi s. 16

• Müslüman Öncüler: Hz. Fâtıma s.17

Hayatın içinden

LİNZ

“Tarih ve siyaset ikiz 
kardeştir.”
Linz Bölgesi Wels Şubesi Gençlik Teşkilatı 
(GT) Tarih Sohbeti’nde bir araya geldi.

AVUSTRALYA

Avustralyalı Müslümanlar 
kapılarını misafirlerine açtı
Avustralya Bölgesi Meadow Heights ve Emir 
Sultan Camii Açık Cami Günü etkinliği mü-
nasebetiyle kapılarını misafirlerine açtı. 

BREMEN

KGT’den Gençlik Şöleni
Bremen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı 
(KGT) Bölge Merkezi’nde Gençlik Şöleni dü-
zenledi. 

 s.25 s.18  s.25GÜNEY HOLLANDA

Başkonsolostan El Biruni 
Yurdu’na ziyaret
T.C. Rotterdam Başkosolosu Güney Hollanda 
Bölgesi Rotterdam İskender Paşa Camii ve El 
Biruni Yurdu’nu ziyaret etti. 

 s.19
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12 Kasım’da Kadınlar Teşkilatımızın kuru-
luşunun 25. yılını kutladık. Bugünlere gelme-
mizde çeyrek asırdır ana teşkilatımızla, genç-
lerimizle birlikte gecesini gündüzüne katarak 
yorgunluk, hastalık, dargınlık nedir bilmeden 
çalışan çabalayan kadın idarecilerimizin, ka-
dın gönüllülerimizin emeği ve katkısı takdire 
şayandır. Bu vesile ile bir kez daha kuruluşun-
dan bugüne bu çalışmalarda emeği bulunan 
tüm hanım kardeşlerimi, ablalarımı tebrik edi-
yor daha nice 25 yıllar nasip etmesini Cenâb-ı 
Hak’tan diliyorum. Bu süre zarfında ahirete in-
tikal etmiş emektarlarımıza Allah’tan rahmet, 
hayatta bulunanlara da hayırlı uzun ömürler 
diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. 

Sizlerin açtığı bu yolda kızlarımızın da aynı 
gayret ve kararlılıkla yürüyerek hizmetlerimizi 
bir adım ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. 

Kardeşlerim, 
Avrupa’daki Müslüman toplumun ihtiyaçla-

rını temel alan bir yayın politikası izleyen PLU-
RAL Yayınevimiz tarafından kitaplar çıkmaya 
devam ediyor. Avrupa’daki Türkiye kökenli 
çocukların Türkçe anadillerini öğrenmeleri ve 
sevmeleri hedefiyle hazırlanan Anadilim Türk-
çe hazırlık kitaplarının ilki PLURAL Yayınevi’n-
den çıktı. Yayınevimizin bu ve bunun gibi pek 
çok kitabından istifade etmeliyi bu kitapları di-
ğer Müslüman kardeşlerimize de duyurmalıyız. 

Camiye yapılan saldırılar malesef artık 
olağan haberler hâline geldi. Son dönemlerde 
ise terör örgütü PKK’nın camileri hedef alan 
eylemlerini duymaktayız. Son olarak Alman-
ya’nın Stade şehrinde kimliği belirlenemeyen 
kişiler bir caminin camlarını kırarak duvarla-
rını yasaklı terör örgütü PKK’nın renkleri ile 
boyayarak çeşitli sloganlar yazdılar. PKK sem-
patizanları terörist faaliyetlerini Avrupa’da bil-
hassa da Almanya’da artırmıştır. İşin daha da 
vahimi gözü dönmüş bu insanlar camileri he-
def almakta bir beis görmemektedirler. Türkiye 
kökenlilere ait camiler gün geçtikçe daha da sık 
bir şekilde PKK mensuplarınca düzenlenen sal-
dırıların hedefi oluyor. Oysaki şu bir gerçektir-
ki kim terörü desteklerse en büyük zararı yine 
kendisi görmektedir. Teröristler savaşlarını 
Almanya sokaklarına da taşırken Almanya dı-
şındaki yaşanan gelişmeleri de ülkeye taşımak-
tadır. Hâlihazırda İslam düşmanı aşırı sağcıla-
rın ve hoşgörü yoksunu kesimlerin irili ufaklı 
saldırıları nedeniyle sıkıntılı zamanlar yaşayan 
camilerin bir yandan da  PKK terörünün hede-
fi olması Türkiye kökenliler başta olmak üzere 
Almanya’daki tüm Müslümanları fazlasıyla en-
dişelendirmektedir. Bu nedenle Federal İçişleri 
Bakanı başta olmak üzere tüm yetkilileri konu-
yu hasssasiyetle  takip etme ve gerekli adımları 
atma çağrısı yapıyoruz. 

Selam ve dua ile
Kemal Ergün
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Yine bir cami saldırısı Münihliler mültecilerle 
aralarına duvar örüyor

“Yeşiller Partisi’nin din 
politikası anayasaya aykırı”

İsrail meclisinde ezanlı protesto

Avrupa’da camilere yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son saldırı haberi 
Fransa’nın güneybatısında bulunan Châteaudun Camii’nden geldi.

Almanya’nın Münih kentinin Neuperlach bölgesinde mülteci yurdunun bulunduğu 
bölgeye mahalle sakinlerinin isteği üzere dört metrelik bir duvar örülüyor.

Yeşiller Partisi Münster’de gerçekleştirdiği kurultayında ülkede faaliyet gösteren 
bazı İslami kuruluşların “dinî kuruluş” sayılmadığını öne sürdü. 

İsrail, ezanın gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı öngören yasayı erteledi. Ezan okuma yasağı önergesine 
tepki olarak Arap milletvekili İsrail Parlamentosu’nda ezan okudu. 

FRANSA ALMANYA 

ALMANYA 

İSRAİL

Fransa’nın güneybatısında bulunan ve 
İslam Toplumu Millî Görüş’e bağlı olarak fa-
aliyetlerini sürdüren Châteaudun Camii’ne 
İslamofobik saldırı gerçekleştirildi. Caminin 
giriş bölümünde bulunan ve masaların üzeri-

Münih’te henüz daha mülteci yurduna 
taşınmamış 160 mültecinin gürültü yapması 
endişesiyle dört metrelik duvar örülmeye baş-
landı. Belediye ile bir anlaşmaya varamayan 
yedi mahalle sakininin İdari Mahkemeye baş-
vurmasıyla başlayan olayda mahkeme mahalle 
sakinlerini haklı bularak duvarın yapımına izin 
verdi. Duvar yapımı ile ilgili Hristiyan Demok-
rat Birliğinden (CSU) Thomas Kauer duvarın 
mültecilere yönelik yapılmadığını, gürültüye 
karşı korunma amaçlı inşa edildiğini savundu. 

Öte yandan duvara, 14 Kasım Pazartesi’yi 

Yeşiller Partisi Münster’de gerçekleştir-
diği Federal Delegeler Kurultayı’nda Alman-
ya’daki dört büyük İslami kuruluşun dinî bir 
kuruluş olmadığını iddia ederek, bunları dinî 
kuruluş olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. 

Yeşiller Partisi sözcülerinden Volker Beck 
kimliğini dinden değil, geldiği ülkenin siya-
setinden alan çatı kuruluşlarının dinî cema-
atler ile alakasının olmadığını iddia ederken, 
parti programında din konusuna ilişkin daha 
birçok başlık dikkat çekti. Yeşiller Partisi, sağ-
cı popülistler ve İslamcı fanatiklere karşı aynı 
oranda karşı durulmasını, sivil toplum ve 
demokrasi için devletin dinî cemaatler ile iş 
birliğine bazı kriterlerin getirilmesini ve dev-
letin dinî cemaatler ile iş birliği yapması şar-
tının dinî cemaatlerin anayasayı tanımaları 
ve herkesin temel haklarını kabul etmeleriyle 
mümkün olacağını savunuyor. Parti ayrıca 
İslami cemaatlerin, anayasanın şartlarını ye-
rine getirdikleri sürece “dinî cemaat” olarak 
tanımlanmalarında bir sakınca görmüyor. 

Konuyla ilgili bir basın açıklamas yapan 
IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş Yeşiller 
Partisi’nin din politikasının anayasaya aykırı 
olduğunu ve Müslümanlara karşı ön yargıları 
alevlendirdiğini ifade etti. Yeşillerin politi-
kasının din ve devlet ilişkilerini düzenleyen 
hukuka bir saldırı olduğunu söyleyen Altaş 
eyalet hükûmetleri tarafından görevlendiri-
len uzmanların raporuna göre; büyük İslam 

İsrail, gürültü kirliliğine neden olduğu ve 
insanları özellikle de turistleri rahatsız ettiği 
iddiasıyla camilerde hoparlörle ezan okunma-
sını yasaklamaya çalışıyor. İsrail’de yayın yapan 
Kanal 10 televizyonunun haberine göre parla-
mentodaki muahafazakâr Yahudi partilerinden 
Yahudot HaTora’nın (Birleşik Tevrat) ezanın 
hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına 
itiraz etmesi üzerine genel kurulda yapılması 

karşı çıkan Arap Milletvekili Talib Ebu Arar ise 
tepki olarak İsrail Parlamentosu’nda kürsüden 
akşam ezanını okudu. Filistin medyasında ko-
nuyla ilgili paylaşılan videoda Ebu Arar ezan 
okurken fanatik Yahudi milletvekillerinin tepki 
gösterdiği görülüyor. Ebu Arar, tepkilere aldırış 
etmeden ezanı sonuna kadar okuduktan sonra 
kürsüden ayrılıyor. Filistinlilerin ve İslam âlemi-
nin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de 

ne kimliği belirsiz kişiler domuz bacağı bırak-
tı. Öğlen namazı için camiye gelen cemaatin 
durumu fark etmesiyle jandarmaya haber ve-
ren yetkililer buna benzer başka bir saldırının 
iki yıl önce tekrar yaşandığına dikkat çekti. O 
dönem caminin duvarlarına evinize dönün 
gibi ırkçı ifadeler yazıldığı belirtildi. 

Konuyla ilgili konuşan IGMG Güneybatı 
Fransa Bölgesi Kurumsal İletişim Başkanı Fa-
tih Sumar jandarmanın olay yerinde gerekli 
incelemeyi yaptığını ve üzerinde parmak izi 
olabileceği gerekçesiyle domuz bacağına el 
koyduğunu belirtti. Cami yetkililerinin şikâ-
yeti üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma 
başlattı. 

salıya bağlayan gece saldırı yapıldığı bildirildi. 
Münih Polisi, duvarın üzerine “Katıksız ırkçılık” 
(Rassismus Pur) ve “Irkçılığa karşı” manalarına 
gelen yazılar yazıldığını açıkladı. Savcılığın, sal-
dırganlar hakkında soruşturma başlattığı bildi-
rildi. 

Duvarın, kentte artık mülteci istenmediğini 
simgelediğini söyleyip destekleyenler olduğu 
gibi, 3,5 metre yüksekliğinde olan Berlin du-
varından daha yüksek olan duvar için kentin 
utancı olduğunu ifade ederek duvar yapımına 
karşı çıkanlar da bulunuyor. 

dinî cemaatlerinin anayasaya göre dinî bir 
cemaat özelliği taşıdığını onayladığını hatır-
lattı. “Peki Yeşiller ne yapmıştır? Genel parti 
kongrelerinde bunun böyle olmadığına ka-
rar vermiştir. Peki neden? Koşullar yerine 
getirilmediği için. Hangi koşullar? Tabii ki 
anayasamızda yer almayan, kurmaca koşul-
lar.” diyen Altaş, Yeşiller Partisi’nin bu tutu-
muyla ırkçı ve popülistlerin ekmeğine yağ 
sürdüğünü ve Müslümanlara karşı ön yargı-
ları alevlendirdiğini ifade etti.

Altaş sözlerine şöyle devam etti: “An-
laşılan o ki Yeşiller anayasada bulunan din 
ve anayasanın rekabet içinde olmadıklarını 
ortaya koyan maddelerden pek de memnun 
değiller. Güven vermek ve seçimleri kazan-
mak isteyen partilerden en azından politika-
larını anayasamıza dayandırmaları ve keyfî 
tutumlar sergilememeleri beklenirdi. Ana-
yasamız din özgürlüğünü teminat altına alıp 
inançlı insanları hükûmet müdahalesinden 
korurken, Yeşiller bu anayasal haktan kimin 
istifade edeceğine karar verebileceğini san-
maktadır. Böylece siyasi bir parti gerçekten 
de kendini karar mercisi olarak görmekte 
ve dinî cemaatlerin özerklik haklarını elle-
rinden almaktadır. Yeşiller Partisi din po-
litikasını tüm partiyi kendi ön yargılarına 
alet edebileceğini düşünen münferit kişilere 
göre değil, somut olgulara göre yönlendir-
melidir.”

beklenen oylamanın ertelendiği bildirildi. Ya-
hudot HaTora Partisinden olan Sağlık Bakanı 
Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden okun-
masının yasaklanmasının Yahudi ritüellerine de 
dokunacağını savundu ve yasa tasarısını kabul 
etmeyeceklerini bildirdi. Ayrıca Yahudi Şas Par-
tisi, Yahudi Kulanu Partisi ve Birleşik Arap Liste-
si de yasaya karşı çıkacaklarını açıkladı. 

İsrail’in uygulamak istediği ezan yasağına 

birçok kez gündeme gelmiş ancak o dönemler 
gerekçe olarak ezanın dinî içeriği gösterilmişti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 
ezanın gürültü yaparak insanları rahatsız et-
tiğini ve bundan ötürü yasayı desteklediğini 
açıkladı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmed bin Hilli ise bir açıklamada bulunarak 
yasağın çok tehlikeli ve kışkırtıcı olduğunu vur-
guladı. 

“Aşırılıkla mücadelede 
duyarlı hareket edilmeli.”
Almanya’nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’un Alman-
ya’da radikal dinci gruplara yönelik yapılan operasyonlarda ölçülü olunması gerek-
tiğini söylemesi tepki görürken, IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş Bakan Özoğuz’a 
yapılan abartılı eleştirilere dikkat çekerek aşırıcılara karşı mücadelede iyi düşünü-
lüp duyarlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

ALMANYA

Almanya’nın Göç ve Uyumdan Sorumlu 
Devlet Bakanı Aydan Özoğuz “Gerçek din” adlı 
selefi grubuna düzenlenen geniş çaplı operas-
yondan sonra yaptığı açıklamada operasyonla-
rın ölçülü bir çerçevede yürütülmesi gerektiği-
ni, aksi takdirde bu tür operasyonların camilere 
keyfî müdahale olarak algılanabileceğini ifade 
etti. 

Özoğuz’un açıklamalarına tepki gösteren 
Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri 
Peter Tauber  “İslamcılara karşı ölçülülük değil, 
yasaların en sert biçimde uygulanması gereki-
yor. Özoğuz yürüttükleri mükemmel çalışma 
için güvenlik birimlerimize teşekkür edeceği 
yerde onlara bir darbe vuruyor.” dedi.

Bavyera Eyaleti’nin Hristiyan Sosyal Birlik 
Partili (CSU) İçişleri Bakanı Joachim Herrmann 
ise Özoğuz’un uyarısının tamamen yanlış oldu-
ğunu ifade ederek söz konusu birimlerin keyfî 
hareket ettiğini ima etmenin Almanya’nın gü-
venliğini temin edenlere karşı büyük bir itimat-
sızlık yarattığını vurguladı. Özoğuz’un açıkla-
maları polis sendikası tarafından da eleştirilere 
maruz kaldı. Sendika Başkanı Rainer Wendt 
Özoğuz’un İçişleri Bakanını ve güvenlik birim-
lerini sırtından vurduğunu iddia etti. 

Gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşılmak 
istemediğini açıklayan Özoğuz güvenlik birim-

lerine itimadının tam olduğunu, radikal sele-
fizme indirilen her darbenin dinî radikalizmle 
mücadele açısından çok önemli olduğunu be-
lirtti. Özoğuz ayrıca operasyonların gençlerin 
radikalleşmesini tek başına engelleyemeyece-
ğini, bunun önüne geçmek için daha kapsamlı 
çalışmalar vurguladı. 

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş Bakan 
Özoğuz’un tepki çeken açıklamalarına yöne-
lik bir basın açıklaması yaptı. Altaş “Aşırıcılara 
karşı mücadelede çok iyi düşünülüp öyle ha-
reket edilmeli, olumlu ve olumsuz neticeler iyi 
tartılmalıdır. Aksi hâlde aşırıcıların eline koz 
verilmiş olur. Sayın Özoğuz’a yapılan eleştiriler 
apaçık popülizmdir.” dedi ve bakana yapılan 
abartılı eleştirileri anlamanın mümkün olmadı-
ğını vurguladı. Altaş yasağın yerinde olduğunu 
lakin pratikteki uygulamada hassas olunması 
gerektiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam 
etti: “Aşırıcıların kendilerine mensup bulunan 
insanları, dışlandıkları ve kendilerine zulme-
dildiği iddiasıyla galeyana getirdiği bilinen bir 
gerçektir. Bu hissiyatın güçlenmesine müsaade 
edilmemelidir. Meseleye bilimin geliştirmiş ol-
duğu metotlarla yaklaşılmalıdır. Belli ki Sayın 
Özoğuz’u eleştirmek için fırsat kollayan kesim-
ler Bakan’ın açıklamalarından kendilerine mal-
zeme çıkarma uğraşındadırlar.”
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14 KASIM

16 KASIM

Almanya’nın Dresden kentinde Fatih 
Camii’nin yakınlarında bulunan saha 
dağıtım kutusuna, ışık kulesine ve bir 
şantiye girişine ırkçı ve İslamofobik 
söylemlerin yazıldığı tespit edildi. Gece 
vardiyesinde bulunan polisler tarafın-
dan tespit edilen yazıların video görün-
tüleri incelendi. Video görüntüsünde 
mavi eşofmanlı 25-30 yaşlarında bir 
erkeğin yazıları yazdığı görülüyor. Geç-
tiğimiz eylül ayında Fatih Camii’ne ve 
bir kongre merkezine art arda el yapımı 
patlayıcı ile saldırı gerçekleştirilmişti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da oy-
nanan Yunanistan-Bosna Hersek ma-
çında Yunan taraftarların Sırpların 
Boşnaklara nefret söylemi olarak kul-

landığı “Noz, zica, Srebrenica” yani bı-
çak, tel ve Srebrenitsa yazılı bir pankart 
açmaları tepkilere neden oldu. Konuyla 
ilgili açıklamada bulunan Yunanistan 
Futbol Federasyonu, taraftarları adına 
Bosna-Hersek halkından özür diledi ve 
yapılanın kabul edilir bir yanının olma-
dığını, Yunan halkının düşüncelerini 
temsil etmediğini ve Yunan misafirper-
verliğine aykırı bir davranış olduğunu 
ifade etti. Uluslararası Futbol Federas-
yonları Birliği (FIFA) da konuyla ilgili 
bilgilerin toplandığını ve sürecin analiz 
edildiğini kaydetti. Bosna-Hersek’te 
1995 yılının temmuz ayında Srebrenit-
sa’da yaşanan soykırımda en az 8 bin 
Boşnak erkek Sırplar tarafından katle-
dilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hol-
lande Paris’te 13 Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen terör saldırıları sonra-
sında başlatılan olağanüstü hâl uygu-
lamasının, ülkeye yönelik terör tehdidi 
yüzünden gelecek yıl nisan ve mayıs 
ayında düzenlenecek iki turlu cumhur-
başkanlığı seçimlerine kadar uzatılaca-
ğını bildirdi. Hollande, “Terör tehdidine 
karşı olağanüstü tedbirleri alma ihtiya-

cımız bulunuyor. Ayrıca gelecek hafta-
larda seçim kampanyaları başlayacak. 
Toplantılar ve gösteriler düzenlenecek. 
Hükûmetin olağanüstü hâlin uzatılması 
ile ilgili sunacağı teklif Parlamentoya su-
nulacak.” dedi. 

T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Ke-
mal Başa, 1978 doğumluların askerlik 
yükümlülüklerini 1000 euro ödeyerek 

yerine getirebilme haklarını yıl sonuna 
kadar kullanmaları gerektiğini hatırlata-
rak, “1978 doğumlular için yıl sonuna 
kadar randevuyu kaldırdık” açıklaması 
yaptı. Başkonsolos Başa, herhangi bir 
neden dolayısıyla askerlik sorununu hal-
ledememiş olanlar için 31 Aralık’ın son 
gün olduğunu belirterek, “Lütfen bu grup 
içindeki vatandaşlar haklarını kullanarak 
bunu değerlendirsin.” diye konuştu.

15 KASIM
Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki Suudi 
Rayuf Alhumedi geçtiğimiz eylül ayında 
sosyal medya ve mesajlaşma programla-
rında sıkça kullanılan emojilerde başörtü-
lü sembollerin de olması için bir kampan-
ya başlattı ve gerekli mercilere başvurdu. 
Emojiler ile ilgili sorumlu olan Evrensel 
Kod Konsorsiyumu aralarında başörtülü 
kadının da bulunduğu 56 emojiyi onayla-
dı. 2017 yılında akıllı telefonlarda kullanı-
lacak olan emojiler arasında Alhumedi’nin 
emojisi de bulunuyor. Alhumedi konsor-
siyumda gerçekleştirdiği sunumunda 
başörtüsünün yalnızca Müslüman kadın-
ların değil, Ortodoks Yahudilik ile Katolik 
ve Ortodoks Hristiyanlık’ta da önemli bir 
sembol olduğunu vurguladı.

Muğla’da yaşayan ve su altında yaptıkla-
rı seramik ve heykel sergileri ile bilinen 
UWAW (Sualtı Sanat Çalışmaları) grubu 
üyeleri bu kez Akdeniz’i geçerken yaşamı-
nı yitiren mültecilere dikkat çekti. Sanat-

çılar suyun altına “Akdeniz’de bir yerde 
su altında kalan nefesler” adlı bir çalışma 
başlatarak ağızdan çıkan hava kabarcık-
larını stilize eden cam baloncuklardan 
oluşan eserler yaptı. Su altına yerleştirilen 
baloncuklarla Akdeniz’i geçerken canları-
nı yitiren mültecilerin son nefesleri, hay-
kırışları ve isyanları anlatılmaya çalışıldı. 
Ancak eserlerin suyun altına yerlerleştiril-
diği nokta UWAW tarafından açıklanmadı.

Almanya Federal Kalkınma Bakanı Gerd 
Müller (CSU), Afrikalı erkeklere hakaret 
içeren sözleri için özür diledi. Müller, 2 
Kasım’da “Afrikalı bir kadın 100 dolar ka-
zanıyorsa 90 dolarını eve getirir. Afrikalı 
bir adam 100 dolar kazanırsa 30 dolarını 
eve getirir. Gerisiyle ne yapar hepiniz bi-
liyorsunuz. Alkol, kadın ve uyuşturucu.” 
şeklinde konuşmuştu. Müller, bütün Afri-
kalı erkekleri aynı kefeye koyduğu bu söz-
leri için resmî ziyarette bulunduğu Fas’ta 
özür diledi.

Başörtülüler yine hedef oldu
ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde iki başörtülü Müslüman kız öğrenci saldırıya uğrarken, İsviçre’de ise benzer bir saldırı tramvayda çok sayıda kişinin gözü önünde gerçek-
leşti. 

İSLAM DÜŞMANLIĞI

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki San 
Diego ve San Jose Devlet Üniversitelerinde 
başörtülü iki Müslüman kız öğrenci İsla-
mofobik saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye 
göre ilk olay San Diego Devlet Üniversite-
sinde yaşandı. Üniversite polisinden yapılan 
açıklamaya göre iki erkek öğrenci “inancı 
ve başkanlığa seçilen Donald Trump hak-
kındaki yorumları” nedeniyle Müslüman 
bir kız öğrenciyi taciz etti. Olayın okulun 
otoparkında gerçekleştiği ve zanlıların 18 
yaşındaki kızın aracını da gasp ederek kaç-
tıkları kaydedildi. Tacizin sözlü gerçekleşti-
ği ve öğrencinin herhangi bir fiziksel zarara 
uğramadığı açıklandı. Üniversite Rektörü 

gittiğini belirtti. Altun, olayın nefret suçu 
olduğunu ve Donald Trump’ın başkanlığa 
seçilmesinden bir gün sonra yaşandığına 
dikkat çekti ve suçluların bulunmasını iste-
di. Okulun Müslüman Öğrenciler Derneği 
Başkanı Doaa Abdelrahman ise saldırının 
Trump’ın seçim kampanyasıyla bağlantılı 
olduğunu ve ABD’de ırkçılığın her zaman 
var olduğunu lakin Trump ile körüklendiği-
ni vurguladı. 

İsviçre
İsviçre’in Basel kentinde bir tramvayda 

bir grup genç başörtülü Müslüman bir kadı-
na önce hakaret etti daha sonra ise saldırdı. 
34 yaşında olan Türk kökenli Müslüman ka-
dın camiden çıkıp annesiyle birlikte tram-
vaya bindiğini ve tramvayda bir grup genç 
tarafından hakarete ve şiddete maruz kal-
dığını ifade etti. Kadın, saldırganların ba-
şörtüsünü çektiğini ve olay esnasında tram-
vayda birçok kişinin bulunduğunu lakin 
kimsenin yardım etmediğini belirtti. Olayın 
şokundan polise üç gün sonra başvurduğu-
nu ifade eden kadın dilekçesinin polis tara-
fından geç başvurulduğu ve saldırganların 
bulunamayacağı gerekçesiyle kabul edil-
mediğini söyledi. Ayrıca tramvay şirketinin 
video görüntülerini 48 saat sonra sildiği, 
dolayısıyla saldırganların bulunmasının zor 
olacağı polis tarafından aktarıldı. 

Elliot Hirshman saldırıyı kınayarak nefret 
suçunun kampüsteki birlik ve beraberlik ru-
huna zarar vereceği uyarısında bulundu ve 
polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını 
açıkladı. 

Diğer bir olay ise San Jose Üniversitesi’n-
de yaşandı. Türk kökenli psikoloji öğrencisi 
Esra Altun olayla ilgili gazetecilere yaptığı 
açıklamada kendisinin otoparkta aracına 
binmek üzereyken bir saldırganın arkasın-
dan gelerek başörtüsünü ve saçını çektiğini 
söyledi. Olay esnasında nefes almakta zor-
landığını ve mücadele ederek saldırgandan 
ancak kurtulabildiğini anlatan Altun sal-
dırganın daha sonra hiçbir şey söylemeden 

FAIR’e başvurun! 

Müslümanlara yönelik saldırılar 
gün geçtikçe artıyor. Bu bağlam-
da sizlere ya da tanıdığınız her-
hangi bir Müslüman’a karşı olası 
bir saldırı ya da ayrımcılık/ırkçılıkla 
alakalı bir konu ile karşılaşıldığı tak-
dirde FAIR international derneğine 
başvurarak yardım talep edebilir, 
şikâyetlerinizi iletebilir, bu saldırı-
ların kayıt altına alınmasına katkı 
sağlayabilirsiniz. 

FAIR irtibat bilgileri: 
Telefon: +49 221 474449-10 /17 
Mail: info@fair-int.de 
www.fair-int.de
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“25. yıl yüreklerin yüreklere dokunuşunun sonucudur.”
IGMG Kadınlar Teşkilatı 25. yıl İdareciler Günü 12 Kasım’da Leverkusen Smidt Arena’da yapıldı.   İlknur Küçük

KADINLAR TEŞKİLATI 

Kadınlar Teşkilatı (KT) 25. yılı münasebetiy-
le düzenlediği etkinliği yaklaşık beş bin kişilik 
bir katılımla gerçekleştirdi. KT Avrupa 2015 
Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması Birincisi Ne-
sibe Zümra Ergün’ün Kur’an tilavetiyle açılışı 
yapılan program pek çok değerli ismi ağırladı. 

