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GENEL MERKEZ

“Hacıya hizmet 
bizim için şereftir.”

KÜLTÜR VE SANAT

Konuşmanın Sanatı

AİLE

Bir çatı altında yaşamak 
için ne gerekir?

HASENE 
“100’DEN FAZLA 
ÜLKEDE MUHTAÇLA-
RA ULAŞIYORUZ.”

s. 22

Gençlik Teşkilatı (GT)’nın Yıldız Hita-
bet Yarışması 3 Kasım tarihinde Bonn’da 
gerçekleştirilirken, Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı (KGT)’nin Hilal Hitabet Yarışması da 
aynı gün Duisburg’da yapıldı. Öte yandan 
KGT Hilal Hitabet Yarışması, Geri Dönü-
şüm Proje Yarışması ile birlikte gerçekleş-
tirildi. Geri Dönüşüm Proje Yarışmasında 
ise Hessen Bölgesi KGT “Pet şişeden kuşlar 
için yemlik” ile birinciliği elde etti.

GT Yıldız Hitabet Yarışması, “Bir Genç, 
Binlerce Umut”, “Müslümanız ve Bura-
lıyız!” ve “Modern Dünya-Modern Müs-
lüman?” başlıklı konulardaki hitabetlerle 
yapıldı. Yarışmaya katılan gençler bu konu-
lardan birisini seçerek hazırlandılar.  Hita-
bet süresi ise 10 dakika olarak belirlendi. 

KGT Hilal Hitabet Yarışması ise, “Kıl 
beni ey Namaz!”, “Belki de konuşmak sus-
maktır”, “Rabbim ile muhabbetim”, “Da-
vasının hilali bir genç”, “Dünden bugüne 
KGT”, “Sosyal medya ile imtihanım”, “İffet 
sahibi bir genç” ve “Allah bana gençlerin 
yardımını lütfetti”. başlıklı konularda ger-
çekleştirildi. Her iki yarışmanın sunumla-
rını geçen sene yarışmaları kazanan birin-
ciler yaptı.

KGT’nin “Hayata kazandır” sloganı ile 
gerçekleştirilen ve 11 bölgenin yer aldığı 

Din İstişare Kurulu’nun (DİK) 3 Kasım 
tarihinde yapılan toplantısına katılan Genel 
Başkan Ergün bugün fıkıh alanında çalışma 
yapan bazı kişilerin yeni gelenek inşa etme 
yerine var olan geleneği yıkma durumları-
nın söz konusu olduğunu söyledi. Ergün, 
“Var olan gelenek yıkılırsa, aidiyet, mensu-
biyet, gelenekten alınan şuur, bilgi ve biri-
kim ortadan kalkacaktır.” dedi.

Genel Başkan Ergün’ün katıldığı DİK 
toplantısında 4 ayrı konu müzakere edil-

Gençler en güzel hitabet 
için yarıştı!

Ergün: “Fıkıhta gelenek 
yıkılmamalıdır.”

Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim Birimi 
Hitabet Yarışmaları sonuçlandı. Yıldız Hitabet Yarışması’nda Yahya 
Elmas, Hilal Hitabet Yarışması’nda ise Kevser Karakuş birinci oldu.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, teşkilatın Din İstişare Kurulu 
(DİK) Toplantısı’nda fıkıhta oluşmuş olan geleneğin devam 
ettirilmesini istedi.

YARIŞMA İRŞAD BAŞKANLIĞI

Geri Dönüşüm Proje Yarışması’nda ise böl-
geler şu şekilde katıldı:

Birinci olan Hessen Bölgesi “Pet şişeden 
kuşlar için yemlik”, ikinci olan Berlin Böl-
gesi “Ana sınıfı ve hazırlık sınıfı eğitim ma-
teryalleri”, üçüncü olan Düsseldorf Bölgesi 
“El yapımı battaniye vb.”, Bremen Bölgesi 
“Eski alışveriş arabasından oturak”, Ham-
burg Bölgesi “Camilerdeki gençlik odaları 
için masa”, Hannover Bölgesi “Bisiklet te-
kerinden duvar saati”, Güney Bavyera Böl-
gesi “Eski tavalardan duvar saati”, Arlberg 
Bölgesi “Oyuncak çocuk sepeti”, Rhein-Ne-
ckar-Saar Bölgesi “Eski kıyafetlerden genç-
lik amblemli halı”, Paris Bölgesi “Araba las-
tiğinden sandık/sehpa”, Linz Bölgesi “Araba 
lastiğinden oturma köşesi.”

GT Yıldız Hitabet Yarışması’na sanatçı 
Ammar Acarlıoğlu da katıldı. Aynı zaman-
da jüride de yer alan Acarlıoğlu yarışma so-
nunda eserlerini seslendirdi. Yıldız Hitabet 
Yarışması’nda, jüriye ilaveten her yarışmacı 
bölgeden bir temsilcinin bulunduğu ikinci 
bir jüri heyeti  daha yer aldı.

Hitabet yarışmaları 9 yıldan beri yapılı-
yor. Bu yarışmalarla gençler, bir konu üze-
rinde araştırma yaptıkları gibi, bilgilerini 
hitabet yoluyla toplum ile buluşturabilme 
yeteneklerini geliştiriyorlar.   s. 25/27

di. Toplantıda, “Borçlulara İcra Takibi ve 
Faiz”, “Turizm İşletmeciliğine Dair Bazı 
Sorunlar”, “Zekât ve Vergi İlişkisi” ile “Vi-
ager (Vyaje) Usulü Ev Alım-Satımı” başlık-
ları incelenen konuları sırasıyla İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Duman, 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaya ve DİK 
Üyesi Dr. Lokman Çıtak takdim etti.   s. 6

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

“Nesillerimizin kimlikleri eğitim 
çalışmalarımızla korunacaktır.”

IGMG Eğitim Başkanlığı Müdürler Toplantısı 
3 Kasım’da Genel Merkez’de icra edildi.

İRŞAD BAŞKANLIĞI

IGMG hafızlık kurumları 
müdürleri toplandı

Hafızlık Kurumları Müdürleri Toplantısı 
Köln’deki Genel Merkez binasında yapıldı. 

GS BÇKT

“Görünür olmak zorundayız.”

Genel Sekreterlik Genişletilmiş Bölge 
Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı 
IGMG Genel Merkezi’nde yapıldı. 

 s.8 s.7  s.9HOSPİS

Mentörler göreve hazır

UKBA ve Hasene Deutschland e.V.’nin, Bildun-
gswerk Aachen Servicestelle Hospiz ile ortakla-
şa başlattığı Mentörlük Kursu tamamlandı.

 s.7

Yıldız ve Hilaller Hitabette Yarıştı  s. 25/27

Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in dünyaya teşriflerinin 
1447. yıl dönümü mübarek olsun. 
Mevlit Kandiliniz kutlu olsun.



ÜNİVERSİTELİLERE VE 
25 YAŞ ALTI GENÇLERE ÖZEL 

FİYATLAR

KUDÜS 
ZİYARETLİ UMRE 

PAKETLERİ

KANDİLLERDE
8 GÜNLÜK 

ÖZEL PROGRAMLAR

BELİRLİ TARİHLERDE
EMEKLİLERE 

ÖZEL KAFİLE VE FİYATLAR

EĞİTMENLER 
EŞLİĞİNDE ÇOCUK KULÜBÜ 

HİZMETLERİ

Efendimizi ziyarete gidiyoruz!

İSLAM 
TOPLUMU 

MİLLÎ GÖRÜŞ
HİZMETTE 

ÖNCÜ KURULUŞ

Umre ´18,

İSLAM 
TOPLUMU 

MİLLÎ GÖRÜŞ
Hizmette öncü kuruluş

TÜRKİYE’DEN YAKINLARINIZ İLE AYNI KAFİLEDE UMRE İMKÂNI

¯

Türkiye Temsilciliği|Hennes Tour 
T +90 332 3515055 (Konya)
T +90 212 6355593 (İstanbul)
T +90 312 3113130 (Ankara)
T +90 224 2254225 (Bursa)
info@hennestour.com

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş Hadsch-Umra Reisen GmbH
T +49 221 942240-470
F +49 221 942240-480

Colonia-Allee 3
D-51067 Köln

www.igmgreisen.com
               igmgreisen

ARALIK UMRESİ
22.12.2018 - 05.01.2019
23.12.2018 - 06.01.2019 
 

ÜNİVERSİTELİLERE VE 
25 YAŞ ALTI GENÇLERE ÖZEL 

FİYATLAR

KUDÜS 
ZİYARETLİ UMRE 

PAKETLERİ

KANDİLLERDE
8 GÜNLÜK 

ÖZEL PROGRAMLAR

BELİRLİ TARİHLERDE
EMEKLİLERE 

ÖZEL KAFİLE VE FİYATLAR

EĞİTMENLER 
EŞLİĞİNDE ÇOCUK KULÜBÜ 

HİZMETLERİ

Efendimizi ziyarete gidiyoruz!

İSLAM 
TOPLUMU 

MİLLÎ GÖRÜŞ
HİZMETTE 

ÖNCÜ KURULUŞ

Umre ´18,

İSLAM 
TOPLUMU 

MİLLÎ GÖRÜŞ
Hizmette öncü kuruluş

TÜRKİYE’DEN YAKINLARINIZ İLE AYNI KAFİLEDE UMRE İMKÂNI

¯

Türkiye Temsilciliği|Hennes Tour 
T +90 332 3515055 (Konya)
T +90 212 6355593 (İstanbul)
T +90 312 3113130 (Ankara)
T +90 224 2254225 (Bursa)
info@hennestour.com

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş Hadsch-Umra Reisen GmbH
T +49 221 942240-470
F +49 221 942240-480

Colonia-Allee 3
D-51067 Köln

www.igmgreisen.com
               igmgreisen

ARALIK UMRESİ
22.12.2018 - 05.01.2019
23.12.2018 - 06.01.2019 
 

YARIM ASIRLIK HAC VE UMRE TECRÜBESİ

Türkiye Temsilciliği|Hennes Tour 
T +90 332 3515055 (Konya)
T +90 212 6355593 (İstanbul)
T +90 312 3113130 (Ankara)
T +90 224 2254225 (Bursa)
info@hennestour.com

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş Hadsch-Umra Reisen GmbH
T +49 221 942240-470
F +49 221 942240-480

Colonia-Allee 3
D-51067 Köln

www.igmgreisen.com
               igmgreisen

UMRE
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MİLLÎ GÖRÜŞ

Hizmette öncü kuruluş

ŞUBAT/MART/NİSAN UMRESİ 
EMEKLİLER UMRESİ

MAYIS/HAZİRAN/RAMAZAN UMRESİ 
SONBAHAR UMRESİ   

ARALIK (YILBAŞI) UMRESİ

  TECRÜBELİ EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE ÇOCUK KULÜBÜ HİZMETLERİ

  ÜNİVERSİTELİLERE VE 25 YAŞ ALTI GENÇLERE ÖZEL FİYATLAR

  BELİRLİ TARİHLERDE EMEKLİLERE ÖZEL KAFİLE VE FİYATLAR

  KANDİLLERDE 8 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAMLAR

  KUDÜS ZİYARETLİ UMRE PAKETLERİ

  ALMANCA, ARAPÇA VE İNGİLİZCE DİLLERİNDE 
    ÖZEL KAFİLELER VE REHBERLİK

Efendimizi ziyarete gidiyoruz!
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Rabbimiz, âlemlere rahmet olarak gön-
derdiği son peygamberi Hz. Muhammed 
Mustafa’ya (s.a.v.) salat u selâm eylesin. Bizle-
ri  O’na layık olan kullarından kılsın. Değerli 
kardeşlerim. Önümüzdeki pazartesi akşamı 
Peygamber Efendimizin bu dünyayı teşrif et-
tiği mevlidinin yıldönümüdür. Rabbim bizleri 
onun mübarek yolundan ayırmasın. Kur’ân-ı 
Kerîm’de Peygamberimizi anlatan pek çok 
ayet bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Ba-
kara suresinin “Nitekim kendi aranızdan, 
size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten 
arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrı-
ca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber 
gönderdik.” mealindeki 151. ayetidir. Her bir 
kelimesi ile Efendimizi tarif eden, her bir keli-
mesi ile peygamberliğin gayesini, peygambere 
inananların vazifesini izah eden bu âyet-i kerî-
me ye göre, Kur’an okuyanlarını kötülükler-
den arındıran bir kitaptır. O Kur’an’ı Allah’tan 
insanlara aktaran, insanlara öğreten ve ayrıca 
Kur’an ile birlikte  hikmeti de öğreten Hz. Mu-
hammed’dir. O hâlde bizim sorunumuz, öğre-
ticimizin yolundan gidip gitmediğimiz soru-
nudur. Bunun içindir ki, Mevlit Kandili’ni bu 
açıdan yeniden idrak etmemiz gerekmektedir. 
Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Pı-
rıl pırıl, heyecan dolu gençlerimiz teşkilatı-
mıza güç kuvvet veriyor. Geçen haftalarda 
hem Gençlik Teşkilatımızın hem de Kadın-
lar Gençlik Teşkilatımızın yaptığı Yıldız ve 
Hilal Hitabet Yarışmalarına katılan genç-
lerimizi dinledikçe, umut njhbnjo09*ları-
mız daha da yeşeriyor. Bu teşkilatta yetişen 
gençlerimiz inşaallah bu teşkilatta vazifele-
rine devam edecektir. Hocalarını, cemiyet-
lerini ve ailelerini tebrik ediyoruz. Teşkilat 
olarak çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. 
Ama etrafımıza baktığımızda, endişe veri-
ci gelişmeleri de gözlemliyoruz. Savaş ve 
işgaller bir yana, Avrupa ve ABD gibi ülke-
lerde artan, yabancı ve İslam düşmanlığı 
giderek topluma yerleşiyor. Nitekim Al-
manya’daki bir araştırma toplumun Müs-
lümanların hayatlarını kısıtlayıcı isteklerde 
bulunduğunu gösteriyor. Almanya’da sina-
gogların bugün dahi polis tarafından sürekli 
olarak korunmak zorunda olması gibi gerçek-
ten de utanç verici bir durum zaten varken, 
neredeyse camilerin de artık polis tarafından 
korunmaya muhtaç hâle gelmesi ihtimali kar-
şısında, siyasetçileri, medyayı ve sivil toplum 
kuruluşlarını uyarıyoruz. Dışlayıcı, suçlayıcı 
ifadeleri bırakıp insanların gerçek sorunlarına 
çözüm üretsinler. Bu konuda umutlu olduğu-
muzu bildirmek istiyorum. Ama, işin gerçeği-
ni de gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 

Selam ve dua ile
Kemal Eergün
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“Fransa İslam’ı” oluştur-
ma çabaları
Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron “Fransa İslam’ı” için Laiklik Yasası’nda 
değişikliğe gidiyor.

FRANSA

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macronn bu yılın sonunda “Fransa İslam’ı” 
projesini tanıtacak. Macron proje öncesi din 
ve devlet işlerini birbirinden ayıran 1905 La-
iklik Yasası’nda değişikliğe gidecek. Yerel bir 
gazetede çıkan habere göre Macron’un ül-
kede Fransa İslam’ının finansmanı ile ilgili 
çerçevenin daha iyi çizilmesi için böyle bir 
adım atmaya hazırlandığı, değişiklikle ilgi-
li ülkedeki dinî kuruluşların temsilcileriyle 
de görüşüleceği belirtiliyor. Ayrıca yasadaki 
devletin dinlere karşı tarafsızlığını belirle-
yen maddeye dokunulmayacağı, hükûmetin 
dinî kuruluşlarla ilgili kuralları belirleyen 
yasanın 18. ve 36. maddeleri ile ilgili değişik-
lik planladığı söyleniliyor. Ayrıca Macron’un 
laiklik yasasındaki değişikliği radikallikle 
daha iyi mücadele kapsamında istediği öne 
sürülüyor. Yeni yasa tasarısıyla dinî dernek-
lerin 1901 Dernekler Yasası kapsamından 
çıkarılarak, 1905 Laiklik Yasası kapsamına 
alınmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Bu 
durum karşısında dinî kuruluşların ver-

gi avantajlarından yararlanmalarının önü 
açılırken, aynı zamanda valiliklerin de ku-
ruluşları kontrol etmeleri kolaylaştırılıyor. 
Değişiklikler yapıldığında vergi avantajın-
dan yararlanmak isteyen dinî kuruluşların 
valiliklerden “kalite onayı” alması zorunlu 
hâle getirilecek ve kontroller her 5 yılda bir 
tekrarlanacak. Ayrıca dinî ve mali kuralla-
ra uymayan, kamu güvenliğini tehdit eden 
veya anayasa ile güvence altına alınan hak 
ve özgürlüklere aykırı çalışmalarda bulunan 
derneklere bu onay verilmeyecek, daha ön-
ceden verilenler de iptal edilebilecek. 

Ayrıca yapılan bu değişiklikle İslami 
kuruluşlara dış ülkelerden yapılan maddi 
destekler kontrol altına alınacak, yabancı 
bir devlet, şirket veya şahısların yapacağı 10 
bin Avro’dan yüksek tüm yardımların yetkili 
birimlere bildirilmesi mecburi hâle getirile-
cek. Ayrıca kayıt dışı bağış durumlarında ise 
kuruluşlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya 
kalabilecekler. Yasa değişikliği 2019 yılının 
başında meclise sunulacak. 

Doğu’da Müslümanlar 
ayrımcılığa uğruyor
Almanya’da Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada doğu 
eyaletlerindeki Müslüman mültecilerin ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.

ALMANYA

Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapı-
lan bir araştırma yabancı nüfusunun az 
olduğu Almanya’nın doğu eyaletlerine yer-
leştirilen Müslüman mültecilerin ayrımcı-
lıkla karşılaştığını ortaya koydu. “Sakson-
ya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen’in kırsal 
kesimlerindeki Müslümanlar” başlıklı 
araştırmayı siyaset bilimci Timon Perabo 
yürüttü. Perabo Müslümanların bu böl-
gelerde yaşayan bazı Almanlar tarafından 
reddedildiğine işaret etti. Friedrich Ebert 
Vakfı’nın internet sayfasında yayımlanan 
röportajında Perabo bu bölgelerde Müslü-
manların “sözlü ve fiziksel saldırılarla kar-

şılaştıklarını ve dinî inanışları nedeniyle 
ayrımcılığa uğradıklarını” aktardı. Perabo 
ayrıca Müslümanların yaşadığı ayrımcılığa 
örnek olarak “bazı doktorların onları mua-
yene etmekten kaçınmasını” gösterdi. 

Yerel yönetimlerin görevlerinden biri-
nin “Müslümanların din ve ibadet özgür-
lüğünün sağlanması” olduğunu söyleyen 
Perabo yönetimlerin “Müslüman olmayan 
nüfusta kısmen görülen Müslüman kar-
şıtı nefret duygularına karşı koyması” ge-
rektiğinin altını çizdi. Perabo ayrıca yerel 
yöneticilerin orada yaşayan Müslümanlar 
hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olma-
dıklarını ifade ederek yöneticilerin net bir 
duruş sergilemeleri ve şeffaf bir tutum iz-
lemeleri ile ancak bunun önüne geçmenin 
mümkün olacağını belirtti. 

Perabo’nun verdiği bilgilere göre Sak-
sonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eya-
letlerinde yaşayan Müslümanların sayısına 
ilişkin resmî bir açıklama yok, herhangi bir 
rakam da bulunmuyor. Ancak Saksonya’da 
50 bin, Saksonya-Anhalt’ta 20 bin, Thü-
ringen’de de 20 bin Müslüman’ın yaşadığı 
tahmin ediliyor.

İstihbaratın izlediği cami 
sayıları artıyor
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde iç istihbaratın izlediği cami 
sayısında artış yaşandı. 

ALMANYA

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde Al-
manya İç İstihbarat Birimleri tarafın-
dan izlenen camilerin sayısının arttığı 
belirtiliyor. Açıklanan bilgiye göre 850 
cami derneğinden 109’u iç istihbarattan 
sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı ta-
rafından izleniyor. Geçtiğimiz yıl Kuzey 

Ren-Vestfalya Eyaleti’nde sadece 45 cami 
derneği iç istihbarat tarafından izleni-
yordu. Verilen bilgiye göre cami dernek-
lerinin 71’i Selefilik şüphesi ile izleniyor. 
Takip edilen camilerden 38’inin ise kuru-
mun ifadesiyle “İslamcıların” veya Müslü-
man Kardeşlerin etkisi altında olduğun-
dan kuşku duyuluyor.