Etkinliğin ilk konuşmasını Kadınlar Teşkila-
tı Kurucu Başkanı Güleser Topuz yaptı. “19 yıllık 
hasret, sevgi ve heyecan dolu selamlarımla siz-
leri selamlıyorum.” diyerek konuşmasına baş-
layan Topuz, 1979 yılında Millî Görüş ile tanış-
masıyla başlayan süreci anlattı. “Esma Erdener, 
Şadiye Girgin, Zehra Dizman, Cahide Yılmaz ve 
uzak bölgelerdeki hatibe kardeşlerimizle yola 
çıktık. Gittiğimiz her yerde kadınların İslam’a 

ra Dizman KT’nin kuruluş tarihcesini anlattı: 
“Her bir başkanımız ve yürütme kurulumuz 
her yapılanın üzerine bir şeyler ekledi ve bu-
günlere ulaştık. Fevc fevc o günlerde nasıl kar-
deşlerimiz yanımızdaysa bugün de yanımızda-
lar. Onlar olmasaydı bugünlere gelinmezdi. Bu 
davada biz de varız derken, maksadımız, sadece 
hizmette yarıştır. Bizler, bu aziz davanın yükü-
nü erkek kardeşlerimizle birlikte sırtladık. Bu 
yükü paylaşırken ekip ruhuyla çalıştık; bundan 
böyle de aynı ruhla çalışmaya devam etmeliyiz. 
‘Biz bir aileyiz.’ bilinciyle, çocuk, genç, yetişkin-
ler olarak gayretlerimizi daha da arttırmalıyız. 
Çünkü, modernizm ve popüler kültürün yıkıcı 
etkisi, Müslüman toplumu alabildiğince kimlik 
erozyonuna maruz bırakıyor. Bundan dolayı, 
Millî Görüşçü Müslümanlar olarak, moderniz-
min parıltılı dünyasına ve gayr-i İslami âdetlere 
teslim olmayalım.” Dizman, çocukların ve aile 
hayatının davaya hizmette engel olmadığını ve 
olmaması gerektiğini örnekleriyle aktardı. 

KT Başkanı Hatice Şahin, “Bugün burada, 
geçmişi yâd etmek, geleceği tasavvur etmek için 
bir araya geldik. Ümitle geleceğe bakmak için 
koşarak geldik. Heyecanınıza heyecan katıp, 
gelecek nesillerimize, teşkilatımızın ne zorluk-
larla bugünlere geldiğini hatırlatmak istiyoruz. 
Kıymetini bilerek, bu davaya daha güzel, canla 
başla azimle gayretle sahip çıkmaları gerektiğini 
vurgulamak istiyoruz. Niyetimiz hayır, akibeti-
miz hayır olsun inşallah. Her biriniz hakkında 
destanlar yazılmalı. Tarihe imza atan sizlerin 
öyküleri, gelecek nesillere hakkıyla aktarılmalı.” 
diyerek konuşmasına başladı.

Daha çok kişinin hizmetlerden istifade et-
mesi için 37 bine çıkan üye sayısının artırılması 
gerektiğini söyleyen Şahin konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bir adım öne çıkabilecek cesareti-

olan aşkını gördük.” diyen Topuz en büyük des-
tekçisi olarak nitelediği Amina Erbakan’a teşek-
kürlerini iletti. Topuz “Uzaklara gidemesek de 
el ele dokunamazsa da yürek yüreğe dokunmalı 
şiarıyla hareket ederek ‘Gelecek neslimizi tehli-
keler bekliyor. Avrupa’da kadınları harekete ge-
çirmemiz lazım.’ diyerek adımları attık.” dediği 
konuşmasında o dönemlerdeki karşılaştıkları 
sorunları anlattı. Topuz konuşmasının ardın-
dan salondaki emektarları sahneye davet etti. 
Güleser Topuz’un konuşması salonda manevi 
ve duygu yüklü bir ortam oluştururken katılım-
cıların çoğu gözyaşlarını tutamadı. 

“Biz bir aileyiz.”
Güleser Topuz’dan başkanlığı devralan Zeh-

miz olmalı, haksızlığa, zulme ve zalimlere kar-
şı dimdik onurlu olmalı, müminlere karşı ise 
merhametli olmalıyız. Doğudaki kardeşimizin 
ayağına batan dikeni batıda hisseden bir toplu-
luğuz Elhamdülillah. İhlasla, samimiyetle baş-
lanan bu yolda dün tohumlar atıldı, büyütüldü 
ve meyveler vermeye başladı. Şimdi yeniden 
tohumlar saçılıyor. Büyüklerimiz başlarken bu 
yola, ‘Bir işteki muvaffakiyet, o işe başlarken 
çekilen besmeledeki ihlas kadardır.’ demişler ve 
buna yürekten inanmışlar. Teşkilatımızın her 
türlü hizmetinde Kadınlar Teşkilatı mensupları 
olarak, üzerimize düşen görevleri hakkıyla ye-
rine getirdik. Cömertliğinizle, fedakârlığınızla, 
desteklerinizle, anneliğinizle, hanımefendili-
ğinizle Hz. Hatice validemizi andırıyorsunuz, 
iffetinizle Hz. Meryem’i. Tevekkülünüzle, tes-
limiyetinizle Hz. Hâcer’i andırıyorsunuz, Sab-
rınızla Hz. Asiye’yi. Vefanızla, Hz. Fâtıma’yı ha-
tırlatıyorsunuz, ilme olan aşkınız, tutkunuz ve 
dirayetinizle Hz Âişe validemizi. Çabanızla, gay-
retinizle, cihadınızla ve kahramanlığınızla, Hz. 
Nesibe’yi andırıyorsunuz, takvanızla Hz. Râbi-
atül-Adeviye’yi. Ne mutlu görevinin bilincinde 
olanlara. İnsanın, eşyanın, maddenin, zamanın, 
mekanın hakkını bilenlere, verenlere, hakkı üs-
tün tutanlara. Ne mutlu görevini hakkıyla idrak 
edip, eda edenlere.” 

Siyasetle ilgilenin
Belçika’nın ilk başörtülü ve en genç mil-

letvekili olan Mahinur Özdemir de mikrofona 
gelen isimlerden oldu. Özdemir “Karşılaştığınız 
engeller ne kadar büyük olursa olsun o engelleri 
aşmanın tek bir yolu var. Ondan daha güçlü ol-
mak, sabretmek ve başarmak. Ve tabii ki nasip! 
Önemli olan kırıp dökmeden, zarar vermeden 
muvaffak olabilmek. Benim hikâyem de bazen 
benzerliklerin bazen de farklılıkların arasında 

İSLAM TOPLUMU
www.igmg.org | uyelik@igmg.org |            igmgorg

Bollukta ve darlıkta her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yaşamak ve yaşatmak için

IGMG üyeliği
“aidiyetimin gereği”

✓ Aidiyet ve Mensubiyet bilincini oluşturmak

✓ Şuurlu bir İslam Toplumu inşa etmek

✓ Yaşadığımız coğrafyada kimliğimizi  korumak

✓ İnsanlarımızın bireysel hak ve hukukunu savunmak

✓ Müslümanların kurumsallaşması ve  kurumsal bütünlüğünün devamını sağlamak 

 

20 Yıl
ve
üzeri

Yıl
ve
üzeri10



camia | 25 Kasım 2016 Genel Merkezimizden 7|

geçen mücadelelerle dolu.” diyerek başladığı 
konuşmasında siyasete atılmaya nasıl karar ver-
diğine ve vekil seçilene kadar ve vekil seçildik-
ten sonra yaşadığı zorluklara değindi. 

Ermeni soykırımını kabul etmediği için par-
tisinden ihraç edilen politikacı şöyle konuştu: 
“Şunun farkına vardım, mücadele ettikçe ken-
dinize bir zırh ediniyorsunuz. Biz mücadeleye 
devam edeceğiz. Mecliste olsun, sivil toplum 
olarak olsun her daim dimdik ayakta duracağız. 
Sizler bu ülkelerin, yaşadığınız ülkelerin vatan-
daşısınız. Katkı sağlıyorsunuz, o ülkeler bizim 
de ülkemiz. Başınızı dik tutun ve sağlam durun. 
Siz birlikte daha güçlüsünüz, bunu da unutma-
yın. Bu ülkelerin vatandaşıysak bizim de söy-
leyeceklerimiz olmalı. Ve elbette zorluk vardır, 
ancak sabırla bunların üstesinden gelebilirsiniz. 
Yaptığınız işi güzel yaptığınızda, insanlar belirli 
bir müddet sonra kıyafetinize değil yaptıkları-
nıza bakıyor. ”

Doğu Türkistan kanayan yara
KT’nin 25. yıl kutlamasında zulüm gören 

mazlum halklar da unutulmazken Doğu Tür-
kistan’daki Uygur Türklerinin sembol isim-
lerinden Rabiya Kader programın büyük ilgi 
gören isimlerinden oldu. “Kardeşlerim, canla-
rım” diyerek haziruna hitap eden Kader “Bu-
gün sizlerle konuşuyorum ancak 20 milyonun 
üzerinde Doğu Türkistan’daki kardeşlerime 
konuşamıyorum.” dedi. Kader “Genç kızların 
başörtüleri saçlarıyla beraber çekilip yolunuyor. 
Çocuklarını dinî terbiye ile terbiye etmek iste-
yen aileler hapse atılıyor, namaz kılmak yasak. 
65 yıldır süregelen bu zulüm ve işkence sürecin-
de 1 milyon 200 bin Müslüman kardeşimiz şe-
hit edildi.” sözleriyle bölgedeki zulme değindi. 
Kendisine ve ailesine yönelik uygulanan yıldır-
ma politikalarına da dikkat çeken Kader ölene 

kaçı sizin gibi aktivitelere katılıyor. Yani sizin 
konumuza ulaşamıyorlar. Allah onun sevgisi-
ne götüren işlere öncülük edenleri sever. Bu 
nedenle sizler seçilmiş değerli insanlarsınız. 
Gülümsemek sadakadır. Tüm Almanlara, Fran-
sızlara, Hollandalılara gülümseyin.”

“Toplumsal hayata katılın.”
Genel Başkan Kemal Ergün, kadınların teş-

kilattaki emeklerine dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında, emektarlara teşekkür etti. Nisâ 
suresinin 124’üncü âyet-i kerîmesindeki salih 
amel ifadesi üzerine açıklamalarda bulunan Er-
gün, “Bizler İslam Toplumu Millî Görüş Teşki-
latının mensupları olarak inanıyoruz ki, resmî 
olarak 25. yılını dolduran ama kökleri 25 yıldan 
çok daha ötesine uzanan teşkilatımızın kadın-
larının; bu topraklarda İslam dini yaşansın, ge-
lecek nesiller İslam kültürünü, örfünü, âdetini 
unutmasın, İslam ahlakı bu topraklarda da neş-
vünema bulsun, binlerce yıllık İslam medeniye-
ti güzelliklerini buralara da yansıtsın niyetiyle 
gece gündüz demeden sarf ettikleri emeklerin, 
ailece fedakârca katlandıkları meşakkatlerin 
her biri Allah’ın izniyle bu salih ameller zümre-
sindendir.” dedi. 

Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün 
içinde yaşadığımız ülkelerde Müslümanlara yö-
nelik ön yargı ve şüphe ikliminden en çok etki-
lenen insanlar sizlersiniz. Başörtülü Müslüman 
kardeşlerimize yönelik melun saldırılar her 
geçen gün artıyor. En son Hamburg’da sokak 
ortasında bir hanım kardeşimizin yüzüne yum-
ruk atan, Viyana’da bir başörtülü kardeşimize 
saldıran ırkçı ve İslam düşmanı insanlıktan 
nasibini almamış şahıslar Müslüman cemaatin 
tamamında endişeye neden oldu. Bizim bütün 
bu nefret dolu saldırılara cevabımız kadınla-
rımızın toplumsal hayata daha çok katılımı 

kadar bu zulmü anlatmaktan vazgeçmeyeceği-
ni söyledi. Yaşanan onca sıkıntıya rağmen Doğu 
Türkistan halkının imanını muhafaza ettiğini 
kaydeden Kader mücadeleye devam çağrısı 
yaptı. 

Filipin Buayan Adası Prensesi Fatma Afi-
fe Gürsoy İslam kardeşliğinin önemine çekti 
ve “Bugün Rabiya hanımı da diğer milletlere 
mensup tüm Müslümanları da kardeş görme-
mizin temelinde İslam kardeşliği gizlidir.” dedi. 
“Konumuz İslam’da kadın olunca hiçbir yolun 
hiçbir Müslüman kadına uzak gelmemesi ge-
rektiğini bugün göstermiş oldunuz. Bizler işit-
tik ve geldik. Maalesef dünya medyası bilinçli 
bir şekilde biz Müslüman kadınları topluma 
farklı yansıtma gayretinde. Kadınlar babasının 
kızı, kocasının eşi, oğlunun annesi, torununun 
nenesi, yani doğumundan ölümüne kadar bir 
kadının velayetini böylelikle her kuşakta bir er-
keğe teslim etmiş oluyor. Böylelikle Müslüman 
kadın hür iradesi olmayan bir varlıkmış gibi 
gösteriliyor. Oysa Kur’an’a baktığımızda ilk inen 
ayet ve aynı anda ilk emir olan ‘Oku!’ ayetinde 
cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm kullara hitap 
edildiğini görüyoruz. Bizim inancımıza göre 
Allah için tek üstünlük takvadadır, cinsiyette 
değildir.” dedi.

İslam kardeşliği 
Tony Blair’in baldızı olarak da tanınan ve 

İslamiyeti seçen gazeteci Lauren Booth kürsü-
ye gelen konuşmaclardan bir diğeriydi: “Sizler-
le İslam kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. 
Onurlu bir Müslüman olmanın zor olduğu bu 
dönemlerde Rabiya Kader gibi hanımlar bizim 
kahramanlar gibi hissetmemize yardımcı olu-
yor. 25 yıldır siz kendinizi eğittiniz ve Avrupa’da 
iyi bir konuma sahipsiniz. Sizler Allah tarafın-
dan seçildiniz. Bugün dünyada 1,5 milyardan 

olacaktır. Irkçılık ve ayrımcılığın birinci hedefi 
olan Müslüman kadınlar, yine ırkçılık ve ayrım-
cılıkla mücadelede de en ön saflarda yerlerini 
almalıdırlar.” 

Genel Başkan İslam tarihinin ilk günlerin-
den itibaren tarihten örneklik eden Müslüman 
kadınlardan misaller vererek, günümüzdeki rol 
model kadınlara ve onların fonksiyonlarına da 
işaret etti. Ergün “Bizim teşkilatımızın kadına 
dair tasavvurunda topluma karışmayan, kendi 
kararlarını alamayan, bulunduğu toplumu zen-
ginleştirmeye dair fikri ve kaygısı olmayan bir 
kadın tasavvurunun yeri yoktur. Bizim teşkila-
tımızdaki kadınlarımız Cenâb-ı Hakk’ın bizlere 
çizdiği sınırlar dâhilinde kendi kararlarını alan, 
eğitimli, hayırda öncü kadınlardır. Bu gerçek-
ten hareketle sadece teşkilatımızdaki değil, 
Müslüman cemaat içerisindeki bütün kadın-
ların ilim peşinde koşmalarını, onların kendi 
yeteneklerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar 
oluşturulmasını sağlamak boynumuzun borcu-
dur.” dedi.

Çınar hatırası
 Programda her bölgeye 25. yıl hatırası ola-

rak çınar ağacı fidesi hediye edildi. Böylece her-
kesin bölge binasının veya camisinin bahçesine 
bunları dikip büyüterek gelecek nesillere hatıra 
olarak aktarması istendi. 

Programda IGMG Kadınlar Teşkilatının 
öyküsünü anlatan video gösterimi de büyük 
alkış aldı. İbn-i Sina ve Viyana İmam Hatip 
Liselerinin talabeleri ve Bergkamen Kız Koleji 
öğrencileri de ezgileriyle progrma renk kattı. 
Selma Öztürk KT için hazırladığı marşı söyledi. 
Programın sonunda eski KT Başkanlarına, Eski 
MYK’lara, mevcut bölge Başkanları ve MYK’lara 
da plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Yapılan dua 
ile program son buldu.
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Dava aşkıyla geçen 25 yıl
IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT) eski Başkanı Zehra Dizman ile KT’nin kuruluşuna dair konuştuk.

KADINLAR TEŞKİLATI 

Zehra Hanım, neden kadınlar olarak 
ayrı bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duydunuz? 
Bu bağlamda 1990 Yılı Avrupa Millî Görüş 
Teşkilatları (AMGT) Genel Kurulu ve Ka-
dınlar Kolu’nun kuruluş öyküsünü sorsak 
bizlere neler anlatırsınız?

Zamanla kendi neslimizin artışı bizi en-
dişelendirmeye başlamıştı. Çocuklarımızın 
içinde bulunduğumuz toplumda asimile 
olmalarından çok korkuyorduk. Din, dil ve 
kültür kaybının büyük erozyonlara sebebiyet 
vereceği endişesi artmaya başlamıştı. Ön-
lemler alınmalıydı. Ayrıca hanımların kendi 
hemcinsleri ile kaynaşıp sosyal ortamlarını 
oluşturmaları, kaynaşmaları ve eğitim alma-
ları, psikolojik ve sosyal olarak fıtratımız ge-
reği bir ihtiyaç idi. 

Bizler kadınlar olarak bölgelerde hiz-
metler yapıyorduk ancak bu bireysel bazda 
bölgeler arası bir koordine olmaksızın, he-
pimiz ayrı ayrı hizmet ediyorduk. Ortak ide-
allerimiz vardı. Çalışmaların daha bereketli 
olması için bir koordinasyona ihtiyaç vardı 
ve faaliyetlerin plan ve programlanmasının 
daha verimli olması için Genel Merkezde 
tek çatı altına toplanmalı, Millî Görüş Köln 
Genel Merkezi Kadın Kolları oluşturulmalıy-
dı. Yıl 1990 Köln Kapalı Spor Salonu’nda ya-
pılan Genel Kurul esnasında Güleser Topuz 
hanımla bir araya geldik. İdeallerimize ulaş-
mamız için bu fırsatı değerlendirelim dedik 
ve o gün Genel Kurul’a onur konuğu olarak 
davet edilen Muhterem Hocamızın bulundu-
ğu esnada yazılı teklifimizi Güleser hanımla 
hemen orada bir kâğıda yazdık ve başta Gü-
leser Topuz ve şahsım olmak üzere Amine 
Erbakan, Türkan Caymaz, Hanife Çorluoğlu 
ile birlikte imzaladık. Genel Kurulda şiir oku-
ması için getirdiğimiz Arzu Yavuz isimli kızı-
mız vasıtasıyla şiire başlamadan önce imzalı 
teklifimizi bir dosya içinde hocamıza takdim 
ettirdik. Şiir büyük bir heyacan dalgası oluş-
turdu ve böylece binlerce insanın huzurunda 
teklifimizi iletmiş olduk. Hocamız yazımızı 
mütebessim bir veche ile okudu ve ilgililere 
gereği için verdi. Sevinçliydik, çünkü bu iş 
kesin olurdu hocamız vesilesiyle diyorduk. 

Aradan birkaç ay geçmişti ki, 20 Kasım 
1990 tarihinde Kadın Kollarının kurulması 
için Köln Genel Merkeze davet edildik. İsti-
şare sonunda Güleser Topuz hanımefendiye 
Başkanlık görevi tevdi edildi. Böylece Kadın 
Kolları olarak ilk başkanımız Güleser Topuz 
olmuştu. Kendisi beni Hamburg Bölgesi Ka-
dın Kolları Başkanlığı görevine uygun gördü. 
Bilahare peyder pey bölgelerde uygun kişiler 
tespit edildikçe Bölge Kadın Kolları Başkan-
larını tayin etti, çalışmaları başlattı. Ve niha-
yet 1991 yılı itibarı ile Avrupa çapında Kadın 
Kolları teşkilatlanmış oldu. 

O dönemde camilerde şubelerde kadın-
ların nasıl bir fonksiyonu vardı?

İlk dönemlerde kadınlar camide sadece 
talebe, dinleyici veya cemaat olabilmişti. Fa-
kat yönetici olmamışlardı. Hanımlardan yö-

için seyahat zorlukları oldukça fazlaydı. Ula-
şım başlı başına sorun olabiliyordu. Tabii ki o 
gün hanımları destekleyen beylerin de varlı-
ğını unutmamak lazım. 

1997 yılı 20 Haziran tarihinde Güleser To-
puz hanımdan görevi devraldım. Elhamdülil-
lah yaklaşık 15 yıl Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığını yürüttüm. 1997’den sonra benim 
göreve başladığım dönem Kadın Kollarının 
zorluklarının önemli bir bölümünün aşıldığı 
bir süreçti. Az da olsa bazı cemiyetlerde ha-
nımların teşkilatlanma zorluğu çektiğinden 
söz edebiliriz. Ancak Genel Merkez yöneti-
minin kararlı duruşu vesilesi ile bu zorluklar 
aşıldı ve bu da işimizi kolaylaştırdı. Zamanla 
öyle bir duruma geldi ki, teşkilatımızın tüm 
mensupları, hanımlar olmadan bu çalışmala-
rın yetersiz kalacağı bilincine ulaştılar. 

İlk dönemlerde Bölge Başkanları Top-
lantılarımız için Genel Merkeze geldiğimiz-
de otelde kalmak ne mümkün? BKT Bölge 
Başkanları olarak Köln civarında oturanların 
evlerine taksim ediliyorduk ve Kölnlü kardeş-
lerimiz evlerinde âdeta “Ensar” olup bizleri 
ağarlıyorlardı. Yemek yapabilecekler tespit 
ediliyor ve kardeşlerimiz yemeklerimizi ev-
lerden getiriyordu. Öyle bir heyecan vardı ki, 
herkes yüksek bir kardeşlik bilinciyle fisebi-
lillah hizmet için canla-başla bir işin ucun-
dan tutuyordu. Ve bunu büyük bir cihad şu-
uruyla yapıyordu. Rabbim ölenlerine rahmet, 
geride kalanlarına hayırlı ömür ve hayırlı son 
nasip eylesin. 

Sonraları artık otellerde misafirlerimizi 
ağırlamaya başladık. Ulaşım sıkıntısı çözül-
müştü. Grup olarak hanımlar birimleriyle 
doluşup bir arabaya binerek gelmeye başladı-
lar. Bazen trenle hatta artık uçak ile seyahat 
etmeye başlandı. Bunları önceleri yapabilme-
miz hiç mümkün değildi. Bu münasebetle en 
zor dönemde son derece dar imkânlarla bu 
zorlukları aşan Kurucu Başkanımız Güleser 
Topuz hanımı minnet ve şükranla anıyor, 
kendisine hayırlı ömürler diliyorum.

Kendi görev dönemime gelince; bölgeler-
de yapmak isteyip de, arzu ettiğimiz birçok 
çalışmayı, artık Genel Merkezde yapabilme 
imkânına ulaşmış idik. Birçok çalışmanın 
yapılması için ekibimizle birlikte uzun yıllar 
büyük gayretler ortaya koyduk. Kuruluşun-
dan bugüne kadar emeği geçen bütün kar-
deşlerimize çok teşekkür ederim.

İlk hedefimiz eğitim oldu. Bu toplum 
eğitilmeli ve kendi eğitimcilerini yetiştirmeli 
diye ilk yıllarda bölgemizde Hatibelik Kursu 
adı altında kendi eğitimcilerimizin yetişti-
rilmesi için kurslar açtık. Bilahare mekân ve 
imkânı olan bölgelerimizin birçoğunda bu 
kurslar yapılmaya devam etti. 1995 yılında 
Hamburg’da bir pilot proje olarak ilk kez de-
nenmiş olan bu kurs Genel Merkezde göreve 
getirilmem ile birlikte tüm Avrupa sathında 
1998-2011 yıllarında İslami İlimler Kursları 
(Hatibelik) adıyla Kadın Kolları tarafından 
başatıldı. 13 yıl sonra Eğitim Başkanlığı dev-
raldı. Hâlâ geliştirilerek İslami İlimler Kursu 
olarak sürdürülmektedir.

Kadınlar Teşkilatı bünyesinde komisyon 
olarak çalışan gençliğimiz, daha sonra müs-
takil bir Teşkilat olarak, Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı (KGT) yapısına dönüştü. 2009 yı-
lında hem Kadın Kolları, hem Kadın Kolları 
Gençlik Komisyonu şeklinde Kadınlar Genç-
lik Teşkilatına çevrildi. KT ile birlikte divan 
üyeliğine de kabul edildi. 

İhtiyaçlar ortaya çıktıkça faaliyet alanla-
rımızı zengileştirdik. Buna örnek olarak ana 
sınıflarını gösterebiliriz. Bizim hedefimiz ana 
okulu kurmaktı, ancak o günün şartlarında 
bu projemiz resmiyet kazanamadı, engellen-
dik. Bunun üzerine ana sınıfı projesi oluştur-

netim kurulu oluşturmak hanımlara büyük 
bir heyecan verirken, ufak tefek “ne gereği 
vardı” gibi sesler duyuyorduk. Bu esnada Gü-
leser Hanım Avrupa sathında bölge ve şube-
leri oluştururken kendisinin heyecanını kır-
maya yönelik, bazen de rencide edici sözler 
duyduğunu, hatta hakaret edildiğini; hatta 
“ne gereği vardı kadınları evlerinden dışarı 
çıkardınız?” diye azarlandığını söylerdi.

Müslüman kadınların durumu ve ihti-
yaçları nasıldı? O dönemde bu ihtiyaçlara 
cevap verebilmek için ne tür faaliyetler sür-
dürülüyordu?

Hanımlar bir taraftan çocuklarını yetiş-
tirirlerken, diğer taraftan da dinlerini öğ-
renmeyi ve dava bilinci ile davalarına hizmet 
etmeyi ve aynı zamanda bulunduğumuz top-
lumda yer edinmeyi de istiyorlardı. O zaman 
dil sorunu var, hanımların dil problemlerini 
çözmede öncü olmaya çalışıyorduk. Dil kurs-
ları bunların başını çekiyordu. Okullarda sos-
yal faaliyetlere katılımın sağlanması, veliler 
toplantılarına hanımların ilgili olmaları, sı-
nıflarda aktif görev almaları, veliler birliğine 
üye olmaları gibi konularda bilgilendirmeler 
yapıyorduk.

Hanımların dinlerini öğrenmeleri, kendi 
kültürlerini koruyabilmeleri için birçok faa-
liyetlerin yapılması, örneğin; sohbetler, inanç 
değerlerimize göre düğün ve sosyal aktivite-
lerin öncülüğünü yapıyorduk. Ayrıca çocuk-
lara yönelik cami faaliyetleri, genç kızlara 
yönelik cami faaliyetleri de bizzat hanımlar 
tarafından organize ediliyordu. Hanımlar 
teşkilatlanmadan önce  erkek hocalarımız kız 
çocuklarına da eğitim veriyorlardı. Teşkilat-
lanmayla birlikte kızlarımızın ve hanımların 
bizzat hanımlardan eğitim alabilmeleri için 
hanımlar arası bilgi alışverişini hızlandırmış 
olduk.

İlk dönemlerin şartlarından bahseder-
misiniz? 

İlk dönemlerde yapılan faaliyetlere bü-
yük ilgi olurdu. Camilerimiz hasret giderip 
kaynaştığımız tek alanlarımızdı. Türkçe TV 
kanalları yaygın değildi. Camilerimiz her şe-
yimizdi. Evlerimizin mobilyaları yeni değildi, 
fakat davamız için, kolumuzdaki bilezikleri-
mizi sıyırıp verebiliyorduk. Gerek davamız, 
gerekse İslam coğrafyalarında yaşanan mağ-
duriyetler için mensuplarımız inanılmaz bir 
şekilde maddi destek verebiliyorlardı.

Kadınlar Teşkilatının kuruluş aşama-
sından gelişmesi ve karşılaşılan zorluklar 
nelerdi?

Kadın Kollarının kuruluş süreci en zorlu 
süreç diyebileceğim Güleser Topuz hanımın 
7 yıllık süreci içerisinde olmuştur. Gelenek-
sel muhafazakâr yapımız icabı olsa gerek, 
hanımların sahaya inmesini kabul ettirme 
çalışmaları o dönemde başlamıştır. Maddi 
imkânlar yok, hanımlar beylerinin izni olma-
dan adım atamıyorlar âdeta. Toplantı mekân-
ları yok, olan mekânları da beyler uygun gö-
rürlerse alabiliyorduk. Hanımların faaliyetler 

duk. Velilerin tercihleri ile cami içerisinde 
böyle projelerin olabileceğini öğrenince, ilk 
olarak 2000 yılında ana sınıf çalışmalarını 
başlattık. Böylelikle anasınıflarının temelleri 
atıldı ve bu çalışma 2002 de Eğitim Başkan-
lığına devredildi ve başarılı bir çalışma olarak 
devam etmesinden büyük mutluluk duyuyo-
rum.

Yine 1996 yılında Eğitim Başkanlığı bün-
yesinde kurulmuş olan Çocuk Kulübümüz 
1998 yılında Kadın Kolları sorumluluğuna 
tevdi edildi. 13 yıl boyunca Çocuk Kulübümü-
zü Kadınlar Teşkilatı bünyesinde yönettik. 
Önceleri broşür yayınından, mini dergiye, bi-
lahare Gökkuşağı dergisine dönüşerek Çocuk 
Kulübü Dergisi yayın hayatına devam etti ve 
başarı ile hizmetlerini sürdürüyor. 2012 yılın-
da Çocuk Kulübümüz de Kadınlar Teşkilatın-
daki serüvenini tamamladı ve Ana Teşkilat 
Eğitim Başkanlığına devredildi. 

Gerek Hatibelik Kursu, gerek ana sınıfları, 
gerekse Çocuk Kulübü Başkanlık Divanı ka-
rarı ile eğitim ile alakalı bütün çalışmaların 
AT Eğitim Başkanlığı tarafından takibinin 
daha isabetli olacaği kanaatiyle el değiştir-
miştir. 

Müslüman kadınların ihtiyaçları bu sü-
reçte hangi yöne doğru değişti, KT buna na-
sıl cevap veriyor?

Geçmişte yaşadığı toplumun dilini bil-
miyen cemaatimizin yerine, elhamdulillah, 
artık anadili gibi yerel dil konuşanların oranı 
çok yükseldi. Hatta yüksek tahsil yapanları-
nın sayısı oldukça çok. Yani eleman, mekân 
ve imkânlar geçmişe göre çok fazla. Bu da 
faydalı birçok hizmetin yapılabilmesi için 
çok büyük bir avantaj. Rabbime hamdediyo-
rum; Kadınlar Teşkilatımızın bu gelişmelerde 
önemli katkısının olduğu inkâr edilemez bir 
gerçekliktir. 

Eski şartları göz önünde bulundurup 
bugünkü Kadınlar Teşkilatını görünce ne 
hissediyor, ne düşünüyorsunuz? 

İmkânları artan bir KT’nin hizmetlerin-
den dolayı sadece mutluluk duyuyorum. Ni-
tekim kadroları geliştirilmiş bir Genel Merkez 
Kadınlar Teşkilatımız var bugün; elhamdulil-
lah, Genel Merkez, bölgeler ve şubelere kadar 
tüm kardeşlerimiz hasbiyyetlerinden hiçbir 
şey kaybetmeden devam etmektedirler. 

Bugün Kadınlar Teşkilatı ne durumda?
Bölge Teşkilatçılarının Eğitimi (BET) ile 

Hoca Hanımlar İleri Eğitimi’ne (HHİE) ağır-
lık verilmesini çok olumlu buluyorum. Ve 
bilhassa Bölgelerdeki Kur’an Ögreticilerine 
Tashih-i Huruf Eğitimlerini son derece tak-
dir ediyor ve bunun üzerinde hassasiyetle du-
rulmasını tavsiye ediyorum. Bu çalışmaların 
katlanarak hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

KT nin hedefleri ne olmalı, hangi yöne 
gelişmeli? Gelecek için ne söylemek istiyor-
sunuz? Son olarak mesajınız ne olur?

Yeter ki niyetimiz Allah’ın rızasını kazan-
mak olsun. Onun için atalarımız, niyeti hayr 
olanın akıbeti de hayr olur demiştir. İnşallah 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
hayırlı hizmetlere vesile olmak adına ihlas 
ve samimiyetle çalışmalar yürütülür. Hâl 
böyle olunca kadını-erkeği, genci-yaşlısı hep 
birlikte daha da ileri seviyelere teşkilatımızı 
taşımamak için hiçbir sebep yoktur.

Rabbim çalışmalara kuruluşundan bu-
güne kadar katkıda bulunan, başta Genel 
Merkez KT MYK’larından, Bölge ve Şube 
Yönetimlerinden, emeği geçen tüm eğitim-
cilerimizden, hocahanım ve üyelerimizden, 
fedakâr cemaatimizden razı olsun; ölenle-
rimize rahmet eylesin ve hepimize sırat-ı 
müstakim üzere imanlı ve hayırlı ömürler 
versin.
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Dava aşkıyla geçen 25 yıl

1998-Genel Kurul Amsterdam

Köln Bölge çalışması

Hicri kutlama

1996-Hayır çarşısı

Eğitim semineri

Fotograflarla 25 yıl

Berlin Kadınlar Gençlik Şöleni

Güleser Topuz dönemi
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“Gayemiz, hacılarımızın memnuniyeti.”
Hac 2016 Organizesi Kafile Başkanlarının katılımı ile değerlendirildi.  Abdullah Yıldırım

HAC

IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri Baş-
kanlığı 2016 Hac Organizesi Değerlendirme 
Toplantısı’nı Kerpen’de gerçekleştirdi. Top-
lantıya IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, 
IGMG Hac-Umre Birim Başkanı Tahir Kök-
soy, Mekke Sorumlusu Cengiz Dağdeviren, 
Medine Sorumlu Yardımcısı İskender Esmer 
ve organize kapsamında görev alan tüm kafi-
le başkanları ile irşad görevlileri katıldı. 

Genel Merkez Hac-Umre Biriminden 
Abdullah Yıldırım’ın sunumu ile başlayan 
toplantıda gündeminin takdiminden sonra 
konuşan IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri 
Birim Başkanı Tahir Köksoy başarılı bir hac 
organizasyonu geçirdiklerini söyledi, bundan 
dolayı organizede görev alan kafile başkan-
ları, birim başkanları ve tüm hizmet ekibine 
teşekkür etti. Köksoy konuşmasında Hac De-
ğerlendirme Toplantısı’nın önemine dikkat 
çekti “Hac organizemiz başarılı bir şekilde 
geçmiştir, hacılarımızı kabul olunmuş bir 
hac ibadetini ifa etmenin huzuru içerisinde 
tekrar yaşadıkları beldelere salimen dönme-
lerini sağlamış bulunuyoruz bundan dolayı 
Rabbimize hamdediyoruz.” dedi. 

Köksoy hac organizesi boyunca yaşanan 
güzellikler ve karşılaşılan sıkıntıları katılım-
cılar ile paylaştı. “Şirketimize ulaşan yazılı 
raporları titizlikle inceliyoruz, bu raporlar 
doğrultusunda ileriki yıllarda yapacağımız 
organizelerimize yön veriyoruz.” dedi. Kök-
soy “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hacılarımı-
zın memnuniyetini ölçmek ve düşüncelerini 
bilmek açısından anket çalışmamız devam 
etmektedir. Tüm hacılarımızı bu anketi dol-
durmaları için internet sayfamıza yönlendir-
meliyiz.” dedi. “Hacıya hizmet bizim için şe-
reftir.” anlayışıyla hac ile umre hizmetlerinde 

paylaştı. Dağdeviren “Bu yıl da elbetteki kar-
şılaştığımız sıkıntılar oldu ancak, yönetimin 
ve idari kadronunun başarılı ve çözüm odaklı 
çalışması birçok problemi anında bertaraf et-
memizi sağladı, kafilelere uyumlu bir kadro 
ile hizmet verdik.” dedi. Türkiye’de hizmete 
yeni girecek olan Bursa Merkezli Haddam 
Tur adlı seyahat şirketinin hizmet yelpazesi 
hakkında bilgiler veren Dağdeviren Had-
dam Tur’un da hac kotasını en kısa zamanda 
alacağını ve hac seferlerine de başlayacağını 
belirtti. Hennes Tour Genel Müdürü Cengiz 
Dağdeviren “Türkiye’de hac ve umre alanın-
da güvenilirlik ve hizmet çıtasını devamlı 
yükselterek emin adımlarla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yeni oluşturulan temsilcilikler 
ve organize edilen kültür turları ile Hennes 
Tour artık tercih edilen bir marka hâline gel-
miştir. ” dedi. 

Medine Sorumlu Yardımcısı İskender Es-
mer de organizenin Medine boyutuna dair 
kısa bir değerlendirme yaptı. Medine’de top-
lamda beş otelde hacılara hizmet verildiğini 
belirtti. Medine Sorumlu Yardımcısı İskender 
Esmer “Medine merkez otelimizde kapsamlı 
bir tadilat çalışmasına başladık. Gerek hacda 
gerekse umrede yıl boyu misafirlerimize hiz-
met verdiğimiz merkez otelimiz daha fonk-
siyonel ve misafirlerimizin rahat edecekleri 
bir konseptle dizayn edilecektir.” dedi. Me-
dine’de sunulan yemek hizmetlerine de deği-
nen Esmer Türk damak tadına uygun yemek 
çeşitlerinin çoğaltılıp daha kaliteli sunum ya-
pılacağını, bu yönde birlikte çalışılan kurum 
ile çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

İrşad Sorumlusu Abdurrahim Güçlü or-
ganizede yaptıkları irşad çalışmaları ve fetva 
hizmetleri hakkında kısa bir değerlendirme-
de bulundu: “İrşad birimi olarak toplam 11 
kişi ile çalışmalarımızı koordineli bir şekilde 
devam ettirdik. Kafileler gerek hocalar ge-
rekse hacılar açısından çok uyumlu bir tab-
lo sergiledi. İç ve dış gezileri tecrübeli kafile 
başkanları eşliğinde ve merkez hatiplerimi-
zin eşsiz sunumları ile manasına uygun bir 
şekilde icra ettik. Yine sadece Millî Görüş hac 
organizemizin gerçekleştirdiği ve Peygamber 
Efendimiz’in sünneti olan Arafat’a yürüyerek 
çıkma geleneğimizi bu yıl da devam ettirdik. 
Tüm hacılarımıza hac menasikleri ile birlikte 

en kaliteli hizmet için altyapı çalışmalarının 
devam ettiğini söyleyen Köksoy, “Bir yandan 
da Kâbe’nin Rabbi olan Cenâb-ı Hakk’ın rıza-
sını kazanma gayemizi hiçbir zaman unutma-
malıyız.” dedi. Türkiye’de hizmet yelpazesini 
genişlettiklerini belirten Köksoy bu manada 
halkımıza hizmet etmek adına “Haddam 
Tur” adında Bursa Merkezli yeni bir seyahat 
şirketi kurduklarını söyledi. 

Tahir Köksoy 2016 yılının son umresi olan 
Aralık Umresi’ne de çok az bir süre kaldığını 
ve bu yıl da bir çok aileyi Aralık ayında kut-
sal beldelere ulaştıracaklarını aktardı, kutsal 
topraklarda birbirinden değerli hocaları mi-
safir ederek umrecilere umre boyunca içerisi 
İrşad faaliyetleri ile doldurulmuş bir umre se-
yahati planladıklarını paylaştı. Köksoy “geç-
mişte teşkilatımızın başlattığı Kudüs ziyaretli 
umre yolculuklarını da tekrar başlatmış bulu-
nuyoruz. İlk Kudüs bağlantılı umre kafilemi-
zi aralık ayının son haftasında göndereceğiz.” 
diyerek Kudüs özlemi çekenlere de müjdeli 
haberi iletmiş oldu. 

Toplantıda Suud Hac Bakanlığının almış 
olduğu karar da iletildi buna göre; 2014 yılı 
ve sonraki yıllar içerisinde hacca veya umreye 
gitmiş olan kişilerin, tekrar gitmeleri hâlinde 
yaklaşık 480.- avro ek vergi ödemeleri gere-
kecek.

Mekke Sorumlusu ve Türkiye Hennes 
Tour Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren de 
2016 Hac Organizesinde emeği geçen kafile 
başkanlarına ve irşad görevlilerine teşekkür 
ederek söze başladı. Şu ana kadar 18 defa 
Arafat’a çıktığını, ancak en rahat hac döne-
minin bu sene olduğunu belirten Dağdeviren 
Mekke idaresi olarak organize kapsamında 
yapmış oldukları hizmetleri katılımcılarla 

noksansız bir hac organizesi sunduğumuza 
inanıyorum, bu manada tüm kafile başkanla-
rımıza ve irşad görevlilerimize huzurlarınız-
da teşekkür ediyorum.”

Toplantının ana gündemini kafile baş-
kanlarının sözlü olarak yaptıkları değerlen-
dirmeler oluşturdu. Tüm kafile başkanları 
değerlendirmelerini, görüşlerini ve teklifle-
rini aktardılar. Getirdikleri yazılı raporlarını 
sundular, hizmet kalitesinin artması ve daha 
geniş kitlelere ulaşmak amacı ile birlikte çalı-
şılmanın gerekliliği üzerinde duruldu. 

Toplantıya katılan IGMG Genel Başkanı 
Kemal Ergün de kafile başkanlarını selamla-
dıktan sonra “Yapılan bu toplantı günahları-
mızın af olmasına, sevaplarımızın artmasına, 
cennette Peygamber Efendimizle birlikte ol-
mamıza vesile olsun. Siz kafile başkanlarına 
yapmış olduğunuz bu hayırlı çalışmadan do-
layı hangi teşekkürü sunsak azdır. Bu toplan-
tılarda başarılı çalışmalarımızın yanı sıra ek-
sik yönlerimizi de dile getirmemiz tedbirlerin 
alınması bakımından çok önemlidir. Hac or-
ganizemiz uzun yılların birikimi ile olumlu 
bir algı oluşturmuştur. Ancak bu olumlu algı 
çok küçük bir ihmalle yıkılabilir, bu sebeple 
çalışmalarımızı sanki ilk defa hac yapıyormu-
şuz gibi aynı heyecanla yürütmeliyiz. Hac dö-
nemi bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda 
da yaz tatillerine denk gelecek, dolayısı ile ça-
lışmalarımızı daha iyi takip etmeliyiz.” dedi. 

Sadece Almanya değil tüm Avrupa’da hac 
kontenjanlarının en kısa zamanda doldurul-
ması için etkili bir çalışmanın takip edilmesi 
gerektiğini söyleyen Ergün, “Cenâb-ı Hak 
bu çalışmaları yaparken bize güç, kuvvet ve 
imkân versin.” şeklinde konuştu. “İnşallah 
önümüzdeki dönem yoğun bir umre döne-
mi başlıyor. Özellikle vize ücretlerine gelen 
ek masraflar birden fazla umre ziyaretinde 
bulunan vatandaşlarımız nezdinde sıkıntı 
oluşturmaktadır. Bu manada hepimize bi-
raz daha gayret düşmektedir.” diyen IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün sözlerini bu yıl 
gerçekleştirilen başarılı hac organizesinden 
dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek ta-
mamladı. 

Toplantı sonunda Köln kafilesine başarı-
lı çalışmalarından dolayı bir dizüstü bilgisa-
yar hediye edildi. 
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“Kendi üniversitelerimizi oluşturabilecek bir noktaya 
doğru gitmeliyiz.”
Genel Sekreterlik öncülüğünde yapılan çalışmaların bölgeler boyutunun ele alındığı Bölge Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı 19 Kasım’da Kerpen’de yapıldı.  İlknur Küçük, 

Fotoğraf: Ali Atik

GENEL SEKRETERLİK 

Genel Sekreterlik Bölge Çalışmaları Koor-
dinasyon Toplantısı bölgelerin Kurumsal İle-
tişim, Tanıtma ve Kültürel Hizmetler ve Basın 
Yayın Başkanlarının katılımı ile 19 Kasım tari-
hinde gerçekleştirildi. Toplantının takdimini 
yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Yusuf 
Almanya dışındaki bölgelerde ülke masaları 
oluşturulmasının ana gündem olduğunu ve 
böylelikle ülkeler bazında kurumsallaşma bağ-
lamında ilk adımın da atılmış olacağını duyur-
du. Gelecek etkinlik ve toplantıları hatırlatan 
Yusuf, 29 Nisan’da Buyrun ben Müslüman’ım 
etkinliği yapılacağını ve bunun için gerekli ça-
lışmalara şimdiden başlanması gerektiğini ifade 
etti. 

 Genel Sekreter Bekir Altaş Avusturya, Hol-
landa ve Fransa’da yoğun bir seçim dönemi ol-
duğunu hatırlatarak bilhassa mülteciler, İslam 
düşmanlığı ve Türkiye üzerinde yoğunlukla 
durulduğunu ifade etti. “Almanya’da okullarda 
başörtüsü, mahremiyet eğitimi gibi meseleler 
sorunsallaştırılıyor.” diyen Altaş ilahiyat fakül-
teleri ve İslam din dersleri konularına da değin-
di. Altaş özetle şunları ifade etti: “Buralardaki 
İslam din derslerinin bizim inanç esaslarımıza 
uygun şekilde verilmesi için bir mücadelenin 
içinde bulunmamız gerekiyor. Anayasanın bize 
verdiği haklar gereği bu süreçlere dâhil olmalı-
yız. Avusturya’da belli bir noktaya varmış idik 
ancak bugün gelinen noktada bir gerileme 
tehlikesi ile karşı karşıyayız. Kendi üniversite-
lerimizi oluşturabilecek bir noktaya doğru git-
meliyiz. Bunu bütün ülkelerde yapabilmeliyiz. 
İslam din derslerinde müfredatın ve ona göre 
hazırlanan materyallerin hazırlanması aşama-
sında olmamız lazım. Bu müfredatı öğretecek 
hocaları yetiştirmeliyiz. Devlet anlaşmalarında 
haklarımızı hatırlatmak bizim görevimiz. Biz 
bulunduğumuz her yerde aynı prensipleri sa-
vunuyoruz. Temel prensiplerimiz aynıdır, ülke-
lere göre küçük farklılıklar doğabilir. Bu temel 
prensipleri ortak belirlemeliyiz. Bunun için de 
daha sık görüşmemiz ve farklı çalışma ortamla-
rı oluşturmamız gerekiyor.”

Almanya’da federal düzeyde IGMG’nin 
yeni bir konuma sahip olduğunu aktaran Altaş 
“Anayasayı Koruma Dairesi raporlarından çık-
mamızla beraber devlet de bizi muhatap alma 
ve bu anlaşmalara dâhil etme zorunluluğunu 
duyuyor. Teşkilatımız devlet anlaşmalarında 
masada bulunuyor. Teşkilatımız daha etkin bir 
şekilde çalışmalara dâhil oluyor. Bu da bu çalış-
malara daha çok katılmamızla mümkün oldu. 
Bunun için de bölgelerde etkin olmamız gere-
kiyor.” dedi. Bölgelerin Kurumsal İletişim Baş-
kanlıklarına gerekli eğitimin sağlanması için 
2017 itibariyle kurslar yapılmasının planlandı-
ğını duyuran Genel Sekreter, bu çalışma ile böl-
gelerdeki temsilcilerin kendini geliştirmesinin 
amaçlandığını söyledi.

Yayınlar konusuna da dikkat çeken Altaş 
yayınlara gerekli desteğin sağlanmasının bek-
lendiğini vurguladı. “Cemiyetler olarak çok 

rinin duyulmadığını söyledi. Açık Cami Günü, 
iftarlar, gayrimüslimlere yönelik iftar davetleri 
gibi etkinliklerle diğer cemaatlerle ortak çalış-
malar yaptıklarını aktaran Yazıcı, son 2-3 yıldır 
Kurumsal İletişim Başkanlığı’nın kurulmasıyla 
birlikte dışa yönelik çalışmaların arttığını söy-
ledi. Yazıcı kırmızı çizgilerimizin iyi anlatılması 
ile gayrimüslimlerle daha çok ortak çalışmalar 
yapılabileceğine işaret etti. Fransa’da FAIR gibi 
aktif  çalışan 2 oluşum olduğunu ve destek gör-
düğünü söyleyen Yazıcı, medya gücü alanında 
yerel olarak Müslümanların olduğunu ancak 
Fransa genelinde Müslümanların medyada yer 
almadığını söyledi. Fransa masası olarak önce-
likle hedeflerini belirleyerek bu hedefler doğ-
rultusunda çalışmalar yapacaklarını aktardı. 
Müzakere masasında Fransa bölgeleri arasında 
koordine toplantılarının daha sık yapılması ge-
rektiğinde hemfikir olunduğunu ifade etti.

İskandinavya grubunun sunumu yapan 
Norveç Kurumsal İletişim Başkanı Mustafa 
Samed Çetintaş Norveç Bölgesinin Bölge Baş-
kanı düzeyinde temsil edildiği bir İslam çatı 
kuruluşu altında çalışmalar yapıldığını söyledi. 
Stavanger Şubesine lise ve ilkokul seviyesindeki 
okullardan ziyaretler olduğunu ifade eden Çe-
tintaş insan kaynakları eksikliğinin ciddi bir so-
run teşkil ettiğini ifade etti. Cami saldırılarının 
gerçekleştiğini ama gündem olmaması için gizli 
tutulduğunu kaydeden Çetintaş, müzakere ma-
sasında yapılan istişare neticesinde bu tür ko-
nularda artık daha aktif olunması gerektiğine 
karar verildiğini söyledi. 

Hollanda ve Belçika grubu sunumunu Ku-
zey Hollanda Kurumsal İletişim Başkanı Recep 
Konuksever gerçekleştirerek şunları söyledi: 
“Hollanda’da çoğu zaman hoşgörüden ziyade 
göz yumma politikası izleniyordu. 11 Eylül’den 
sonra sağa doğru kaymalar başladı ve şu an 
daha çok radikalleşen bir toplum var. 2012’deki 
bir araştırma Türk toplumunu içine kapanık, 
entegre olmayan bir grup olarak yansıttı. Bunu 
kırmak için 4 İslami kurum üzerinden paralel 
toplum araştırması yapıldı ve sonuçlar gösterdi 
ki Türkiye kökenli toplum uyumu baltalamıyor. 
Anketin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu araş-
tırmanın şu anda ikinci ayağı yapılıyor. Bize 
baskılarını hissettirmeye çalışıyorlar. Lobi faa-
liyetlerini, dışarıya yönelik çalışmalarımızı ço-
ğaltmamız lazım. Bölge KİB’i daha profosyonel 
bir hâle getirmek istiyoruz. Camilere saldırılar 
oluyor, hem devletin hem de kendimizin med-
yaya emsal teşkil etmesin diye duyurmadığı 
olaylar meydana geliyor. Müslümanlara saldırı-
lar arttı. Mecliste aşırı sağcı söylemler çoğaldı. 
Müslümanlara saldırıları derleyen kurumlar 
mevcut.” 

Avusturya ve İsviçre grubunun takdimini 
Genel Sekreter Bekir Altaş yaptı: “Avusturya ve 
İsviçre ile ilgili müzakareler Almanya’dakiyle 
çok benzer. Tartışma konusu hep aynı, imam-
lar. Türkiye’den gelen imamlar devlet yetkilileri 
tarafından sorun ediliyor. İslam yasası çerçe-

ciddi çalışmalar yapıyoruz, envanter çalışması 
yapmamız lazım zira bizler alt yapısı güçlü olan 
şubelere sahibiz.” diyen Altaş yapılması öngörü-
len raporlama ve tanıtım faaliyetleri hakkında 
da bilgi verdi.

Toplantıda PLURAL Yayınevi ve Açık Cami 
Günü (ACG) konusunda bilgilendirmeyi PLU-
RAL Genel Müdürü Ali Mete yaptı. Bir önceki 
toplantıdan bugüne dek gerçekleştirilen yayın 
çalışmlarını takdim eden Mete, 2. kez katılınan 
Frankfurt Kitap Fuarı konusunda da bilgi verdi. 
Bu sene Almanya’da 20. ACG’yi gerçekleştirdik-
lerini belirten Ali Mete, gelecek senenin konu-
sunun henüz belli olmadığını ve tekliflere açık 
olduklarını belirtti. Mete ACG kapsamında 10 
yıldan beri broşür ve metaryal hazırlandığını ve 
bu yılın 20. yıl olması nedeniyle son 10 yılın bro-
şürlerinin bir araya getirilerek kitaplaştırıldığını 
söyledi. 

FAIR
Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği 

FAIR hakkında bilgilendirme de toplantı gün-
deminde yer aldı. Derneğin hedef ve görevleri, 
danışmanlık ağı, danışma görüşmesi, destek 
olanakları, kayıt, medya analizi, projeler ve ya-
yınlar anlatıldı. Sunumu yapan FAIR Müdürü 
Taner Aksoy derneğin amacının sadece ayrım-
cılığa ve ırkçılığa uğrayanlara yardım etmek 
değil, mağdurlara hukukçular ile profesyonel 
danışmanlık sunmak da olduğunu anlattı. “Te-
lefon ve e-posta üzerine danışmanlık sunuyor, 
birebir görüşme fırsatı oluşturuyor ve onları 
ilgili ve yetkili kişilere, mercilere yönlendiriyo-
ruz.” diyen Aksoy, gerektiğinde bizzat mağdura 
destek sunduklarını söyledi.

Müslümanlara karşı yapılan saldırıların 
kayıt altına alınması ve bu kayıtlar uyarınca 
istatisitikler oluşturulmasının büyük önem ta-
şıdığını söyleyen Aksoy, 2014’ten itibaren cami 
saldırılarını kayıt altına aldıklarını belirterek 
istatistikler eşliğinde ayrımcılık ve ırkçılıkla 
alakalı vakaları, ayrımcılık sebeplerine göre ak-
tardı, cami saldırı ile ilgili istatistikler sundu. 
“Medya analizi ile hedefimiz güncel meseleleri 
takip etmek ve bu konuda bir hassasiyet oluş-
turmak. Haftalık analiz çıkarıp, en önemli üç 
haberi sosyal medyadan paylaşıyoruz.” diyen 
Aksoy, yapılması planlanan projeleri aktardı. 

Ülke masaları
Ülke masaları Almanya dışı bölgelerden 

oluşturuldu. Fransa, Hollanda ve Belçika, Avus-
turya ve İsviçre ve İskandinavya olmak üzere 
4 grup oluşturulurken Almanya bölgeleri bu 
gruplara dâhil olarak tecrübe ve fikirlerini pay-
laştı. Ülke masalarında söz konusu ülkelerin 
dış ilişkiler çalışmalarının durumu, seçimler, 
ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele gibi hususlar 
ele alındı.