Yerel bir gazetenin haberine göre gü-
venlik kurumlarının radikal Selefilerin 
yeni üyeler kazanabilmek için camileri 
kullandığını gözlemlediği belirtiliyor. 
Ayrıca “radikal İslamcıların” esas faali-
yetlerini camilerin dışında sürdürdüğüne 
de dikkat çekiliyor. Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın yapmış olduğu tahminlerine 
göre ise eyalette radikal İslamcıların sayı-
sında bir artış var. Geçtiğimiz yıl Selefile-
rin sayısının 100 kadar artarak 3 bin 100’e 
çıktığı tahmin ediliyor. Bundan önceki 
yıllarda ise Selefilerin yılda 500 üye ka-
zandığı belirtiliyor. Ayrıca haberde Selefi 
gruplara üye olan kadınların sayısının ar-
tarak, yüzde 12’den yüzde 18’e yükseldiği 
belirtiliyor. 

DİTİB istihbarat gözeti-
minde
Alman istihbaratı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) izleyip izle-
meyeceğini değerlendiriyor. 

ALMANYA

Almanya Federal Anayasayı Koruma 
Teşkilatı eylül ayının sonunda eyalet yö-
netimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren 
bir dosya göndererek yönetimlerden Dİ-
TİB ile ilgili bilgi ellerindeki materyalleri 
paylaşmalarını, görevlilere görüş bildir-
melerini istedi. Federal Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın dosyasında “Anayasayı Koru-
ma Teşkilatı’nın özellikle Suriye’nin kuze-
yindeki Türk askeri operasyonu nedeniyle 
bazı DİTİB cami cemaatlerinin anayasaya 
düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler ge-
liştirdikleri ve bu kapsamda açıklamalarda 
bulundukları” ibaresi geçiyor. 

DİTİB en çok da Kuzey Ruhr-Vestfalya 
Eyaleti’nde tartışılıyor. Eyaletin Anaya-
sayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard 
Freier’e göre DİTİB dinî bir organizasyon 
değil, aksine DİTİB’in geçmişte Türk mil-
liyetçi faaliyetlere benzer gündeme gel-

diğini belirtiyor. Dolayısıyla Freier’e göre 
DİTİB bu nedenle istihbarat birimlerinin 
dosyasına girmiş bulunmakta. Ayrıca Ana-
yasayı Koruma Teşkilatı DİTİB ile Türk Bü-
yükelçiliği arasında yapısal bir bağlantının 
olup olmadığını da izlemek istiyor. Örne-
ğin eyaletlere gönderilen dosyada “DİTİB 
Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun 
Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’nde de gö-
revli olduğu ve DİTİB Genel Başkanı’nın 
DİTİB üyelerince değil, Diyanet tarafından 
belirli bir süreliğine seçildiğine” yer verili-
yor. Ve hiyerarşik düzlemde konsolosluk-
taki din hizmetleri ataşelerinin DİTİB’e 
bağlı camileri düzenli olarak ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulunduğu da dosyada 
belirtiliyor. Eyalet Anayasayı Koruma Teş-
kilatları’nın genel anlamdaki düşünceleri 
DİTİB’in milliyetçi ancak radikal dinci ol-
madığı yönünde. 
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ABD’de Michigan ve Minnesota eya-
letlerinden seçimlere katılan Filistin 
asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı İl-
han Omar, yarışı kazanarak Temsilciler 
Meclisi’ne giren ilk Müslüman kadın 
üyeler olmayı başardı. Basına konuşan 
yeni Temsilciler Meclisi Üyesi Tlaib 
bu sonucu elde etmek yıllarca çalıştı-
ğını, Filistinli bir Müslüman olarak za-
fer kazanmanın gurur verici olduğunu 
ve annesinin kendisine ilham kaynağı 
olduğunu belirtti. Minnesota Eyale-
ti’nde seçimleri kazanan İlhan Omar 
ise konuşmasında ABD’ye 12 yaşında 
geldiğini ve ondan önce 4 yıl mülteci 
kamplarında yaşadığını anlatarak “Min-
nesota eyaleti oldukça soğuktur ama 
insanlarının kalpleri bir o kadar sıcaktır. 
Bu insanlar sadece mültecilere sahip 
çıkmıyor aynı zamanda onları Washin-
gton’a gönderiyor.” dedi. Amerikan-İs-
lam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise her iki 
temsilciyi tebrik ederek “Sizin zaferiniz, 
Müslüman çocuklara istedikleri her 
şeyi başarabileceklerini hatırlattı.” dedi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Cas-
taner mültecileri sınır dışı etme oranının 
bu yıl yüzde 20 arttığını açıkladı. Casta-
ner Ulusal Meclis’te yaptığı konuşma-
sında ülkeye yasa dışı yollardan giren 
mültecilere uygulanan sınır dışı işlem-
lerine değinerek rakamları açıkladı. 
Castaner, “2017’deki yüzde 14 oranın-
da artıştan sonra, bu yıl, Fransa’da ika-
met hakkı olmayan yabancıların ülkeyi 
terk edişinde yüzde 20 oranında yeni bir 
artış tespit ettik.” dedi. Castaner ayrıca 
ülkenin yoğun bir göçmen akını baskısı 
altında olduğunu, Ekim 2017’den beri 
Adli Tutukluluk Merkezleri’nin kapasite-
sinin 200 kişi daha artırıldığını söyledi. 
Fransa Yabancılar Genel Direktörlüğü, 
2017’de 14 bin 816 kişinin zorla sınır 
dışı edildiğini daha önceden açıklamış-
tı. Fransa Ulusal Meclisi ağustos ayında 
iltica ve sığınma haklarına ilişkin yasal 
düzenlemelerin sertleştirilmesini öngö-
ren yasa tasarısını kabul etmişti. Buna 
göre iltica başvurularının tamamlanma 
süreci 11 aydan 6 aya indirildi, başvu-
ruları kabul edilmeyen mültecilere sınır 
dışı edilene kadar verilen idari süre ise 
45 günden 90 güne çıkarıldı. Mülteci-
lerin Fransa Mültecileri Koruma Ofisine 
(OFPRA) sığınma başvuru talebi için 
verilen süre 120 günden 90 güne, OFP-
RA’nın verdiği karara itiraz için tanınan 
süre de 30 günden 15 güne indirildi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders 
Brüksel’de Filistin Dışişleri ve Yurt Dışında 
Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad el-Mal-
ki’yle görüştüğünü belirterek sosyal medya 
hesabından bir açıklamada bulundu. Rey-

nders, “Kalkınma iş birliği ve diplomatların 
eğitimi konusunda yeni öncelikler belirlen-
di. Brüksel’deki Filistin misyonunun statü-
sü yükseltildi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca 
Reynders yapılan görüşmede iki devletli 

barış çözümünün de konuşulduğunu, bu 
çerçevede Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş 
Milletlerin (BM) oynayabileceği rolün ele 
alındığını aktardı. Filistin medyasına konu-
şan Filistin misyonunun temsilcisi Abdul 

Rahim el-Farra bir açıklamada bulunarak 
şöyle konuştu: “Belçika’nın Filistin mis-
yonunun diplomatik statüsünü yükseltme 
kararı, Filistin temsilcisini ülkedeki diğer 
büyükelçilerle aynı konuma taşımıştır.”

8 KASIM
Türk asıllı Avusturya vatandaşı Çiğdem 
Schiller çifte vatandaş olduğu gerekçe-
siyle hakkında başlatılan vatandaşlıktan 
çıkartılma işlemine ilişkin verdiği müca-
deleyi kazandığını açıkladı. Salzburg ken-
tinde yaşayan ve Türk vatandaşı olma-
dığını belirten Schiller, bunu Avusturya 
makamlarına kanıtladığını söyledi. Schil-
ler, son bir yılda çok ciddi sorunlar yaşa-
dığını vurguladı ve bu dönem içerisinde 
Türk yetkililerin kendisine çok yardımcı 
olduklarını belirtti. Schiller aşırı sağcı par-
tinin yasa dışı yollarla ele geçirdiği sözde 
Türk seçmenlerine ait listenin hatalı oldu-

ğunu belirterek şöyle konuştu: “Ben bu-
rada doğdum ve büyüdüm ve neredeyse 
hiç Türkçe bilmiyorum. Ben bahse konu 
listenin hatalı olduğunun kanıtıyım. Va-
tandaşlıktan çıkartılmam durumunda ça-
lışma iznim, kredim, konut yardımı, tüm 
bunlar geçersiz olacaktı. Burada artık cadı 
avı yapılıyor.” Schiller’in eşi Avusturya-
lı Ingo Schiller de bu süreçte Avusturya 
devletinden en küçük bir destek görme-
diklerini belirterek, “Bundan utanç du-
yuyorum. Bu süreçte yalnız Türkiye’nin 
Salzburg Başkonsolosluğundan yardım 
aldık.” şeklinde konuştu.

Batıdan doğuya gidildikçe ırkçılık artıyor
Leipzig Üniversitesi’nin otoriterlik araştırması Almanya’daki ideolojik sorunları net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre ülkenin batısında 3 kişiden 
biri, doğuda ise her 2 kişiden biri yabancı düşmanlığı görüşlere sahip. 

ALMANYA

Almanya’da 2002 yılından bu yana aşırı 
sağ eğilimleri araştıran Leipzig Üniversite-
si son olarak otoriterlik üzerine bir araş-
tırma yaptı. Üniversite bu yılın mayıs ve 
temmuz ayları arasında Batı ve Doğu’da 
2 bin 416 denek üzerinde yaptığı araştır-
masının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 
göre batıdan doğuya gidildikçe bariz bir 
şekilde doğuda yabancı düşmanlığı görü-
lüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı  
“Müslümanların varlığı nedeniyle kendi-
lerini kendi ülkelerinde yabancı hissettik-
lerini” ifade ediyor. Her 2 kişiden biri ise 
Müslümanların Almanya’ya göçünün ya-
saklanmasından yana olduklarını söyledi. 
Öte yandan Almanların yüzde 36,6 oranı 
ülkelerinin yabancılar tarafından tehlike 
oluşturacak şekilde istila edildiğini düşü-
nüyor. Doğu’da ise bu oran yüzde 44,6’ya 
kadar çıkıyor. Bu verilen 2010’da ise ortala-
ma yüzde 33 olarak kaydedilmişti.

Araştırma verilerine göre Almanya’da 
otoriter rejim isteyenlerin oranı yüzde 
40. Belirli şartlarda “Ulusal çıkarlar için 
bir diktatörlük en iyi devlet biçimi.” di-
yenlerin oranı ise Doğu’da yüzde 13, buna 
“Kısmen evet” diyenlerin oranı yüzde 26. 
Bu sayı Batı’da ise daha düşük. Batı’da 
“Onaylıyorum.” diyenlerin oranı yüzde 7 
olurken, “Kısmen katılıyorum.” diyenle-
rin oranı yüzde 17. “Almanya’nın bugünkü 

ihtiyacı halkı temsil eden güçlü bir parti.” 
diyenlerin Doğu’daki oranı yüzde 21 olur-
ken, buna “Kısmen katılıyorum.” diyenle-
rin oranı yüzde 31. Batı’da “Katılıyorum.” 
diyenlerin oranı yüzde 19 iken, “Kısmen 
katılıyorum.” diyenlerin oranı ise yüzde 
22. “Almanya yabancılarla tehlikeli biçimde 
yabancılaştı.” tezine “Katılıyorum.” diyen-
ler Doğu’da yüzde 45, buna “Kısmen katı-
lıyorum.” diyenler ise yüzde 28. Batı’da ise 
“Katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 33’te 
kalırken, “Kısmen katılıyorum.” diyenlerin 
oranı yüzde 28 oldu.

Araştırmada üstünlük, milliyetçilik ve 
işsizliğin artışı hakkında da sorular sorul-
du. 

“Aslında doğası gereği Almanlar diğer 
halklardan üstün.” tezine “Katılıyorum.” 
diyenler Doğu’da yüzde 12, “Kısmen ka-
tılıyorum.” diyenler yüzde 27 olurken bu 
oranın da Batı’da daha düşük olduğu göz-
lemlendi. Batı’da bu teze “Katılıyorum.” 
diyenler yüzde 11, “Kısmen katılıyorum.” 
diyenler yüzde 19 oranında oldu. 

“Nazi rejiminin de iyi tarafları vardı.” 
tezine ise “Katılıyorum.” diyenler Doğu’da 
yüzde 10 ve “Kısmen katılıyorum.” diyen-
ler yüzde 22 oldu.  Batı’da ise oranlar yine 
düşük çıktı. Batı’da “Katılıyorum.” diyenler 
yüzde 8, “Kısmen katılıyorum.” diyenler 
yüzde 22 oranda oldu. 

Camiler de mi polis gözetiminde olsun?
İslam Toplumu Millî Görüş Genel Sekrete-

ri Bekir Altaş yaptığı yazılı açıklamada duru-
mun alarm sinyali verdiğini belirtti. Özellikle 
araştırmaya katılanların yüzde 56’sının Müs-
lümanlar nedeniyle kendilerini kendi ülkele-
rinde yabancı hissetmeleri ve her iki kişiden 
birinin  Müslümanların Almanya’ya göçünün 
yasaklanmasından yana olduklarını ifade et-
melerinin durumun vehametini gösterdiği-
ni kaydeden Altaş siyasetten net ifadeler ve 
net işaretler beklediklerini, Müslümanların 
yaşamlarını sözde tarafsız yasalarla kamusal 
alandan izole edeceğine daha görünür hâle ge-
tirmeleri gerektiğini belirtti. Almanya’da İslam 
düşmanlığı, antisemitizm, antiziganizm ve in-
san düşmanlığı gibi türlerin gittikçe daha çok 
taraftar topladığını, özgürlükçü demokratik 
toplumun bütününü tehdit ettiğini belirten 
Altaş siyasetin ve sivil toplumun bu ters yön-
lü gelişmeye beraberce hem sözlü hem de fiilî 
olarak müdahalede bulunmaları gerektiğinin 
altını çizdi. 

Altaş ayrıca Almanya için Alternatif Par-
ti’nin (AfD) son zamanlarda daha belirgin gös-
termiş olduğu İslam düşmanlığının hissedilir 
hâle geldiğini belirterek siyasetin net ifadeler 
ve kamuoyuna net mesajlar vermeleri gerek-
tiğini, aynı zamanda da basiretli ve birleştiri-
ci bir siyasetin takip edilmesinin son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 

“Almanya özgürlükçü demokratik bir ülkedir. 
Ancak görünen o ki bu iddianın bir kez daha 
vurgulanması ve içinin doldurulması gerek-
mektedir. Gittikçe yaygınlaşan İslam düşman-
lığına karşı siyasetin net bir duruş sergileyip et-
kin önlemleri hayata geçirmesi vazifesidir. Aşırı 
sağ kesimin oylarını toplama çabasına girmek 
doğru bir yol değildir. Bu tutum toplumumu-
zu daha da bölecek ve Müslümanların Alman-
ya’daki yaşamını daha da zorlaştıracaktır.”

Hükûmetin herkese örnek olacak adım-
lar atarak İslami yaşamı kamuoyunda daha 
görünür hâle getirmesi gerektiğini belirten 
Altaş sözlerine şöyle devam etti: “Sözde taraf-
sız yasalarla insanları öğretmen odalarından, 
mahkemelerden ve idari hizmet binalarından 
uzaklaştırmak, İslam hakkında yıkıcı tartış-
malara girişmek ve imamları hedef hâline ge-
tirmek suretiyle Müslümanlara olan güveni 
zedelemekten vazgeçmelidir. Güdülen bu si-
yaset İslam düşmanı aşırı sağcıların hezeyan-
larını tasdik anlamına gelmekte, aynı zaman-
da bu güruhu hem normalleştirmekte hem de 
Müslümanlara yönelik şiddet eşiğinin daha 
da yaygın hâle gelmesine hizmet etmektedir. 
Almanya’da sinagogların bugün dahi polis ta-
rafından sürekli olarak korunmak zorunda ol-
ması utanç verici bir durumdur. Camilerin de 
artık polis tarafından korunmaya muhtaç hâle 
gelmesini istemiyoruz. Bu problemi ortadan 
kaldırmanın zamanı çoktan gelmiştir.”
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“Vergi zekât değil, zekât da vergi değildir.”
İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) 3 Kasım’da yaptığı oturumda, alacakların icra takibi ile alınması, zekât ve vergi münasebetleri gibi çeşitli 
konuları görüştü.  İlhan Bilgü

İRŞAD BAŞKANLIĞI

IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) 3 Ka-
sım’da gerçekleştirdiği oturumda dört ayrı 
konuyu müzakere etti. İzmir Katip Çele-
bi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse, “Borçlulara İcra Takibi ve Faiz” ko-
nusu ile alacakların tahsili için icracı gö-
revlendirilip görevlendirilemeyeceği ve bu 
işlemlerden alınan ücretlerin hükümleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. Sakar-
ya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Soner Duman, turizm ile 
uğraşan kişilerin işletmelerinde içki veya 
domuz eti gibi Müslümanlara haram olan 
gastronomi hizmetlerinin verilip verile-
meyeceği ve Müslümanların, diğer dinle-
rin ibadethanelerine ziyaret düzenleyip 
düzenleyemeyeceği sorularına cevaplar 
aradı. Yine Sakarya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süley-
man Kaya, zekât ve vergi ilişkisi üzerine 
açıklamalarda bulunurken, DİK Üyesi Dr. 
Lokman Çıtak daha çok Fransa’da yaygın 
olan ve adına Viager (Vyaje) usulü ev alım 
satımı denilen sistemi izah etti.

Genel Başkan Kemal Ergün de toplantı-
ya katılarak görüş ve çalışmaları ile Din İs-
tişare Kurulu’na katkıda bulunan hocalara 
teşekkür etti. “Öncelikle, 30 yıldan beri bu 
çalışmaları başlatan, katkıda bulunan tüm 
hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diyen 
Genel Başkan Kemal Ergün, bu çalışmalar-
da, bazen meselelerin amatörce ele alınmış 
olmasına rağmen, akademik pek çok çalış-
malardan daha etkili olduğunu söyledi ve 
şöyle devam etti: “Yaşadığımız dünyada 
küreselleşmenin getirdiği iletişimden yola 
çıkarak, artık çalışmalarımızı çok daha 
profesyonel, içi dolu, toplumları dönüştü-
recek çalışmalar hâline getirmeliyiz. Allah 
Resulü’nün talebeleri olduğumuza inandı-
ğımıza göre bir bakalım. O (s.a.v.), yaşadığı 
toplumu, bir cahiliye toplumu olan Mekke 
ve Medine’yi asr-ı saadet toplumuna dö-
nüştürdü. İnsanlar aynı insandı. Gökten 
yeni insan inmedi, yerden yeni insan tü-
remedi. Yol kesenler dâhil, hepsi dönüştü. 
Yesrib Medine’ye dönüştü. Bu bize şunu 
gösteriyor: Hikmet, söylem, bilgi ve an-
layış bir noktada birleştiği zaman, tesirli 
olmaması mümkün değil. Onun içindir ki, 
çalışmalarımızın güzel bir şekilde kendi 
cemaatimize, Müslümanlara ve insanlığa 
sunulması lazım. Ben hocalarımızın bu 
samimiyetle çalıştığına inanıyorum.”

Bugün İslam dünyasının en çok musta-
rip olduğu konunun, ihtilaf ederken yeni 
bir gelenek ortaya koyamama konusu ol-
duğuna vurgu yapan Genel Başkan Ergün, 
İslam fıkıh geleneğinde tartışma ve ihti-
lafların bitmediğini, bitmemesi gerektiği-
ni dile getirdi. “Çünkü, ihtilaf yeni çözüm 
üretmeye götürür. Bu bir zenginliktir.” di-
yen Ergün şöyle devam etti: “Ancak kadim 

Borcun ödeme zamanı geldiği hâlde 
ödeme imkânı yerinde olan borçlunun 
borcunu ödemeyi ağırdan alması, oyala-
ması, savsaklaması, geciktirmesi sorum-
suzluktur, İslam ahlakıyla bağdaşmayan 
bir davranıştır.” diyen Köse, borçlunun 
borcunu ödememesi hâlinde alacaklının 
hukuk yoluna başvurarak alacağını tahsil 
edebileceğini, bu süreçte yapmış olduğu 
masrafları borçluya ödettirebileceğini, fa-
kat gecikme dolayısıyla değer kaybı hari-
cinde bir miktarın alınamayacağını söyle-
di. Köse, özetle şöyle konuştu: 

“Alacaklı, alacağını tahsil etmesi için 
kişi ya da bir kuruma yetki verebilir. Bu-
nun için bu kişi ya da mesela inkasso şir-
keti emeği karşılığında borçludan ek ücret 
alabilir. İcra ya da inkasso, ödeme duru-
mu olup da ödememekte ısrar edenler için 
geçerlidir. Borcunu ödeyemez durumda 
olan bir borçluya aynı muameleyi yapmak 
ahlaken doğru değildir. Bu, hakkın kötüye 
kullanımına girer.”

Doç. Dr. Soner Duman, turizm ve otel 
işletmeciliğinde helal kazanca mutlaka 
dikkat etmek gerektiğine işaret etti: “Müs-
lüman’ın yeryüzü imtihanının en önemli 
konularından birisi ‘helal kazanç’ konu-
sudur. Haram kazançtan uzak durmak 
zorunlu olduğu gibi buna vesile olmaktan 
da uzak durmak gerekir. Buna göre edi-
nilmesi ve yararlanılması haram olan bir 
mal veya hizmetin sadece alım-satımı de-
ğil, reklam, pazarlama, nakliye, duyuru vb. 
yönleri de haramdır.” diyen Duman, Müs-
lümanların içki ve domuz eti gibi gastro-
nomi hizmetinde bulunamayacakları gibi, 
otel veya turistik işletmelerinde İslam’a 
göre mahremiyeti ihlal eden uygulamala-
rı turizm gelirleri diye yapamayacaklarını 
söyledi.

Başka dinlerin mabetleri veya geçmiş 
ümmetlerin tapınak, idari ya da kültürel 

ulemanın ihtilafının bir geleneği vardı. 
Bugün âlimlerin ihtilafında yeni bir ge-
lenek inşa etme değil, var olan geleneğin 
yıkılması var. Var olan gelenek yıkılırsa, 
aidiyet, mensubiyet, gelenekten alınan 
şuur, bilgi ve birikim ortadan kalkacaktır. 
Bu ortadan kalkan bilginin yerine koya-
cak bilgi de yok. Az bir şeyden, saman ale-
vi gibi her şeyden etkilenen insanlar var. 
Bu yüzden bizim çalışmalarımız önem arz 
ediyor. Bu çalışmalar, anlaşılabilir bir dille, 
profesyonelce yapılmalıdır. Yani topluma 
arz edebileceğimiz, toplum tarafından da 
anlaşılabilir olmalıdır. Kısa vadede, oluş-
muş ya da olabilecek olan olayları, İslami 
bir bakışla inceleyen bir bakış açısı ortaya 
koymak istiyoruz. Bu çalışmalar, gelecek 
nesillere bir delil olsun, bizim önümüzü 
açsın, gelecek nesillere de yol gösterici ol-
sun istiyoruz. Çok büyük bütçesi, sayısız 
uzmanı olan kurumların yaptığı ile bu ya-
pılan çalışmaları mukayese edersek, bun-
ların daha verimli olduğunu görüyoruz. 
Biz bunun, samimiyetimizden kaynakla-
nan bir bereket olduğunu düşünüyoruz. 
Biz bununla, Müslüman toplumun gele-
ceğini inşa ediyoruz ve en büyük sadaka 
olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu bizim 
için bir sadaka-i câriye olacaktır.”

Alacakların tahsilindeki icra ve inkas-
so uygulamalarının hükümleri hakkında 
konuşan Prof. Dr. Saffet Köse İslam’ın ana 
kaynaklarında borçlanmanın hoş karşılan-
madığını, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in küfür 
ve borçtan Allah’a sığındığını, borçlu ola-
rak ölmüş birisinin cenazesi getirildiğin-
de onun borcunu ödeyecek birisinin olup 
olmadığını sorarak, borcunun ödenme-
sinden sonra namaz kıldığını ifade eden 
Köse, alacaklının borçlusu üzerinde belli 
yetkilere sahip olduğunu ancak, bu yetki-
lerin meşru ölçüler dâhilinde olması ge-
rektiğini söyledi.

miraslarının bulunduğu mekânları ziyaret 
etmenin ise ilkesel olarak yasak olmadığı-
nı söyleyen Duman, buraları tazim edecek 
davranışlarda bulunmamak, ibadetlere işti-
rak etmemek gibi durumların ise mutlaka 
göz önünde bulundurulması gerektiğini 
söyledi.

Doç. Dr. Süleyman Kaya da, “Vergi veri-
yorum, dolayısıyla zekât vermem gerekmez.” 
veya, “Zekât veriyorum, dolayısıyla vergi 
vermem gerekmez.” şeklinde vergi-zekât 
bağlantısı kurulmasının uygun olmadığını 
söyledi. Vergi ile zekât arasında benzerlikle-
rin yanı sıra farklılıkların da olduğuna dik-
kat çeken Kaya, “Zekâtın vergiden en önemli 
farkı, sarf yerlerinin sınırlı olması denilebi-
lir. Zekât gelirleri sair kamu giderlerine har-
canamaz. Dolayısıyla zekâtın belli yerlere 
sarfı zorunludur. Vergi, gelir, tüketim ve ser-
vetten alındığı gibi şahıs ve yerleşim birimi 
başına da alınabilir. Zekât ise gelir getirme 
kabiliyeti bilkuvve bulunan servetten alınır. 
Onun için, zekât veren kimse vergi de vere-
cek, vergi veren de ayrıca zekât da verecek-
tir.” diye konuştu.

Dr. Lokman Çıtak daha çok Fransa’da 
yaygın olan ve adına Viager (Vyaje) usulü ev 
alım satımı denilen sistemin, İslam fıkhın-
da garar ve cehalet denilen hâlleri içermesi 
sebebiyle sözleşmelerin geçerli olmayacağı-
nı ifade etti ve şöyle dedi: “Bir satım akdi-
nin şer’an geçerli olabilmesi için fiyatın ve 
satın alınan malın malum olması gerekir. 
Viager sisteminde sözleşmede bir belirsiz-
lik (garar), ödeme süresinin bilinmemesi 
sebebiyle de bilinmezlik (cehalet) vardır. 
Dolayısıyla bu tür sözleşmelerle alım satı-
mın caiz olmaması gerektiği kanaatinde-
yim.”

DİK toplantısında görüşülen konulara 
ilişkin kararlar daha sonra açıklanacak ve 
PLURAL Yayınevi tarafından Fetâvâ adıyla 
okuyucunun ilgisine sunulacak.
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IGMG hafızlık kurumları müdürleri toplandı
İslam Toplumu Millî Görüş Hafızlık Kurumları Müdürleri Toplantısı Köln’deki Genel Merkez binasında yapıldı. Toplantıda, mevcut kurumların çalışma usulleri 
değerlendirildi ve çeşitli öneriler sunuldu.  Yavuz Yaylak

İRŞAD BAŞKANLIĞI

IGMG Hafızlık Kurumları Müdürleri 
Genel Merkez binasında toplandı. Toplan-
tıda, mevcut kurumların çalışma usulleri 
değerlendirildi ve çeşitli öneriler sunuldu. 
Ayrıca hafızlık kurumlarındaki eğitimin 
takip edilmesine ve öğrencilerin öğrenim 
durumunu tespit etmeye yarayan oto-
masyon sistemi de detaylı bir şekilde izah 
edildi. Bu programla öğrencilerin öğrenim 
durumları ve eğitimcilerin çalışmaları 
kayıt altına alındığı gibi, hem öğreticiler 
hem de idareciler hafızlık çalışmasının 
hangi seviyeye geldiğini izleyebiliyorlar. 
Toplantıda ayrıca, hafızlık çalışmaları yü-
rütülen bölgelerin tek tek analizi yapıldı. 
Bu bölgelerde yapılan derslerin otomas-
yon sitemine ne kadarının kayıt edildiği 
de ortaya konuldu.

Toplantıya katılarak bir konuşma ya-
pan Genel Başkan Kemal Ergün, cami ve 
eğitim kurumlarında Kur’an öğretmenliği 
yapan, namaz kıldıran ve Kur’an okuyan 
hocaların tashih-i huruf derslerini al-
mış olmalarının önemine dikkat çekti ve 
Kur’an okuyuşunda harflerin doğru telaf-
fuzunun manaya etki edeceğini söyledi. 
Genel Başkan ayrıca, hoca ve eğitimciler 
için belirlenecek tatil dönemlerinde tas-
hih-i huruf dersleri kursları açılabileceği-
ni de sözlerine ekledi.

İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da IGMG 
teşkilatlarındaki hafızlık çalışmalarının ar-
tık kurumsal bir nitelik kazandığını söyle-
di. Hafızlık çalışmalarının otomasyon sis-
temi ile kolay takip edilebilir hâle geldiğini 
vurgulayan Yalınkılıç, kurumlarda görevli 
hocalara bu sistemi daha etkin bir şekilde 
kullanmaları yönünde hatırlatmalarda bu-
lundu. Yalınkılıç şunları söyledi: “Bölgelere 
verilen kurum hedeflerimizi bölgelerimize 
bildirdik. Buna göre, 2019 yılında 12 böl-
gemizde hafızlık kurumu açma çalışması 
için start vermiş bulunuyoruz. Bu hedefi-
mizi gerçekleştirmek için zemin çalışma-
sını yaptık ve inşallah gerçekleştireceğiz. 
Ayrıca, bazı mekânsal meselelerin halli için 
2020 yılı infak kampanyasına dâhil edilmek 
üzere proje tekliflerini bekliyoruz. Genel 
Merkez olarak, tam ya da yarı zamanlı yatılı 
hafızlık programlarının konseptini de siz-
lere ileteceğiz.”

IGMG İrşad Başkan Yardımcısı ve Ha-
fızlık Komisyonu Başkanı M. Hulusi Ünye 
de, hafızlık çalışmalarının bölgelerde kişi-
sel gayretler ile başladığını, ancak Genel 
Merkez’in programlama ve yönlendirmesi 
ile şimdiki konumuna geldiğini söyledi. 
Ünye bu çalışmaları daha da iyi hâle ge-
tirmek için sürdürülen gayretlerin devam 
etmesi gerektiğini vurguladı.

IGMG Hafızlık Komisyonu Üyesi ve 
Viyana İrşad Başkanı Gürsel Turhan da 
rehberlik çalışmalarından elde ettikleri 
neticelerin analizini yaptı. Bu bağlamda, 
hafızlık için öğrenciyi seçmeden önce 8 
aylık ön hazırlık ve hazırlık eğitiminden 
geçirmek gerektiğini ifade eden Turhan, 
tahkik usulle talimli okuyuş prensipleri-
nin uyulması durumunda hıfz sürecine 
başlayan hafız ve hafizelerin altyapıları-
nın çok daha sağlam olacağını örnekleri 
ile anlattı.

İrşad Başkanlığı Eğitim Tekâmül So-
rumlusu Yavuz Yaylak da otomasyon sis-

teminin çalışma mantığını ve bu sistemin 
hafızlık eğitimini takipteki kolaylıklarını 
anlattığı konuşmasında, cep telefonları 
için hazırlanacak olan bir uygulama ile 
ileti gönderme imkânı olacağını duyur-
du. Hafızlık kurumlarının çalışma takvimi 
planlaması için yapılması gereken asgari 
program miktarları ve bu programların 
neler olabileceğini de anlatan Yaylak, Ge-
nel Merkez’in hafızlık çalışma takvim ta-
rihlerini de açıkladı.

Toplantıda hafızlık kurum müdürleri 
de kendi tecrübeleri ile dilek ve temenni-
lerini de dile getirdiler.

Mentörler göreve hazır
IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği UKBA ve Hasene Deutschland e.V.’nin, Bildungswerk Aachen Servicestelle Hospiz ile ortaklaşa başlattığı Mentörlük Kursu 
tamamlandı.  Emel Tiryaki

HOSPİS

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği 
UKBA ve Hasene Deutschland e.V.’nin, Bil-
dungswerk Aachen Servicestelle Hospiz ile 
ortaklaşa 29 Eylül’de başlattığı Mentörlük 
Kursu 28 Ekim’de sona erdi. 23 Eylül 2017 
tarihinde başlamış olup 6 modülden olu-
şan “Palyatif Bakım ve Hospis Rehberlik 
Kursu” 15 Nisan 2018’de sona ermiş, Köln’de 
gerçekleşen kursa 42 katılımcı iştirak et-
mişti. Mezun olan katılımcılar arasından 
seçilen 21 kişi iki hafta sonu yeniden bir 
araya gelerek Mentörlük Kursu’nda eğitim 
aldılar. Kursta konuşmacı Veronika Schön-
hofer-Nellessen ve Hasene Deutschland 
Sosyal Hizmetler Departman Sorumlusu 
Meryem Özmen-Yaylak, mentörlük yapa-
cak olan katılımcılara  bu çalışmayı pro-
fesyonelce ilerletmenin yollarını gösterdi 
ve mezun olan fahri görevlilerin koordi-
nasyonlarının nasıl yapılması gerektiği ile 

alakalı çalışmalar ortaya koydular. 
29-30 Eylül tarihlerindeki kursta hos-

pis çalışmalarının ve içeriklerinin önemi 
ve hayatımızdaki yerleri ele alındı. Ayrıca 
mentörlere ileride verilecek görevler hak-
kında istişareler yapıldı. 

Sonraki buluşma olan 27 Ekim’deki se-
minerde Bildungswerk Aachen bünyesin-
dede Hospis am Iterbach’tan iki çalışan 
gelip kendi hospis deneyimleri hakkında 
ayrıntılı ve önemli bilgiler aktardılar. Su-
numdan sonra mentörlerle birlikte Aachen 
Hastanesi’nde Palyatif kısmı ziyaret edildi 
ve orda da genel bilgiler aktarıldı. Kursun 
son günü ise, ilk görevler dağıtıldı ve gele-
cekte atılacak adımlar hakkında görüşül-
dü. Günün sonunda mentörler küçük birer 
hediye ve büyük motivasyon ile ayrıldılar. 
Kursu tamamlayan  mentörler IGMG Genel 
Merkezi’nin  bu alandaki birer  temsilci-

si olarak bulundukları bölgelerde mevcut 
hospis çalışmalarının takip ve koordinesini 
üstlenecekler. 

Kursla ilgili bilgi veren Yaylak,  “Ama-
cımız mezun olan 41 fahri görevli için özel 
mentörler yetiştirmekti. Mentörler, fahri 
görev alan kişiler için, güvenilir danışman-
lar, rehberler ve onlara motivasyon sağ-
layan model bireyler olarak onlara destek 
sağlayacaklardır. Bu kurs ile alandaki ça-
lışmaların daha hızlı,  profesyonelce, ko-
ordineli ve güvenilir  bir şekilde yürümesi 
kolaylaşacak. Çalışma ayrıca mentör ve 
fahri çalışanlar ve diğer kurumlar ile daha 
sıkı ve pürüzsüz irtibatta kalınabilmesi, ay-
rıca daha fazla kişiye ulaşılması için büyük 
önem taşıyor.” dedi.

Hedef: İyilikleri birleştirmek
Hasene Deutschland e.V. Almanya hos-

pis camiasında ses getirip, Müslüman ma-
nevi rehberliği çerçevesinde ileriye dönük 
güzel çalışmalara imza atmayı amaçlıyor. 
Toplumumuzda günden güne bu alanda 
daha çok açığı tespit etmenin mümkün  
olduğunu kaydeden Hasene Deutschland 
yetkilileri bundan dolayı, topluma faydalı 
hizmetler sunmayı ve bu açıkları bir neb-
ze kapatmayı amaçladıklarını ifade ediyor.  
Hasene Deutschland e.V. “İyilik Geliştirir”, 
“İyilik Birleştirir” sloganları ile bu alanda 
da iyilikleri  geliştirip birleştirmek istiyor.

Öte yandan palyatif bakım ve hospis 
çalışmaları da sistematik bir şekilde de-
vam edecek. Kasım ayı sonunda 2. Palyatif 
Bakım ve Hospis Rehberlik Kursu başlaya-
cak. Her yıl önce Genel Merkez’de sonra 
da bölgelerde hospis görevlileri yetiştirile-
cek ve bunların kurumlarda görev almaları 
sağlanacak. 
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“Nesillerimizin kimlikleri eğitim çalışmalarımızla 
korunacaktır.” 
IGMG Eğitim Başkanlığı Müdürler Toplantısı 3 Kasım’da Genel Merkez’de icra edildi.  Sultan Balkaya

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

İslami İlimler Bölge Sorumluları ve 
Müdürleri, Temel Eğitim Sorumluları ve 
Eğitim Merkezi Müdürleri Köln’de Genel 
Merkez binasında bir araya geldi. Progra-
ma bölgelerden 210 kişi katıldı. Toplantı-
nın müşterek yapılan ilk bölümünde Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı 
Dr. Abdulhalim İnam bir açılış konuşması 
yaptı. İnam konuşmasında eğitim alanın-
da yapılan çalışma ve verilen hizmetlerin 
önemine değinirken, bu çalışmaların ka-
lıcı olması için mutlaka kurumsallaşılma-
sı gerektiğini vurguladı. “Eğitim merkez-
lerimizde takriben 63 bin, İslami İlimler 
Kurslarında da yaklaşık 3 bin öğrenciye 
hizmet sunmaktayız. Bu sayı katlanarak 
artmalı ve özellikle eğitim merkezlerinde 
aile eğitim seminerlerine önem verilme-
li.” diyen İnam şöyle devam etti: 

“Eğitim merkezlerinde senede en az 4 
defa Aile Eğitim Semineri icra edilmeli. 
Aile eğitim seminerlerine bilhassa önem 
verilmeli. Ev sohbetlerinin üzerinde de 
ayrıca durulmalı. Alan sorumluları bu 
konunun takibini yapmaktalar, ama siz-
ler müdürler olarak alanda asıl sorumlu-
larsınız. Eğitim hizmetlerimizde mutlaka 
kendi hazırladığımız materyaller kulla-
nılmalıdır. Temel Eğitim Müfredatı’na 
bundan sonra teşkilat derslerini de alıyo-
ruz. Öğrencilerimiz, teşkilatımızın kuru-
cularını, çalışmalarını ve yapısını kendi 
yaş seviyelerine uygun olarak bu kitaplar-
da görecekler. Engelliler eğitimi de müf-
redatımıza eklenecek ve temel eğitimden 
başlayarak kaynaşma sınıfları oluştu-
rulacaktır. Bu arada, eğitim otomasyon 
sistemine geçmemiş eğitim merkezimiz 
kalmamalıdır. Bu, kurumsallaşmanın en 
önemli unsurlarından biridir.” 4 tatil 4 
Kitap, Benim Ramazanım, Musab bin 
Umeyr Eğitimciler Günü gibi yeni proje-
lere de değinen Abdülhalim İnam, Mar-
mara ve Bosna Yaz Tatili Kursları hakkın-
da da kısa bir bilgilendirme yaptı. 

Genel Başkan Kemal Ergün de bir se-
lamlama konuşması yaptı. “Çocuklarımız, 
gençlerimiz ve insanlarımız bize birer 
emanettir.” diyen Ergün daha sonra şun-
ları söyledi: “Gelecek nesillerimizin kim-
lik ve kişilikleri, yapılan bu eğitim çalış-
malarıyla oluşturulacak ve korunacaktır. 
Bundan dolayı Eğitim Merkezlerimizin 
ve İslami İlimler Kurslarımızın başında 

bulunan sorumlularımız olarak sizlerle 
birlikte çalışan tüm eğitimcilerimizin de 
bunu bilmeleri ve şuurlu olmaları gerekir. 
Sizler eğitimin yöneticileri olarak bunun 
bilincinde hareket etmeli, teşkilatımızın 
bu güzel çalışmalarının daha yüksek se-
viyelere ulaşması için gayretlerinizi artır-
malısınız.” 

Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan 
Aydın “IGMG Eğitim Çalışmaları” adlı bir 
seminer sundu. Hakan Aydın seminerin-
de Eğitim Başkanlığının misyonu, vizyo-
nu, değer ve ilkeleri, yönetim şekli, temel 
eğitim, tatil kursları, okullar, açık öğre-
tim imam hatip lisesi, eğitim merkezleri, 
aile eğitimi, aile destek hizmetleri, müf-
redat ve materyaller, birlikte çalışılan 
üniversiteler ve Çocuk Kulübü hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Müşterek olarak devam eden toplan-
tının son gündem maddesi de Yetişkinler 
Eğitim Sorumlusu Sultan Balkaya tara-
fından sunuldu. Balkaya, 2019 yılından 
itibaren ramazan ayının gündelik iş ve 
okul hayatının içinde olacağı bilgisiyle 
tüm IGMG kurumlarında “Benim Rama-
zanım” isimli bir proje sunulacağını ve ra-
mazanı anlama ve ihya etme noktasında 
etkinlikler yapılacağını söyledi.