Fransa masası sunumunu Paris Kurumsal 
İletişim Başkanı Fatih Yazıcı yaptı. Fransa’daki 
Müslümanların en büyük eksikliğini kendilerini 
gereği gibi temsil eden bir çatı kuruluşu olmayı-
şı şeklinde ifade eden Yazıcı, bunun için sesle-

vesinde yurt dışı finansman yasaklanırken, Al-
manya’da da bu tartışılıyor. Darbe sonrası me-
seleler çok tartışılıyor bu ülkelerde. Avusturya 
ve Almanya’da burka çok tartışıldı, İsviçre’de bu 
konu halk oylamasına götürüldü. Küçük yaşta 
evlilikler, başörtüsü vs. bunlar hep gündem-
de tutuluyor. Sonuç olarak hep aynı konularla 
kamuoyunun sürekli meşgul edildiğini görüyo-
ruz. Hem dış hem iç kamuoyunda yani Müslü-
manlar arasında da bunlar gündem konusu olu-
yor. Bu nedenle bu hususlarda ortak çalışmalar 
yapmalı, ortak söylemler geliştirmeliyiz düşün-
cesi hasıl oldu. Avusturya’daki çalışmalar İslam 
Yasası gereği farklılık gösteriyor. ‘Dokumenta-
tionsstelle’ denilen bir kurumun olduğunu ve 
ayrımcılık konusunda bir ön çalışma yapıldığını 
gördük. Müslümanlara yönelik saldırılarda cid-
di anlamda artış var. Bununla ilgili önlem alın-
ması gerektiğini görüştük. İsviçre’de kurumsal 
yapılanma biraz daha farklı. Burada çatı kuru-
luşları ve dinî cemaatlerin birlikte oluşturduğu 
bir yapı söz konusu. Son dönemlerde daha ciddi 
bir katılım olduğu, ayrımcılıkla ilgili ön hazır-
lıklar yapan kuruluş bulunduğu belirtildi. 

Tanıtıma önem verelim
Toplantıya bir selamlama konuşması ile iş-

tirak eden Genel Başkan Kemal Ergün, “Nasıl 
daha güzel çalışmalar yapabilirizin bir meşve-
retini yapıyorsunuz. Allah razı olsun.” diyerek 
söze başladı. Ergün “Biz bu çalışmaların bir ci-
hat olduğuna inanıyoruz. Sadece camiler yapıp 
bırakabiliriz, niye insanların şuurlanması ile 
dertleniyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki eğer biz 
düşünce yapımızın bu şekilde oluşmasını sağla-
mazsak dünya bizi kendine dönüştürür. Biz Bel-
çika’da, Hollanda’da, Almanya’da ve diğer bölge-
lerimizde hiçbir zaman duruşumuzdan taviz 
vermedik. En son Avusturya’da İslam yasasında 
bu böyle olmaz dedik. Almanya’da sosyal hiz-
metler husunda kırmızı çizgilerimizi gösterdik. 
Biz İslami prensipler konusunda hiçbir şekilde 
taviz vermedik ve hiçbir zaman da vermeyece-
ğiz. Bu konuda bedel neyse ödemeye hazırız. 
Ancak popülist söylemlerin bedelini biz öde-
mek istemiyoruz. Kur’an ve sünnet çizgisinde 
hangi çalışmamız varsa onu savunmaya devam 
edeceğiz.” dedi. Tanıtım çalışmalarının önemi-
ne işaret eden Ergün, IGMG’nin çalışmalarının 
en etkin şekilde takdim edilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. “Yaptıklarımızı anlatamıyoruz.” 
diyen Ergün yayınlardan gereği gibi istifade 
edilmediğini söyledi. Ergün “Azınlıkta yaşayan 
Müslümanlar topluluğu olarak varlığımızı sür-
dürmek istiyorsak buradaki Müslümanların 
şuurlandırılmasına gayret edeceğiz. Buradaki 
Müslümanların Müslümanlıklarını muhafa-
za etme sorumluluğu vardır. Bu nedenle en 
önemli işimiz yaptığımız her şeyi cihat bilin-
ciyle yapmaktır. Hava ve su kadar önemli olan 
kavramlarımız cihat ve ümmetçiliktir. Bunlar 
bizim hayatımızın ana merkezidir. Önce ahlak 
ve maneviyat kavramını her işte prensip edine-
ceğiz.” şeklinde konuştu. 
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KAMPANYASI
Geleceğimiz için bırakabileceğimiz 
en büyük miras, servet değil; 
güzel ahlak sahibi 
eğitilmiş nesildir.

Hayırlı
nesillerin
inşasında
senin de
katkın olsun!

Bu kampanya, ter-
tip eden kurumlar 
adına IGMG Sosyal 
Hizmetler Başkan-
lığınca yürütülmek-
tedir.

TERTİP EDEN KURUMLAR
T +49 221 7325827
T +33 1 42460444
T +43 1 403336675
T +43 676 6163817
T +49 421 2962980
T +49 30 50344896
T +46 760 491592
T +47 98 46 4844

EMUG e. V. – Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
UECM – Avrupa Camileri Kurma ve Yaşatma Derneği 

IGMÖ – Avusturya Müslümanları Mülkiyetler Topluluğu
ALIF – Avusturya Linz İslam Federasyonu

   IFB – Bremen İslam Federasyonu
ISVA – İslam Vakfı e.V

BMFS – İsveç Cami Yaptırma ve Yaşatma Vakfı
OMVK – Norveç Cami İşleri Organizasyon

2017 YILINDA GERÇEKLEŞECEK PROJELER
A-Viyana Mescidi Aksa Külliyesi ve İlkokulu | Bremen İlahiyat Meslek Okulu | İsveç Stockholm Külliyesi
A-Linz Bölge Merkezi ve İmam Hatip Lisesi | Paris Sevran İlkokulu | Norveç Stavanger Anaokulu ve Eğitim Merkezi
Berlin Bölge ve Eğitim Merkezi | D.Fransa Strazburg Eyyüp Sultan Külliyesi ve İlkokulu | Schwaben Bölge ve Eğitim Merkezi

“Haydi sen de infak et!”
Sosyal Hizmetler Başkanlığı (SHB) Kerpen’de gerçekleştirdiği Sosyal Hizmetler Başkanları Toplantısı’nda 2017 İnfak Kampanyası’nın 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren baş-
layacağını duyurdu.  Cengiz Kadırgan, İlknur Küçük

SHB

IGMG SHB Sosyal Hizmetler Başkanları 
Toplantısı’nı Birim Başkanı Mustafa Uyanık 
başkanlığında icra etti. 30 bölgenin Sosyal Hiz-
metler Başkanlarının katıldığı toplantıya Genel 
Başkan Kemal Ergün de iştirak etti. 

Toplantıda SHB alan sorumluları sunumla-
rını yaparken Sosyal Hizmetler Başkanı Musta-
fa Uyanık da bir değerlendirme konuşması ger-
çekleştirdi. Uyanık idarecilere teşekkür ederek 
verimli bir toplantı icra etme temennisinde bu-
lundu. Müslümanların her hâlleri ve her anları-
na şükretmeleri gerektiğini ifade eden Uyanık 
sözlerine şöyle devam etti: “Hayra çağıran bir 
zümre içinde çalışmalarımızı yürütmenin gay-
ret ve memnuniyeti içerisindeyiz. Zekât-Fitre 
Kampanyalarımızı gayretleriniz sayesinde so-

Birinciler ödüllendirildi
Toplantıda SHB Başkan Yardımcısı Erol 

Aldemir 2016 yılı Zekât-Fitre Kampanya-
sı’nda haftalık  derecelendirmelerle derece-
ye giren bölgelere hediyelerini takdim etti. 
Çalışmanın ilk haftasında Bremen Bölgesi 
oranda, Berlin Bölgesinin ise sayıda dereceye 
girdiğini belirten Aldemir çalışmanın ikinci 
haftasında Ruhr-A Bölgesinin sayıda, Düssel-
dorf Bölgesinin ise iş adamları kategorisinde 
dereceye girdiğini açıkladı. Aldemir üçüncü 
ve dördüncü hafta sonuçlarını da açıkladı: 
Üçüncü haftada şubelerde Düsseldorf Böl-
gesi Duisburg Marxloh Şubesi birinci, Ber-
lin Bölgesi Kreuzberg Şubesi ikinci olurken, 
Württemberg Bölgesi Ludwigsburg Şubesi 
ise eğitimciler dalında birinciliği elde etti.  
dördüncü haftada Ruhr-A Bölgesinin sayıda, 
Freiburg-Donau Bölgesinin ise oranda dere-
ceye girdiğini belirtti. 

Aldemir konuşmasının sonunda Kuzey 
Hollanda Gençlik Teşkilatı (GT) Başkanlığı-
na yeni atanan Kuzey Hollanda Sosyal Hiz-
metler Başkanı Hüseyin Karataş’ın son kez 
SHB toplantısına katıldığını ifade ederek bu 
zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden 
ötürü teşekkür etti ve yeni görevinde başarı-
lar diledi. 

İnfak Kampanyası
Toplantıda 2017 yılının İnfak Kampanyası 

hakkında bilgi verildi. Programda yetkililer 
çocukların dünya ve ahiretini kurtaracak eği-
tim merkezlerinin ve müesseselerinin alt ya-
pılarını oluşturmanın Müslümanların birinci 
önceliğinde olması gerektiğini vurguladı ve 
nitelikli nesil, renkli ve huzurlu bir gelecek 
için idarecilerin katkılarının büyük hizmetle-
re vesile olacağını vurguladı. Ayrıca ümmetin 
ve geleceğin kurtuluşu için İnfak Kampanya-
sı projelerine de destek çıkılmasını isteyen 
yetkililer 2012 yılı itibarıyla Avrupa’da ciddi 
projelerin gerçekleşmesine vesile olunduğu-
nu bu yeni çalışma ile 2017 yılında da önemli 
projelere destek sağlanacağı bilgisini verdi. 

Toplantıda yetkililer 2017 İnfak Kam-
panyası’nın tanıtımını yaptı, 2012-2016 arası 
İnfak Kampanyası’nın hem yazılı (kitapçık) 
hem de görsel (website) sunumlarının hazır-
landığını açıklayarak 2016 yılında kampan-
ya gereği desteklenen projeleri katılımcılara 
sundu. 10 projeyi bu kapsamda değerlendir-
diklerini belirten yetkililer proje kapsamın-
da; Alpes Bölgesi Ortaokulu, Ruhr-A Bölgesi 
Anaokulu, Kuzey Hollanda Bölgesi Ayasofya 
Külliyesi, Rhein-Neckar-Saar Bölgesi İlahiyat 
Meslek Okulu, Güneybatı Fransa Bölgesi İkra 
İlk ve Ortaokulu, İngiltere Bölgesi Eğitim 
Merkezi, Lyon Bölgesi Ortaokulu ve Lisesi, 
Güney Bavyera Bölgesi Münih Eğitim Mer-
kezi, Paris Bölgesi İlkokulu ve Kanada Bölgesi 
İlkokulu’nun girdiğini açıkladı. 

1 Aralık 2016 tarihinde başlayacak olan 
2017 İnfak Kampanyası ile Linz Bölgesinde 
Bölge Merkezi ve İmam Hatip Lisesi, Pa-
ris Bölgesinde Sevran İlkokulu, Schwaben 

nuçlandırmış bulunmaktayız. Bu vesile ile he-
pinize teşekkür ediyorum.” 

Genel Merkez Üyelik Kampanyası’na da 
değinen Uyanık idarecilerin bu konuda daha 
hassas davranmalarını ve bu yıl içerisinde bek-
ledikleri başarıya ulaşacaklarını ümit ettiğini 
ifade etti. 15 Temmuz Şehit ve Gazilere Destek 
Kampanyası’nı da başarıyla tamamladıklarını 
belirten Uyanık bu kapsamda 100 bin avroluk 
bağışı bizzat bakanlığa teslim ettiklerini söyle-
di. Ekip çalışmasının son derece önemli oldu-
ğunu da vurgulayan Uyanık birimlerde komis-
yonların oluşturulması ve çalışmaların mutlaka 
bir program ve takvim eşliğinde gerçekleştiril-
mesinin başarıya giden yolda önemli olduğuna 
değindi.

Bölgesinde Bölge ve Eğitim Merkezi, İsveç 
Bölgesinde Stockholm Külliyesi, Viyana Böl-
gesinde Mescidi Aksa Külliyesi ve İlkokulu, 
Berlin Bölgesinde Bölge ve Eğitim Merkezi, 
Bremen Bölgesinde İlahiyat Meslek Okulu, 
Doğu Fransa Bölgesinde Strazburg Eyüp Sul-
tan Külliyesi ve İlkokulu, Norveç Bölgesi Sta-
vanger Anaokulu ve Eğitim Merkezine destek 
çıkılacak. 

Komisyon çalışmasının önemine de de-
ğinen yetkililer, Bölge ve Şube Sosyal Hiz-
metler Başkanlarına tavsiyelerde bulunarak 
kampanya ile ilgili materyallerin kullanımı 
ve taksimi hakkında da bilgi verdi. Yetkililer 
infak etmenin namaz ve oruç gibi İslam’ın ol-
mazsa olmaz değerlerinden ve ibadetlerinden 
olduğunu, ahlak ve maneviyat zaafiyetinin 
önlenmesi, eğitimin desteklenmesi, toplum-
sal, dinî ve sosyal ihtiyaçların karşılanması 
için infak etmenin son derece önemli oldu-
ğunun altını çizdi.

Üyelik Kampanyası
Genel Merkez Üyelik çalışması hakkında-

ki sunumunu gerçekleştiren İbrahim Gaygı-
sız ve Cengiz Kadırgan 1 Ekim–31 Aralık 2016 
tarihleri arasında yürütülecek Genel Merkez 
Üyelik Kampanyası hakkında son durum de-
ğerlendirmesinde bulundu. Toplantıda ida-
recilerin bölge ve şubelerde Genel Merkez 
Üyelik Kampanyası’na daha etkin katkıda bu-
lunmalarını isteyen Gaygısız ve Kadırgan bu 
konuda idarecilerin daha etkin çalışmalarını 
arzuladıklarını ifade etti. Ekim ayının son 
değerlendirmesinde Danimarka Bölgesinin 
hedefinin %50’sini yakalaması ve ayın birin-
cisi olması nedeniyle Danimarka Bölgesi Sos-
yal Hizmetler Başkanı Şevki Şahin’e teşekkür 
edilerek hediye takdim edildi. 

Toplantıya katılan Genel Başkan Kemal Er-
gün Sosyal Hizmetler Başkanlarının aktif ça-
lıştıklarını, gönüllere girme gayreti içerisinde 
olduklarını ve yeri geldiğinde zorlandıklarını 
ve zahmetlere katlandıklarını vurguladı. Ergün 
tüm zorluklara rağmen başkanların Allah’ın 
rahmetini kendilerine düstur edindiklerini, 
dolayısıyla Allah Teâlâ’nın bu hizmetleri karşı-
lıksız bırakmayacağını, hayır ve hasenat sevabı 
ile muamele göreceklerini belirterek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Medeniyetin inşası için 
çalışmalarımızı büyük bir gayretle yürütmek-
teyiz. Hayalsiz gerçeğe ulaşılamaz. Bu düşünce 
ile çalışmalarımızda farkımızı ortaya koymak-
tayız. Terbiyemiz ve davamız bunu gerektir-
mektedir. Bu hususta üzerimize düşeni fazlası 
ile yapmak durumundayız. Gençlerimize ver-
meyi göstermemiz gerekiyor ki bunun aidiye-
tin bir gereği olduğunu öğrenebilsinler. Nasıl 
ki cimrilik kalp katılığına neden oluyorsa ver-
mek ve paylaşmak da kalbin ferahlamasını sağ-
lıyor. Bir kampanya sürecinde cemiyetimizde 
bir üye dahi yapılamıyorsa, idarecilerimiz üye 
değillerse bizler burada neyin hesabını yapıyo-
ruz diye kendimize sormalıyız. Rabbim bu bir-
likteliğimizi hayallerimizi gerçekleştireceğimiz 
birlikteliğin sebebi kılsın.” 
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“Sonuna kadar eğitim diyoruz.”
5. Bölge Başkanları Toplantısı (BBT) 12-13 Kasım tarihlerinde Kerpen’de gerçekleştirildi. Toplantının birinci gününde birimler sunumlarını yaparken, ikinci gününde “Eğitim 
Stratejimiz” konusu müzakere edildi.  Rahime Söylemez

BBT

2016 çalışma yılının son BBT’si tüm birim 
ve bölge başkanlarının katılımıyla Kerpen’de 
düzenlendi. Genel Başkan Kemal Ergün yap-
tığı konuşmada bölgelerde İrfan Evleri’nin 
açılması için idarecilerin büyük çaba sarf 
ettiklerini söyledi, İrfan Evleri vesilesi ile 
birçok kişinin teşkilat ile tanışacağını ifade 
ederek IGMG’nin çıkardığı yayın organlarına 
dikkat çekti. Bazı şubelerde Camia bülteni-
nin yeterli gelmediğine, bazı şubelerde ise 
bültenin dağıtılmadığına değinen Ergün bu 
konuda idarecilerden daha hassas davran-
malarını istedi.

Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri 2017 
için hazırlanan çalışma takvimlerinin böl-
gelere gönderileceği bilgisini verdi. 2016 
çalışma yılında Hessen, Güney Hollanda 
ve Schwaben bölgelerinde Yönetici Gelişim 
Programları’nın (YÖGEP) yapıldığını söy-
leyen İleri yeni çalışma döneminde Berlin, 
Hannover, Württemberg, Güney ve Kuzey 
Hollanda bölgelerinin YÖGEP’i çalışma tak-
vimlerine koyduğunu belirtti. Bölge ve Şube 
Yönetim Kurulu derslerinin 161. ve 162.’sinin 
hazırlanıp bölgelere gönderildiğini ve bölge-
lerin dersleri muntazam bir şekilde uygula-
dıklarını ifade eden İleri, İhsan Sohbetleri 
bağlamında 81 sohbet grubunun olduğunu, 
toplam 1246 iş adamı ve esnafın sohbetlere 
katılım gösterdiğini söyledi. İleri 2017 ça-
lışma yılının sonuna kadar hedeflerinin 150 
sohbet halkası oluşturmak olduğunu ifade 
etti. Üyelik Kampanyası’na da değinen İle-
ri sözlerine şu şekilde devam etti: “2017 yılı 
başında Avrupa, Avustralya, Balkanlar ve 
Kanada genelinde 150 bin üye hedefimizi 
yakalayarak sonuçlandırmak istiyoruz. Bu 
bağlamda 30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla he-
defimiz 150 bin idi. Gerçekleşen 145 bin 894 
yani % 97 oranında oldu.” 

Tek ezan yarışması
Gençlik Teşkilatı (GT) Başkanı Ünal Üna-

lan gençlik çalışmalarına değindi. Ünalan, 
“Gençlik Yönetici El Kitabı’nı sanal dünyada 
işler hâle getirdik. Avrupa genelinde yapılan 
tek ezan yarışması bizim Avrupa Bilal’ini 
Arıyor yarışmamızıdır. Bu yarışmaya bölge-
lerimizden 41 gencimiz katıldı, 8 gencimiz  
finale kaldı. Birincilerimiz Türkiye’de Sul-
tan Ahmet ve Süleymaniye Camilerimizde 
ezan okuyacaklar. Abi-Kardeş Projesi’ne de 
ağırlık vermekteyiz. Gençlerimiz kendile-
rine örnek alacakları abilerini tanımalı ve 
geleceklerini buna göre dizayn etmelidirler.” 
dedi. Daha sonra mikrofana gelen GT Üni-
versiteliler Başkanı Selçuk Çiçek burslarla 
ilgili  bilgilendirmede bulundu ve bölgelerde 
burs komisyonu oluşturulması gerektiğini 
ve verilen bursların mutlaka bu komisyonda 
değerlendirilmesini arzuladıklarını belirtti. 
Çiçek toplam 178 İrfan Evi’nin bulunduğuna 
da dikkat çekerek hedeflerinin daha çok İr-
fan Evi açmak olduğunu ifade etti. 

Programın ilerleyen bölümünde Kadınlar 
Teşkilatı’nın yeni birim logosu tanıtıldı ve 

İrşad Paneli’nin 25 Mart’ta gerçekleştirilece-
ğini hatırlatan Yalınkılıç panelde İmam Şâfiî 
ve Şâfiîlik konusunun işleneceğini bildirdi. 
Yaz Kur’an Tilavet Kursu’nun artık YAKUT 
olarak isimlendirileceği bilgisini de veren 
Yalınkılıç İlahiyat Meslek Okulu’na da de-
ğinerek okulun 65 öğrenci ve 9 eğitimci ile 
tedrisatına devam ettiği bilgisini verdi. Ya-
lınkılıç Uluslararası İlahiyat Programı kap-
samında Türkiye’de ilahiyat eğitimi gören 65 
ve Osnabrück Üniversitesi’nde eğitimlerini 
sürdüren 13 öğrenci için de burs sağlandığını 
açıkladı. Yalınkılıç Din İstişare Kurulu (DİK) 
metinlerinden oluşan Fetâvâ I kitabının 2. 
baskısının yapıldığını, Fetâvâ II ile İmam 
Eş’arî ve Eş’arîlik panel kitabının da en kısa 
zamanda basılacağı müjdesini verdi.

Kudüs bağlantılı umreler
Hac Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Ta-

hir Köksoy hac döneminde 42 kafileye hiz-
met verdiklerini, hac döneminde 573 kişinin 
Genel Merkez’e yeni üye olduğunu ve Köln 
Bölgesinin 54 üye kazandırarak bölgeler ara-
sında birinci olduğunu aktardı. Köksoy son 
yıllarda Almanca ve Arapça kafilelere ağırlık 
verildiğini, bu yıl Almanca Kafilesi’ne 120 
kişinin katıldığını, kısa kafilelerde ise 980 
hacıya ve Merkez 2 Hafta Kafilesi’nde 300 
kişiye hizmet verildiğini aktararak sözlerine 
şöyle devam etti: “Şu anda 2017 umre plan-
lamamız tamamlandı ve internet sayfamızda 
yayımlandı. Böylece insanların ajandalarını 
daha rahat planlayabileceklerini ümit ediyo-
ruz. 2017 yılında Kudüs bağlantılı umremiz 
de olacak. Emeklilerin umresi programına 
başlamış idik, şu ana kadar 783 emeklimize 
hizmet verdik. İhsan Sohbetlerimize katılan 
iş adamlarımızla da inşallah aralık ayında 
umre yapacağız.”

Sosyal Hizmetler Başkanı Mustafa Uya-
nık Genel Merkeze üyelik konusunun teş-
kilatının önceliğinde olduğunu, dolayısıyla 
idarecilerin üye yapma konusunda hassas 
davranmaları gerektiğini belirterek 2017 İn-
fak Kampanyası’nı 1 Aralık’ta başlatacaklarını 
ve bu bağlamda 9 projeyi destekleyeceklerini 
bildirdi. Sosyal Yardım Derneği Hasene Baş-
kanı Mesud Gülbahar kışın zor şartlarından 
etkilenen mağdurlar için yardımlar gerçek-
leştireceklerini ve bazı ülkelere aralarında iş 
adamı ve doktorların da bulunduğu heyetler 
gönderecekleri bilgisini verdi. Programın ilk 
günü Genel Başkan Kemal Ergün’ün değer-
lendirme konuşmasıyla sona erdi. 

Eğitimde yol haritası çizildi
BBT’nin ikinci gününde Eğitim Başkanı 

Abdulhalim İnam “Eğitim Stratejisi” konu-
su hakkında bölge başkanlarına bir sunum 
gerçekleştirdi ve ardından bu sunumun mü-
zakeresi yapıldı. Biz kimiz? sorusuna cevap 
veren İnam Müslümanların varlığa, bilgiye 
ve insani değerlere İslam medeniyeti zavi-
yesinden baktıklarını, bu doğrultuda temel 
değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesil-
ler yetiştirmek istediklerini belirtti. Eğitim 

KT 25. Yıl İdareciler Günü’ne ait görüntüler 
izlendi. 

Genel Sekreter Bekir Altaş eğitim ko-
nusunun önemine değindi ve Avrupa’daki 
gündemi değerlendirdi. Irkçı söylemlerin 
ve İslamofobik tutumların tırmanışta oldu-
ğunu belirten Altaş sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Hollanda ve Belçika gibi yerlerde 
başörtüsü, yüzme dersleri, mahremiyet gibi 
hususlar gündeme gelirken Almanya İçişleri 
Bakanı’nın ‘Okullarımızda yeni din dersleri 
koymalıyız ki bu insanlar camilere gitmesin-
ler.’ demesi bizleri şok etmiştir. Bu noktada 
seçim çalışmalarında da ciddi çalışmaların 
yapılmakta olduğu da görmekteyiz. Şu anda 
Avrupa ülkeleri bizim yapılarımızı bertaraf 
etme ve kendi yapılarını kurma çalışması 
içine girmektedirler. Muhakkak ki, bizim 
birçok çalışmanın içinde bulunmamız ge-
rekir. En önemli hususta bizim bu çalışma-
larda hep tashih edici konumda olmamızdır. 
Almanya’da konuşulan bütün konular, gö-
rüşmeler olduğu gibi diğer ülkelerde de takip 
edilmekte ve kopya edilmeye çalışılmaktadır. 
Bunu katıldığımız bütün toplantılarda ve 
görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Örne-
ğin imamların Türkiye’den getirilmemesi 
tartışmaları özellikle son günlerde bütün 
Avrupa ülkelerinde tartışılıyor. Bu tartış-
malara sizlerin de dâhil olmanızı ve konuyu 
takip etmenizi istiyoruz. Bu konularla ilgili 
2006-2008 yıllarında sempozyumlar düzen-
ledik ve bunları kitap hâline getirdik. Bun-
lara baktığımızda Müslümanların ciddi bir 
kıskaç altında olduklarını görüyoruz. Din 
dersi çalışmaları hocalarını bizlerin seçmesi, 
müfredatını bizlerin hazırlaması ve mater-
yalleri bizlerin çıkarması son derece önemli. 
Bu nedenle kendi kitaplarımızı yayımlamaya 
önem veriyoruz.”

Eğitim Başkanı Abdulhalim İnam konuş-
masında Temel Eğitim, Tatil ve Yılbaşı kurs-
larının önemine değindi ve kurslar hakkında 
bilgi verdi. İnam Kurum Müdürleri ve Resmî 
Okul Müdürleri Toplantısı, Koruyucu Aile ve 
Aile Danışmanlık ve Rehberlik hakkında da 
bilgilendirmede bulundu. Engelliler için özel 
kurs çalışmasının yapılacağını belirten İnam 
yeni çıkan Anadilim Türkçe ve IKRA kitabını 
tanıttı. 