Toplantı gündemi daha sonra Eğitim 
Merkezi Müdürleri ve İslami İlimler So-
rumlu ve Müdürlerinin kendi alan top-
lantılarına ayrılarak devam etti.

Eğitim Başkan Yardımcısı ve alan so-
rumlusu Ramazan Başlık toplantının te-
mel gündemini eğitim kurumları idari 
yönetmeliğinin oluşturduğunu, Eğitim 
Merkezleri Yönetmeliği Kılavuzu’nun da 
eğitim hizmetlerinin şahsileşmiş bir ça-
lışmadan ziyade kurumsal bir çalışma ol-
duğunu ortaya koyduğunu söyledi. Temel 
sorunlar ve sorular üzerinde durulan top-
lantıda, Çocuk Kulubü sorumlusu Fatma 
Demir de Eğitim Merkezlerinde Çocuk 
Kulubü faaliyetlerinin önemine değin-
dikten sonra, bu faaliyetlerin nasıl olması 
gerektiği hakkında bilgi verdi. Bu arada 
engelliler eğitimi alan sorumlusu Zehra 
Alver de, engellilerin temel dinî eğitime 
katılmaları için oluşturulan yeni müfre-
dat ile eğitimcilerimize destek ve yönlen-
dirme yapılacağını söyledi.

Toplantıda, eğitim merkezlerinde olu-
şabilecek sayısal kaosa karşı otomasyon 

sisteminin nasıl etkili olacağı bir sunum-
la anlatıldı ve bu sisteme nasıl giriş yapı-
lacağı izah edildi.

Yetişkin Eğitimi Sorumlusu Sultan 
Balkaya da kendilerine ayrılan bölümde 

yapılan toplantı hakkında şu bilgileri ver-
di: “Kurslarımızın yeni eğitim öğretime 
başladığı şu günlerde hem bölge sorum-
lularımız hem de müdür ve müdireleri-
mizle bu toplantının gerçekleştirilmesi 
faydalı oldu. İslami İlimlerin Çalışma 
Takvimi hakkında bilgilendirme yaptık. 
Özellikle Bilgi, Hitabet ve Temalı Sergi 
Yarışması hazırlıklarının aralık ayından 
itibaren planlanmaya başlanması üzerin-
de durduk. İslami İlimler kursunun tercih 
olduğunu ve kursumuza gelen öğrenciye 
aidiyet teklifimizin ders içeriğinden daha 
kapsamlı olması gerektiğini, bu yönde 
idareci ve öğretmenlerimizin teşvik ve 
bilgilendirmelerinin haftada bir kurs sa-
atlerini aşması gerektiğini bildirdik.”

İslami İlimler Komisyon Üyesi  Safiye 
Şen de mazeret sendromuna karşı İslami 
ilimlerde yetiştirilmek istenen öğrenci 
profili ve bu eğitimin yollarını anlatan 
bir sunum yaptı. Bir diğer komisyon üye-
si Cengiz Dönmez de idari yapıyı anlatan 
bir sunum ile hatırlatmalarda bulundu. 
Öte yandan,  Eğitim Başkanı Abdulhalim 
İnam müstakil olarak İslami İlimler mü-
dürleri ile görüşme yaparak müdür olma-
nın sorumluluklarına dikkat çekti. 

HABİP YAZICI M.A.  (Moderatör)

IGMG Eğitim Başkanlığı Materyal-Müfredat ve İnsan Kaynakları Sorumlusu 

KERİMAN KESKİN
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DR. HİLAL ÇELİKKOL KARA
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“Hacıya hizmet bizim için şereftir.”
IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı 2018 hac organizasyonunun değerlendirmesini Genel Merkez’de yaptığı toplantı ile gerçekleştirdi.   Abdullah Yıldırım  

HAC & UMRE 

IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirke-
ti’nin 2018 yılı hac organizasyonu IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG 
Hac-Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, 
Mekke Sorumlusu Cengiz Dağdeviren, 
Medine Sorumlu Yardımcısı İskender Es-
mer ve organize kapsamında görev alan 
tüm kafile başkanları ile Köln’de Genel 
Merkez’de gerçekleştirildi.

Genel Merkez Hac-Umre Komisyon 
Üyesi Birkan Ergün’ün sunumu ile baş-
layan toplantıda IGMG Hac-Umre ve Se-
yahat İşleri Birim Başkanı Tahir Köksoy 
mikrofona gelerek başarılı bir hac organi-
zasyonu geçirdiklerini belirtti ve organi-
zasyonda görev alan kafile ve birim baş-
kanları ile tüm hizmet ekibine teşekkür 
etti. “Hacılarımızın, ömürlük bir ibadeti 
eda etmenin huzuru içerisinde tekrar ya-
şadıkları beldelere salimen dönmelerini 
sağlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı 
Rabbimize hamdediyoruz.” diyen Köksoy, 
hacılara her zaman kaliteli bir hizmet ve-
rebilmek için, özellikle yazılı olarak ile-
tilen önerileri dikkate aldıklarını, varsa 
oluşan şikâyetlerin bir daha tekrarlanma-
ması için de gereken tedbirlerin alınaca-
ğını söyledi.

Köksoy hac organizasyonunda Cenâb-ı 
Hakk’ın rızasını kazanma gayesinin hiç-
bir zaman unutulmaması gerektiğine 
dikkat çektikten sonra sözlerine şöyle 
devam etti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da hacılarımızın memnuniyetini ölçmek 
ve düşüncelerini bilmek açısından an-

ket çalışmamız devam etmektedir. Tüm 
hacılarımızı bu anketi doldurmaları için 
internet sayfamıza yönlendirmeliyiz. Hac 
ile umre hizmetlerinde ‘Hacıya hizmet bi-
zim için şereftir.’ heyecanı ile en kaliteli 
hizmeti yapmaya çalışıyoruz.”

2018 yılının son umresi olan Aralık 
Umresi’ne de çok az bir süre kaldığını ve 
bu yıl da birçok aileyi aralık ayında kut-
sal beldelere ulaştıracaklarını aktaran 
Köksoy, kutsal topraklarda birbirinden 
değerli hocalar nezaretinde umrecilere 
irşad faaliyetleri planladıklarını aktardı. 
Köksoy Kudüs ziyareti bağlantılı umre 
yolculuklarının da devam ettiğini bildir-
dikten sonra bu seferin aralık ayının son 
haftasında gerçekleşeceğini söyledi. 

Mekke Sorumlusu ve Türkiye Hennes 
Tour Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren 
de 2018 hac organizasyonunda emeği 
geçen, başta kafile başkanlarına ve irşad 
görevlilerine teşekkür ettiği konuşmasın-
da, birçok kez Arafat’a çıktığını, ancak en 
rahat hac döneminin bu sene olduğunu 
belirtti. Dağdeviren “Bu yıl da elbette-
ki karşılaştığımız sıkıntılar oldu. Ancak, 
yönetimin ve idari kadronunun başarılı 
ve çözüm odaklı çalışması birçok prob-
lemi anında bertaraf etmemizi sağladı, 
kafilelere uyumlu bir kadro ile hizmet 
verdik.” dedi. Türkiye’de hizmete gir-
miş olan Bursa Merkezli “Haddam Tur” 
adlı seyahat şirketinin hizmet yelpazesi 
hakkında da bilgiler veren Dağdeviren, 
Haddam Tur’un da hac kotasını en kısa 

zamanda yükselteceğini belirtti. Hennes 
Tour Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren 
Türkiye’den de hac ve umre alanında gü-
venilirlik ve hizmet çıtasını devamlı yük-
selttiklerini söyledi ve ayrıca, yeni oluş-
turulan temsilcilikler ve organize edilen 
kültür turları ile Hennes Tour’un artık 
tercih edilen bir marka hâline geldiğini 
ifade etti.

Medine Sorumlu Yardımcısı İskender 
Esmer de organizasyonun Medine boyu-
tuna dair kısa bir değerlendirme yaptı. 
Medine’de yine yakın mesafedeki otel-
lerde hacılara hizmet verildiğini belirten 
esmer, hacılara Türk damak tadına uygun 
yemek çeşitleri sunduklarını söyledi. 

İrşad Sorumlusu Abdurrahim Güçlü 
de yaptıkları irşad çalışmaları ve fetva 
hizmetleri hakkında kısa bir değerlendir-
mede bulundu. İrşad birimi olarak tüm 
çalışmaları koordineli bir şekilde devam 
ettirdiklerini söyleyen Güçlü, kafilelerin 
hoca ve hacılarıyla çok uyumlu bir tablo 
sergilediğini, iç ve dış gezileri tecrübeli 
kafile başkanları eşliğinde ve Genel Mer-
kez hatiplerinin eşsiz sunumları ile ma-
nasına uygun bir şekilde icra ettiklerini 
bildirdi. Sadece İslam Toplumu Millî Gö-
rüş hac organizasyonunun gerçekleştir-
diği ve Peygamber Efendimizin Sünneti 
olan Arafat’a yürüyerek çıkma geleneğini 
bu yıl da devam ettirdiklerini hatırlatan 
Güçlü de tüm kafile başkanları ile irşad 
görevlilerine teşekkür etti.

Toplantının ana gündemini kafile baş-

kanlarının sözlü olarak yaptıkları değer-
lendirmeler oluşturdu. Tüm kafile baş-
kanları değerlendirmelerini, görüşlerini 
ve tekliflerini aktardılar. Getirdikleri ya-
zılı raporları sundular. Başkanlar, hizmet 
kalitesinin artması ve daha geniş kitlelere 
ulaşmak amacı ile birlikte çalışılmanın 
gerekliliği üzerinde durdu. 

Toplantıya katılan IGMG Genel Baş-
kanı Kemal Ergün de kafile başkanlarını 
selamladıktan sonra, “Yapılan bu top-
lantının günahlarımızın affına, sevapla-
rımızın artmasına, cennette Peygamber 
Efendimizle birlikte olmamıza vesile 
olsun.” diye dua etti. Ergün daha sonra 
şunları söyledi: “Siz Kafile Başkanlarına 
yapmış olduğunuz bu hayırlı çalışmadan 
dolayı hangi teşekkürü sunsak azdır. Bu 
toplantılarda başarılı çalışmalarımızın 
yanı sıra eksik yönlerimizi de dile getir-
meniz, tedbirlerin alınması bakımından 
çok önemlidir. Sadece Almanya değil tüm 
Avrupa’da hac kontenjanlarının en kısa 
zamanda doldurmak için etkili bir ça-
lışma takip edilmelidir. Cenâb-ı Hak bu 
çalışmaları yaparken bize güç, kuvvet ve 
imkân versin. İnşallah önümüzdeki dö-
nem yoğun bir umre dönemi başlıyor. Bu 
manada hepimize biraz daha gayret düş-
mektedir. Bu yıl gerçekleştirilen başarılı 
hac organizasyonundan dolayı hepinizi 
tebrik ediyorum.” 

Toplantı sonunda Stuttgart ve Köln 
kafileleri başarılı çalışmalarından dolayı 
tebrik edildi. 
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“Görünür olmak zorundayız.”
Genel Sekreterlik Genişletilmiş Bölge Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı 3-4 Kasım tarihlerinde IGMG Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda iki panel yer 
alırken ilk defa ödüllendirmeler de yapıldı.  İlknur Küçük

GS BÇKT

Genel Sekreterlik Genişletilmiş Bölge 
Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı bölge-
lerin Kurumsal İletişim, Tanıtma ve Kültürel 
Hizmetler ve Basın Yayın Başkanlarının yanı 
sıra Kadınlar Teşkilatı (KT), Gençlik Teşki-
latı (GT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı’ndan 
(KGT) Bölge Kurumsal İletişim Başkanla-
rının katılımıyla yapıldı. 26’sı bayan olmak 
üzere 76 kişinin katıldığı toplantıda iki de 
panel gerçekleştirildi. 

Genel Sekreter Bekir Altaş toplantıda 
ilk defa panel ve ödüllendirmeler olacağını, 
panellerde herkesi ilgilendiren meselelerin 
tartışılacağını belirtti. Altaş “Burda konuşu-
lanları bölgelere taşımak ve oradaki günde-
mine almak görevimizdir.” dedi.

Toplantının ilk oturumunda Genel Sek-
reterlik çalışmaları takdim edildi. Plural 
Yayinevi Sorumlusu Ali Mete yeni çıkan ve 
hazırlıkları yapılan eserler hakkında bilgi 
verdi. Bir başka sorumluluk alanı olan Açık 
Cami Günü hakkında da sonuç raporunu 
sundu. Akabinde Sabah Ülkesi, Perspektif 
ve Camia, Hasene Deutschland e.V. sosyal 
hizmetler model uygulaması konularında 
bilgi verildi.

İkinci oturumda “Kurumsal İletişim Ça-
lışmalarının İlkeleri” başlıklı sunum Genel 
Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş tarafın-
dan yapıldı. Üçüncü oturumda KT ve KGT 
temsilcileri ayrı ortamda atölye çalışması ile 
gündeme devam ederken, Ana Teşkilat KİB 
Komisyonları “Kurumsal İletişim Komisyo-
nu’nda Sık Rastlanılan Sorunlar ve Çözüm 
Yolları”, GT temsilcileri ise “GT’de Öne Çı-
kan KİB Çalışmalarının Takdimi” konuların-
da müstakil oturumlarını gerçekleştirdiler. 

“Bu bir mücadelenin adıdır.” 
Toplantıya selamlama için iştirak eden 

Genel Başkan Kemal Ergün Almanya, Fran-
sa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde İslam 
ve Müslümanların âdeta sorun hâline geti-
rildiğini hatılatarak başladığı konuşmasına 
özeleştiri ile devam etti: “Bu ortamda bizim 
ne kadar payımız var? Yaptıklarımız ve yap-
madıklarımızın neler olduğunu ele alıyor 
muyuz? Bu imajın oluşmasındaki payımızı 
ele almamız lazım.”

Ergün, Avusturya’daki İslam Yasası ko-
nusunun, Almanya’daki Alman İslam’ı, 
Euro-İslam tartışmalarının, Belçika’da Exe-
cutive ile ilgili sıkıntıların, İskandinav ül-
kelerinde köken ülke ile ilgili sembollerin 
sorunlaştırılmasının, IGMG’nin sorunsal-
laştırılmasının, Fransa’da devletin laik ol-
masına rağmen İslam dinî cemaatlerinin, 
Müslümanların iç işlerine karışmasının ve 
Hollanda’da İslam okulları tartışmalarının 
yeni meseleler olmadığını belirtti. 

Almanya İslam’ı konusunu 2006’da Al-
manya İslam Konferansı başladığında uzun 
uzun tartıştıklarını ifade eden Kemal Ergün 
“Biz bu işlerde figüran mı olacağız, yok-
sa kavga etmeden hikmet metodunu takip 

ederek yolumuza devam mı edeceğiz? Evet, 
ama sloganlarla ilerlemeyeceğiz.” dedi. Bu-
nun için kurumsallaşmanın, materyaller 
üretip yayınlar yapmanın Açık Cami Günü 
ve diğer cami programlarının, “Buyrun, ben 
Müslüman’ım” gibi projelerin sürdürülmesi 
gerektiğini söyleyen Genel Başkan bu çalış-
maları “bir mücadele” olarak nitelendirdi. 
Kimseyi ötekileştirmeden biz ve siz kav-
ramlarını kullanmadan mücadele edilmesi 
gerektiğini kaydeden Ergün, “Müslümanlar 
olarak sorunlarımızdan bir tanesi de kav-
ramları bilmememiz. Bizler Allah’ın ve Pey-
gamber Efendimizin İslam’ı bize tarif ettiği 
gibi yaşarsak ve özgüvenli bir şekilde çalışır-
sak tüm çalışmalarımız hayırlı olur. Bu top-
lantılar en büyük cihatlardandır.” dedi. 

Ödüller
Toplantıda ilk defa bölgelere “Buyrun, 

Ben Müslüman’ım” ve Açık Cami Günü ça-
lışmaları il alakalı ödüllendirme yapıldı. 
Kurumsal İletişim En’leri Ödülleri kapsa-
mında; Hessen Bölgesi “Buyrun, Ben Müs-
lüman’ım” çalışmasında en iyi ön hazırlığı 
yapan bölge, İngiltere Bölgesi “Buyrun, Ben 
Müslüman’ım” çalışmasında geçmiş döneme 
kıyasla en yüksek performans artışını sergi-
leyen bölge, Güney Hollanda Bölgesi “Buy-
run, Ben Müslüman’ım” çalışmasında en çok 
insana ulaşan bölge oldular. Ruhr-A Bölgesi 
Açık Cami Günü’nde ilk kez ve donanımlı bir 
program sergileyen Hagen Cemiyetinin bu-
lunduğu bölge, İngiltere Bölgesi Açık Cami 
Günü’nde ciddi bir atılım gerçekleştirerek 
üstün başarı sergileyen bölge, Hamburg Böl-
gesi Açık Cami Günü’nde en dikkat çeken 
programlardan birini gerçekleştiren Merkez 
Camii’nin bulunduğu bölge, Bremen Bölgesi 
Açık Cami Günü’nde zengin içeriğiyle dikkat 
çeken Achim Camii’nin bulunduğu bölge ola-
rak ödüllerin sahibi oldular.

Panel
4. oturum “Avrupa İslam’ı, Alman İslam’ı, 

Hollanda İslam’ı, Fransız İslam’ı, Kavram 
Karmaşasına Eleştirel Bakış” başlığı altında 
bir panel şeklinde yapıldı. Moderatörlüğünü 
Ali Mete’nin yaptığı panelde; Genel Sekreter 
Bekir Altaş’ın yanı sıra ve bazı Batı Avrupa 
ülkelerinden temsilciler yer aldı.

Almanya’da dile getirilen Alman İslam 
Konseyi’nde (DİK) Alman İslam’ı tanımlan-
ması yönündeki beyanlara değinen Bekir 
Altaş, hukuk itibarıyla bakıldığı zaman böy-
le bir beklentinin dillendirilmesinin şaşırtıcı 
ve sıkıntılı olduğunu belirtti. Altaş “Devle-
tin din-devlet bağlamında nötr davranması 
gerekir. Devletin kurumsal çerçevede dinî 
tanımlamaya ve dinî kurumsal şekillenmeye 
karışması  mümkün değil. Anayasa Bakanlığı 
olarak da tanımlanan bir bakanlıktan böye bir 
beklentinin gelmesi çok şaşırtıcı. Dinî tanım-
lanma tamamen dinî cemaatlerin kendi ka-
rarlarına bağlı bir iç meseledir.” dedi. Panelde 

Fransa İslam’ı, Hollanda’da Müslümanların 
durumu, bu ülkelerde devletin Müslüman-
lardan beklentileri gibi konular hakkında da 
konuşmacılar bilgi verdiler.

Müslüman temsil kurumları
Toplantının 4 Kasım’daki ikinci günü 

yine bir panel ile devam etti. “Müslüman 
Temsil Kurumlarının Dünü, Bugünü ve Ge-
leceği: Sorunlar, Sınırlar ve Çıkış Yolları” 
başlıklı panelde Genel Sekreter Yardımcısı 
Ali Kızılkaya ile yine Batı Avrupa’dan temsil-
ciler konuyu ele aldı.

Ali Kızılkaya Almanya Müslümanlar Ko-
ordinasyon Konseyi’nin (KRM) yapılanması-
nı anlattı. KRM’nin Almanya için büyük bir 
fırsat olduğunu zira tüm Müslümanların tek 
çatı altında toplanmasının öngörüldüğünü 
belirten Kızılkaya ancak bu fırsatın değer-
lendirilemediğini söyledi. Başta Fransa ve 
Avusturya olmak üzere kurumlar arası muta-
bakat sıkıntıları konusu ele alındı ve bu hu-
susta  çözüm yolları arandı. 

“Temsil kurumları yol haritası çizer.”
Ali Kızılkaya ise KRM bağlamında ko-

nuyu değerlendirdi. Kızılkaya “Temsil ku-
rumu o kadar önemli ki gelecek nesillerin 
yol haritasını çiziyorsunuz.” dedi. STK’la-
rın devletle ilişkilerinde sivil kalabilme 
noktasındaki soruya Ali Kızılkaya, “Biz 
haklı bildiğimiz konularda diklenmeden 
dik duruyoruz. Farklılıklarımızı diğerini 
küçümsemek değil zenginlik olarak gör-
mekteyiz. Sivil toplum olarak kalmak çok 
önemli.” şeklinde cevap verdi. 