YAKUT
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç hafızlık 

kurslarına dikkat çekerek 19 bölgede, 45’in 
üzerinde şubede bine yakın hafız adayının 
olduğunu aktardı. Yalınkılıç, 40 kişilik bir 
katılımla Hafızlık Komisyonu Başkanları ve 
Hafızlık Kurum Müdürleri Toplantısı’nı ger-
çekleştirdiklerini, hafızlık komisyonlarının 
kurulması ve hafızlık eğitimindeki metot-
ların ders olarak verilmesi gerektiğini ifade 
etti. Yalınkılıç konuşmasında İmam-Hatip-
ler Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde böl-
gelerin şubelerde görev yapan istihdamlı 
imam-hatiplerin özlük hakları konusunda 
bir denetleme çalışması yaptıklarını belirtti. 

ile neyi amaçladıklarını da açıklayan İnam 
İslam kültür ve medeniyetini bilen bilge in-
sanlar yetiştirmek istediklerini ve eğitim 
merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ai-
diyet ve sorumluluk duygusunu geliştirerek 
rıza-i ilahîye uygun hareket eden, Kur’an ve 
sünnet çizgisinden dışarıya çıkmayan örnek 
nesiller yetiştirmeyi istediklerini belirtti. 

İnam, “Doğum öncesi başlayan eğitim-
le, Aile Eğitim Seminerleri, Evliliğe Hazır-
lık Okulları, Aile Okulu ve Aile Danışmalık 
hizmetleri sunuyoruz. Üç yaşına kadar Anne 
Çocuk, Babam ve Ben Halkalarında bilinçli 
anne ve baba modeli oluşturuyoruz. Üç ya-
şında eğitime aldığımız çocuklarımızı temel 
eğitimde 15 yaşına kadar çeşitli yönleriyle 
eğitiyoruz. İslami İlimler vesilesiyle de genç-
lik çağında birikim elde etmiş bir şahsiyet 
olarak teşkilatımız için üye, idareci, din gö-
revlisi ve eğitimci olarak görev alabilecek do-
nanımda gençleri ilerisi için yetiştiriyoruz. 
Yetişkin Eğitim Kurslarımızla insanlara ha-
yatlarının sonuna kadar eğitimini devam et-
tirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Toplu-
mumuzda engelli kardeşlerimizin de eğitim 
imkânlarımızdan istifade etmesi için görme 
ve işitme engellilere yönelik çalışmalar ya-
pıyoruz. Temel Eğitim Kurslarımızla öğren-
cilerimize dinî bilgileri güvenilir bir şekilde 
öğretmek isitiyoruz.” ifadelerinde bulundu. 

Teşkilatta eğitim gören öğrencilerin bir 
kısmının daha sonra teşkilatta aktif yer al-
madıklarını gözlemlediklerini belirten İnam 
öğrencilerin neden teşkilatta aktif yer al-
madıkları ve öğrencilere aidiyet bilincinin 
verilip verilmediği hususlarını müzakereye 
açtı. Konuşmasında Aile Eğitim ve Destek 
Hizmetleri konusuna da değinen İnam Aile 
Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde ama-
cın aile kaynaklarını nitelikli kullanan, aidi-
yet ve şahsiyet duygusunu geliştiren, yaşadı-
ğı çevre ile uyumlu olan, zamanın getirdiği 
değişimleri bilinçli yönetebilen, bilinçli evli-
liklerin temelini oluşturan, sağlıklı ve mutlu 
bir aile oluşumuna katkı sağlayan bireyler 
yetiştirmek olduğunu ifade etti. Bölge ve 
şubelerde Koruyucu Aile çalışmasını duyur-
manın ve aileleri bu konuda teşvik etmenin 
de son derece önemli olduğunun altını çizen 
İnam hedeflerinin her bölge ve şubede Aile 
Eğitim çalışmalarının temelini atmak ve ku-
rumsallaştırmak, Anne-Çocuk Halkaları’nı 
ve Babam ve Ben I ile II çalışmalarını hızlan-
dırmak ve Aile Danışmanlık Eğitim Merke-
zi (ADEM) hizmetini her bölgede ve eğitim 
merkezinde sunmak istediklerini açıkladı. 
Engellilerin eğitimine de değinen İnam IG-
MG’nin engelli ve engelsiz Müslümanları bil-
gilendirmek, desteklemek ve bunun yanı sıra 
engelli ve engelsizlerin birbirlerine ve toplu-
ma karşı olan sosyal sorumlulukları hakkın-
da bir farkındalık oluşturmak istediklerinin 
altını çizdi. 

Program Genel Başkan Kemal Ergün’ün 
değerlendirme konuşmasıyla son buldu. 



camia | 25 Kasım 2016Aile14  |

• Baba olmak.

• Babalık bir ön hazırlık  

gerektirir.

• Baba hamilelik sürecinin katılım-

cısı olmalı.

• Yeni babaların aklındaki sorular.

• Doğum sonrası babalık  

depresyonu.

• Babaları tarafından ilgi gö-

ren bebeklerin farkı.

• İyi bir baba nasıl olunur?

• Babalık keyif işidir.

• Babalar geri planda kalmayın.

• Babaların sorumluluk anlayışı 

nasıl olmalı?

• Hafta sonu babası olmayın.

• “Kolay mı erkek babası olmak?”

• “Kızını dövmeyen dizini mi dö-

ver?”

• Baba ve çocuk ilişkisi zekâ gelişi-

mini etkiliyor.

• “Cool” bir baba olmanın yolları.

• Anne-baba kavgası içerisinde 

çocuk yetiştirmek.

günden itibaren anneye ihtiyaç duyduğu ka-
dar babaya da ihtiyaç duyarlar. Tabii ki anne 
ve babaların bebeklerini büyütürken ortakla-
şa yapabilecekleri işler olduğu kadar birbir-
lerinin yerini tutamayacak işler ve alanlar da 
vardır. 

Babaların bebekleri ile olan iletişimleri 
bebeklerin ruh ve beden sağlığı açısından 
oldukça önemli. Dolayısıyla babaların bebek-
lerinin hayatına daha çok müdahil olabilme-
leri için onlarla bir duygusal bağ kurmaları 
gerekiyor. Ayrıca bebeğin bakımında aktif 
olan babalar olmayanlara nazaran daha ça-
buk ve köklü bir bağ kurabiliyorlar. Babaların 
bunu yapabilmeleri için de çocuklarının bü-

yüyüp anlayacakları yaşa gelmelerini bekle-
memeleri gerekir. Örneğin bir baba bebeğinin 
altını değiştirebilir, karnını doyurabilir, uykuya 
dalmasına yardımcı olabilir, bebeği ağladı-
ğında onu sakinleştirebilmek için okşayabilir 
ve koklayabilir veya bebeğini çıplak olarak 
göğsüne yatırabilir. Araştırmalara göre çocuk 
gelişiminde ilk 6 yıl özellikle ilk yıl bebeklerin 
gelişimi önemli yıllar. Zira bu yıllardaki duygu-
sal, bilişsel ve sosyal gelişim sonraki yıllar için 
bir temel oluşturmaktadır. Bunun için baba-
lar, siz siz olun bebeğinizle aranıza kimsenin 
girmesine izin vermeyin. 

Babaları tarafından ilgi gören bebeklerin 
kazanımları
• Bebekler ilk aylarında babaları tarafından 

ilgi gördüklerinde çevreleriyle daha kolay 

ve istekli iletişim kurarlar. 
• Özellikle babalarının sesini tanıyan bebek-

ler kendilerini güvende hissederler.
• Babaları tarafından ilgi gören bebekler duy-

gusal açıdan daha dengeli olurlar.
• Baba bebeğinin yetişme sürecinde aktif rol 

alırsa bebeği ileride içgüdülerini kontrol et-
mede ve sosyalleşmede daha başarılı olur

• Babasının ilgisiyle büyüyen bebekler ileride 
kendilerini daha iyi tanımlayabilirler. İletişim 
kurmada daha başarılı olurlar. 

• Ebeveynleri tarafından ilgi gören bebekler 
bireyselleşmeyi öğrenirler. Anneler çocuk-
larını daha çok koruyucu bir içgüdü ile sa-
hiplenirken babalar bu konuda daha rahat 
davranır, bebeklerinin ve çocuklarının keş-
fetmelerine bilerek veya bilmeyerek daha 
çok imkân tanırlar. 

• Babalarından ilgi gören bebekler ve çocuk-
larda şiddet eğilimi fazla görülmez. Daha 
sakin ve uysal olurlar. 

BABALIK SERİSİ

Babaları tarafından 
ilgi gören 

bebeklerin farkı

Ebeveynlerin çocuklarına karşı olan tu-
tumları çocuklarının ileride nasıl bir kişi 

olacağını belirler, kişilikleri, zihinsel ve sosyal 
gelişimleri üzerinde olumlu veya olumsuz etki 
bırakır. Ne var ki maalesef toplum içerisin-
de bebeklerin doğumdan itibaren yalnızca 
annelerine bağlandıkları, onlarla iletişim kur-
dukları ve fiziksel ve duygusal ihtiyaçları doğ-
rultusunda sadece annelerine gereksinim 
duydukları düşünülüyor. Hâlbuki bebekler ilk 

Ali Tufan

Darul-bekâya irtihal eden merhum ve  
merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,

sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Vefat eden UKBA üyelerimiz
İsmi Vefat tarihi Bölge ve şubesi

Osman Çevik
Gülizar Demirkol
Esin Akkuş
Cengizhan Kaleli
Emine Ağır
İlyas Yıldırım
M. Akif Köse
Faze Bekir
Emine Koçak
Melahat Karaerkek
Kazım Yalçın
İbrahim Ünal
Şevki Kaulis-Bilalova
Tevfik Kızılca
Hasan Yılmaz
Raime Alioğlu
Ahmo Bosnjak
Sedat Aktürk
Gülsün Sarıkaya
Behice Özkömec

31.10.16
31.10.16
31.10.16
31.10.16
01.11.16
01.11.16
02.11.16
03.11.16
03.11.16
04.11.16
04.11.16
04.11.16
04.11.16
05.11.16
06.11.16
07.11.16
08.11.16
10.11.16
12.11.16
12.11.16

Berlin/Kreuzberg Mevlana
Düsseldorf/Mettmann

Güney Bavyera/Garmisch
Schwaben/Ulm

Bremen/Delmenhorst
Düsseldorf

Düsseldorf/Voerde
Köln/Stolberg

Schwaben/senden
Hessen/Rüsselsheim

Schwaben/Schelklingen
Württemberg/Wangen

Güney Bavyera
Hannover

Württemberg/Aalen
Hessen/Herborn

Lüksemburg
Hessen/Bad Homburg

Hessen/Hanau
Württemberg/Hüttenheim
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Dua Köşesi 

Hadis Günlüğü

Sahabeden Ebû’d-Derdâ (r.a.)’dan rivayet 
edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyur-
muştur: “Dâvûd aleyhisselâmın duasından biri 
de şu sözü idi: ‘Allah’ım! Senden seni sevmeyi 
ve senin sevgine ulaştıran ameli sevmeyi dile-
rim. Allah’ım! Senin sevgini bana kendimden, 
ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.’” 
Ebû’d-Derdâ (r.a.) diyor ki, Resûlullah (s.a.v.) 
Dâvûd aleyhisselâm’ı andığı zaman ondan bah-
seder ve “İnsanların en çok ibadet edeni idi!” 
derdi. 

Efendimiz, bir duasını nekletmek sure-
tiyle insanlığın büyük kılavuzlarından Dâvud 
aleyhisselâm’ı anmış, onun mübarek duasını 
tekrarlamış ve bu büyük peygamberin Allah’a 
çokça ibadet eden bir nebi ve resul olduğunu 
bildirmiştir. Nitekim bir başka hadisinde de yine 
Dâvûd aleyhisselâm’ı örnek göstererek en hayırlı 
orucun “Savm-ı Dâvûd” denilen, bir gün yenilip 
bir gün tutulan oruç olduğunu ve onun daima 
kendi elinin emeği ile geçindiğini bildirmiştir.

Dâvûd aleyhisselâm kendisine Tevrat isimli 
büyük kitabın nazil olduğu Benî İsrâil peygam-
berlerindendir. Döneminde hem krallık hem de 
peygamberlik yaparak büyük bir devlet kurmuş, 
kendisinden sonra da oğlu Hz. Süleyman aley-

Hadisin Açıklaması
İmam Tirmizî (v. 279/892) “Hadisin isnadı 
bana göre muttasıl değildir.” der. Yemenli 
âlim Şevkânî (v. 1250/1834), senedi itibariyle 
tenkide maruz kalan bu hadisin, İbn Kesîr (v. 
774/1372) tarafından tariklerinin ve şahitleri-
nin bir cüzde cemedildiğini ve onun “Mücte-
hid imamların itimat ettiği meşhur-hasen bir 
hadistir.” şeklinde bir değerlendirme yaptığını 
nakleder. Bizzat kendisinin de hasen li gayrih 
ve tatbik edilen (ma’mûlün bih) bir hadis ol-
duğunu benimsediği görülür. 
İlk hadis şârihlerinden Hattâbî (v. 388/998) 
“Reyimle ictihad ederim” cümlesinin, ortaya 
çıkan meselenin kıyas yoluyla Kur’an ve sün-
netin mana ve muhtevasına götürülmesi de-
mek olduğunu, bunun Kur’an veya sünnet-
ten bir temel (asıl, delil) olmaksızın içe doğan 

Seven, sürekli olarak sevdiğini düşünür ve onun 
hoşnutluğu için çalışır. Her vakit ondan bahse-
dilmesini ve daima onunla beraber olmayı ister. 
Hatta âşık kişi sevgilisinin mahallesindeki köpeği 
bile okşayıp sevmekte, sevdiğinde hiçbir kusur 
ve çirkinlik görmemektedir. Bütün bunlar ruhu 
baştan başa istila eden çok kuvvetli duygular-
dır ki, bazen kişiyi mecnun hâle düşürür. Allah 
sevgisinde ise, asıl olan, kulun, Allah’ın kendisini 
sevmesini istemesidir. Yani kul Allah’ı sevmek-
le asli vazifesini yerine getirecek ama Allah’ın 
kendisinden razı ve hoşnut olması sayesinde 
ebedî bir saadete kavuşacaktır. Bu sebeple Hz. 
Dâvud aleyhisselâm Allah’a duyacağı muhab-
betin her şeyden daha büyük olmasını istemiş, 
böylece Rabbi’nin kendinden hoşnut olması 
temennisini tekrarlamıştır. Allah’ın sonsuz ve sa-
yısız selamı onun ve diğer peygamberlerimizin 
üzerine olsun. 

1. Tirmizî, “De’avât”, 3718

Kur’an’ı ve sünneti çok iyi bilen ve güçlü sen-
tez yeteneği olan ilim adamlarının yetişme-
siyle giderilebilir. 
Hadisin son dua cümlesinde geçen tevfîk 
tabiri, Allah’ın sevdiği ve razı olduğu şeylere 
kulunun fiilini muvâfık kılması manasına gelir. 
Bu demektir ki tevfîk, kulun cüzi iradesi ile 
Allah’ın külli iradesinin örtüşmesidir. Tevfî-
kin zıddı ise hızlân kelimesiyle ifade edilir. 
İlahî tevfikin, ferdin refiki olması hâli saadet 
demektir ki, bu kulun nail olduğu en büyük 
lütuftur.

1. Ebû Dâvud, Akdıye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3; Dârimî Mukaddime, 
20; Ahmed b. Hanbel, V, 230, 236, 242. 

2. Şevkânî, İrşâdü’s-sâil, s. 40.
3. Hattâbî, Maâlimü’s-sünen, IV, 18.

hisselâm yine kral ve peygamber olarak vazife 
yapıp bütün cihanda hâkimiyet sağlamıştır.

Dâvûd aleyhisselâm’a inzal edilen Zebûr, 
bir ahkâm kitabı olmaktan ziyade dua ve ilahi 
kitabıdır. Bunda yeni amelî hükümler ve yeni bir 
şeriat getirilmemiştir. Ancak Tevrat’ı tasdik et-
mekte, içinde Allah’ı tesbih ve tenzih için, birçok 
dua ve ilahi barındırmaktadır. Bugün elde aslı 
bulunmayan Zebûr kendisine inzal edildiğinde 
Hz. Dâvûd pek sevinmiş ve sürekli olarak onu 
okumaya başlamıştır. Âyet-i kerîmelerde de 
bildirildiğine göre sesi son derece güzel oldu-
ğundan Zebûr’u okumaya başladığında dağlar, 
taşlar ve kuşlar da kendisi ile birlikte yüce Allah’ı 
zikretmişlerdir. Onun, kuşların dilini bildiği gibi, 
diğer canlı mahlukların tesbihlerini de anladığı 
bildirilmiştir. 

Bakara suresinin 251. ayetinde yüce Allah: 
“Allah Dâvud’a hükümdarlık ve hikmet verdi, di-
lediği ilimlerden ona öğretti.” buyurmuştur. Sad 
suresinin 17 ile 19. ayetleri arasında da: “(Habi-

veya akla gelen bir rey olarak anlaşılmaması 
gerektiğini ifade eder. 
Sünnetin, Kur’an’ın hemen yanı başında şeri 
bir delil olduğunu öğreten bu hadis, aklın 
fonksiyonu olan ictihad, dirayet ve muha-
kemenin önemine de işaret eder. Ciddi bir 
ilmî tecrübe ve derin tefekkürün mahsulü 

bim) Sen onlar (kâfirler) ne derse sabret. Kulu-
muzu, o kuvvet sahibi (ibadet kuvvetine sahip) 
Dâvûd’u hatırla. Çünkü o daima Allah’ın rızasına 
dönen bir zat idi. Gerçekte biz dağları kendisine 
musahhar kıldık ki, bunlar akşamleyin ve kuşluk 
vakti onunla birlikte durmayıp tesbih ederlerdi. 
Her yandan ona doğru toplanıp gelen kuşları da 
kendisine ram ettik. Gerek o dağlardan, gerek 
bu kuşlardan her biri itaatle ona dönücü idi.” bu-
yurmuştur.

Hz. Dâvûd aleyhisselâm’ın yukarıdaki dua-
sında öne çıkan hususun Allah sevgisi olduğu 
görülmektedir. Aslında bundan daha büyük bir 
amaç da düşünülemez. Zira Allah sevgisi, yanın-
da korkusunu da getireceğinden tam bir imana 
kavuşmanın adıdır. Yani kul Allah’ı hakkıyla se-
vip, O’ndan büyük bir korkuyla çekindiği zaman 
kâmil manada bir imana kavuşmuş olacaktır. 

Sevginin hakikatine dair pek çok şey yazıl-
mış, seven ve sevilen arasındaki ilişkinin açık bir 
kaynaşma ve birliktelik doğurduğu bildirilmiştir. 

olan bu seviye, ortaya çıkan din merkezli 
problemlerin çözümünde İslam toplumunun 
önünü açabilecek anahtar özelliği taşır. Müs-
lüman toplumun sürekli canlı ve dinamik kal-
masını hedefleyen bu özellik, günümüz İslam 
dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu seviye 
olmalıdır. Şüphesiz bu ihtiyaç veya eksiklik, 

اِر دِ  َب َماِء اْل ي َو ِمَن اْل يَّ ِمْن أَْهلِ َك أََحبَّ إَِل ي ُحبَّ َك ، َربِّ اْجَعْل لِ ُغنِي ُحبَّ لِّ َب َك َوُحبَّ اْلَعَمِل الَِّذي ُي َك ، َوُحبَّ َمْن ُيِحبُّ ي أَْسأَُلَك ُحبَّ ُهمَّ إِنِّ  َاللَّ

“Allah’ım! Senden seni sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli sevmeyi 
dilerim. Allah’ım! Senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan 

daha sevgili kıl.” 1

“Muâz, önüne bir dava geldiğinde nasıl hüküm verirsin?” Muâz,”Al-
lah’ın kitabı ile hüküm veririm.” dedi. Rasûlullah (s.a.v.), “Peki Allah’ın 
kitabında bulamazsan?” suâlini sordu. O, “Resûlullah’ın sünnetiyle, 
cevabını verdi.” Resûlullah “Peki Allah’ın kitabında da Resûlullah’ın 
sünnetinde de bulamazsan?” deyince Muâz,“O zaman reyimle icti-
had ederim ve bundan geri durmam.” dedi. Bunun üzerine Resûlullah 
(s.a.v) onun göğsüne vurdu ve şöyle buyurdu: “Resûlullah’ın elçisini, 
Resûlullah’ı hoşnut eden şeye muvaffak kılan Allah’a hamdolsun!” 1.

Ahmet Efe

Prof. Dr. Zekeriya Güler

Sünnete duyulan ihtiyaç
Bu sayının hadisi: 

Muâz b. Cebel’in (r.a.) ashâbından rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) 
Muâz’ı görevli olarak Yemen’e göndermek istediğinde şöyle buyurdu: 
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“İstişare pişmanlığa karşı 
kaledir.”

Avustralyalı Müslümanlar kapılarını misafirlerine açtı

“Birlikte harekette 
bereket vadır.”

Bremen Bölgesi Hemelingen Şubesinde yapılan atama istişaresi sonucu bayrak 
değişimine gidildi.  Nail Baygın

Avustralya Bölgesi Meadow Heights ve Emir Sultan Camii Açık Cami Günü etkinliği münasebetiyle kapılarını misafirlerine açtı.  Ömer Faruk Yalçıner

Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Germersheim Şubesi Üyeler Toplantısı’nı Bölge 
Başkanı Şerif Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.  Mehmet Çalay

BREMEN

AVUSTRALYA

RHEIN-NECKAR-SAAR

Bremen Bölgesi Hemelingen Şubesi şube 
başkanı atama istişaresini gerçekleştirdi. İsti-
şare Bölge İdari İşler Başkanı Nuh Ekiz, Bölge 
Tanıtma Başkanı Mehmet Özyılmaz ve Bölge 
Teftiş Başkanı Nuh Gürbüz tarafından yapıl-
dı. Cami üyeleri ile görüşen Bölge Yönetim 
Kurulu İdarecileri istişare sonucunu 13 Ka-
sım’da yapılan Üyeler Toplantısı’nda açıkladı. 

Toplantıda Şube Başkanı Şükrühan Sarı 
görevini yeni Şube Başkanı Burhan Ermiş’e 
devretti. Üyelere teşekkürlerini sunan eski 
Şube Başkanı Şükrühan Sarı yeni Şube Baş-
kanı Burhan Ermiş’e başarılar diledi ve daima 
yardımcı olacağını bildirdi. Yeni Şube Başka-
nı Ermiş istişare sonucu seçildiğinden mutlu 
olduğunu söyledi ve görevini hakkıyla icra 
edeceğini ifade etti.

Programda şubenin mali raporu hak-
kında bilgi verilirken Şube Eğitim Başkanı 

Avustralya Millî Görüş Teşkilatları bün-
yesinde faaliyet gösteren Meadow Heights 
ve Emir Sultan Camilerinde Açık Cami Günü 
düzenlendi. Programın amacının Avust-
ralya’da son yıllarda yükselen İslam karşıtı 
söylemlerin etkisini azaltmak ve toplumu 
İslami kuruluşlar aracılığıyla İslam hakkında 
bilgilendirmek olduğunu ifade eden Bölge 
Kurumsal İletişim Başkanı (KİB) Ömer Faruk 
Yalçıner bu bağlamda diğer İslami kuruluş-
ların da çeşitli programlar düzenlediğini la-

dan etkilendiğini söyleyerek burada yapılan 
güzel çalışmalar hakkında Federal Meclis’te 
bilgi vererek övgü ile bahsedeceğini ifade etti. 
Dandenong semtinde bulunan Emir Sultan 
Camii’nde 85 yaşındaki bir ziyaretçinin abdest 
almak istemesi ise hiç şüphesiz programın en 
güzel anlarından bir tanesi oldu.

Türk damak kültürünü yansıtan yiyecek-
lerin misafirlere ikram edilmesi ve programın 
sonunda ziyaretçilere Kur’ân-ı Kerîm, gül, 
tesbih ve İslami bilgilerin yer aldığı broşür-

Germersheim Şubesi Üyeler Toplantısı 
RNS Bölge Başkanı, Hessen Bölge Başkanı, 
şube idarecileri ve cemiyet üyelerinin ka-
tılımıyla yapıldı. Toplantı Avrupa Kur’ân-ı 
Kerîm okuma birincisi olan Abdülkadir 
Akargöl’ün okumuş olduğu Kur’an ile baş-
ladı. Şube İmam-Hatibi Haşim Gümüş ko-
nuşmasında üyelere toplantının ve katılı-
mın öneminden bahsetti. 

Bölge Başkanı Şerif Aslan “Birlikte ha-
rekette bereket vardır.” başlığı altında bir 
sunum gerçekleştirdi. Üyeliğin fonksiyon-
larına değinen Aslan bu bağlamda camiye 
ve Genel Merkeze üye olmanın bir aidiyet 
gereği olduğunun altını çizdi.

Ardından Şube Başkanı Orhan Uçar 

Serkan Musluoğlu eğitim faaliyetleri, Şube 
Gençlik Teşkilatı (GT) Başkanı Muhammed 
Tepe gençlik ve Abi-Kardeş çalışmaları ve 
Şube Sosyal Hizmetler Başkanı Selim Bulak-
başı Üyelik ve Zekât-Fitre Kampanyaları hak-
kında bilgi verdi. Daha sonra şube idarecileri 
yeni yapılacak olan caminin projesini açıkla-
dı. 

Dilek ve temenni bölümünün ardından 
Bölge Teşkilatlanma Başkanı Halil Altıntaş 
mikrofona gelerek istişare yapmanın önemi-
ne değindi. Peygamber Efendimiz’in istişare 
etmenin pişmanlığa karşı kale olduğunu be-
lirten hadisine atıf yapan Altıntaş yeni şube 
başkanını atamak için 3 gün boyunca cemaatle 
istişare ettiklerini ve bu doğrultuda yeni şube 
başkanının atandığını açıkladı. Altıntaş yeni 
Şube Başkanı Burhan Ermiş’e başkanlık belge-
sini takdim ettikten sonra toplantı sona erdi. 

kin en etkili ve yaygın programın Açık Cami 
Günü olduğunu belirtti. 

Farklı inançlara mensup birçok kişi prog-
ramı ziyaret ederek İslam, Müslümanlar, ca-
miler, güncel meseleler ve helal haram gibi en 
sık sorulan sorular hakkında bilgi aldı. Etkin-
liğin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yalçıner 
programa siyasetçilerin ve sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinin de katıldığını belirtti. 
Programa katılan Avustralya Federal Millet-
vekili Maria Vamvakinou da organizasyon-

lerin hediye edilmesi ziyaretçiler tarafından 
takdirle karşılandı. Program ile ilgili konuşan 
Ömer Faruk Yalçıner programın her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da oldukça ilgi gördüğünü söy-
ledi. Gençlik Teşkilatı (GT), Kadınlar Teşkilatı 
(KT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatının (KGT)
bu güne özel çalışmalarını özveriyle gerçek-
leştirdiklerini belirten Yalçıner barış dini olan 
İslam’ı Avustralyalılara en iyi şekilde anlata-
bilmek için azami ölçüde çaba sarf ettiklerini 
ifade etti. 

cami için yeni alınan yer hakkında bir su-
num gerçekleştirerek caminin mali durumu 
hakkında bilgi verdi. Uçar yeni alınacak olan 
yerin eğitim merkezi olarak da kullanılaca-
ğını, dolayısıyla herkesin bu konuda hassas 
davranmasını arzuladıklarını belirtti. 

Programda son olarak Hessen Bölge 
Başkanı Bilal Kaçmaz mikrofonu alarak 
idarecilere ve üyelere motivasyon semine-
ri verdi. Kaçmaz, “İnanırsanız üstesinden 
gelemeyeceginiz hiçbir şey yoktur. Çalış-
malarınızı Allah rızası ve insanlığın yararı 
için yaptığınız sürece Allah Teâlâ hep siz-
lere yardım edecektir.” diyerek sözlerini ta-
mamladı. Toplantı sonunda şubenin ikramı 
oldu.
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Çocuklarla iki güzel program

Küçük yürekler Hadis Yarışması’nda buluştu

Kuzey Ruhr Bölgesi Eğitim Başkanlığı çocuklar için Çocuk Kulübü Şenliği ve Bilgi Yarışması düzenledi.  Lütfi Akça

Ruhr-A Bölgesi hadislerin önemini gençlere aktarabilmek için Şubeler Arası Hadis Yarışması düzenledi.  Aziz Doğan

KUZEY RUHR

RUHR-A

Kuzey Ruhr Bölgesi Eğitim Başkanlığı şu-
belerde eğitim gören Çocuk Kulübü üyeleri 
için Çocuk Kulübü Şenliği ve Bilgi Yarışması 
düzenledi. Nezih bir ortamda ve yoğun bir 
katılımla gerçekleşen programa Genel Mer-
kez Çocuk Kulübü Başkanı Fatma Demir de 
katıldı. 

Program Bielefeld Şubesi Hafızlık Kursu 

Ruhr-A Bölgesi Eğitim Başkanlığı hadis il-
minin önemini öğrencilere aktarabilmek için 
Şubeler Arası Hadis Yarışması gerçekleştirdi. 

dan kıtalar arası bir ümmet bağı kurmuştur. 
Teşkilatımıza bağlı 98 okul ve anasınıfı bu-
lunmaktadır. Sizlerin yapmış olduğu infaklar 
ile her yıl okul, anasınıfı, eğitim merkezleri ve 
imam hatip lisesi açılmaktadır. Ve yine siz-
lerin vermiş olduğu fitre, zekât ve kurbanlar 
ile milyonlarca Müslüman’a yardım etmeyi 
kendine şiar edinmiştir.” Akca programda 
emeği geçenlere teşekkür etti, teşkilatta ya-
pılan hizmetlerin cemaatin desteği ve gayreti 
ile yapıldığına dikkat çekerek misafirlere de 
şükranlarını sundu. Akca, “Bu program ge-
leceğimiz olan biricik yavrularımızı düşüne-
rekten yapılmıştır. Çocuk Kulübü Şenliği’nde 
çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini ve 
arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmelerini arzulu-
yoruz.” diyerek programa takriben 800 kişi-
nin katıldığını, bunlardan 200’ünün şubeler-
de eğitim gören öğrenciler olduğunu ve tüm 

çekleştirdi. Berber şubelerde yetenekli öğren-
cilerin mutlaka geliştirilmesi ve değerlendiril-
mesi gerektiğine vurgu yaparak gerek ögrenci 
velilerinin gerekse cemaatin bu tür yarışma-
lara hassasiyet göstermelerini rica etti. 

Bölge Başkanı Abdullah Kodaman ise ha-
dis ezberlemenin ve sünnet-i seniyyeye sahip 
çıkmanın önemine değindi. Allah resulünün 
bir hadisinde ilim öğrenmenin her Müslüman 
erkek ve kadın üzerine farz olduğunu belirtti-
ğini hatırlatan Kodaman “Ağaç yaşken eğilir.” 
atasözünden yola çıkarak çocukların erken 
yaşta ilim öğrenmelerine zemin hazırlanması 
gerektiğini vurguladı. Kur’an’ı anlamada ha-

Hocası Hüseyin Akpınar’ın Kur’an tilavetiy-
le ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Bölge Eğitim Başkanı Lütfi Akca’nın konuş-
masıyla devam etti. Akca misafirlere teşekkür 
ederek teşkilatı 1970’li yıllarda bir elin par-
mak sayısını geçmeyecek kadar insanın kur-
duğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam 
etti: “Teşkilatımız her türlü hizmet bakımın-

Bergkamen Şubesinin ev sahipliğini üstlendi-
ği programda Bölge İrşad ve Eğitim Başkanı 
Abdullah Coşkun Berber bir konuşma ger-

cemaatin büyük küçük demeden programı 
sahiplendikleri için memnuniyetini ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen Çocuk Kulübü 
Başkanı Fatma Demir aileleri ve çocukları 
selamlayarak Çocuk Kulübü’nün önemine ve 
çalışmalarına dair bir konuşma gerçekleştirdi. 
Hollanda’dan katılan Gökkuşagı tiyatro eki-
bi de çocuklar için hoş ve güzel sunumlaryla 
programa ayrı bir renk kattı. 

Programın ikinci bölümünde Bölge Ku-
rumsal İletişim Başkanı Levent Altan Bilgi 
Yarışması hakkında katılımcıları bilgilendir-
di ve kuralları hatırlattı. Yarışmada 9-13 yaş 
grubunda Schotmar Şubesi birinciliği, Lage 
Şubesi ikinciliği ve Rheda Şubesi üçüncülüğü 
elde etti. 7-8 yaş grubunda ise Lage Şubesi bi-
rinci, Detmold Şubesi ikinci ve Löhne Şubesi 
üçüncü oldu. Şenlik programa katılan bütün 
çocuklara hediye verilmesiyle son buldu. 

dislerin bir fener vazifesi gördüğünü belirten 
Kodaman ailelerin bu konuda çocuklarına 
destek çıkmaları gerektiğini söyledi ve onlara 
ilim öğrenmeleri için gerekli ortamı sunma-
larının ebeveynlik görevi olduğunu vurguladı. 

Yarışmanın jüri heyetinde Ali Börek, Aziz 
Doğan ve Mahmut Çavdarcı hocaefendiler 
yer aldı. Yarışmanın kurallarının okunması-
nın ardından yarışmaya geçildi. Heyecanlı ve 
çekişmeli geçen yarışmanın ardından birinci-
liği Gelsenkirchen Buer Şubesinden Egemen 
Aldırmaz, ikinciliği Neuenrade Şubesinden 
Mücahid Kol, üçüncülüğü Essen Kattenberg 
Şubesinden M. Korhan Polat elde etti. 

Başkonsolostan El Biruni 
Yurdu’na ziyaret

“Ağaç yaşken eğilir.”

T.C. Rotterdam Başkosolosu Güney Hollanda Bölgesine bağlı olarak hizmet yü-
rüten Rotterdam İskender Paşa Camii ve El Biruni Yurdu’nu ziyaret etti.   Ercan Kuzu

Schwaben Bölgesi Illertissen Şubesi Eğitim Başkanlığı minik öğrencileri için anası-
nıfını dualer eşliğinde açtı.   Hüseyin Anılmış

GÜNEY HOLLANDA SCHWABEN

T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ay-
yıldız Rotterdam İskender Paşa Camii’ni ve El 
Biruni Yurdu’nu ziyaret ederek yetkililerden 
bilgi aldı. Ziyarette Güney Hollanda Bölge 
Başkanı Mehmet Erdoğan, Şube Başkanı Öz-
can Çiftçi, İskender Paşa Camii İmam-Hati-
bi, eski idarecilerden İsa Çam, El Biruni Yurt 
Müdürü Mustafa Kılıç, eğitimciler, esnaf ve iş 
adamları da hazır bulundu.

Programda konuşan Bölge Başkanı Meh-
met Erdoğan ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, “T.C. Devlet yetkililerimizin 
son yıllarda Hollanda Türk toplumuna ve 
onları temsil eden sivil toplum kuruluşları-
na destekleri bizler için son derece önem arz 
ediyor.” dedi. Başkonsolosu Sadin Ayyıldız da 

Schwaben Bölgesi Eğitim Başkanlığı Iller-
tissen Şubesinde minik öğrencilere oyunlar eş-
liğinde daha iyi bir eğitim imkânı sunabilmek 
için kurduğu anasınıfının açılışını dualar eşli-
ğinde gerçekleştirdi. Açılışa eğitmenlerin yanı 
sıra veliler de çocuklarıyla birlikte katıldı. 

Programda konuşan Bölge Eğitim Başkanı 
Hüseyin Anılmış eğitimin önemine değinerek 
ailelere tavsiyelerde bulundu. Anılmış eğitimin 
bir kişinin hayatını şekillendirdiğini söyledi ve 
bir toplumun her açıdan gelişebilmesi için eği-
timin küçük yaştan itibaren verilmesi gerekti-
ğinin altını çizerek ağacın yaşken eğildiğini ifa-
de etti. Ailelerin eğitim konusunda daha hassas 
davranmalarını isteyen Anılmış bölge bazında 
yapılması planan eğitim çalışmalarına ve eği-
tim ile ilgili güncel konulara da değindi. Anıl-

ziyarette kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve 
akabinde vatandaşların sorunlarını dinledi. 

Yurt ile alakalı olumlu izlenimler edinerek 
ayrıldığını ifade eden Ayyıldız şöyle konuştu: 
“Buradaki sivil toplum kuruluşları sizin ciddi 
gayret ve özverilerinizle kuruldu. Yine bu ku-
rumların ayakta kalabilmesi için esnaf ve iş 
adamlarımızın özverili desteği takdire şayan. 
Türk toplumunun dinamik girişimci ruhu-
na inanıyorum. Gençlerimizin oldukça do-
nanımlı bir şekilde yüksek öğrenim görmüş 
bir şekilde yetiştiğini görüyorum. Bu arttıkça 
Hollanda toplumu içindeki konumlarının da 
yükseleceğini düşünüyorum. Son olarak tek-
rar etmek istiyorum; Allah, bu eğitim kurum-
larını kuran ve yürüten sizlerden razı olsun.”

mış anasınıfına kaydını yaptıran 10 çocuğun 
ailelerini tebrik ederek geleceğe yönelik başarılı 
ve faydalı birey yetiştirebilmek için canla baş-
la çalışan ve hiçbir fedâkarlıktan kaçınmayan 
Illertissen Şube Başkanı Bülent Albayrak’a da 
teşekkürlerini bildirdi. 

Bülent Albayrak ise cemaate ve idarecile-
re şükranlarını sundu ve ilerisi için daha çok 
öğrenci kaydı yapacaklarını ve şubenin alt ya-
pısının anasınıfı öğrencilerinin ihtiyaçlarına 
yönelik düzenleneceğini söyledi. Acılış konuş-
masının akabinde Şube İmam Hatibi tarafın-
dan yapılan duanın ardından kurdele kesildi, 
eğitimciler eşliğinde ebeveynlere ve çocuklara 
anasınıfı gezdirilerek tanıtım yapıldı. Gündem 
sonunda şube tarafından verilen ikram ile bir-
likte açılış töreni sona erdi.
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“Toplantılar bilgi alışverişi için önemli.”

“Tüzük çalışmalarına 
önem vermeliyiz.”

“Allah yolunda samimi 
olmalıyız.”

Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Genişletilmiş Bölge ve Şube Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Walldorf Şubesinde gerçekleştirdi.  Mehmet Çalay

Württemberg Bölgesi Genişletilmiş Şube Teşkilatlanma Başkanları Toplantısı’nı 
Schwieberdingen’de düzenledi.  Turgut Şimşek

Württemberg Bölgesi Esslingen Şubesi Kadınlar Teşkilatı (KT) dönemin ilk Gönül 
Sohbeti’ni gerçekleştirdi.  Banu Yoloğlu

RHEIN-NECKAR-SAAR

WÜRTTEMBERG WÜRTTEMBERG

RNS Bölgesi Bölgesi Genişletilmiş Bölge ve 
Şube Yönetim Kurulu Toplantısı’nı bölge ve şube 
idariclerinin katılımıyla Walldorf Mevlana Ca-
mii’nin toplantı salonunda icra etti. 

Toplantı Bölge Teşkilatlanma Başkanı Ma-
hir Kurtoğlu’nın yoklama yapmasıyla başladı. 

İlahiyat Meslek Okulu ve cenaze hizmetleri hak-
kında idarecileri bilgilendirdi. Programda Bölge 
Teşkilatlanma Başkanı Mahir Kurtoğlu, İrşad 
Başkanı Nihat Çiftçi, Teftiş Başkanı Yusuf İpek, 
Kurumsal İletişim Başkanı Akif Ünal ve Sosyal 
Hizmetler Başkanı Tunay Uçar birim çalışmala-
rını tanıttı. 

Programın ilerleyen bölümünde şube ve 
sosyal hizmetler başkanlarına 2016 Zekât-Fitre 
Kampanyası çalışmalarına göstermiş oldukları-
nı ilgi ve çabalarından ötürü teşekkür plaketi ve 
hediyeler takdim edildi. 

Toplantının ikinci bölümünde Bölge Tanıt-
ma Başkanı Halil Yücebudak, Bölge Hac-Umre 
Sorumlusu Osman Sarı, Gençlik Teşkilatı (GT) 

Württemberg Bölgesi Genişletilmış Şube 
Teşkilatlanma Başkanları Toplantısı’nı Ana 
Teşkilat, Gençlik Teşkilatı (GT), Kadınlar Teş-
kilatı (KT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 
Teşkilatlanma Başkanlarının katılımı ile ger-
çekleştirdi. 

Program Württemberg Bölgesi Teşkilatlan-
ma Başkanı Abdullah Şimşek’in açılış konuş-
masıyla başladı. Katılımdan ötürü idarecilere 
teşekkür eden Şimşek teşkilatlanmanın öne-
mini vurguladı ve idarecilerin şube faaliyet-
lerini sadece şube içi değil dışarıya yönelik de 
sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Genel Merkez Teşkilatlanma Biriminden 
Dernek ve Hukuk Sorumlusu Levent Altan 
bir konuşma gerçekleştirerek şubelerin tüzük 
çalışmalarını değerlendirdi. Bazı şubelerin tü-

Württemberg Bölgesi Esslingen Şubesi KT 
Allah yolunda samimiyet konulu dönemin ilk 
Gönül Sohbeti’ni 50 kişinin katılımıyla icra etti. 
Programda konuşan Hatibe Habibe Bektürk 
Allah’ı sevdiğimizi söylerken samimi olunması 
gerektiğine dikkat çekti. Bektürk sohbetinde 
Allah’ı seviyoruz diyen herkesin samimi oldu-
ğunu yalnızca onun rızası çerçevesinde davra-
narak gösterebileceğini vurguladı. Allah’a iman 
eden kimsenin O’nun sıfatlarını ve isimlerini 
de tanıması gerektiğini, O’nu sevmenin ve 
O’ndan gereğince korkmanın ancak bu yol ile 
mümkün olacağını söyleyen Bektürk muhab-
betullah ile insanın ruhunun rahatladığını, ke-

Ardından Bölge Başkanı Şerif Aslan idarecileri 
selamlayarak toplantının önemine dair bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Genişletilmiş yapılan top-
lantıların bilgi alışverişi bakımından son derece 
önemli olduğuna değinen Aslan bölgede yapılan 
eğitim faaliyetleri, hafızlık çalışmaları, Mainz 

Başkanı İbrahim Köroğlu ve Kadınlar Teşkilatı 
(KT) Başkanı Selime Ökden bölge ve şubelerde 
yapılan ve yapılması planlanan yeni çalışmalar 
hakkında diğer birimleri bilgilendirdi. 

Programda, kurbanları mazlum ve mağ-
durlara ulaştırmak için Kurban Kampanyası’na 
destek çıkan şubelere teşekkür plaketi verilirken 
Genel Merkez’e 20 yıl boyunca üye olanlara Altın 
Kart’ları verildi. Akabinde Genel Merkez Hatibi 
Mustafa Mullaoğlu idarecilere yönelik bir su-
num gerçekleştirdi. Teşkilat nedir, teşkilat bilin-
ci ve teşkilatçı nasıl olmalıdır sorularını cevap-
layan Mullaoğlu teşkilat çalışmalarının bütün 
insanlığın hayrına olduğunu ve ibadet bilinci ile 
çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 

züklerinin çok eski olduğunun, tüzüklerin gü-
nümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için de-
ğiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şubelerin 
tüzük çalışmalarına yardımcı olduklarını ve da-
nışmanlik hizmeti sunduklarını belirten Altan 
çalışmanın önemine değindi. Ardından Bölge 
Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı İsmail Çetin 
çalışma takvimi hakkında bilgilendirmede bu-
lundu. Württemberg Bölge Teşkilatlanma Baş-
kan Yardımcısı Şevki Atmaca ise bilanço kulla-
nımını detaylı bir şekilde katılımcılara anlattı.

Dilek ve temenni bölümünden sonra Ge-
nel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı 
Süleyman Yılmaz katılımcılara şube teşkilat-
lanma birim çalışması hakkında sunum ger-
çekleştirirken, Abdullah Şimşek toplantıyı de-
ğerlendiren bir konuşma yaptı.

der ve hüzünden arındığını da ifade etti. Allah 
sevgisinin insanı huzura kavuşturduğunu, er-
deme ulaştırdığını, dolayısıyla Allah’ı sevmenin 
ilahî bir lütuf olduğunu söyleyen Bektürk iba-
det ederken samimi olunmasının ve ibadetlerin 
aksatılmamasının önemine değindi. 

Sohbetinde cemaatten gelen soruları da 
cevaplayan Bektürk dünyaya gelme nedenle-
rimizden birinin kulluk vazifesi olduğunu ve 
ilahî rızayı kazanmak için Müslümanların aza-
mi ölçüde gayret göstermeleri gerektiğini vur-
guladı. Program yapılan duanın ardından ve 
Esslingen Şubesi KT Başkanı Müzeyyen Oğuz’a 
hediye takdiminden sonra sona erdi. 

(Enbiyâ suresi, 21:35)
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600 Suriyeli Mülteciye Ankara’da Sıcak Yemek 
Dağıtıldı

Kadınlar Teşkilatı 
İdareciler Günü’nde 
Hasene standı açıldı

Yılın son temsilciler 
toplantısı yapıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mültecilere; aralarında yetim, engelli, dul ve yaşlıların olduğu yaklaşık 600 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtımı yapıldı.  Murat Kubat

Hasene Derneği, IGMG Kadınlar Teşkilatı’nın kuruluşunun 25. yılı münasebeti ile 
Leverkusen Smidt-Arena’da gerçekleştirdiği KT İdareciler Günü’nde stant açtı. 
 Murat Kubat

Hasene Derneği 2016 yılının son Bölge Temsilciler Toplantısı’nı Kerpen’de yaptı. 
 Murat Kubat

İNSANİ YARDIM

TANITIMTOPLANTI

Merkezi Almanya’da bulunan Hasene 
Derneği başta yetim ve su kuyusu olmak 
üzere farklı ülkelerde farklı proje ve kam-
panyalar yürütüyor. Ankara’da da mül-
tecilere sıcak yemek dağıtımı yapılırken, 
dağıtım Hasene Türkiye Şubesi Ankara 
temsilciliği tarafından gerçekleştirildi. 

Dağıtıma katılan Hasene Türkiye Şube-
si Ankara Temsilcisi Fahri Eyeci çalışmaları 
değerlendirdi ve şunları söyledi: “Başkent 

Kadınlar Teşkilatı İdareciler Günü’nde 
Hasene çalışanlarından Zehra Tan, Merve 
Sarabat, Züleyha Kuzu, Umran Bayrak, Rey-
han Kılıç ve Ayşe Dönmez’in görevli olduğu 
bir stant açılarak derneğin kampanya ve 
projeleri tanıtıldı, ziyaretçilerin sorularına 
cevap verildi. 

Hasene standına ilginin yoğunluğuna 
dikkat çeken Umran Bayrak en fazla yetim 
projesinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti 
ve şunları söyledi: “Standımızı ziyaret eden 
ziyaretçi hanımların yetim projesine ilgisi 
farklıydı. Hanımlar projeye dâhil olmak için 
neler yapmaları gerektiğini, bir yetimi ne 
kadar süre destekleyebileceklerini, bir yeti-
me aylık ne kadarlık bir miktarla destek çı-
kacaklarını ve yetimlerin durumları ile ilgili 
ne tür bilgi alabileceklerini sordular. Stan-
dı ziyaret edenlere ufak hediyeler verdik. 
Standa gelenlerin memnun ayrılması bizi de 
memnun etti.”

Stant görevlilerinden Zehra Tan ziya-
retçilerin düşüncelerini paylaştı ve şunları 
aktardı: “Programa uzaktan yakından bin-

Hasene Bölge Temsilciler Toplantısı farklı 
ülkelerden toplam 52 kişinin katılımıyla yapıldı. 
İki günlük toplantıda, kampanya ve proje so-
rumluları çalışmalarla ilgili olarak temsilcileri 
bilgilendirdi. Toplantıda IGMG Genel Başkanı 
Kemal Ergün ve IGMG Gençlik Teşkilatı Başka-
nı Ünal Ünalan da birer selamlama konuşması 
yaptılar. 

Hasene Derneği Başkanı Mesud Gülbahar 
yaptığı açılış konuşmasında bir yılın değerlen-
dirmesini yaptı ve emeklerinden dolayı tüm 
bölge temsilcilerine teşekkür etti. Gülbahar ay-
rıca şunları söyledi: “2016 yılının ilk Bölge Tem-
silciler Toplantısı’nda bu sene için öngördüğü-
müz çalışmaları ve detaylarını konuşmuştuk. 
Şimdi senenin sonuna geldik. Çalışmalarımızın 
çoğunluğunu arkamızda bıraktık. Yaptığımız 
çalışmalarla ümmetin fakir, fukara, ihtiyaç sahi-
bi kimselerinin, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin 
dualarını aldık. Bekleyenlerin umudu olduk. 
Açlık ve sefaletle boğuşan mazlum ve mağdurla-
ra umut olduk. Yakaladığımız başarı bir tesadüf 
değildi elbette; siz temsilcilerimizin özverili, sıkı 
ve ciddi çalışmalarınızın, büyük fedakârlıkların 
sonucu olarak başarıyla tamamladık kampan-
yaları. Yardım çalışmalarını dinimizin gereği, 
geleneğimizin bir devamı olarak sürdürüyoruz. 
2017 yılının insanlığın ortak faydası adına hayır-
la geçmesini, Hasene Derneği için milyonlarca 
mazlum ve mağdura ulaşan, onların hayır dua-
larını alan bir yıl olmasını diliyorum.”

Gülbahar Hasene Fransa Alpes Bölge Tem-
silciliği’ndeki değişiklikle ilgili olarak şöyle ko-
nuştu: “Alpes Bölge Temcilcimiz Yusuf Çakır’a 
uzun yıllar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 

yemek ikram ettik. Kavurma et, pilav, ek-
mek ve ayrandan oluşan menüyü yaklaşık 
600 kişiye verdik. Yemekleri öğrenci yur-
dunda pişirdikten sonra, yetimlerin eğitim 
aldığı Ali Ersoy Kız Kur’an Kursu önünde 
yetimler başta olmak üzere çevrede bulu-
nan dul, engelli ve mazlum mültecilere da-
ğıttık.” 

Dünyanın 100’den fazla ülkesinde in-
sani yardım çalışmaları yürüten Hasene 

Ankara’da yaklaşık 200 bin mülteci yaşı-
yor. Mültecilerin yoğun bulunduğu ilçe ise 
Altındağ ilçesi. Burada farklı farklı insan 
manzaraları ile karşılaşıyoruz. Yalın ayak 
gezen mülteci çocukları, evinde pişecek ye-
meği olmayan anneler, bir kolunu ya da ba-
cağını kaybetmiş babalar bizleri derinden 
etkileyen insan tabloları olarak karşımızda 
duruyor. Bir iş adamı hayırseverin destek-
leriyle buradaki ihtiyaç sahiplerine sıcak 

lerce kişi katıldı. Standımızı ziyaret eden 
kadın idarecilerle tanışma ve sohbet etme 
imkânımız oldu. Stantta sunduğumuz Ha-
sene logolu ikramlar beğeni kazandı. Standı 
ziyaret edenlerin ortak tavrı, Hasene Derne-
ği’nin başarılı çalışmalarından dolayı duy-
dukları memnuniyet ve derneğin çalışma-
larına yaptıkları katkıdan dolayı duydukları 
sevinçti. Kimi idareciler ‘Bu aileye mensup 
olduğumuz için, hayır yolunda hizmet et-
tiğimiz için gurur duyuyoruz.’ cümlelerini 
sarf ettiler. İdareci hanımların bir kısmı ça-
lışmalarımızdan haberdardı ve kimi yardım 
konularında fikir verdiler. Bazı hanımlar 
Hasene’nin kurumsal rengi olan turkuaz 
renkli başörtüsünü göstererek, ‘Biz Hase-
ne’yi böyle benimsedik.’ diye ifade kullan-
dılar. Programa Almanya dışından katılan 
bazı stant ziyaretçileri de ‘Hasene standında 
farklı bir sıcaklık bulduk. Hasene görevlile-
rinin ilgi ve güler yüzlülüğü ile karşılaştık. 
Hasene’ye ve ekibine teşekkür ediyoruz ve 
stantların bizim ülkelerimizde de açılmasını 
rica ediyoruz.’ sözleriyle bizleri taltif ettiler.”

ediyorum, Allah razı olsun. Yerine göreve başla-
yan Menderes Özkan’a da çalışmalarında başa-
rılar diliyorum.”

Kemal Ergün Hasene temsilcilerine yaptı-
ğı selamlama konuşmasında iyilik ve güzeliğin 
yaygınlaşmasına vurgu yaptı ve şöyle konuştu: 
“İyi ve güzelin yaygınlaşması için gayret ortaya 
koyan siz güzel insanlarla bir arada olmaktan 
dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 
Hasene Derneği, yeryüzünün neresinde olursa 
olsun, savaşlarlardan, doğal afetlerden etkilen-
miş, mazlum, mağdur ve kimsesizlerin sürekli 
yanında olmuştur. Biz çalışmalarımızı özünde 
Allah rızası için yaparız. Hayali olmayanın he-
defi de olmaz. Bizlerin en büyük hayali yeryü-
zünde iyinin ve güzelin yaygınlaşması olmalıdır. 
Hedeflerimizi de bu doğrultuda belirleriz. Ha-
sene Derneği’nin farklı kıtalarda, birçok ülkede 
şubesi, ofisi var. Yapılan hizmetlerin kalitesinin 
artması için bu şubelerin artması gerekiyor. ”

Toplantıda kısa bir selamlama konuşması da 
IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan 
yaptı ve gençlik ve yardım çalışmaları konusu 
üzerinde durdu. Ünalan şunları söyledi: “İnsan-
ların genel olarak terk etmeye meyilli olduğu ilk 
ibadet mali ibadettir. Gençlerimize infak etme 
bilincini verebilmeliyiz. Yapacağı yardımı çocu-
ğunun eli üzerinden veren bir baba aslında me-
selenin para değil, eğitim olduğunu göstermek-
te, öğretmektedir. Çocuklarımıza, gençlerimize 
bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Gençlik toplu-
mun umududur. Siz umudunuza güç verin ki, 
umudunuz da size güç versin.”

Toplantı bölge temsilcilerinin dilek ve te-
mennileri ile tamamlandı. 