Panelin devamında benzer sorunların 
diğer Avrupa ülkelerinde de yaşandığı ak-
tarıldı. Müslümanların bulunduğu hemen 
her Avrupa Birliği ülkesinde imam eğitimi 
konusunun tartışılmakta olduğu ve cema-
atlerin kendi hak ve yetkinlik alanlarına 
kısıtlmaların getirilmesinin  siyasetciler 
tarafından dillendirildiği ifade edildi.  Av-
rupa’da özellikle İslami cemaatlerin kendi 
kurumsal haklarını daha iyi müdafa etme-
lerinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Avusturya’daki durum değerlendiri-
lirken  ise ülkedeki mevcut sıkıntılara 
değinildi,  “Din özgürlüğünü istemek 
kadar doğal bir şey yok Avustruya’da 
Müslümanların başarısız olduğu nokta-
lar oldu. Ancak diğer Avrupa ülkelerine 
kıyasla Avusturya’da yine bazı olumlu 
adımlar var. Viyana’da teologlar yetiş-
mesi, okullarda din dersi verilmesi, IG-
GÖ’nün mütaala yetkisi olması gibi. Biz-
lerin doğru söylem geliştirmesi lazım. 
Geçmişteki hatalardan ders alıp yola 
devam etmek lazım.” dendi. Dilek ve te-
mennilerin alınmasının ardından top-
lantı sona erdi. 

İŞLETMECİ
ARANIYOR

• Yeni pazarlara açılmak 
ve iletişim ağını zengin-
leştirmek

• Satın alım ve teklif 
işlemlerinin idaresi

• Strateji ve süreçlerin 
işleme koyularak kont-
rol edilmesi

• Web analizi ve online 
pazarlama adımları 
konusunda destek

• Muhasebe, satış ve ta-
nıtım birimleri arasında 
bağlantıyı sağlamak

• Rapor ve istatistikleri 
oluşturmak

• İşletme veya eş değer-
de bir bölümden yük-
sekokul mezuniyeti

• Satış ve pazarlama 
alanlarında iş deneyimi

• Sorumluluk alabilme, 
ekip olarak hareket 
edebilme ve organizas-
yon kabiliyeti

• Hem yazılı hem sözlü 
olarak Almanca ve 
Türkçeye çok iyi dere-
cede hâkim olmak

• Alan ile alakalı yazılım 
programlarına hâkim 
olmak

• B sınıfı ehliyet sahibi 
olmak

• Kendi sorumluluğunuz 
ve şekil verme inisiyati-
finiz dâhilinde geniş ve 
çok yönlü bir iş alanı 

• Kendi yetkinlik ve 
bilgi birikiminizi sürekli 
olarak genişletme ve 
yükseltme imkânı

• Dostça bir çalışma 
ortamı

Görev Tanımı Profil Perspektif
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O hâlde maaş düşüncenizi de içeren başvuru evraklarınızı posta yoluyla aşağıdaki 
adrese veya e-posta yoluyla jobs@pluralverlag.eu adresine gönderin.
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mesi hedefine uygun olarak, beraber çalışabileceğimiz bir işletmeci arıyoruz. 
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İ nsanlar açlık ve yoklukla boğu-
şurken, geçim sıkıntısı çekerken 
hayvanlara masraf yapmayı tenkit 

sadedinde gündeme gelmiş olan bu soru-
nun haklı tarafı olduğu gibi, elma ile armu-
du karıştırma mantığını da taşıdığını anla-
mak mümkündür. Çünkü soruda sanki aç 
insanların tamamı ile hayvanlar aynı anda 
bir ortamda bulunuyorlar da insanlar ihti-
yaç sahibi insanlara değil de hayvanlara 
masraf yapıyorlar gibi bir imada bulunulu-
yor gibidir. Burada biraz ironi yapılmakta 
ve tenkit etmede abartıya gidilmektedir. 
Elbette bakıma muhtaç insanlarla bakı-
ma ihtiyacı olan hayvanlar yanyana bu-
lunsalar evvelemirde insana yardım elini 
uzatmak gerekir. İmkân varsa her ikisine 
de aynı anda yardım etmek en güzelidir. 
Çünkü hayvanlara bakmak da önemlidir. 
Zira hayvanlar da canlıdır ve nefis taşı-
maktadırlar. Âyet-i kerîmede Yüce Rab-
bimiz, “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, 
rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dün-
yada) duracakları yeri de, (öldükten son-
ra) emaneten konulacakları yeri de O bi-
lir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz‘da yazılı)dır.”1  buyurmuş ve as-
lında insanların da hayvanların da rızık te-
mini noktasındaki garantilerinin Cenâb-ı 
Hakk’ın kendisi olduğunu ifade buyur-
muştur. Peygamber Efendimiz (a.s.) da 
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)’ın rivayet ettiği ha-
dîs-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Bir adam 
yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı. 
Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip su-
suzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan 
soluyup toprağı yalamakta olan bir köpek 

gördü. Adam kendi kendine: ‚Bu köpek 
de benim gibi susamış.‘ deyip tekrar ku-
yuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla 
tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah 
onun bu davranışından memnun kaldı ve 
günahlarını affetti.’ Bunu işiten sahabe-
den bir kısmı: ‘Ey Allah‘ın Resûlü! Yani 
bize hayvanlar (a yaptığımız iyilikler) için 
de ücret mi var?’ dediler. Efendimiz (a.s.): 
‘Evet! Her ‚yaş ciğer‘ (sahibi) için bir üc-
ret vardır.’ buyurdular.“2  Hadîs-i şeriften 
anladığımız odur ki, bir Müslüman olarak 
hayvanlara bakmakta da büyük ecir ve 
mükâfatın olduğuna inanırız. 

Hayvanlara sahip çıkma noktasında 
kimi insanların biraz mübalaga ederek 
tenkid edilecek mertebeye ulaştığını ifade 
etmek de mümkündür. Hayvanlara bak-
mak, onları doyurmak, gerektiğinde teda-
vi ettirmek bir insan ve bir Müslüman ola-
rak görevimizdir. Ancak bunu yaparken 
gerekeni gerektiği gibi yapmak da lüzum-
ludur. Her hayvanı olması gerektiği yerde 
iskan ettirmek gerekir. İnsanların mesken 
olarak kullandıkları alanlarda onların da 
bulunmasına imkân sağlamak; yani hay-
vanları insan menziline ikame etmek; bu 
dinimizin razı olduğu bir şey değildir. Nite-
kim Peygamber Efendimiz (a.s.), “Melek-
ler, içerisinde köpek ve timsaller bulunan 
eve girmezler.”3  “İçerisinde resim, cünüb 
ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri 
girmez.”4  buyurmuş ve köpeği ta yatak 
odasında değil köpek kulübesinde besle-
menin uygun olduğuna işaret etmiştir. 

Diğer taraftan hayvanlara bakmanın 
dinî bir görevimiz oluğunu ifade ederken, 

bunun hakikaten lüks ve israf boyutuna 
ulaşmamasını da vurgulamak gerekir. 
Normal bir hayvan yemi ile beslenebile-
cek bir hayvana bazen büyük servetler 
harcanarak yemler temin etmek işte ten-
kid edilmesi lazım gelen bu aşırı harca-
malardır. Hakikaten ihtiyaç sahibi insanlar 
açlık ve susuzluk çekerken; yoksulluğun 
pençesinde kıvranırken, insanlığın bir kıs-
mının böyle israf içinde yüzmesi ister is-
temez insanları hayvan aleyhtarı imiş gibi 
bir pozisyona sevkedebilir. Bizim kanaati-
miz soruyu yönelten kardeşimiz, mevcut 
şirazeden çıkmış uygunsuz durumun ıslah 
edilmesine matuf dileğini dile getirmek is-
temiştir. Halbuki dinimizde evlerde kedi 
beslenmesi konusunda bir yasaklama söz 
konusu değildir. Fakat burada da hijyenlik 
durumu önemlidir. Gerek hayvanın kendi-
sinin gerekse bulunduğu ortamın temiz 
olmasına dikkat edilmelidir. Kaldı ki eşler-
den birisi evinde bir hayvanın bulunması-
nı istemiyorsa, ailenin huzuru bozulabilir. 
Böyle hâllerde yine de sahipsiz bir şekilde 
hayvanı sokağa bırakma yerine, bir baş-
ka insan veya hayvan barınaklarına teslim 
etmek en güzelidir. 

1. Hud suresi, 11:6
2. Buhârî, Sahih, Şirb 9, Vudû 33, Mezâlim 

23, Edeb 27; Müslim, Sahih, Selâm 153, 
H. No: 2244; İmam Malik, Muvatta, Sıfa-
tu‘n Nebi 23; H. No: 2, 929-930; Ebû Dâ-
vud, Sünen, Cihâd 47, H. No: 2550

3. İmam Nevevi, Riyazu’s Salihin, Müttefak-
kun aleyh, H. No: 1684 

4. Ebu Davut, Sünen, 1/286, H. No: 196

///////////////////////// Fıkıh Köşesi 

EVCİL 
HAYVANLAR

M. Hulusi Ünye

Soru: 
Dünya üzerinde 

binlerce aç insan 
varken kedime/

köpeğime masraf 
etmem caiz midir? 

C uma günü gusül (boy) abdesti alın-
ması konusunda âlimler arasında 
görüş ayrılığı bulunmamakla bera-

ber, gusül abdestinin cuma günü için mi, 
yoksa cuma namazı için mi meşru kılındı-
ğı, hüküm itibariyle cuma guslünün din-
deki yeri, değeri ve ne derece bağlayıcı 
olduğu hususu tartışılmıştır. 

Zâhirîler’in de içinde bulunduğu bazı 
hadis âlimlerine göre, büluğa ermiş her 
erkek ve kadının cuma günü gusül abdesti 
alması vaciptir/ farzdır. Guslün farz oluşu, 
cuma namazı için değil, cuma günü için-
dir. Onlar bu konuda şu hadis ve sahâbe 
tatbikâtını esas alırlar:

Ebû Saîd el-Hudrî, Resûlullah’ın 
(s.a.v.), “Her akıl-bâliğ olan kimseye 
cuma günü gusletmek, misvak kullanmak 
ve imkân bulursa hoş koku sürünmek 
vaciptir” buyurduğuna şehadet ederim, 
demiştir. Hadisi Ebû Saîd el-Hudrî’den 
rivâyet eden Amr b. Süleym şöyle der: 
“Guslün vacip olduğuna ben de şehadet 
ederim. Ama misvak kullanmak ve koku 
sürünmek vacip mi, değil mi? Onu Allah 
bilir ama bu rivayette böyledir.” 

Ayrıca onlar, hiçbir sahâbîden cuma 
guslünün farz oluşunu düşüren sahih bir 
rivayet gelmediğini de söylerler.2 

Hanefîlerin de içinde bulunduğu cum-
hura göre ise, cuma günü gusül abdesti 
almak sünnettir. Guslün sünnet oluşu gün 
için değil, cuma namazı içindir. İmam Ebû 
Hanîfe’nin, “Cuma günü gusül abdesti 
güzeldir, insanlara vacip değildir.” dediği 
bilinir. 

Cumhur ulemânın esas aldıkları birkaç 
delilin burada zikredilmesinde fayda var-
dır:  

a) Enes b. Mâlik, Câbir b. Abdullah ile 
Hasan Basrî’den Peygamber (s.a.v.)’in 
şöyle buyurduğu rivâyet edilir: 

“Kim cuma günü abdest alırsa ne alâ, 
bu yeterlidir. Fakat kim de guslederse, bu 
daha faziletlidir.”3 

b) Abdullah İbn Abbâs’a cuma guslü-
nün hükmü, yani onun vacip olup olmadı-
ğı sorulunca şöyle cevap verdi: 

“Hayır, ama o, gayet mükemmel bir 
temizlik yolu ve hayırdır (sevap ve fazilet-
tir). Kim guslederse, bu güzeldir. Guslet-
meyen kimseye ise vacip değildir. Guslün 
nasıl başladığını size anlatayım: İş-güç 
sahibi, yün elbiseli halk, sırtlarında iş yap-
tıkları için yorgun düşüyorlardı. Mescit 
dar ve tavanı basık idi. Sıcak bir günde 
Resûlullah (s.a.v.) geliverdi. Halk, yün el-
biseleri içinde terlemiş, rüzgâr da esince 
ter kokuları bazı insanları rahatsız etmişti. 
Bu durumu gören Resûlullah (s.a.v.) şöyle 
buyurdu: “Ey insanlar! Bu gün geldiğinde 
guslediniz. Herbiriniz bulduğu kokunun 
en güzelini sürünsün.” 

Abdullah İbn Abbâs (r.a.) der ki: Son-
ra Allah imkân ve güç verdi; halk yünden 
başka elbiseler giydi, çalışma şartları de-
ğişti ve Allah mescitlerini genişletti.4 

Hanefî fıkıh ve hadis âlimi Tahâvî 
(v. 321/933)5, kendisinden Resûlullah 
(s.a.v.)’in gusül emri rivâyet edilen bir 
sahâbî olarak Abdullah İbn Abbâs’ın (r.a), 
Resûlullah (s.a.v.)’in gusül emrinin, vücûb 
için değil, bir illetten (mesciddeki rahatsız 
edici durum sebebiyle temizlik kastedil-
melidir) kaynaklandığı, sonra illet ortadan 
kalkınca guslün de (vacip olmaktan) kalk-
tığı kanaatinde olduğunu nakleder. 

c) Amra, kendisine cuma guslünün so-
rulması üzerine Hz. Âişe’den şunu rivâyet 
eder: 

“Halk, fizik olarak zor şartlarda çalı-
şarak geçimlerini temin ediyor ve o hâl-
de mescide geliyordu. Bunun üzerine 
Peygamber (s.a.v.) ‘Gusletseydiniz!’ bu-

yurdu”. Âişe (r.a.), Abdullah İbn Abbâs’ın 
belirttiği temizlik illetinden dolayı Resû-
lullah (s.a.v.)’in halkı gusle davet ettiğini 
ve dolayısıyla bunu onlara farz kılmadığı-
nı ifade eder. Halbuki Âişe, kendisinden 
cuma guslü emri rivâyet edilen râvilerden 
biridir.6 

Hz. Âişe ve Abdullah İbn Abbâs’ın 
açıklamaları, cuma günü gusül abdestinin 
temizlik illetinden dolayı tavsiye edildiğini 
gösterir. 

İbn Kuteybe (v. 276/889)7, “Cuma gus-
lü büluğa ermiş her Müslüman’a vaciptir.” 
hadisi ile “Kim cuma günü abdest alırsa 
ne alâ. Ama kim guslederse, gusül daha 
faziletlidir.” hadisi arasında bir çelişki olup 
olmadığı suâline cevap verirken, iki hadis 
arasında hiçbir çelişki bulunmadığı, vacip 
kelimesinin, iki bayram guslünde olduğu 
gibi burada da farz anlamında olmayıp 
fazilet ve tercih mânasında bir gereklilik 
olduğunu, şartları müsait olan için guslün 
efdal, olmayan için ise abdestin kâfi gel-
diğini ifade eder. 

1. Müslim, Cum’a, 2.
2. İbn Hazm, el-Muhallâ, I, 255-257. Krş. 

Şeybânî, el-Hucce alâ ehli’l-Medîne, I, 
279; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 417.

3. Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Âsâr, s. 74; Şey-
bânî, a.g.e., I, 280, 286. Hadisin isnâdı 
hakkında yapılan değerlendirmeler için 
bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, I, 295; Güler, 
a.g.e., s. 74. 

4. Tahâvî, Şerhu Maâni’l-âsâr, I, 116. Ayrıca 
bkz. Şeybânî, el-Hucce alâ ehli’l-Medîne, 
I, 281; Ahmed b. Hanbel, I, 268-269; Hey-
semî, Mecmau’z-zevâid, II, 172.

5. Tahâvî,  a.g.e., I, 117.
6. Tahâvî, a.g.e., I, 117.
7. İbn Kuteybe, Te’vîlü muhtelifi’l-hadîs, s. 

134-135.

////////////////////// Hadis Günlüğü

CUMA GÜNÜ 
GUSÜL 

ABDESTİ
Prof. Dr. Zekeriya Güler

Abdullah b. Ömer’den 
(r.a.) rivayet edildiğine 

göre, Resûlullah (s.a.v.) 
minberde ayakta iken 

şöyle buyurdu:
“Sizden kim 

cumaya gelirse 
gusül abdesti 

alsın!”?1
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DOĞUMUN 
DOĞUMUMUZA 

VESİLE 
OLSUN 

EFENDİM A.S.!

İ nsanlık tarihi boyunca insan iyilik ve 
kötülük kutupları arasında gezinip 
durmuştur. İnsan, iyilere ve iyiliğe 

yaklaştıkça iyilerden, kötülere ve kötülüğe 
yöneldikçe kötülerden olmuştur. İnsan iyili-
ğe meyyaldir aslında, kötülük etme potan-
siyeline de sahiptir aynı zamanda. İyilik ve 
kötülük Allah’ın insanın önüne imtihan ge-
reği açtığı iki yoldur. Hangi yola gireceğini 
insan kendi iradesiyle tayin eder. İmtihan 
da bu değil midir zaten, insanın gireceği ve 
gideceği yolu seçmesi. Yollar içerisinde ay-
rılan yollar vardır. Kötülük bataklık gibidir; 
girdikçe içine çeker, içerisinde durdukça 
içinden çıkılmaz bir hâl alır. İyilik ise kanat 
gibidir; yükseltir de yükseltir insanı. İnsan 
kötülüğe girdikçe batar, iyiliğe tutundukça 
yükselir.  

İnsan fiziken doğduğu gibi manen de do-
ğar; fiziken, biyolojik olarak öldüğü gibi 
manen de ölür. Kur’an insanın dünyadaki 
hayatının son bulması noktasında ölümün-
den bahsettiği gibi, manen ölümünden de 
bahseder. Bu sebepledir ki, kimileri için ku-
lakları vardır duymaz, gözleri vardır görmez, 
kalpleri vardır kavramaz der. Bu gruptakiler 
her ne kadar biyolojik olarak yaşasalar da, 
ölüdürler. Ama kalpleri hakikati kavrayan, 
gözleri gerçeğe görmeye ayarlı, kulakları 
Hakk’a yönelen kimseler her iki manada da 
yaşıyordur. Hidayet üzere olmak yaşama-
nın ta kendisidir. 

Hakikati kaybeden insan ne kazanırsa ka-
zansın kaybetmiştir; hakikate ram olan in-
san neyi kaybederse kaybetsin kazanmış-
tır. Dünya meşgalesi içerisinde hakikatin 
izini kaybetmeyenler ancak felaha erer. Do-
ğumu, yaşamı ve risalet görevi ile insanlığın 
kararan ufkunu ve umudunu aydınlatan, in-
sanlık için bir çıkış yolu sunan Peygamber 

Efendimiz a.s.’ın izinden gidenler ancak 
kurtuluşa erer. Dünya ölümle son bulur; fa-
kat ölmeden önce ölmenin sırrını kavramış 
olanlar, hidayete tutunanlar öldükten sonra 
yaşamanın sırrına varırlar. 
Kur’an Hz. Muhammed a.s.’ı bizim için 
Üsvei Hasene, yani en güzel örnek olarak 
önümüze koyar. Hz. Âişe annemizin deyişi 
ile, onun ahlakı Kur’an’dır. Biz Müslüman-
lar Peygamber Efendimiz a.s.’a benzedi-
ğimiz kadar ahlaken güzelleşir, onu örnek 
aldığımız kadar hayatı güzelleştiririz. Onun 
insanlarla olan ilişkisi, yönetici olarak va-
sıfları, ihtiyaç sahiplerine kol kanat ger-
medeki hassasiyeti, aile ilişkisi, çocukları 
ve torunlarına yaklaşımı, komşularıyla olan 
münasebeti, hak ve hakikat karşısındaki 
tavrı, zulüm ve zalim karşısındaki duruşu 
hepsi herbirimizin kendi hayatına taşıması, 
aktarması gereken özelliklerdendir. Bugün 
ümmet olarak zayıf ve güçsüz oluşumuzun 
altında ona benzemekten uzak oluşumuz 
yatmaktadır. Müslümanlar olarak yeniden 
hassasiyetlerimize kavuşmak, yeniden di-
rilmek istiyorsak ona benzemek, onu ken-
dimize örnek almak zorundayız. 