Derneğinin “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.” nebevi öğüdü doğrultu-
sunda mültecilere ensar olmaya çalıştığını 
ifade eden Eyeci şunları aktardı: “Yaklaşık 
3 milyon mülteciye kapılarını açmış Tür-
kiye’de bu tür çalışmaların önemi büyük. 
Dağıttığımız bir öğün sıcak yemek mazlum 
mültecilerin sorunlarını hepten çözme-
yebilir; lakin onlara umut olmak, onları 
unutmadığımızı bir kâse sıcak yemekle de 
olsa hissettirmek ve onların yanında oldu-
ğumuzu göstermek onların hayata sımsıkı 
tutunabilmeleri için büyük önem arz edi-
yor. Unutmayalım ki, mülteciler büyük bir 
imtihan içerisindeler. Bizler ise ‘Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir.’ nebevi 
öğüdü bağlamında mültecilerle imtihan 
ediliyoruz. Yemek için sıraya giren çocuk-
ların mutluluğu ve umut dolu bakışları biz-
ler için çok anlamlıydı. Yemek alan annele-
rin dua ve selamlarını aldık.”
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Erken dönem İslam toplumunda 
musikinin yeri

Hakkı Yazar

Musikinin İslam’daki yeri hemen her za-
man tartışılagelmiştir. İslam tarihi boyun-
ca, musikiyi belirli formlar içinde caiz gö-
ren anlayışlar olduğu kadar, onu bütünüyle 
“haram” sayarak yasaklayan yaklaşımlara 
da rastlamak mümkündür. Bununla birlik-
te, fukahanın (İslam hukukçularının) musi-
kiye karşı gösterdikleri menfi tavır ve onu 
kerih (hatta haram) olarak kabul etmeleri, 
Emevi ve Abbasi devletlerinin ilk dönem-
leri hariç, İslam tarihi boyunca pek vuku 
bulmamış ve Müslümanlar arasında etkili 
olmamıştır.

Bu kısa yazıda Osmanlı döneminde 
“altın çağ”ını yaşamış ve en rafine formu-
na ulaşmış olan dinî musikinin köklerini, 
özellikle Câhiliye dönemi, İslam’ın ilk dö-
nemleri ve sonrasında İslam coğrafyasın-
daki yerini ve gelişimini, konunun uzman-
larından olan Ahmet Hakkı Turabi’ye atıfla 
aktarmaya çalışacağız.

Turabi’nin aktardığına göre; kaynaklar 
Câhiliye döneminde musikinin Suriye, Irak 
ve Batı Arap Yarımadası olmak üzere üç yer-
de merkezîleştiğini ve daha geç dönemde 
buralardan tüm İslam coğrafyasına yayıldı-
ğını belirtir. Hatırlanacağı gibi, bu dönem-
de Suriye hâlâ Sâmî kültürünü muhafaza 
ediyordu ve bir nevi Arap musikisinin mer-
kezi konumunda idi. Arap yarımadasının 
batısında Kâbe’nin bulunduğu Mekke, daha 
genel anlamda Hicaz’da merkezîleşen mu-
siki, Ukaz ve benzeri panayırlarda daha çok 
dünyevi, Mekke gibi merkezlerde ise ekse-
riyetle dinî duyguların tezahürü şeklinde 
görülüyordu. 

Bilindiği üzere İslam’dan önce de insan-
lar Mekke’ye Kabe’yi tavaf etmek için gelir-
ler, oraya yerleştirdikleri putlarına taparlar 
ve burada kendi Câhiliye dönemi inançları-
na uygun şekilde tekbirler, tehliller getirir-
lerdi. Bu dönemde Arapların ortak, tek bir 
dini olmadığı için, dinî musikiden ziyade 
dünyevi musiki çok daha fazla önem kaza-
nıyordu ve Turabi’ye göre, bu musiki “sahra 
musikisi” şeklinde adlandırılabilecek, basit 
terennümlerden ibaretti.

Öte yandan hâlâ tam manasıyla yerleşik 
şehir medeniyetine alışmamış olan sah-
ra Araplarında musikinin gelişme olgusu, 
şehirleşme ile paralellik arz arz etmiştir. 
O dönemin şartlarında yaşamakta olan 

Araplar/Arap kabileler içinde sadece küçük 
bir grup, yine küçük şehir(ler)de oturur, 
ziraat ve ticaretle uğraşırdı... Daha büyük 
bir grup ise göçebe olarak yaşamlarını sür-
dürmekteydi. Yukarıda bahsi geçen “sahra 
musikisi” söz konusu küçük şehirlere ya da 
şehir merkezlerine yapılan siyasi ve ticari 
seyahatlerin sonucu, tedrici bir şekilde ge-
lişmeye başlamıştır. Zira Hicaz Araplarının 
komşu kültürlerle olan bağı coğrafi şartlar 
gereği kısıtlı olsa da iktisadi anlamda güçlü 
idi. Nitekim bu dönemlerde Mekke’den ba-
tıya doğru hareket eden ticaret kervanları 
büyük önemi haizdi. 

Ahmet Hakkı Turabi’ye göre, Câhiliye 
döneminde Müslümanların ilk olarak yer-
leşik hayata geçtikleri yerler olan Gassan ve 
Hire’de yaşayan halkın ünlü Yunanlı filozof 
Pitagoras’ın musiki dizisini bilmeleri ihti-
mal dâhilindedir. Zira bu dönemlerde Nadr 
b. Haris, Hire sarayına giderek ud çalmayı 
öğrenmiş ve kaynaklara göre, Mekke’ye 
udu ilk defa o getirmiştir. 

Denilebilir ki, Câhiliye dönemi Arap 
musikisi “inşad”, “nasb” ve “huda” denen 
basit formlardan dışarı çıkmamış ve son 
halife Hz. Osman (r.a.) dönemine kadar 
“sahra musikisi” hüviyetini devam ettirmiş-
tir. Sözlük manası “şiir okumak” olan “in-
şad” en eski Arap şarkı örneklerinden kabul 
edilir ve şiiri kasidesine, yani aruz yapısına 
uygun bir şekilde yüksek ve ahenkli bir şe-
kilde okumaktan ibarettir. Aruz denen mu-
ayyen kalıplar üzerine kurulu olan Arap şii-
ri, zaten ritimsel bir özellik arz etmektedir. 
Nitekim bu durumu teyid eder nitelikte 
İbn Sina Cevami adlı eserinde, “Ritim şiir-
dir.” demektedir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yine Ahmet 
Hakkı Turabi’ya göre, Arapların inşad esna-
sında def gibi ritim aletleri kullandıkları da 
bilinmektedir. Buna karşın “nasb”, deve sü-
rücülerinin ve/veya kadınların kullandıkla-
rı bir formdur. “Huda” ise nasb ile aynı an-
lamda kullanılmakla birlikte, işlediği konu 
açısından farklılıklar gösteren bir formdur. 
Hemen bütün kaynaklar huda formunun 
Arap musikisinin ilk örneği olduğu husu-
sunda ittifak eder. Ancak nasb formunun 
icra edası, huda formundan daha nazikçe-
dir. Sesi dalgalandırıp titretmek, sözü uza-
tıp kısaltmak şeklinde icra edilen bu musi-

ki, dönemin özelliğini yansıtacak biçimde 
bedevi hayatının sadeliğini simgelemekte-
dir.

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir 
ki, Câhiliye dönemi musikisinde özellikle 
kadınların büyük bir payı vardır. Câhiliye 
dönemi boyunca bayramlarda ve/veya dü-
ğünlerde eğlence olarak, kabileler arası sa-
vaşlarda hamasi duyguları kabartmak için, 
ölümlerde ise ağıtlar ve matem musikileri 
olarak bu formları icra eden kadınlar musi-
kiyi canlı tutuyorlardı.

Yukarıdaki bilgiler ışığında görüldü-
ğü üzere, nasb, huda veya inşada münha-
sır kalan Câhiliye dönemi Arap musikisi, 
muğanni denen şarkıcıların kendi zevkleri 
ve duyguları doğrultusunda ifade ettikle-
ri acemi terennümlerden ibaretti. Câhili-
ye dönemi Araplarında ne klasik Osmanlı 
musikisindekine benzer rafine müzik icra 
ve formlarından ne de Batı’daki senfoniler 
gibi bizatihi müziksel olgulardan bahset-
mek mümkün gözükmemektedir.

Ayrıca bu dönemde def, davul ve “kadib” 
denen ritim enstrümanlarından başka bir 
enstrümana da rastlanmaktadır. Bununla 
birlikte Nesib el-İhtiyar, İbn Haldun’dan 
naklen, Câhiliye Araplarının mizher, def ve 
benzeri ritim enstrümanlarını kullandıkla-
rını bildirmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında daha net 
görüldüğü gibi, Arap Yarımadası’nda def, 
davul, kadib ve benzeri ritim aletlerinin 
eşliğinde nasb, huda ve inşad gibi basit te-
rennümlere münhasır kalan sahra musikisi 
icra edilirken, hâlâ Sami kültürünü muha-
faza etmekte olan İslam coğrafyasının ku-
zeyinde telli enstrümanlar ve musiki dizile-
rinden bahsedilebilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanın-
da da yukarıda zikrettiğimiz Câhiliye döne-
mi Arap musiki formlarında bir değişiklik 
olmamıştır. Bununla birlikte, bu dönemde 
musiki, daha çok güzel seslerle okunan 
Kur’ân-ı Kerîm tilaveti şeklinde tezahür 
ederken, din dışı musiki ise yine nasb, huda 
ve inşad türüyle, halk musikisi olarak aynı 
şekilde icra ediliyordu. O dönemin başlıca 
musikişinaslarını hatırlamak/hatırlatmak 
gerekirse; Bilal Habeşi, Abdullah b. Ümmi 
Mektum, Ebu Manzure ve Sad b. Aiz isim-
leri akla ilk gelen isimlerdir. Ayrıca Hz. Ali 

ile Hz. Fâtıma’nın düğününde def çalarak 
şarkı söyleyen Amr b. Umeyye ed-Damiri ve 
Hamza b. Yetim’i de bu meyanda zikretmek 
önem arz etmektedir.

Özet olarak ifade etmek gerekirse, so-
nuç itibari ile denilebilir ki, İslam’ın ilk 
dönemlerinde musiki, inşad, nasb, huda 
formları çerçevesinde, ritim eşliğinde icra 
olunan ve bedevi hayatın sadeliğini simge-
leyen basit melodilerden ibaretti ve özel-
likle Osmanlı döneminde olduğu gibi, ne 
ilim ne de sanat olarak ciddi herhangi bir 
anlamı yoktu.

Buna karşın Emeviler dönemiyle birlik-
te bir sanat hüviyeti kazanan musiki, he-
nüz “musiki” kelimesiyle ifade edilmemiş 
olmakla birlikte, Yunus el-Katib ve Ahmed 
el-Ferahidi’nin eserleriyle yapısal anlamda 
incelemeye tabi tutulmuştur ve bir miktar 
gelişme göstermiştir.

Emevilerin tarih sahnesinden çekilme-
siyle, Abbasiler döneminde bir ilim dalı 
olarak gerçek kimliğine kavuşan musiki, 
dönemin musikişinasları tarafından artık 
“musiki” veyahut da “ilmü’l musiki” şek-
linde ifade edilmiş, özellikle teori, melodik 
kompozisyon ve enstrümanlar açısından 
ileri bir seviyede incelenmeye başlanmıştır. 
Sadece musikinin değil, Klasik İslam felse-
fesinin/düşüncesinin de şekillendiği bu dö-
nemde musiki, riyazi ilimlere dâhil edilmiş, 
teorik olarak detaylarıyla ele alınmış, ses 
sistemleri enstrümanlar üzerinden göste-
rilmeye başlanmış ve sonraki dönemlerde 
“eşrefü’l ulum” olarak zikredilmiştir.

Daha geç dönemde bilhassa klasik İslam 
düşüncesini temellendiren (Fârâbî ve İbn 
Sinâ gibi) Müslüman filozof müzisyenlerin 
çalışmaları ve düşünceleri, genel olarak İs-
lam dünyasını olduğu kadar, Batı dünyası-
nı da etkisi altına almıştır. Ve günümüzde 
dahi İslam dünyasında kullanılan müzik 
nazariyatı ve formları ciddi bir şekilde in-
celendiğinde, bu dönem ve müelliflerinin 
hâlâ son derece etkili olduğu ortaya çıka-
caktır. Dolayısıyla bu klasik formlar üze-
rinde çalışmak ve uzmanlaşmak günümüz 
Müslümanları için “arkeolojik” bir çalışma 
olmaktan ziyade, içinde yaşadığımız (post)
modern dönemde de nitelikli dinî musiki 
icrasının önünü açacak bir anahtar niteli-
ğindedir. 
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Rhein-Neckar Saar
 Mehmet Çalay

Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi 
Mannheim Fatih Camii öğrencilerin 
Sonbahar Tatili’ni değerlendirebil-
meleri için düzenlediği Sonbahar 
Kursu’nu başarıyla tamamladı. Kur-
sa Gençlik Teşkilatı (GT) ve Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğre-
tim Biriminden gençler katıldı. Kurs 
boyunca öğrencilere eğitim veren 
Murat Belgin, Hasan Çakmak, Hay-

Düsseldorf
 Mahrem Işık

Düsseldorf Bölgesi 4. Şube Baş-
kanları Toplantısı’nı Solingen Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. Progra-
ma Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve şube idarecileri eksiksiz katılım 
sağladı. Bölge Başkanı Bayram 
Kılıç bir konuşma gerçekleştirerek 
çalışma takvimini ve yeni dönem-

Württemberg
 Rasim Gül

Württemberg Bölgesi Bretten Şube-
sinde başkanlık istişaresi yapıldı. İs-
tişare sonucuna göre Bretten Şube 
Başkanlığına Kenan Kaykun devam 
edecek. Programda bir konuşma 
yapan Bölge Eğitim Başkanı Rasim 
Gül yapılan hayırlı çalışmalardan do-
layı teşekkür etti ve Müslümanların 

Düsseldorf
 Rafiye Söylemez

Düsseldorf Bölgesi Remscheid Şu-
besi Ayasofya Camii eğitim çalış-
malarına son hızla devam ediyor. 
Hafta sonu 60’a yakın öğrenciye 
eğitim imkânı sunan şube bununla 
kalmayıp hafta içi de toplam 30 ana 
sınıfı öğrencisine özel ders veriyor. 

Avustralya
 Ömer Faruk Yalçıner

Avustralya Bölgesi Meadow Heights 
Şubesi Kadınlar Teşkilatı (KT) Hayır 
Çarşısı etkinliği düzenledi. Gelenek-
sel olarak her yıl düzenlenen etkin-
likte çocukların eğlenebilmeleri ve 
daha güzel zaman geçirebilmeleri 
için birbirinden güzel oyun bölümleri 

rettin Ramazanoğlu ve Hasan Yazır 
amaçlarının öğrencilere sadece dinî 
bilgi vermek olmadığını, aynı zaman-
da onların topluma faydalı, saygılı ve 
ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine 
katkıda bulunmak istediklerini belirt-
ti. Kurs boyunca öğrenciler derslerin 
yanı sıra yapılan sosyal faaliyetler 
vesilesiyle de hem eğlendi hem de 
öğrendiler. 

de hangi projelerin uygulanacağını 
açıkladı. Genel Merkez Üyelik Kam-
panyası’na her şubenin katılmasını 
ve cemaati bu konuda idarecilerin 
bilgilendirmesini isteyen Kılıç 23-26 
Aralık tarihinde tüm şubelerde Zikir 
ve Dua Geceleri düzenleneceğini 
hatırlattı. 

bulunduğu topluma artı değerler ka-
zandırmak için daha çok çalışmaları 
gerektiğini ifade etti. Şube Tanıtma 
Başkanı Aydın Güran ise teşkilat ça-
lışmalarında üyelerin desteğinin öne-
mine dikkat çekerek idarecilerin bu 
konuda daha fazla gayret gösterme-
lerini arzuladıklarını belirtti. 

Son etkinlik olarak yeni Kur’an’a 
geçen öğrenciler için Kur’an’a Ge-
çiş Programı düzenleyen şube ida-
recileri bu tür faaliyetler ile çocuk-
ların kendilerini özel hissettiklerini 
ve motivasyonlarının yükseldiğini 
ifade etti.

hazırlandı. En büyük ilgiyi ise çocuk-
lar için özel getirtilen midilli atı ve ku-
zular çekti. Program ile ilgili konuşan 
KT idarecileri daha birçok faaliyet 
üzerinde çalıştıklarını belirterek Kar-
ne Programı hasebiyle bir gezi dü-
zenleycekleri bilgisini verdi. 
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genç
Alpes
“Amacımız imanlı gençlik yetiştirmek.” 
s. 26

Güneybatı Fransa
Gençler ana vatanla köprüler kurdu 
s. 28

Saygıdeğer Genç Camia Okuyucuları,

Geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Teşkilatı 
(KT) 25. yılı hasebiyle çok başarılı bir İdareci-
ler Günü (İDA) Programı düzenledi. Çok emek 
verilen ve gece gündüz demeden titizlikle 
üzerinde durulan bu çalışmayı takdir ettik. 
Zira KT İdareciler Günü birleştirici ve onure 
edici bir program olduğu gibi coşku, heyecan 
ve sevinç doluydu. Özellikle coşkuyla geçen 
bu tür büyük programlarda bir ümmet oldu-
ğumuzu, aynı davanın ve İslam toplumunun 
cehd eden fertleri olduğumuzu hatırlıyoruz. 
KT’nin İdareciler Günü’ne Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı (KGT) adına 28 bölgemizden 500’e 
yakın idarecimiz de katıldı. KGT olarak bizler 
de oradaydık ve standımızda genç kardeşleri-
mizle görüşme ve sohbet etme fırsatımız oldu. 
Rabbimiz bereketli geçen bu programı hayırla-
ra vesile kılsın ve emeği geçen tüm idarecileri-
mize mükafatlarını versin. 

Sevgili Gençler,
Biliyorsunuz her sezon olduğu gibi 2016-

2017 kış döneminde de teşkilatımız Aralık 
umre hizmetini sunmaktadır. Bizler KGT ola-
rak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Aralık Um-
re’sinde de yine umreci genç kardeşlerimizi 
yalnız bırakmayacağız inşallah. Zira umre iba-
detlerinizi hakkıyla ifa ve halis niyetle kalpleri-
nizi imar edebilmeniz için KGT ablaları olarak 
bizler de sizlerin hizmetinizde olacağız. Ab-
la-Kardeş buluşmalarından Oda Sohbetleri’ne 
kadar, ibadetlerde bireysel destekten Gençlik 
Gecesi Programları’na kadar bir çok faaliyet 
sayesinde sizlerle birlikte daha bilinçli ve ma-
neviyat dolu bir umre geçirmeyi amaçlıyoruz. 
Şimdiden umreye gidecek olan tüm kardeşleri-
mizin umrelerinin makbul ve mebrur olmasını 
Cenâb-ı Hakk’tan diliyoruz.

Genç Ruhlu Dinamik Kardeşlerim,
Kaleminiz güçlü veya fotoğraf çekme ye-

teneğiniz mi var? O hâlde durmayın. Genç-
lik Teşkilatıyla (GT) birlikte düzenlediğimiz 
Makale ve Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na 
mutlaka katılımlarınızı bekliyoruz. Her iki ya-
rışmanın konusu da siz genç Müslümanlar için 
hem enteresan hem de güncel olduğunu tah-
min ediyorum. Makale Yarışması’nın konusu 
“Ne(resi)dir vatan denilen yer?”, Fotoğraf Yarış-
ması’nın konusu ise “Let’s stand up for huma-
nity”. Son katılım tarihi her iki yarışma için de 
2 Şubat 2017. Ayrıntılı bilgi için yarisma@igmg.
org adresine başvurabilirsiniz. Haydi gençler, 
kalemler ve fotoğraf makinaları ile iş başına!

Bir dahaki sayıda görüşmek ümidiyle. He-
pinizi Allah’a emanet ediyorum.

Selam ve dua ile…
Meryem Saral KGT Başkanı

“Tarih ve siyaset ikiz kardeştir.”

KGT’den Gençlik Şöleni

Linz Bölgesi Wels Şubesi Gençlik Teşkilatı (GT) Tarih Sohbeti’nde bir araya geldi.  Kadir Arslan

Bremen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Bölge Merkezi’nde Gençlik Şöleni düzenledi.  Medine Kaya

LİNZ

BREMEN

Linz Bölgesi Wels Şubesi GT tarihi 
gençlere sevdirebilmek için Üniversiteliler 
Başkanı Selçuk Çiçek’in katılımıyla Tarih 
Sohbeti gerçekleştirdi. Programa katılan 
Bölge Başkanı Resul Koca ve Bölge GT 
Başkanı Kadir Akın katılımdan ötürü genç-
lere teşekkür etti. 

Selçuk Çiçek sözlerine tarih ve siyaset 
arasındaki fark nedir sorusuyla başladı. 
Gençlerin bu soru üzerine düşünmelerini 
isteyen Çiçek siyasetin güncel sorunları ele 
aldığını, tarihin ise yaşanılan sorunun tarih-
çesini, neden ve nasıl oluştuğu ile ilgilen-
diğini aktardı. Siyasi bir sorunun ancak ta-
rihî bir çözüm ile gerçekleşebileceğini ifade 
eden Çiçek tarih ve siyasetin ikiz kardeşler 
olduğunun altını çizdi. Konuşmasına somut 
örnekler ile devam eden Çiçek Mali’de bu-
lunan ve her yıl yaz dönemlerinde yöre hal-
kı tarafından taze balçıkla onarılan Cenne 
Büyük Camii’nden bahsetti. Caminin hava 

Bremen Bölgesi KGT genç kızları motive 
etmek ve yeni projelerini tanıtmak için Böl-
ge Merkezi’nde Gençlik Şöleni gerçekleştir-
di. Program Bölge KGT Başkanı Sümeyra 
Musluoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Şu-
belerden birçok gencin katılımından dolayı 
memnuniyetini ifade eden Musluoğlu bölge 
çalışmalarını tanıttı. Akabinde bölge bazın-
da yapılacak olan “Aramıza sen de katıl” 
projesinin sunumu yapıldı. 

Şölende KGT Teftiş Başkanı Nursen Ele-

ve iklim şartları nedeniyle her yıl onarılması 
gerektiğini, onarılmadığı takdirde yıkılacağı-
nı belirten Çiçek insanların tarihî bilgilerinin 
de bu cami gibi onarılmaya ve yenilenmeye 
ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

Konuşmasında Alija İzzetbegoviç’in ha-
yatına da değinen Çiçek İzzetbegoviç’in 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Mladi Muslima-
ni adlı bir gençlik teşkilatına gitmeye başla-
dığı ve burada kendisini geliştirdiği bilgisini 
verdi. Çiçek İzzetbegoviç’in 90’lı yıllarda 
Miladi Muslimani’de tanıştığı ve birlikte 
geniş kitlelere hizmet ettiği arkadaşlarıyla 
Bosna-Hersek’te bir parti kurup Bosna’ya 
önemli hizmetlerde bulunduğunu ve Bos-
na’yı daha büyük bir felakete sürüklemek-
ten kurtardığını vurguladı. 

Türk ve Alman ilişkilerine ve dil öğren-
menin önemine de değinen Çiçek 2. Viyana 
Kuşatması’nda bazı Osmanlı askerlerinin 
esir düştüğünü ve bu esir düşenlerden iki 

menler bir konuşma gerçekleştirerek idare-
cilerin çalışmalarını disiplinli ve düzenli bir 
şekilde gerçekleştirmelerini istedi. Gençleri 
motive etmenin önemine de değinen Ele-
menler daha aktif ve verimli çalışmalar ya-
pabilmek için şubeler arası iletişimin sağlıklı 
olması gerektiğini vurguladı. 

Akabinde şubelerin program için özel 
hazırladıkları cihat konulu şiir, ilahi, kısa 
film ve diğer sunumlarına geçildi. Prog-
ramda Nordenham, Blumenthal ve Neue 

askerin Almanya’da Hannover Üniversitesi-
nin bahçesinde medfun bulunduklarını be-
lirtti. Her iki askerin mezar taşının Almanca 
yazıldığını ve her Alman’ın kolaylıkla bunu 
okuyabileceğini söyleyen Çiçek Türkiye’de 
yaşanan Harf İnkılabı’ndan sonra birçok 
Müslüman’ın Osmanlıca okuyamadığının 
da altını çizdi. Gençlerin tarihi öğrenebil-
meleri için Osmanlıcayı öğrenmelerinin el-
zem olduğunu ifade eden Çiçek gençlerin 
geçmişle bir bağ kurabilmeleri için tarihi 
öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. “Tarih ha-
fızadır.” diyen Çiçek hafızasını kaybetmiş, 
ailesini ve çevresini hatırlamayan birinin 
insanlığa faydalı olamayacağını dolayısıyla 
tarihini bilmeyen birinin de topluma ve ken-
disine bir yarar sağlamayacağını ifade etti. 
Geleceğe yatırım yapan toplumların tarihini 
bilen toplumlar olduğunun altını çizen Çiçek 
gençlerden bu konuda daha hassas dav-
ranmalarını istedi. 

Vahr Şubeleri kendi yazdıkları şiiri sunar-
ken, Hemelingen ve Gröpelingen Şubesi 
cihat ile ilgili röportajını aktardı. Bremer-
haven Şubesi ise hikâye anlattı. Tenever 
ve Delmenhorst Şubeleri kısa filmleriyle 
programa ayrı bir güzellik ve renk katarken 
Achim Şubesi cihadı konu edinen bir marş 
seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgisini çeken 
ve interaktif olmalarını sağlayan program 
Şube KGT Başkanlarına hediye takdimi 
yapıldıktan sonra sona erdi. 

Başkanımızdan mesaj var
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“Gençlik ümidin yeşerdiği 
yerdir.”

“Bilgili ve üretken genç 
yetiştirmeliyiz.”

Gençler MÜSİAD’ı ziyaret 
etti

“Amacımız imanlı gençlik 
yetiştirmek.”

Oyannax Şubesi Gençlik Teşkilatı (GT) GT Eğitim Başkanı Eyüp Seyis’in katılımıyla 
Lokal Sohbeti gerçekleştirdi.  Mustafa Pala

Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Üniversiteliler Başkanlığı 
üniversiteli öğrenciler için bir program düzenledi.  Mehmet Çalay

Württemberg Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Müstakil Sanayici ve İş adamları Der-
neğine (MÜSİAD) nezaket ziyaretinde bulundu.  Sefa Pusmaz

Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Ortaöğretim Birimi Yatılı Eğitim Semineri kap-
samında gençler için bir kamp düzenledi.  Mustafa Pala

ALPES

RHEIN-NECKAR-SAAR

WÜRTTEMBERG

ALPES

Alpes Bölgesi Oyannax Şubesi GT Lokal 
Sohbeti’ni GT Eğitim Başkanı Eyüp Seyis’in 
ve takriben 40 gencin katılımıyla icra etti. 
GT Eğitim Başkanı konuşmasında gençlere 
dört tavsiyede bulundu. Seyis birinci tavsiye-
sinde gençlerin ümit dolu olmalarını istedi. 
Gençlikte ümidin yeşerdiğini belirten Seyis 
gençlerin bu güzel duyguyu etraflarına aşıla-
maları gerektiğini ifade ederek Müslümanla-
rın havf ve reca yani korku ve ümit arasında 
de olmalarının önemli olduğunu vurguladı. 
İkinci tavsiyesinde fitne konusuna dikkat 
çeken Seyis Müslümanların her daim haktan 
yana olduklarını ifade etti. Fitnenin uykuda 
olduğunu belirten Seyis, kimin ne söylediği 
ve ne yaptığının önemli olmadığını, Müslü-
manların kendi görev alanlarında çalışmala-
rını aktif bir şekilde sürdürmesi gerektiğini 
kaydetti. Gençlerin sorumluluklarını da ha-
tırlatan Seyis birçok konuda gençlerin uy-
kularından fedakârlık edip hayırlı çalışmalar 

RNS Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Üni-
versiteliler Başkanlığı çevre illerde üniversite 
öğrenimi gören öğrenciler için Neulußheim 
kentinin mesire alanında bir program düzenle-
di. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda 
RNS Bölge Üniversiteliler Başkanı Tayyip Yıl-
maz bir konuşma gerçekleştirerek bu zamana 
kadar yapılan faaliyetler hakkında öğrencileri 
bilgilendirdi. İleriki dönemde uygulanacak 
projelerden de bahseden Yılmaz öğrencilerin 
sorunlarını dikkate alarak bununla ilgili çalış-
malar başlattıklarını bildirerek, yoğun katılım-
dan ötürü öğrencilere teşekkür etti. 