Peygamber Efendimiz a.s.’ın dünyayı teş-
riflerinin yıldönümü olarak andığımız Mevlit 
Kandili’ni, hayatı, ölümü, dünyanın geçi-
ciliği, ahiretin kalıcılığını, Peygamberimiz 
a.s.’ın uğruna mücadele verdiği hakikatle-
ri anlamak ve kendi manevi doğumlarımı-
zı gerçekleştirmek için güzel bir hatırlatıcı 
olarak bilmek lazım. Onun doğumu kötü ve 
karanlık bir çağın kapanıp, iyi ve güzel bir 
çağın doğuşuna vesiledir. 

Doğum günün ümmetin ve insanlık için iyi-
lik ve güzelliklere vesile olsun Efendim a.s. 

Murat Kubat

KT Bank AG bir   iştirakidir.

Artık bankanız
cebinizde.

KT Bank’tan bir yenilik daha. KT Bank, Mobil Bankacılık uygulamasıyla 
artık bankacılık hizmetlerini cebinize taşıyor. KT Bank Mobil Bankacılık 
uygulamamızı indirip, istediğiniz yerden, istediğiniz zaman bankacılık 
hizmetlerinden hızlı ve güvenli bir şekilde faydalanın. 

www.kt-bank.de | 069 255 10 200

Artık bankanız
cebinizde.
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İNSANA DAİR

Güç ve iktidar insana neler yaptırabiliyor?1

ANA-BABA OKULU

Bir önceki sayımızda bebeklerin duyusal gelişimlerini ele almıştık. Bu sayımızda ve bir sonraki sayımızda 
0-6 yaş arasındaki çocukların büyüme ve fiziksel gelişimlerini bir tabela ile anlatmaya çalışacağız. 

EVLİLİK OKULU

Evli olduğunuz kişi ile aynı evi paylaşmak için sizce neye ihtiyacınız var? Ta-
bii ki öncelikle bir eve, bir çatıya, bir dama. Daha sonrasında mobilya ve eşya 
diyebiliriz. Ancak tüm bunlar evlilikte minimum bir öneme sahip. Çünkü 
eşya insanı mutlu edemiyor. İnsanın daha çok mutsuzluğuna ve hırçınlığına 
neden olabiliyor. Evlilikte maddiyattan ziyade maneviyata değer verilmeli ki 
çiftler aynı çatı altında sorunsuz yaşayabilsinler. Öncelikle aynı çatı altında 
yaşayabilmek için bazı duygularımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlardan en 
önemlisi sevgi, karşılıklı saygı ve hoşgörü. Sevgisiz kalan bir bitki solabi-
liyorken sevgisiz kalan insanoğlu neden içten içe solmasın? Sevgi her şeyin 
baş yapıtıdır diyebiliriz. Sevgi evliliğin anahtarı, istinat duvarı ve çatısıdır. 
Sevgi ruh birlikteliğini beden beraberliğine taşır. Evliler böylelikle birliği 
ve beraberliği paylaşırlar. Saygı ise çiftlerde değerlilik ve yeterlilik duygu-
sunu hem geliştirir hem de onarır. Aynı çatı altında yaşamanın diğer bir 
unsuru ise hoşgörüdür. Her insan farklıdır ve özeldir. Çiftler birbirlerinin 
karakterlerini değiştirmek yerine özel olduklarının bilinciyle hareket eder 
ve hoşgörü gösterirlerse evliliklerini daha ileriye götürebilirler. Eşimize çe-
kinmeden “bu senin doğrun” veya “bu benim doğrum” diyebilmeliyiz. Ama 
yok, kendi doğrularımızı ve özelliklerimizi eşimize de giydirmeye çalışırsak 
evliliğimiz çatırdar, evin çatısı çöker. 

Savaşların ana nedenlerinden biri hiç şüphesiz güç ve iktidar hırsı. İnsanın eline güç ve 
iktidar geçtiğinde kolaylıkla akıl almaz ve acımasız bir hâl içerisine düşebiliyor. Bu konuyu 
araştıran birçok psikolog var, Philip Zimbardo ve Stanley Milgram gibi. Otoritenin insan-
lar üzerinde ne tür bir etkisi olduğunu ve bunu yerine getirebilmek için neler yapabilecek-
lerini her iki psikolog da deneylerinde gayet net ispatlayabilmişler. Birinci deneyi Stanford 
Üniversitesi’nde “Stanford Hapishane Deneyi” başlığı altında, 1971’de Zimbardo yapar. 
Bu deneyde Zimbardo Stanford Üniversitesi’nin bodrum katını bir hapishaneye çevirir. 
Zimbardo mahkûm ve gardiyan olmanın psikolojik etkilerini incelemek için 24 üniversi-
te öğrencisiyle deneyi başlatır. Gazete ilanlarına yapılan başvurulardan psikolojik ölçme 
araçları ve görüşmeler kullanılarak özellikle psikolojik anlamda sağlıklı ve güçlü olduğu 
düşünülen 24 kişi seçilir ve  tesadüfi olarak tutsak ve mahkûm rollerine atanmalarıyla de-
nek grubu oluşturulur. Deneklere bunun iki haftalık bir deney olacağı ve karşılığında belli 
bir miktar para alacakları söylenir. Deney öncesi yapılan bilgilendirmede tutsak rolündeki 
deneklere deney süresince gardiyanların emirlerine olabildiğince uymaları ve gardiyanlara 
kesinlikle şiddet kullanmamaları, ancak sözlerini geçirebilmek adına olabildiğince sert da-
vranmaları söylenir. Daha sonrasında gardiyanlar, tıpkı gerçek gardiyanlar gibi giydirilir. 
Ellerine tahta sopalar verilir ve tamamen gerçek bir hapishane ortamı yaratılmaya çalışılır. 
Göz temasına engel olması amacıyla aynalı gözlükler verilir. Mahkûmlaraysa tıpkı gerçek-
te olduğu gibi, oldukça rahatsız edici bir mahkûm kıyafeti giydirilir ve bileklerine birer 
zincir vurulur. Gardiyanlara, mahkûmları onlara atanmış ve mahkûm kıyafetlerine işlen-
miş numaralar ile çağırmaları tembihlenir. Mahkûmlar ve gardiyanlar çok çabuk bir şekil-
de rollerine adapte olurlar. Deney süresince gardiyanlar beklenenin çok ötesinde bir sertlik 
sergiler ve sadistik cezalar, keyfî uygulamalar, küfürler, fiziksel müdahaleler, cinsel tacizler 
yaşanır. Mahkûm rolünde olanlar için ise daha ilginç bir rol adaptasyonu gerçekleşir. Öyle 
ki, başta imzalanan sözleşmelerde yer almasına ve tutsaklara deney başlarken hatırlatıl-
masına rağmen tutsaklardan hiçbiri çıkmak istediğini söylemez. Çünkü deney başladığı 

Çocuklarda fiziksel gelişim nasıl oluyor?

Bir çatı altında yaşamak için ne gerekir?

• Beyin henüz olgunlaşmamış olduğu 
için bebek kendi kendine pek az şey 
yapabilir. Bacaklarını kullanan bir 
bebek, kullanamayana oranla daha 
erken büyümeye başlayacaktır. Bu 
yüzden bebeğinizi kucağınızdayken 
destekleyerek ayaklarıyla sizi itmesini 
sağlayabilirsiniz. 

• Tekme atmak, yürürken kullanılan 
kasları çalıştırır. Bebeğinizin üzerinde 
sadece ince bir alt bezi varken veya 
altı açıkken düzenli olarak oynanan 
oyunlar (özellikle de onu tekme at-
maya teşvik eden oyunlar)yürümesine 
yardımcı olacaktır. 

Doğum-
dan 
sonra 
0-6 ay

Büyüme cetveli1       
Büyümenin ge-
lişime etkileri

Fiziksel gelişime nasıl yardımcı 
olabilirsiniz?

• Ortalama bir kız bebeğin boyu 50 
cm, erkek bebeğin boyu 52 cm’dir. 
Her ikisi de ilk altı ayda 2 cm ve 
sonraki 12 haftada 2 cm daha 
büyürler. 

• Ortalama bir bebek 3,2 kg ağırlığın-
da doğar ve kilosu haftada yaklaşık 
150 g artar. Erkek bebeklerin ağır-
lığı 4 ayda, kız bebeklerin ağırlığı 
ise 5 ayda doğum kilolarının iki 
katına ulaşır. 

• Bebeğin başı büyük, kol ve baca-
klarıysa başına oranla küçüktür.

• Bebeğin kemikleri yumuşak ve 
esnektir. Tıpkı kasları gibi yüksek 
oranda su içerir. Bazı kemikler ise 
henüz kıkırdak hâlindedir.

• Beyin henüz 
olgunlaş-
mamış 
olduğu için 
bebek kendi 
kendine pek 
az şey yapa-
bilir.

andan itibaren onlar artık öğrenci denekler değil tutsak rollerindeydiler ve tutsaklar ha-
pishaneden çıkamazlardı. Ne yazık ki deney öngörülen sınırların dışına çıkıp tehlikeli ve 
psikolojik olarak hasar veren bir duruma gelir. Birçok mahkûm duygusal olarak travma 
geçirirken gardiyanların üçte biri “gerçek” sadistik eğilim sergilemekle suçlanırlar. Mah-
kûmların ikisi deneyin daha başında sinir krizi ve ruhsal çökkünlük sebebiyle çıkarılmak 
zorunda kalınır. 

Kendisi dâhil herkesin rolüne iyice kaptırdığından emin olduktan sonra Zimbardo 
altıncı günün sonunda deneyi bitirdi. Zimbardo, deneyden kendisinin bile etkilendiğini 
belirtmiştir, çünkü kendisi de deneyde “hapishane müdürü” rolüne sahipti ve tamamen 
rol yapması gereken gardiyanların, tamamen rol yapması gereken mahkûmlara uygu-
ladıkları şiddeti sürdürmesine izin verecek kararlar almıştır. İkinci bahsettiğimiz deneyi 
bir sonraki sayımızda okuyabilirsiniz. 

 1Dorothy Einon, Bebeklikten Okula Öğrenmede İlk Adımlar, Remzi Kitapevi

Şimdilik üç altın kuralımız şunlar: 

• Sevgi
• Saygı
• Hoşgörü

Hazırlayan: Rahime Söylemez Ülbeği

 1The Lucifer Effect: 
Understanding How 
Good People Turn Evil: 
Philip Zimbardo
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“En güzel iletişim dili sevgidir.”
Hamburg Bölgesi’nde Eğitim Fuarı ve Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.  Fatih Şimşek, Rahime Söylemez Ülbeği

HAMBURG

Hamburg Bölgesi’nde düzenlenen Eği-
tim Fuarı ve Hizmet İçi Eğitim Seminerine 
Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazı-
cı ve Genel Başkan Danışmanı Ramazan 
Uçar katıldı. Eğitim Fuarı’nda Sosyal Yar-
dım Derneği Hasen, İslami İlimler Kursları 

ve Çocuk Kulübü de stant açarak misafir-
lere çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Programda konuşan ve bir seminer 
veren Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan 
Yazıcı çocuk eğitiminde anne ve babala-
rın rollerini ele aldı. Yazıcı konuşmasında 

“Amacımız cenaze hizmetlerinin öğrenilmesi”
Hamburg Bölgesi Kadınlar Teşkilatı bayanlara ve hocahanımlara yönelik Cenaze Eğitim Semineri verdi.  Narin Yalçın

HAMBURG

Hamburg Bölgesi Kadınlar Teşkilatı 
cenaze Neumünster Eğitim Merkezi’nde 
Cenaze Kursu düzenledi. Toplam 30 kişi-
nin katıldığı kursta eğitmenler bayanlara 
ve hoca hanımlara vasiyet, sekerat, cenaze 
yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve tazi-
ye adabı gibi birçok konuyu ele aldı. Kursa 
Rendsburg, Kiel ve Neumünster Şubele-
rinden katılım oldu. 

Programda günün sloganı şair Necip 
Fazıl Kısakürek’in “Büyük Randevu” şiiri 

oldu. Programın hedefi hakkında bilgi ve-
ren görevliler şunları söyledi: “Amacımız 
her bayanın cenaze hizmetlerini bilmesi, 
donanımlı hâle gelmeleri ve bilinçlenme-
leri. 

Ve tabii ki en önemlisi toplumumuz 
içerisinde adet hâline gelmiş olan bazı 
yanlışlıkları düzeltip, İslam’ın emirleri-
ne göre cenaze hizmetlerimizi sunmak. ” 
Programın sonunda katılımcılara katılım 
belgeleri verildi. 

şunları söyledi: “Sizler gül fidanı yetişti-
ren, her türlü hürmete layık bahçıvanlar-
sınız. Olumlu çocuk yetiştirmenin ilk şar-
tı,  olumlu anne-babadır. 

Hiç birimiz mükemmel değiliz o zaman 
onlardan mükemmel olmalarını bekleye-
meyiz.  Aile kurumunun temel görevlerin-
den biri de, herkesin en verimli biçimde 
gelişimini sağlamaktır. Bunun için aile 
içindeki bireylerin aralarında iletişim ko-
pukluğunun olmaması, herkesin çekinme-
den, korkmadan iletişime geçebilmesi çok 
önemlidir. Ayrıca  aile sorunlarının gizli 
saklı kalmayıp, ortaklaşa çözüm yolları 
aranması da büyük önem arz ediyor. Bir de 
şu noktaya değinmek istiyorum. Eşler bir-
birleriyle konuşurken, çocuklarına da ko-
nuşma fırsatı vermeleri, onları dinlemeleri 
ve onların düşüncelerine saygı duymaları 
gerekir.” 

Aile içerisindeki sorunlara sağlıklı bir 
çözüm bulunması gerektiğinden de bah-
seden Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: 
“Sıkıntılarınızı ve öfkenizi biriktirmeyin. 

Mutlaka bir sohbet gurubunda veya cami 
ortamında olun. Ailenizin üyelerinin ha-
talarını olgunlukla kabul etmeyi öğrenin. 
Sahip olduğunuz ailenin kıymetini bilin. 
Sinirli, gergin veya yorgun olduğunuzda 
ailenizin üyeleriyle tartışmamaya gayret 
edin. Düşünmeden konuşmayın. İncitici, 
kırıcı bir söz ağzınızdan çıkmadan önce 
iki kere düşünün.

Ailenizin üyelerinin size anlatmak is-
tediklerini dinleyin. Zira Ee güzel iletişim 
dili sevgidir. Zaten sevginin de ilk görevi 
dinlemektir. Aşağılamak, suçlamak yerine 
karşınızdakini dinleyin, ona ‘sen dinleme-
ye değersin’ mesajı verin.”

Yazıcı seminerinde ayrıca insanların 
birbirlerine karşı saygı ve sevgi mesajları 
oluşturmaları gerektiğini belirterek şöyle 
devam etti: “Efendimiz’in nezaket ve yu-
muşak davranış biçimlerni birlikte geliş-
tirmeye çalışmalı, emir sigalarıyla konuş-
mamalı, rica kelimelerini unutmamalı, 
argo ve müstehcen kelimelerden kesinlikle 
sakınmalıyız.”

Eindhoven yeni merkezinin anahtarını aldı
Güney Hollanda Bölgesi’nde bulunan Eindhoven Mevlana Camii artık yeni merkezinde olacak.  Adnan Şahin

GÜNEY HOLLANDA

Güney Hollanda Bölgesi’nde bulunan 
Eindhoven Mevlâna Camii uzun zamandır 
aynı adreste hizmet verdi. Zamanla küçük 
gelmeye başlayan Mevlâna Camii artık ih-
tiyaçlara cevap veremez hâle gelmişti. Mev-
lâna Camii’nin bulunduğu semt oldukça 
geniş bir cemaat ve öğrenci kapasitesine sa-
hip. Yöneticiler yeni bir yer almak için uzun 
zamandır bir arayış içindelerdi ve nihayet 
aynı mahallede bulunan ve geçmişte okul 
olarak kullanılan geniş bir kullanım ala-

nına sahip bir binayı aldılar. Maddi olarak 
ağır bir yükün altına girdiklerini belirten 
idareciler hayırseverlerin desteğini bekli-
yor. Oldukça geniş faaliyet imkanlarının 
yapılabileceği binanın tadilat çalışmalarına 
başlanmış bulunuyor. Başkan Arif Balcı ca-
minin bir an önce faaliyetlerin yapılabilece-
ği bir konuma gelebilmesi için gece gündüz 
çalışmalarını sürdürürken yardım alabile-
cekleri kurumların, esnaf ve iş adamlarının 
kapılarını çalmaya devam ediyor. 

Binanın anahtarını aldıktan sonra binayı 
gezen Bölge Başkanı Mehmet Erdoğan böy-
le bir binanın teşkilatın hizmetine açılacak 
olmasından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Binanın maddi sıkıntısının aşılması 
konusunda da bölge olarak ellerinden gelen 
desteği sağlayacaklarını hem kendi bölgele-
rinden hem de diğer bölgelerden para top-
layabilmeleri için çalışma başlatacağını söy-
ledi. Şimdiki camide Cuma namazı kıldıran 
İrşat başkanı Hasan İnan yeni yerin kolay-

lıkla borcunu ödeyebilmesi için dua etti. 
Jan van Riebeecklaan 2 adresinde bulu-

nan binanın kapalı kullanımalanı bin metre 
kare. Toplam alanı ise 3 bin metrekare. Bina 
şimdiki haliyle 560 avroya satın alındı ancak 
yetkililer binanın tadilatı için yaklaşık 150-
200 bin avro dolayında masrafı çıkacağını 
tahmin ediyorlar. 21 Ekimde binanın halka 
tanıtılması amacıyla bina bahçesinde küçük 
çaplı bir hayır çarşısı düzenlendi. Hayır çar-
şısına tüm Eindhoven halkı davet edildi.  
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(Enbiyâ suresi, 21:35)

Çocuk Kulübü’nden 
salon programı
Bremen Bölgesi Çocuk Kulübü düzenlediği çocuklara yönelik bir salon 
programıyla çok sayıda çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı. 
 Abdulhamit Irmak

BREMEN

Bremen Bölgesi Çocuk Kulübü salon 
programı yaklaşık 280 kişinin katılımıyla 
yapıldı.  Programda çocuklar birbirleriy-
le yarıştı ve programın ana konusu olan 
peygamberler sevgisi çocuklar tarafından 
sunuldu. Programda Achim Şubesi’nde 
çocuklar Hz. Âdem’i işlerken Bremerha-
ven Şubesi Hz. Nûh’u, Blumenthal Şube-
si Hz. İbrahîm’i, Delmenhorst Şubesi Hz. 
Yûsuf ’u, Gröpelingen Şubesi Hz. Eyûb’u, 
Hemelngen Şubesi Hz. Mûsa’yı, Huchting 
Şubesi Hz. Dâvud’u, Nordenham Şubesi 
Hz. İsâ’yı ve Tenever Şubesi Hz. Muham-
med’i tanıttı. 

Programda ayrıca Achim Şubesindeki 
çocuklar piyes oynadı. Bremerhaven ve 
Blumenthal Şubesi’ndeki çocuklar ise ila-
hiler söyledi. Tuba Erva Aşçı ise “40 ya-

şındasın” şiirini okuyarak büyük beğeni 
kazandı. Programda stant kuran Norden-
ham Şubesi Hz. Yûsuf ’u, Gröpelingen Şu-
besi Hz. Eyûb’u, Delmenhorst Şubesi Hz. 
Yûnus’u, Huchting Şubesi Hz. Dâvûd’u ve 
Hemelingen Şubesi Hz. Nûh’u tanıttı. 

Programda ayrıca çocuklar “peygamber 
sevgisi” başlığı altında yarıştı. İki katego-
ride yarışan çocuklardan 6-8 yaş arasında 
olanlar el becerilerini sergiledi. 9-12 yaş 
arasındaki çocuklar ise birer mektup yaza-
rak yarıştı. 

El Becerileri Yarışması’nda birinciliği 
Esma Asya İldeniz, ikinciliği Zeynep Akpı-
nar ve üçüncülüğü Mücahit İsa Gündoğ-
muş elde etti. Mektup Yarışması’nda ise 
Türkan Çoban birinci, Ahmet Yasin Ünlü-
soy ikinci ve Sevdenur Teker üçüncü oldu. 