Bölge GT Başkanı İbrahim Köroğlu GT’nin 
önemli çalışmalarda bulunduğunu ifade ede-
rek şunları söyledi: “Bizler her zaman gençleri-

Württemberg Bölgesi Gençlik Teşkilatı 
(GT) Karlsruhe’da bulunan ve yeni açılan MÜ-
SİAD’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete 
Bölge GT Başkanı Fatih Akbaş, Bölge GT Teş-
kilatlanma Başkanı Turgut Şimşek, Bölge GT 
Tanıtma Başkanı Sefa Pusmaz ve Meslek Eği-
tim Fuarı Komisyon Başkanı Fatih Kara katıldı. 
MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Burhan Sağlam ve 
yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan 
GT heyeti MÜSİAD hakkında bilgi aldı. 

Ziyaret esnasında karşılıklı tanışma fırsatı 
bulan genç idareciler sıcak bir ortamda kendi 
faaliyetlerini anlatma imkânı buldu. Karlsruhe 
kentindeki MÜSİAD’ın eylül ayının sonunda 
açılmasına rağmen 70 üyesinin bulunduğunu 
ve bu sayının ileriki dönemde artacağını bildi-
ren Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sağlam 
şu an üyelerine sunmak için değişik projeler 
üzerinde çalıştıklarını ifade etti. 

Özellikle gençlerin kendi işlerini kurmaları 
hakkında tavsiyede bulunan Sağlam gençlerin 
kurum olarak tecrübelerinden faydalanma-
larını arzuladıklarını belirtti. Yönetim kuru-

Alpes Bölgesi GT Ortaöğretim Birimi 13-17 
yaşları arasında olan öğrenciler için Yatılı Eği-
tim Semineri kapsamında Chambery kentinde 
bir kamp düzenledi. Bu yıl içerisinde üçüncü-
sü düzenlenen kampa öğrenci ve görevliler ile 
birlikte toplam 56 kişi katıldı. İki gün süren 
kampta Chambery Şube GT Başkanı Mustafa 
Soyak katılımcılara ilgilerinden ötürü teşekkür 
ederken, Bölge GT Başkanı Mustafa Pala “İma-
nımızı korumalıyız” başlıklı bir seminer verdi. 
İmanın kalesinin takva olduğunu belirten Pala 
imanı korumak için Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve diğer önden gi-
den şahsiyetleri ve mücadelelerinin örnek alın-
ması gerektiğinin altını çizdi. 

Programın ikinci bölümünde gençlerin ve 
görevlilerin ortaklaşa hazırladıkları Müslüman 
gencin okul, iş, aile ve arkadaş hayatının nasıl 
olması gerektiği hususunda bir sunum gerçek-
leştirildi. Akabinde gençler kapalı halı sahada 
futbol ve lazer oyun faaliyeti için bir araya geldi. 
Her iki faaliyet de gençlerin oldukça beğenisini 
kazandı. 

Kampın son bölümünde Şubeler Arası Bil-
gi Yarışması yapıldı. Kıyasıya geçen yarışmada 
GT Eğitim Başkanı Nevzat Sarıgöl dereceye 
girenleri şöyle açıkladı: Kampın ev sahipliğini 
üstlenen Chambery Şubesi birinciliği, Annecy 
Şubesi ikinciliği, Albertville Şubesi üçüncülüğü 

için zamanlarını iyi değerlendirmelerinin 
zaruri olduğunu vurguladı. 

Üçüncü tavsiye olarak gençlerden maf-
sallarını çalıştırmalarını, GT çalışmalarında 
aktif rol almalarını ve çalışmalara diğer genç-
leri de dâhil etmelerini, arkadaşlarını GT ça-
lışmaları hakkında bilgilendirmelerini arzu 
ettiğini belirtti. Seyis son tavsiyesinde cema-
at olmanın, birlik ve beraberliğin ve ümmet 
bilincinin önemine değinerek camilerde ce-
maatle ibadet etmenin faziletlerini aktardı 
ve gençlerin cemaat olmak için büyük çaba 
göstermeleri gerektiğinin altını çizdi

Programın ikinci bölümünde Hasene Ba-
sın Yayın Sorumlusu Murat Kubat gençlerin 
her daim ihtiyaç sahibi olanların ve mazlum-
ların yanında olmaları gerektiğini söyledi. 
Kubat bunun ise ancak teşkilat çalışmaları-
nın cemaatle paylaşılmasıyla olacağını, böy-
lelikle daha geniş kitlelere ulaşılabileceğini 
ifade etti.

mize destek olmaya çalışıyoruz. Onların eğitim 
ve öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayabil-
meleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bu konuda hem eğitimcilerimiz hem de öğren-
cilerimiz ile iletişim hâlindeyiz.”

Programda konuşan Bölge Başkanı Şerif 
Aslan ise üniversite okuyan öğrencilerin ge-
leceği inşa edeceklerini ifade ederek sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bilgili ve üretken olan, 
teknolojiyi iyi yönde kullanan gençlerimiz hiç 
şüphesiz geleceğin Müslüman yıldızları ol-
makla kalmayıp Allah rızasını gözeten salih ve 
saliha kullar olacaklardır.” Programın ilerleyen 
bölümünde Psikolog Orgun Özcan öğrencilere 
bir seminer verdi. Program yemek ikramı ve 
hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. 

lunda bulunan iş adamı Erdem Arın ve Nihat 
Kılıçer de genç girişimcilere seve seve yardım 
ettiklerini, onlara tavsiyelerde bulunduklarını 
ve yol göstermekten memnuniyet duydukla-
rını belirtti. Bölge GT Teşkilatlanma Başkanı 
Turgut Şimşek teşkilat hakkında bilgi vererek 
GT, eğitim ve ortaöğretimin çalışmalarını an-
lattı. Ziyarette, özellikle Böblingen’deki Mo-
torworld’da düzenlenecek olan Meslek Eğitim 
Fuarı (MEF), öğrenci bursları ve Avrupa’da tüm 
üniversite şehirlerinde açılan ve açılacak olan 
İrfan Evleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı 
ve bu konularda fikir alışverişinde bulunuldu. 
Son olarak MÜSİAD Başkanı Sağlam’a bugüne 
kadar çeşitli programlara verdiği desteklerden 
dolayı “Salih Öztürk - Fedakârlık Ödülü” pla-
keti takdim edildi. Sağlam GT’nin yeni açılan 
kurumlarını ziyaret eden ilk sivil toplum ku-
ruluşu olduğunu ifade ederek gençleri tebrik 
etti ve memnuniyetini dile getirdi. Akabinde 
idareciler ileriki zamanlarda birlikte daha gü-
zel çalışmalara imza atmak üzere diyerek ay-
rıldı. 

ve Annemasse Şubesi dördüncülüğü elde etti. 
Yarışma sonunda dereceye girenlere hediyeleri 
takdim edildi. 

Kampın ikinci gününde Şube İmam-Hati-
bi Hacı Toprakoğlu Peygamber Efendimiz’in 
hadisinden örnek vererek kıyamet gününde 
Allah Teâlâ’nın arşının gölgesinde barınacak 
olan yedi insan vasfını ele aldı. Toprakoğ-
lu bunları şöyle sıraladı; adil devlet başkanı, 
Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde 
serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı 
Müslümanlar, birbirlerini Allah için sevip bu-
luşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki 
insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının bera-
ber olma isteğine ‘Ben Allah’tan korkarım’ diye 
yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol eli-
nin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kim-
se ve tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.

Şube Eğitim Başkanı Bilal Soyak genç sa-
habe adlı bir sunum gerçekleştirirken, Şube 
Başkanı Yavuz Yılmaz tembellik hastalığı ile 
ilgili bir seminer verdi. Yılmaz gençlerin tem-
bellikten ve vakitlerini boşa harcamaktan sa-
kınmalarının son derece önemli olduğunu 
söyledi. Gençliğin verdiği enerjiyi hayırlı işler-
de kullanmaları için büyük çaba sarf etmele-
rinin önemli olduğuna değinen Yılmaz genç-
lerin toplumda aktif yer almaları gerektiğinin 
de altını çizdi. 
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Gönül Sohbetleri gönüllere 
taht kuruyor

Gençler “Gönül 
Sohbetleri”nde buluşuyor

“Geleceği inşa etmek 
gençlerin elinde.”

Yola Mustafa Pala ile 
devam

Düsseldorf Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Gönül Sohbeti’ni Krefeld Şubesinin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirdi.   Mahrem Işık

Ruhr-A Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) her hafta cuma günleri bölgenin iki ayrı şube-
sinde Gönül Sohbetleri düzenliyor.  Sefa Akhoy, Samed Acar

Württemberg Bölgesi Heilbronn Şubesi Gençlik Teşkilatı (GT) Abi-Kardeş Projesi 
bağlamında gençler için piknik organize etti.  Mehmet Yücel

Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatında (GT) Bölge GT Başkanının istişaresi yapıldı. 

DÜSSELDORF

RUHR-A

WÜRTTEMBERG

ALPES 

Düsseldorf Bölgesi GT gençleri mane-
vi anlamda yüreklendirebilmek için Gönül 
Sohbetlerine devam ediyor. Son Gönül Soh-
beti Krefeld Şubesinin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilirken programa GT Başkanı Ünal 
Ünalan ve Bölge GT Başkanı Muhittin İpek 
katıldı. Muhittin İpek gençleri manevi yön-
den desteklemek ve yalnız olmadıklarını on-
lara hissettirebilmek için bu tür programlar 
düzenlediklerini bildirdi. 

Programda konuşan GT Başkanı Ünal 
Ünalan sohbetine başlamadan evvel Soma-
li’de yaşadığı bir anısını gençlerle paylaştı. 
Ünalan Somali’de her aileden mutlaka bir 
hafızın çıktığını ve bu öğrencilerin zor şart-
lar altında hafızlıklarını tamamladıklarını 
belirtti. Günlük olarak sadece bir bardak su 
ile yetinmeleri gerektiğini ifade eden Üna-
lan teşkilatın orada bir balıkçı okulu açtığını 

Ruhr-A Bölgesi GT her hafta bölgenin iki 
farklı şubesinde Gönül Sohbetleri düzenle-
meye devam ediyor. Son olarak Dortmund 
Anadolu ve Neuenrade şubelerinde gerçek-
leştirilen Gönül Sohbetleri gençler tarafından 
büyük ilgi gördü. 

Yaklaşık 10 şubenin iştirak ettiği sohbet-
lere 70 genç katıldı. Anadolu Şubesinde ger-
çekleştirilen sohbeti Şube İmam-Hatibi Salim 
Sak yaptı. Gençlere örnek olan genç sahâbî-
lerden bahseden Sak her gencin kendisine bir 
favori sahâbî seçip o sahâbînin ahlakı üzerine 
hayatını inşa etmesini arzu ettiklerini belirtti. 

Neuenrade Şubesinde gerçekleştirilen 

Württemberg Bölgesi Heilbronn Şubesi 
GT Abi-Kardeş pikniğinde buluştu. Pikniğe 
Ortaöğretim Biriminden gençler ve GT ida-
recileri tam kadro katıldı. Gençlerin doğal 
ortamda birbirleri ve abileri ile kaynaşma-
ları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini 
belirten Şube GT Başkanı Oğuzhan Bat-
maz Abi-Kardeş çalışmalarına azami ölçü-
de önem gösterdiklerini belirterek şunları 
söyledi: “Gençler bizlerin geleceği demektir. 
Geleceğimizi inşa etmek ise bizlerin elinde. 
Gençliğinin kıymetini bilen bir gençlik yetiş-
tirmek, onları topluma kazandırmak ve hiz-
met etmenin ehemmiyetini aşılamak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz 

Alpes Bölgesi GT yapılan istişare sonucu 
yola yine GT Başkanı Mustafa Pala ile devam 
etme kararı aldı. Bölge Merkezinde yapılan is-
tişare toplantısına GT Teşkilatlanma Başkanı 
Berati Aksu ve GT İrşad Başkanı İrfan Bakşiş’in 
yanı sıra Bölge GT idarecileri katıldı. 

Bölge GT Teşkilatma Başkan Yardımcısı 
İsmail Selat’ın sunduğu toplantıda Bölge GT 
Başkanı Mustafa Pala şunları söyledi: “Yaptı-
ğımız toplantıları Allah’ın rızasını kazanmak 
şuuru ile yapmalıyız. Burada yapılan istişare-
nin hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan 
diliyorum. Dört yıldır bana ve ekibime destek 
veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Programda GT Teşkilatlanma Başkanı Be-
rati Aksu şunları söyledi: “GT olarak heyecan 
ile çalışacağız. Bunu da ihlas ve samimiyetle 
yapacağız. Bütün çalışmalarımızda  ‘Hangi şe-
kilde yapar isek daha faydalı olur?’ endişesini 
hissedeceğiz. Hizmetlerimizi aşk ile yapacağız. 
İman varsa imkân vardır sözünü kendimize 
düstur edineceğiz.” 

GT İrşad Başkanı İrfan Bakşiş ise “Allah’a 
kul olmayan davasına er olamaz.” diyerek söz-
lerine başladı ve teşkilat tarafından yapılan 
hizmetlerin önemine değindi. Bakşiş gençlerin 
kulluk görevlerini yerine en iyi şekilde nasıl 
getirebileceklerini düşünmeleri gerektiğini 

da aktardı. 
Peygamber Efendimiz’e ilk inananların 

ve İslam’ı kabul edenlerin çoğunluğunun 
gençlerden oluştuğunu söyleyen Ünalan 
gençliğin son derece önemli olduğunu vur-
guladı. Peygamber Efendimiz’in gençlerin 
ibadetlerini övdüğünü belirten Ünalan genç 
sahâbîlerden örnekler verdi. Hz. Ali, Abdul-
lah b. Ömer ve Abdullah b. Mes’ud’un küçük 
yaşlarda Allah resulünün yanında bulunduk-
larını hatırlatatan Ünalan bu gençlerin refah 
ve itibar sahibi oldukları hâlde bunlardan 
vazgeçip Peygamber Efendimiz’in yanında 
yer aldıklarının altını çizdi. Günümüzdeki 
gençlerin de popüler olanların yanında değil 
bilakis mazlum, mağdur ve hakkın yanında 
yer almaları gerektiğini kaydetti ve genç-
lerden bu konuda asla taviz vermemelerini 
istedi. 

sohbeti ise Şube İmam-Hatibi Ali Çakır ver-
di. Müslümanların Kur’an ve sünnet üzere 
yaşamasının önemini anlatan Çakır sohbetini 
Almanca olarak gerçekleştirdi. Dinin anla-
şılmasında Kur’an ve sünnettin birbirinden 
ayrılamaz unsurlar olduğunu söyleyen Çakır 
gençlerin bol bol Kur’an okumaları ve sünne-
te riayet etmeleri gerektiğinin altını çizerek 
Peygamber Efendimiz’in hayatından örnekler 
sundu. 

Bundan sonraki sohbetleri yine farklı şu-
belerde gerçekleştireceklerini duyuran GT 
yetkilileri bölgedeki tüm gençleri bu sohbet-
lere katılmaya davet ediyor. 

neticesinde gençlerimiz bir nebze de olsa okul 
stresinden uzaklaşıyor, kardeşleriyle hasbihâl 
etme imkânı buluyor. GT adına ileriki dö-
nemlerde teşkilatımızın birlik, beraberlik ve 
dayanışmasını sağlamak adına bu tür faaliyet-
leri sıklıkla yapmayı planlıyoruz.”

Programa katılan Şube Başkanı İbrahim 
Ocak teşkilat olarak gençlerin her zaman ya-
nında olduklarını ve desteklediklerini belirte-
rek bu kadar çok genci bir arada görmekten 
mutlu olduklarını ifade etti. Pikniğin yanı sıra 
gençler o gün için özel düzenlenen sohbete de 
katılarak gençliğin önemi, gençlerin vazifeleri 
ve Allah rızasını kazanmak için ne yapılması 
gerektiği hakkında bilgi edindiler. 

söyledi ve bu sorunun hayatlarına yön vermesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

İstişare sonucunu açıklayan GT Teşkilat-
lanma Başkanı Aksu idarecilere teşekkür ede-
rek şunları söyledi: “İslam için çalışabildiğimiz 
ve bu güzel hizmetlerde bulunabildiğimiz için 
Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu ko-
nuda gençlerimizi daha çok bilinçlendirmeli 
ve kutlu bir hizmet yolunda çalıştıklarını her 
daim onlara hatırlatarak onları motive etmeli-
yiz.” Bölge GT Başkanı Mustafa Pala’nın görev 
süresinin bir dönem daha uzatıldığını ifade 
eden Aksu başarılarından ötürü Pala’yı tebrik 
etti.

Bölge Başkanı Ahmet Yavuz, Mustafa Pa-
la’nın ikinci dönem olarak GT Başkanlığının 
devam etmesini memnuniyetle karşıladığını 
belirterek Pala’yı tebrik etti. Yavuz, “Cenâb-ı 
Mevla’nın huzurundaki değerimizi merak 
ediyor isek bizi ne ile meşgul ettiğine bakma-
mız gerek.” diyerek idarecilere çalışmalarında 
samimi olmaları gerektiğini hatırlattı. Prog-
ramın sonunda Bölge GT Başkanı Pala bir te-
şekkür konuşması gerçekleştirerek şunları söy-
ledi: “İçinde bulunduğumuz teşkilata yakışır 
bir şekilde, hizmetlerimize kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. Mevlam üstlendiğimiz bu gö-
revde yâr ve yardımcımız olsun.”
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İsveç  
Eyüp Küçükfidancı

İsveç Bölgesi Göteborg Gençlik Teşkilatı (GT) kış tatilini değerlendirebilmek 
için camide Yatılı Eğitim Kampı düzenledi. Kampta Mus’ab b. Umeyr’in 
hayatını ele alan gençler programda sahabeyi yakından tanıma imkânı 
buldu. Gençlere sahabeyi anlatan Şube İmam Hatibi Mustafa Akkaya 
özetle şunları ifade etti: “Mus’ab b. Umeyr’in zengin bir hayat sürmek ye-
rine İslam’ı seçmesi onun kişiliğinin ne derece geliştiğini ve akl-ı selim dü-
şünebildiğini bizlere göstermektedir. Mekke’de Erkam bin Ebi’l-Erkam’ın 
evine giderek derhâl Peygamber Efendimiz’in huzurunda Müslüman olan 
Mus’ab b. Umeyr sadece güzelliği ve zarifliği ile Peygamber Efendimiz’in 
övgüsüne mazhar olmamıştır. Medine’de ilk muallim olma özelliğine de 
sahiptir.” Bu kutlu sahâbinin hayatını ilgiyle dinleyen gençler kampta sosyal 
faaliyet yapma imkânı da buldu. 

Württemberg 
Sefa Pusmaz 

Württemberg Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Meslek Eğitim Fuarı (MEF) 
komisyon üyeleri ile birlikte T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu’na ziyarette 
bulundu. Muavin Konsolos Sönmez Yaşar ile görüşen heyette Bölge GT 
Tanıtma Başkanı Sefa Pusmaz, Bölge Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Üni-
versiteliler Başkanı Fatma Balcı, Rastatt Şubesi Kadınlar Teşkilatı (KT) Ku-
rumsal İletişim Başkanı Rumeysa Pusmaz ve MEF Komisyonu Üyesi Mü-
cahit Kırtoklu hazır bulundu. Ziyarette Muavin Konsolos Sönmez Yaşar’a 
geleneksel olarak düzenlenen Meslek Eğitim Fuarı tanıtıldı. Bölge GT’nin 
organize ettiği MEF’e destek veren Yaşar’a “Salih Öztürk - Fedakârlık 
Ödülü” verildi. 

Gençler ana vatanla 
köprüler kurdu

“Biz büyük bir ailenin 
parçalarıyız.”

Güneybatı Fransa Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Evliya Çelebi Gençlik Köprüle-
ri başlığı altında yapılan proje kapsamında Türkiye’ye bir kültür gezisi düzenledi.  
 Mehmet Güçlü

Güney Hessen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Şube Başkanları Toplantı-
sı’nı KGT Teşkilatlanma Başkanı Zehra Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirdi. 
 Esma Kurt

GÜNEYBATI FRANSA GÜNEY HESSEN

Güneybatı Fransa Bölgesi GT Türkiye’ye 
bir haftalık bir gezi düzenledi. Programın ilk 
gününde Medipol Üniversitesi Siyaset Bölü-
mü Öğretim Üyesi Can Ceylan’ın rehberli-
ğinde Süleymaniye Külliyesi’ni gezen gençler 
burada Süleymaniye Külliyesi’nin içerisinde 
sadece Süleymaniye Camii’nin olmadığını, 
külliyede tıp medresesi ile birlikte toplam 
6 medresenin de var olduğunu lakin bugün 
farklı alanlarda hizmet verdiğini öğrendi. 

Program kapsamında Siyer Vakfı’nı da 
ziyaret eden gençler burada Muhammed 
Emin Yıldırım Hocaefendi ile görüştü. Yıldı-
rım gençlere tavsiyelerde bulunarak İslam’ın 
gençliğe verdiği önemi hatırlattı ve ziyaretten 
çok memnun kaldığını ifade etti. 

Medipol Üniversitesi Hukuk ve Siyaset 
Fakültesinden Doç. Dr. Ali Büyükaslan ise 
gençlere Fransa ve Türkiye’deki eğitim ve kül-
türel ilişkiler temalı bir seminer verdi. Avru-
pa’da Müslüman olmanın avantajını ön pla-
na çıkaran Büyükaslan özellikle Müslüman 
gençlerin kültürlü ve eğitimli olabilmeleri 
için gerektiğinde uykularından ve zamanla-
rından feragat etmeleri gerektiğini vurguladı. 

Tekirdağ Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. 
Fatih Köse ile Rüstem Paşa ve Şehzade Ca-
mii’ni gezen gençler camilerin tarihiyle ilgili 

Güney Hessen Bölgesi KGT Şube Baş-
kanları Toplantısı’nı KGT Şube, Teşkilat-
lanma ve Sosyal Hizmetler Başkanlarının 
katılımıyla icra etti. Programda KGT Teş-
kilatlanma Başkanı Zehra Karataş, KGT 
Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Seher Se-
merci, Kuzey Hessen KGT Başkanı Seyhan 
Şahin ile birlikte eski Bölge KGT Başkanı 
Şükran Mermertaş hazır bulundu. 

Görevine yeni atanan Güney Hessen 
KGT Başkanı Yasemin Boran kendisi ve eki-
binin ilk Şube Başkanlar Toplantısı olması 
hasebiyle büyük heyecan ve mutluluk duy-
duğunu dile getirerek sözlerine şöyle de-
vam etti: “İslam’ı tebliğ edebilmek için ilk 
şart hiç şüphesiz Müslümanların bir araya 
gelmeleri, Allah rızasını gözeterek çalış-
malarına devam etmeleri ve bu çalışmaları 
yaparken planlı, programlı ve disiplinli ol-
maları. Zira Allah rızasına ulaşmak için bir-
likte yıkılmayacak kadar kuvvetli bir duvar 
örmeliyiz.” 

Daha sonra programda şube başkan-

bilgi aldı. Daha sonra gençler Sosyal Doku 
Vakfından Nureddin Yıldız Hocaefendi’ye de 
nezaket ziyaretinde bulundu. Gençlere iki ki-
tap hediye eden Yıldız gençlerin dinamik ol-
malarını arzuladıklarını belirtti. 

Programın diğer bölümlerinde gençler 
GT Türkiye Üniversiteliler Başkanlığının 
düzenlediği “Yabancı dillerde eğitim” semi-
nerlerine katıldı. Burada Dr. Ali Özgür Özdil, 
Lokman Çıtak ve Phillippe Musa Belfort’tan 
Türkçe ve Fransızca seminer dinleyen gençler 
dil eğitiminin ve dile hâkim olabilmenin son 
derece önemli olduğunu bu seminer ile tek-
rardan hatırlamış oldu. 

İstanbul Askeriye Müzesi’ne de bir gezi 
düzenleyen gençler burada binlerce eseri 
görme imkânı buldu. Müzede Avrupa Hun 
İmparatorluğu’ndan başlayıp Osmanlı’ya 
kadar gelen tüm tarihî eserleri rehber 
eşliğinde inceleyen gençler tarih bilgilerini 
tazeledi. İstanbul’dan sonra Çanakkale’ye 
geçen gençler burada Çanakkale Savaşı 
hakkında bilgi aldı ve Seyit Onbaşı’nın görev 
aldığı Mecidiye Tabyası’nı gezdi. Programa 
katılan gençler kültür gezileriyle tarihî 
bilgilerini tazelediklerini ve memleketleri 
ile olan bağlarının güçlendiğini ifade ederek 
organizatörlere teşekkür ettiler. 

larının her birine yapboz parçaları verildi. 
Yapbpzların tek başına bir anlam ifade et-
mediğini gören başkanlar daha sonra diğer 
başkanların yapbozlarıyla ellerindekini bir-
leştirildi. “Biz büyük bir ailenin parçaları-
yız” resmi ortaya çıkan yazbozlarda birlik 
ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. 

Bir önceki dönemin Bölge KGT Başkanı 
Şükran Mermertaş’a hizmetleri için teşek-
kür edilirken Mermertaş kısa bir sunum 
gerçekleştirdi. İslam’da inancın, vefanın ve 
fedakârlığın önemini anlatan Mermertaş 
genç idarecilerin potansiyelinin yüksek ol-
duğunu ve bunu iyi kullanmaları gerektiği-
ni ifade etti. Akabinde KGT Teşkilatlanma 
Başkanı Zehra Karataş bir seminer verdi. 
Sözlerine “Bana gençliğin yardımı lütfedil-
di.” hadisiyle başlayan Karataş tüm varlık-
ları birleştiren unsurun hedef olduğuna ve 
buna ancak bir ekip hâlinde ulaşılabilece-
ğine dikkat çekti. Program bölge yönetim 
kurulu tarafından birimlerin tanıtımı ve 
bilgilendirmesi yapıldıktan sonra sona erdi. 

AJANDA NOTLARI

25-27 Kasım
Belçika — Yatılı Eğitim Semineri (YES). 
Düzenleyen: Kadınlar Gençlik Teşkilatı. 
Yer: Jeugdheem Zonnedauw, Vlinder-
straat 1, 2440 Geel. İrtibat: kgt@fibif.be

27 Kasım
Kuzey Bavyera — Aile Eğitim Semineri. 
Düzenleyen: Eğitim Başkanlığı. Katılım-
cılar: Abdulaziz Yılmaz. İrtibat: 
egitim@igmg-nordbayern.de
Schwaben — Gönül Sohbeti. Düzenley-
en: Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı. Katılımcılar: Ümran Atalar. Yer: 
Sultan Ahmet Camii, Franz-Alletsee-Str. 
7a, 86381 Krumbach

2 Aralık
Düsseldorf — İdarecilere Motivasyon 
Semineri. Katılımcılar: Sebahattin Uçar. 
Yer: Paul-Esch-Str. 54, 47053 Duisburg. 
Saat: 19.00

3 Aralık
Ruhr-A — Dünya Engelsizler Günü 
Programı. Düzenleyen: Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı: Yer: Bochumer Str. 98a, 45661 
Recklinghausen. Saat:14.30

4 Aralık
Berlin — Sabah Namazı Programı. Yer: 
Ensar Camii, Spandauer Damm 40-42, 
14059 Berlin. Saat: 07.00