“Bizler Hz. Muhammed’in 
yeryüzündeki varisleriyiz.”
Güney Hollanda Bölgesi’nde görev yapan imam hatipler buluştu.  Adnan 

Şahin

GÜNEY HOLLANDA

Güney Hollanda Bölgesine bağlı ca-
milerde imam hatiplik yapan imamlar bu 
ayki toplantılarını Oss kentinde yaptılar. 
Birlikte sabah kahvaltısı yaparak toplantı-
ya başlayan imam hatipler ikindi namazına 
kadar toplantıya devam ederek çeşitli ko-
nularda istişare etti. Toplantıya imamların 
yanı sıra Bölge Başkanı Mehmet Erdoğan, 
Bölge İrşat Başkanı Hasan İnan, bazı böl-
ge yöneticileri ve Genel Merkez’den İrşat 
Başkan Yardımcısı Mehmet Dal Hocaefen-
di katıldı. Birçok güncel konuyu görüşen 
imamlara Genel Merkezin imamlara yö-
nelik hazırladığı kitapçık tanıtıldı. İrşad 
başkanı Hasan İnan tarafından tanıtılan 
kitapçıkta A’dan Z’ye imamların görev 
alanları ve yapmaları gerekenler anlatılı-
yor. 

Toplantıda Mehmet Dal imamlara hi-
tap ederken şunları kaydetti. “Bizler yer 
yüzünde Hz. Peygamberi varisleriyiz. Layı-
ğız veya değiliz. Cenabı hak bizleri böyle 
bir makama amade kılmış. Onun için ne 
kadar hamd etsek azdır.” Dal kişinin kıy-
metinin yaptığı işle ölçüldüğünü söylerken 

şöyle konuştu: “Kişinin kıymeti yaptığı 
işle ölçülür. Demek ki, Allah bize bir değer 
vermiş ki toplumun önündeyiz.” Dal top-
lumun dertleri ile ilgilenmek adına kafa 
yorulan ve gayet başarılı bir toplantının 
yapıldığının altını çizdi. “Cenâb-ı Hak siz-
lerden razı olsun” diyen dal insanlığın ve 
ümmetin faydasına ve kurtuluşuna vesile 
olan ne varsa; eğer onda bir katkımız varsa 
kendimizi dünyanın en mutlu en bahtiyar 
insanı addetmeliyiz diye konuştu. 

Bölge başkanı Mehmet Erdoğan ise 
yaptığı değerlendirme konuşmasında 
imamlardan bir dönem “kardeşlik” tema-
sının işlenmesin isterken şunları ekledi. 
“İrşat başkanlığımız 2019 yılına başlarken 
bu sezon kardeşlik temasını işleyecek. Bu 
çerçevede imam hatiplerimizin de bu ko-
nuya ağırlık vermelerini istiyoruz.” Erdo-
ğan ayrıca “Kardeşlik, ahlak ve maneviyat” 
başlığı altında konunun enine boyuna ce-
maate işlenmesini imamlardan rica etti. 
Erdoğan daha sonra imamların sordukları 
sorulara cevapladı. Toplantı Oss Cemiye-
tinin ikramı ile hitam buldu.   
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Kâbe-i şerifi ve kutsal 
beldeleri andılar
Bremen Bölgesi’nden hacca giden hacılar “Hacılar Buluşması” başlıklı 
programda bir araya geldiler.  Abdulhamit Irmak

BREMEN

Bremen Bölgesi 2018 yılında IGMG 
Hac-Umre ve Seyahat Başkanlığı ile hacca 
gidenler için özel bir program düzenledi. 
Hacılar Buluşması adı altında gerçekleş-
tirilen programın amacı hacıların bir ara-
ya gelmeleri, hac hatıralarının yeniden 
canlandırmaları ve birbirleriyle hasret 
gidermeleri. Programın bir diğer amacı 
ise hacca gitmeyenleri hac ibadetine teş-
vik etmek. Program hakkında bilgi veren 
Adem Sevgi hac ibadeti hakkında şunları 
söylediler: “Hac değişimdir. Bir gönül, 
bir sevda ve bir temizlenme yolculuğu-
dur. Hac bütün peygamberlerin ve âlem-
lerin Efendisinin izine ve yoluna düş-
mektir. Bizler bu programımız ile Kâbe 

ve Ravza aşkını Bremen’e taşıdık. Cema-
atimizin de programdan oldukça mem-
nun kaldıklarını gözlemledik. Cenâb-ı 
Hak hacca gidemeyenlere tez zamanda 
gitmeyi nasip eylesin, gidenlerinde haccı 
kabul olsun.”

Programı Bölge Hac Sorumlusu Er-
kan Çoban, Kafile Başkanı Adem Sevgi ve 
Grup Başkanı İbrahim Serhan ve bayan 
görevli Nuray Gümüş organize ederken, 
program güzel ve manevi bir ortamda icra 
edildi. Programda hacılara hac videoları 
ve fotoğrafları gösterildi. Akabinde hacı-
lar kutsal beldelerde yaşadıkları hatırala-
rı paylaştı. Bu güzel buluşmanın ardından 
program ikram ve dua ile son buldu. 

“Nesillerimizin geleceği 
için çok çalışmalıyız.”
Güneybatı Fransa Bölgesi’nde Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Meh-
met Ateş idarecilere yönelik bir seminer verdi.  Rahime Söylemez Ülbeği

GÜNEYBATI FRANSA

Güneybatı Fransa Bölge Merkezini ve 
Chateaudun Şubesini ziyaret eden Teşki-
latlanma Başkanı Mehmet Ateş buralarda 
idarecilere yönelik bir seminer sundu. 
Ateş konuşmasında teşkilat çalışmaları-
nın önemine değinerek şunları söyledi: 
“Müslüman ve teşkilatçı olarak bizler 
tarihi sorumluluğumuz olduğu için ça-
lışmalıyız. Ayrıca ümmet şuurumuzun 
oluşması ve gelişmesi için çalışmalıyız. 
Nesillerimizin geleceği, dünya imtiha-
nını kazanmak, insanlığa faydalı olmak, 
sorumluluklarımızı ve değerlerimizi ge-
leceğe taşımak, tebliğ etmek ve ilkeli bir 
duruş sergilemek için hep birlikte çalış-
malıyız. Özellikle burada eğitimcilerimi-
ze ve teşkilatçılarımıza iş düşüyor.”

Ateş Bölge Yönetim Kurulu çalışma-
larına da dikkat çekti ve bunun nasıl iş-

lemesi gerektiğini ele aldı. Toplantılarda 
dikkat edilecek hususları aktaran Ateş 
sözlerine şöyle devam etti: “Bizler ko-
misyonların oluşturulmasına, görev da-
ğılımının yapılmasına ve çalışır hâle ge-
tirilmesinden sorumluyuz. Ayrıca Genel 
Merkez, bölgeler ve şubeler arasındaki 
bilgi akışının sağlanmasına dikkat etmeli 
ve teşkilatlar arası koordinasyonun işle-
mesini sağlamalıyız. Toplantılarda usul 
ve prensiplere de uyulması son derece 
önemli.”

Her idarecide bulunması gereken 
özellikleri de ele alan Ateş bunları şu şe-
kilde sıraladı: “Her idareci özeldir. Ancak 
her idarecide şu özellikler bulunmalıdır; 
iman, ilim, ittifak, itaat, iyi ahlak, istika-
met, ihlas, ihsan, infak, ittika ve istişare. 
Bunların hepsi bir başkanda olmalıdır.”

“Çocuklarımızın seviyelerine göre konuşmalıyız.”
Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Genişletilmiş Şube Eğitim Başkanları Toplantısı’nı Ludwigshafen’da gerçekleştirdi.  Mehmet Çalay

RHEIN-NECKAR-SAAR

RNS Bölgesi’nde eğitim veren Şube 
Eğitim Başkanları bölgenin düzenledi-
ğin Genişletilmiş Şube Eğitim Başkanları 
Toplantısı’na katıldı. Programda Bölge 
Eğitim Başkanı Musa Dursun gündeme 
dair bir konuşma yaptı ve Genel Mer-
kez’de yapılan eğitim çalışmaları ve ge-
lişmeleri anlattı. Daha sonra Bölge Baş-
kanı Şerif Aslan eğitimde taviz vermeden 
çalışmalarını sürdürdüklerini ve onları 
geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek iste-
diklerini söyledi. Eğitim Başkan Yardım-
cısı Ramazan Başlık çocuk eğitimini ele 
alan bir sunum gerçekleştirdi. Başlık ço-

cukların seviyelerine inmedikçe onlarla 
sağlıklı bir iletişimin kurulamayacağına 
dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bizler bir 
yola çıktık. Bu yolun adı, Sırat-ı müsta-
kim. Eğitimciler olarak öğrencileri yol-
cu, eğitimcileri şoför, ders materyalleri-
ni otobüs, müfredatımızı da yol olarak 
görmekteyiz. Arabamız ne kadar yeni ya 
da eski olursa olsun, yol ne kadar iyi veya 
bozuk olursa olsun, o arabayı hedefine 
götürecek olan kişi şofördür, yani biz-
leriz. Önümüze çıkan engellerin hiçbiri 
önemli değil. Önümüze hedef koyarsak 
ve istersek emniyet ve huzur içerisinde 

o yolcuları istediğimiz yere ulaştırırız.”
Ramazan Başlık eğitimcilerin sadece 

eğitimci değil teşkilatçı olduklarını da 
ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: 
“Öğrenciyle bizim, sadece ders ilişkimiz 
yok. İlişkimiz sadece sınıfla veya öğret-
men öğrenci ilişkisiyle sınırlı değil. Biz-
ler onlarla bir hayatı paylaşıyoruz.

 Yaptığımız bütün çalışmalarda tek is-
teğimiz var o da  Allah’ın rızasını kazana-
bilmek. Bilgiler bizlere emanet, çocuklar 
bizlere emanet, bu emanetlerin hakkını 
verebilmek için de işimizi düzgün yap-
malı ve hedefe odaklanmalıyız. Teşki-

latımızın ortak dili Türkçedir. İçimizde 
çeşitli dilleri konuşan farklı milletlerden 
insan var. Eğer ortak bir dilde buluşa-
mazsak, konuşamazsak, daha sonraları 
kendi aramızda bile anlaşamayız. Ortak 
bir dil kullanmazsak, teşkilat toplantıla-
rı için dünyanın her bir ülkesinden ge-
len insanlarımızla bile ortak bir toplantı 
yapamayız. Çözümde görev almayanlar, 
sorunun bir parçası olurlar. Allah bizleri, 
çözümde görev alanlardan ve sorunları 
ortadan kaldıranlardan, iyi bir eğitimci 
olanlardan, Peygamber mesleği olan bu 
mesleğin hakkını verenlerden eylesin.”



camia | 16 Kasım 2018 Bölgelerimizden 19|

Vefat eden UKBA 
üyelerimiz

İsmi Vefat tarihi Bölge ve şubesi

Darul-bekâya irtihal eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,
sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Ruhlarına El-Fâtiha.

Berlin’de bir dayanışma örneği sergilendi
Berlin Bölgesi birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kocasinan Camii’ne yardım elini uzattı.  
 Hazım Damgacı

BERLIN

Berlin’de 11 Mart 2018 tarihinde kimliği 
belirsiz kişilerce kundaklanıp kullanılamaz 
hâle gelen DİTİB Kocasinan Camii için Ber-
lin’de bir seferberlik başlatılmıştı. IGMG 
Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, camileri 
temsilen Ayasofya ve Abdülhamid Camii 
Başkanları Kemal Tanrıverdi ve Necmettin 
Özçelik ile birlikte DİTİB Kocasinan Ca-
mii’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Mus-
tafa Akbulut’a IGMG Berlin Teşkilatı’nın 
öncülüğünde camilerde toplanan nakdî yar-
dımı takdim etti. Toplantıya T.C. Berlin Baş-
konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet 
Fuat Çandır ve DİTİB Berlin Eyalet Başkanı 
Fatih Eroğlu da iştirak etti. Fatih Eroğlu yap-
tığı konuşmada İslam Toplumu Millî Görüş 
Teşkilatlarına Müslümanlar arasındaki ör-
nek davranışından dolayı teşekkür etti. Said 
Jurnal da yakılan caminin cemaatiyle daya-

nışma içerisinde olduklarını, böyle menfi 
olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini 
ve geçmiş olsun dileklerini tekrarladıklarını 
bildirmiş oldu.  Jurnal ayrıca vermiş oldu-
ğu bir demeçte Müslümanların dayanışma 
içerisinde olmaları gerektiğini hatırlatarak 
şunları söyledi: “Biz kim olursa olsun yar-
dım elimizi her daim mağdur ve mazlumlara 
uzatan bir teşkilatız. Amacımız bütün in-
sanlığa faydalı olmak. Özellikle ırkçıların ve 
İslam düşmanlarının hedefi hâline gelen ca-
milerimize bu tür yardımlarımız, dayanışma 
örneklerimiz devam edecek. Diğer bütün 
cami derneklerinin de bu güzel seferberliği-
mize katılmalarını temenni ediyorum.”

Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Çandır “İs-
lam Toplumu Millî Görüş camiasına acımızı 
paylaştığından dolayı teşekkür ediyoruz.” 
dedi. 

Adem Akbaş

Fatma Güngör

Serkan Kaletaş

Nevin Sütçü

Leyla Osmanoğlu

Arben Bajra

Fatma Pulat

Mohammad Hussein Reyaii

Musa Kasa

İrfan Zeki Ar

Yakup Cesur

Ismailj Musljija

Mehmet Keleş

Kemal Öktem

Rahmi Düzci

Ayşe Engin

Sertif Oğuz

Mehmet Necip Ünlü

Hakan Kibar

Ahmed Adlim

Keziban Batmaz

Şevket Aydın

Chalil Impram

Emine Ormanşahin

Gülüzar Dağdağan

Hayriye Yıldırım

Seljvera Ibisi

12.10.2018

14.10.2018

14.10.2018

16.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

22.10.2018

23.10.2018

25.10.2018

24.10.2018

26.10.2018

29.10.2018

30.10.2018

01.11.2018

03.11.2018

03.11.2018

03.11.2018

03.11.2018

04.11.2018

05.11.2018

06.11.2018

04.11.2018

06.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

Ruhr- A / Werdohl

Berlin / Kreuzberg-Me

Bremen /Huchtingen

Hessen / Kassel

Ruhr-A / Hagen

Hannover / Stadthagen

Württemberg / Herrenberg

Hamburg / Hamburg Merkez

Köln / Nippes

Bremen / Delmenhorst

Rhein-Neckar-Saar / Walldorf

Hamburg / Glinde

Kuzey Ruhr / Steinheim

Güney Bavyera / München Merkez

Hamburg / Lübeck

Württemberg / Heilsbronn

Ruhr- A / Essen Merkez

Hessen / Rüsselsheim

Rhein-Neckar-Saar / Worms

Ruhr A / Hamm Herringen

Bremen / Rotenburg

Köln / Chorweiler

Köln / Gummersbach

Güney Bavyera / Landshut

Bremen / Neuvahr

Köln / Mülheim

Luxemburg / Luxemberug
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“Başarı için insanın feragata ihtiyacı var.”
Düsseldorf Bölgesi Genişletilmiş Bölge Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri’nin katılımıyla gerçekleştirdi.  Mahrem Işık

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Genişletilmiş Böl-
ge Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Duisburg 
Wannheim Şubesi’nde düzenledi. Kur’an 
tilaveti ile başlayan toplantıda Bölge Teş-
kilatlanma Başkanı Hüseyin Bıcak yokla-
mayı gerçekleştirdi. Ardından Bölge Baş-
kanı Bayram Kılıç toplantıya dair notlarını 
paylaştı ve bölge adına 30. Avrupa Kur’ân-ı 

Kerîm Tilavet Yarışmasına katılan Ahmet 
Talha Karabulut’un ikinciliği elde etmesini 
kutladı. Kılıç ayrıca yaz döneminden önce 
ve sonrasında yapılan çalışmalara dikkat 
çekti ve görevlileri tebrik etti. Kılıç bölge 
çapında kurumsallaşma çalışmalarının de-
vam ettiğini belirterek sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bölgemizde bulunan Duisburg 

Mevlana Eğitim Merkezi en büyük kurum-
larımızdan. Her şubemiz topluma fayda-
lı insan yetiştirmek için büyük çaba sarf 
ediyor. Bizler şu üç şeyi yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Birincisi aidiyet duygumuzu. 
Nereye ait olduğumuzu bilmeliyiz. İkinci-
si mensubiyetimizi. Bizler nereye mensup 
olduğumuzun idrakinde olmalıyız. Üçün-
cüsü ise mesuliyetimizin yani sorumluluk-
larımızn farkında olmalı ve bunları yerine 
getirmeye özen göstermeliyiz.”

Kılıç’tan sonra sırayla başkanlar yaptıkla-
rı faaliyetler hakkında bilgi verdi, projeleri-
ni sundu. Toplantıya katılan Teşkilatlanma 
Başkanı Murat İleri ise idarecilere küçük bir 
sohbet vererek Bölge Yönetim Kurulu Üyele-
ri’nin mutlaka aktif hâlde olması gerektiğine 
işaret ederek  şunları söyledi: “Bölge Yönetim 
Kurulu Üyeleri koşacak ki Şube Başkanları ve 
cemiyetler sizlerin arkasından koşmaya baş-
lasınlar. Eğer sizler sadece koşmaya başlar-
sanız onlar yürürler, sizler yürürseniz onlar 

otururlar, sizler oturursanız onlar yatmaya 
ve ölmeye başlar. Bizim en güzel sermayemiz 
gençliğimiz. Sen davaya muhtaçsın dava sana 
muhtaç değil. Üç sınıf insan var ki kıyamet 
günü Allah onların yüzüne bakmayacaktır, 
onların yüzüne gülmeyecektir ve onları in-
citici bir azapla cezalandıracaktır. Bunlardan 
biri de yaptıklarını başa kakandır. ‘Ben’, ‘ben, 
ve yine ‘ben’ diyenler. Millî Görüş’çünün kita-
bında ‘ben’ yoktur.” 

İleri idarecilerin özellikle bazı hususlara 
dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek 
sözlerine şöyle devam etti: “Başarı için insa-
nın feragata ihtiyacı var. Muhabbet, sevgi ve 
kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi ve bu duy-
guların gelişmesi için empati duymayı öğ-
renmeliyiz. Bir de en önemlisi takdir etmeyi 
de öğrenmeliyiz. Bizler İslami cemaat olarak 
şeffafız. Yapılanmamızda, söz ve eylemleri-
mizde örnek gösterilecek ender kurumlardan 
biriyiz. Bunun hakkını en güzel şekilde ver-
meliyiz.”

“Kullandığımız dil Müslüman’a yakışır bir dil olmalı.”
Düsseldorf Bölgesi Genişletilmiş Şube Başkanları Toplantısı düzenledi.  Mahrem Işık

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Genişletilmiş Şube 
Başkanları Toplantısı’nı Duisburg Çağdaş 
Düğün Salonu’nda  icra etti. Toplantıya ce-
miyet başkanlarının yanı sıra Kadınlar Teş-
kilatı, Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı’ndan  idareciler ve imam hatipler 
katıldı. Programda açılış Kur’ân-ı Kerîm’ini 
Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Yarışması ikincisi 
olan Ahmet Talha Karabulut  okudu. Katı-
lımın yoğun olduğu toplantıda Düsseldorf 
Bölgesi Yürütme Kurulu tam kadro hazır 
bulundu. Bölge Başkanı Bayram Kılıç yap-
tığı veciz konuşmasında Danimarka’dan 
katılan Fatih Aksay Hocaefendi’ye ve ida-
recilere katılımlarından ötürü teşekkür 
ederek şunları söyledi: “Biz zora talibiz ve 
metodumuz ifrad ve tefritten uzak, vasat 
ümmet orta yoludur. Bunu sabırla devam 
ettireceğiz. Topluma kendimizi bu metotla 
anlatacağız. Kullandığımız dil Müslüman’a 
yakışır bir dil olmalıdır. Biz siyasi şuuru 
olan bir teşkilatız, ama siyaseti hiçbir za-
man particilik olarak algılamadık. Siyase-
ti yönetmek, mazlumun yanında olamak, 
zalimin karşısında hakkı haykırabilmek, 
adaletin, iyinin, güzelin yayılması için ça-
lışmak olarak algıladık. Müslümanlar si-
yasi şuurdan uzak olmamalı. Toplumları 
yönlendirecek ve şekillendirecek insanları 
yetiştirmekte zaafiyet gösterilse maalesef 
bugünkü zulümler yaşanır.Dünya coğraf-

yasındaki olaylar görülmez hâle gelir. Teş-
kilatı çalışmalarımız ihlas, şuur, samimiyet 
ve gayret içerisinde olmalı. Biz davamızı 
seviyor ve davamıza inanıyoruz. Bunun 
için bu zahmet yavaş yavaş ortadan kalka-
caktır. Onun için menşei ne olursa olsun 
tüm uç söylemlerden uzak durmalıyız. Eği-
tim, güçlü cemaat olma, insan yetiştirme, 
siyasi şuuru olma, bulunduğu toplumda 
var olmanın mücadelesini verme adresi 
teşkilatımızdır. Tevazudan hiçbir zaman 
ayrılmayacağız. Allah bize görevlerimizi 
emanet olarak vermiştir. Ama bu görevler 
geçicidir. Biz bu geçiciliği görerek tevazuy-
la hareket edeceğiz. Dünyaya imtihan için 
geldiğimizi hiçbir zaman unutmayalım.”

Programın ilerleyen vakitlerinde Bölge 
Gençlik Başkanı Muhittin İpek gençlik ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi ve şöyle ko-
nuştu: “Birlikte bu zorlu çağın üstesinden 
gelmek bizim için çok önemli. Zira gençlik 
çağı her bakıma tekrarı olmayan bir çağ-
dır. Bu çağın zindeliği, enerjisi ve eforu bu 
çağ geçerken azalmaktadır. Resûlullah’ın 
ilahi uyarısını mutlaka göz önünde bulun-
durmalıyız. İhtiyarlık gelmeden gençliğin 
değerini bil. Aynen bu düstur da hedefle-
rimizi ortaya koyarken Peygamber Efendi-
miz’in ashabıyla oluşturduğu İslam toplu-
munu oluşturmayı hedefimiz olmalıdır. Bu 
hedefleri ancak ve ancak gençlerimizi daha 

donanımlı yetiştirmek, onların problemle-
riyle hem hâl olmak, en önemlisi gençlik 
çağının iyi okuyup bu çağın problemlerine 
göre çalışmalar yapmakla gerçekleşecek-
tir.”

Daha sonra birim sunumlarına geçile-
rek birimler faaliyetlerini tanıttı. Progra-
ma katılan Fatih Aksay ise kısa bir konuş-
ma yaparak şunları söyledi: “Bizler iyiliği 
emredip, kötülükten nehyeden olmalıyız. 
Bizler bunu yaparsak Allah mutlaka bize 

yardım edecektir. Ben bir hoca olarak 
tebliğ ettiğimde hidayetlere şahit oldum. 
İslam şuuruna ermeli ve etrafımıza fay-
dalı olmaya çalışmalıyız. Medeniyetler üç 
neden ötürü yok olurlar. Bunlardan birin-
cisi aile yıkılır, ikincisi aile mefhumu yok 
olursa ve üçüncüsü eğitim, talim ve ter-
biye yıkıldığında yok olurlar. Bu nedenle 
bizler aileyi korumakla mükellefiz, eğitim 
almakla mükellefiz ve en önemlisi bunları 
korumakla mükellefiz.”

www.selamfood.eu

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin 
Herkes Yesin

www.selamfood.eu
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Hessen faaliyet sezonunu bir toplantı ile açtı
Hessen Bölgesi 2018-2019 yılının faaliyet sezonunu açarak tüm birimlerin katıldığı bir toplantı düzenledi.  Sinan Aktürk

HESSEN

Hessen Bölgesi 2018-2019 faaliyet se-
zonunu büyük bir katılımla Saalbau Sa-
lonu’nda bir toplantı düzenleyerek açtı. 
Hessen Bölgesi cemiyetlerinin idarecileri-
nin katılım sağladığı program Frankfurt’ta 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ana Teşkilat, 
Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Teşkilatı ve Ka-
dınlar Gençlik Teşkilatı idarecileri katıldı. 
Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda 
sunuculuğu Bölge Teşkilatlanma Başkanı 
Hikmet Atak üstlendi.  Programın açılış 
Kur’ân-ı Kerîm’ini İstanbul Fatih Camii 
İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu oku-

du. Yaklaşık 40 dakikalık Kur’an ziyafetini 
tüm salon pür dikkat dinledi. Bünyamin 
Topçuoğlu zaman zaman değişik kıraatleri 
de uygulayarak adetâ salondakileri mes-
tetti. Daha sonra Plevne Marşının seslen-
dirildiği bir klip izletimi yapıldı.

Hessen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz 
programın açılış konuşmasını yapmak 
üzere mikrofona geldi. Kaçmaz katılımın 
yoğun olmasından dolayı tüm idarecilere 
teşekkür etti ve Hessen Eyaleti’nde yapılan 
seçimlere katılım sağlanmasının önemine 
değindi. Seçme hakkına sahip olanların 

bu tür demokratik ortamlara katılımın 
önemli olduğunu vurguladı. Teşkilatlan-
ma birimlerinin istenen bilgileri mutlaka 
zamanında gerekli yerlere bildirmelerinin 
önemine vurgu yaptı. 

Programda Hessen Bölgesi’nin 2017-2018 
sezonu faaliyetlerinin bulunduğu bir klip iz-
lettirildi. Klipte bu dönem içerisinde yapılan 
faaliyetler detaylı görüntülerle anlatıldı.

Genel Başkan Başdanışmanı ve Avus-
turya Müftüsü İlahiyatçı-Eğitimci-Yazar 
Mustafa Mullaoğlu ise mikrofona gelerek 
“nefis” konusunu ele alan konuşma gerçek-

leştirdi. 
Programda ayrıca Gençlik Teşkilatı ta-

rafından düzenlenen Altın Hilal Film Ya-
rışması’nda 1. olan “Yanıyor” filmi için 
Hessen Gençlik Teşkilatı’na Bölge Başkanı 
Bilal Kaçmaz hediyeler verdi. Ayrıca Hessen 
Bölge Eğitim Başkanlığı tarafından yapı-
lan Temel Eğitim Sınavı’nda 100 puan alan 
öğrencilere sahnede plaketleri de Kaçmaz 
tarafından takdim edildi. Yine Açık Cami 
Günü ile ilgili yapılan çalışmalarda derece-
ye giren cemiyetlere plaketleri Kaçmaz ta-
rafından verildi. 

Eğitim fuarı ve yarışması büyük ilgi gördü
Ruhr-A Bölgesi Kadınlar Teşkilatı (KT) Aile Eğitim Fuarı düzenledi.  Ayşe Aydemir

RUHR-A 

Ruhr-A Bölgesi KT aile ve eğitim alanın-
daki çalışmalarına yönelik 12 Ekim’de bir 
fuar ve proje yarışması düzenledi. Fuarın 
açılış konuşmasını yapan Bölge KT Başkanı 
Seher Erol hayırlı nesillerin yetişmesinde, 
şubeler arası hazırlanan proje paylaşımı ile 
eğitimdeki dayanışmaya değindi ve yarışma-
ya katılan şubeleri tebrik etti.

KT Eğitim Başkanı Elif Köse ise hazırla-
nan stantları gezerek çalışmalar hakkında 
bilgi edindi.  Köse konuşmasında Asır Su-
resini ele alarak  kurtuluşa erenlerin, salih 
ameller işleyenler olduğunu dile getirdi. Ha-
yırlı neslin inşasının neden önemli olduğu-
nu soran Köse, din eğitiminin eş seçimiyle 
başladığını vurguladı. İslam Toplumu Millî 
Görüş Teşkilatları’nda da eğitimin 0 yaş iti-
barı ile başladığını açıklayarak, eğitim alan-
larındaki çalışmalara değindi.

Necip Fazıl Kısakürek’ten “Mekke’de Bir 
Hâne Şiiri”ni  Dortmund Anadolu Şubesi’n-
den  9 yaşındaki Sena Doğan seslendirdi. 
Programda Bölge KT Eğitim Başkanı Ayşe 
Aydemir eğitim alanındaki hizmetleri tanı-

tarak ziyaretçileri, verilen hizmetlere katı-
lım sağlamaları adına teşvik etti. Aydemir, 
verilen hizmetlerin yanı sıra, ihtiyaç duyu-
lan eğitim faaliyetlerinin şube eğitim baş-
kanlarından talep edilmesi gerektiğini söy-
ledi. Hizmet veren bütün birimlerin Bölge 
Teftiş Başkanlığı tarafından takip edildiğini 
açıklayan Aydemir, dereceye giren şubelere 
hediye takdimi için Bölge KT Teftiş Başkanı 
Kadriye Pür’ü sahneye davet etti. Pür, 2018 
yılında ilk üçe giren Essen-Katernberg, Ka-
men ve Gladbeck Şubelerini tebrik ederek, 
Bölge KT tarafından hazırlanan hediyeleri 
sundu.

Bergkamen Eğitim Kurumu Müdiresi 
Safiye Şen’in jüri başkanlığında Nurcan De-
miryürek ve Rabia Kaya’dan oluşan jüri he-
yeti, program esnasında şubelerin hazırla-
mış olduğu proje çalışma stantlarını gezerek 
değerlendirdi. Akabinde katılım sağlayan 
Dortmund-Derne, Essen-Katernberg, Gel-
senkirchen-Merkez, Hagen, Hamm-Herrin-
gen ve Hamm-Pelkum şubelerinin  beş daki-
kalık sunumları ile fuar devam etti.

Gelsenkirchen birinci
Gelsenkirchen- Merkez Tuğra Camii’n-

den Bernaz Sandıkçı’nın sunumu ve ekip 
arkadaşlarının “Düşler tahtası ile dinimi 
öğreniyorum” adlı proje çalışması birin-
ci oldu. 2-6 yaş okul öncesi çocuklara dinî 
değerlerimizi nasıl severek öğretebiliriz 
fikrinden yola çıkarak, hem evde ailelerin 
hem de okulda öğretmenlerin kolayca uy-
gulayabileceği bir hikâye anlatma tekniği 
ile proje geliştirildi. Bu yöntem ile çocuklar 
duyduklarını görebilecek, duyduklarına do-
kunabilecek ve hayal edip kendi hikâyelerini 
oluşturup anlatabileceklerdir. Eğlenirken 
öğrenen çocuklar için hedefleri, dinî değer-
lerimizi tanıtmak, duygularını ifade edebil-
melerini öğretmek ve sevdirerek bu güzel 
duyguları gönüllerine yerleştirmektir. 

İkinci gelen Dortmund-Derne Şubesi’n-
den ise “Sağlıklı evlilik” çalışmasını Hatice 
Yıldırım sundu. 16 yaş üzeri gençler için ha-
zırlanan çalışmada, sağlıklı evliliği etkileyen 
faktörlerden iletişim çağında iletişimsizlik 
sloganı ele alındı. Genç kızlarımızla birlik-
te “lapbook” çalışması yürütülerek dağıtım 
için el ilanları hazırlandı.

“Engelliyim, fakat aşabilirim” projesi ile 
Hagen Şubesi üçüncülüğü elde etti.  Pro-
jeyi sunan Kübra Öztürk Kılıç sunumunda 
görme engelliler ve işitme engellileri ele al-
dıklarını belirtti. Bu başlıklar doğrultusunda 
çeşitli metotlar üretildi: Braille Alfabesi ile 
İslam’ın şartları ve imanın şartları, keçe ile 
hazırlanan kabartmalı ve kokulu Elif-Bâ, ka-
bartmalı seccade, işaret dili ile imanın şart-
ları ve sesli hikâyeler.  “Engellilere yönelik 
eğitimler her şubemizde sunulması gerekir, 
çünkü hiçbir engel Allah’a kul olmaya engel 
değildir…” denildi. Ayrıca proje görevlileri 

“Hedefimiz, bu metotları geliştirip, şube-
mizde sunmak. Çünkü yıldızlar engel tanı-
maz. Engellilere yönelik çalışmalar sözlerde 
ve yazılarda kalmamalı, hepimiz fiilen işin 
içinde olmalıyız. Onların her ihtiyacına bü-
yük bir şevkle koşturmalıyız. Her alanda, 
bilhassa da dinî vecibelerini yerine getire-
bilme konularında onlara yardımcı olmalı, 
onlara değer vermeli ve sevgi göstermeliyiz, 
çünkü en büyük engel sevgisizliktir. Unut-
mayalım ki, hiç kimse görmek istemeyen 
biri kadar kör, duymak istemeyen biri kadar 
sağır değildir.” dedi. 

Fuar içerisinde ayrıca eğitim materyalle-
ri tanıtıldı. Bergkamen Eğitim Kurumu, İkra 
Hafızlık Kursu, İslami İlimler, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Kulübü stantlarında çalış-
malarını aktararak yeni kayıtlar aldı. Bölge 
Başkanı Abdullah Kodaman Yönetim Kuru-
lu heyeti ile fuarı ziyaret etti ve memnuni-
yetlerini dile getirdi. Kodaman idarecilere 
teşekkür ederek, hazırlanan çalışmaların 
ümmettin geleceği için faydalı çalışmalar ol-
duğunu belirtti. 

İkra Hafızlık Kursu talebelerinden 
Beyza Nur Eminoğlu, Lilav Habash ve Sev-
de Özen hıfz ettikleri ayetleri okudular . 
Bölge Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı 
Rümeysa Yalçın, alanındaki etkinlikleri 
aktararak gençleri bu çalışmalara davet 
etti. Mesleki Eğitim Kursu’nda, Betül Öz-
bay Hocahanım’ın verdiği Tashih-i Huruf  
ve Nurcan Demiryürek’in verdiği pedago-
ji derslerine, aktif katılımlarından dolayı 
dokuz eğitimciye belgeleri takdim edildi. 
Sonuçların açıklanmasından sonra, 2018 
Kur’ân-ı Kerîm Yarışması Bölge birincisi 
Nida Çalışkan kapanış tilaveti ile program 
tamamlandı.
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“100’den fazla ülkede muhtaçlara ulaşıyoruz.”
Hasene Bölge İnsani Yardım Çalışmaları Başkanları Toplantısı Norveç’te yapıldı.  Murat Kubat

TOPLANTI

Hasene Derneği’nin her üç ayda bir 
yaptığı İnsani Yardım Çalışmaları Başkan-
ları Toplantısı’nın 2018 yılı son toplantı-
sı Norveç’in Stavanger şehrinde yapıldı. 
Toplantıya Avrupa’nın farklı ülke ve bölge-
lerinin yanı sıra Türkiye’den de temsilciler 
katıldı.  Toplantı İslam Toplumu Millî 
Görüş (IGMG) Sosyal Hizmetler Başkan-
lığı ile birlikte icra edildi. Toplantıda se-

lamlama konuşması yapan ev sahibi IGMG 
Norveç Bölge Başkanı Mehmet Akdeniz, 
“Toplantının bölgemizde yapılmasından 
dolayı memnuniyetimi dile getirmeliyim. 
Hasene Derneği çok güzel hizmetlere 
imza atıyor. Sizler mazlum ve mağdurların 
sesi oluyorsunuz. Dünyanın bir ucundan 
başka bir ucuna yardımların ulaştırılması 
için gayret ediyorsunuz. Allah işlerinizi 

kolayşaltırsın.” diye konuştu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Hasene Derneği Genel Müdürü Mesud 
Gülbahar şunları söyledi: “Toplantımızı 
yaptığımız bir kuzey ülkesi Norveç’ten, 
güneyde İtalya’ya, batıda Amerika, Ka-
nada, Avustralya dahil, Almanya, Fransa, 
Türkiye, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, 
İngiltere, Balkanlar, Danimarka’da tem-
sil ediliyor, yardımseverlerin yardımları-
nı alarak dünyanın 100’den fazla ülke ve 
bölgesindeki muhtaçlara ulaştırıyoruz. 
Aldığımız yardımları emanet titizliği içe-
risinde yerlerine ulaştırıyoruz. Yardımları 
topladığımız Avrupa ülkelerinde oluşan 
insani yardım konusundaki mevcut ihti-
yaçlara da cevap vermeye çalışıyoruz. 

Hasene Derneği olarak yaptığımız gıda 
yardımı, acil yardım, kurban yardımları 
gibi çalışmalardan öte eğitim çalışmalarını 
daha da önemsiyoruz. Somali’deki Deniz-
cilik ve Balıkçılık okulumuzun 50 öğrenci-
si mezun oldu. 50 Somalili genç aldıkları 
eğitim ile, daha ileri seviyede eğitimlerini 
sürdürebilecek, ülkelerinin kalkınmasına 
katkıda bulunabilecek. Somali’deki oku-
lumuz ülke insanları için ticari noktalar-
da açılım sağlayacak anlamlı bir çalışma 
olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 
Pakistan’da  ilk ve ortaokul seviyesinde 

eğitim veren okulumuzda eğitim öğretim 
çalışmaları devam ediyor. Burkina Faso’da, 
başkente 160-170 km uzaklıkta bir oku-
lumuz var. Nijer’deki okulumuzun inşaa-
tı devam ediyor. IGMG Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı’nın girişimiyle başlatılan ‘Eğiti-
me araç ol’ kampanyası da eğitim nokta-
sında anlamlı bir destek sunuyor.”

Toplantıda yaptığı konuşmada niceliğe 
değil, niteliğe önem verilmesinin altını çi-
zen IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı Mus-
tafa Uyanık şunları söyledi: “Allah katın-
da değerimizi ne ile meşgul olduğumuza 
bakarak anlayabiliriz. Bilinçli bir yöneti-
ci, bağışçı, idareci nasıl olunur sorusuna 
kafa yormamız gerekiyor. Herşeyden önce 
bir aidiyetimizin olması gerekir. Aidiye-
ti olanın kimliği olur. Aidiyetin 4 ayağı 
vardır. Bunlar; duygu, dahil olma, içinde 
bulunma ve sahiplenmedir.” Toplantı-
da İnfak Kampanyası’nı anlatan Uyanık, 
kampanyanın aralık ayının 1’inde başlayıp, 
ocak ayı sonuna kadar süreceğini söyledi. 
IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı Uyanık, 
İnfak Kampanyası ile bölge sathında pro-
jelerin destekleneceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca birim proje ve kam-
panya sorumlularının sunumları gerçek-
leşti. Toplantı temsilcilerin dilek ve te-
mennisi ile nihayete erdi. 

Hasene partnerleri ile buluşuyor 
56 ülkeden 120’ye yakın Hasene partner kurum yetkilisi İstanbul’da bir araya geliyor.  Murat Kubat

PROGRAM

Hasene International Derneği bir-
çok kampanya ve projesiyle dünyanın 
100’den fazla ülke ve bölgesinde insani 
yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yap-
tığı çalışmalar ile milyonlarca ihtiyaç 
sahibine ulaşan Hasene farklı kıta, ülke 
ve bölgelerdeki yardım faaliyetlerini 

partner kurumlar yardımıyla yürütü-
yor. Hasene Derneği’nin organizesinde 
iki günlük bir programla, dernekle bir-
likte çalışan partner kurum yetkilileri 
bir araya geliyor. Birlikte çalışılan pro-
je ve kampanyalarda verimi artırmak, 
kurumlar arası iletişimi güçlendirmek 

maksadıyla tertip edilen Hasene Part-
ner Kurumları Buluşması programı 16-
17 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. Programa Afrika ve 
Asya kıtalarındaki toplam 56 ülkeden, 
80 partner kurumdan 120’ye yakın yöne-
ticinin katılımı öngörülüyor. Program-

da İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
Genel Başkanı Kemal Ergün, Hasene 
Genel Müdürü Mesud Gülbahar, Hase-
ne Türkiye Genel Müdürü Abdullah Er-
bay, 2011 – 2014 yılları arasında Somali 
Büyükelçiliği görevini yürütmüş olan 
Dr. Kani Torun’un konuşmaları olacak. 
Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi, eski Çad Büyü-
kelçisi, Afrika Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Kavas’ın “Afrika’da İnsani Yardım Faali-
yetleri: Türkiye Tecrübesi” başlıklı bir 
sunumu olacak. 

Programa dair konuşan Hasene Der-
neği Genel Müdürü Mesud Gülbahar 
şunları paylaştı: “Biz Hasene Derneği 
olarak çalışanlarımız, gönüllülerimiz, 
temsilcilerimiz ve partner kurumları-
mızla birlikte büyük bir aileyiz. Hep 
birlikte yardımların mazlum, mağdur 
ve muhtaçlara ulaştırılmasına aracılık 
ediyoruz. Hasene Partner Kurumlar Bu-
luşması programı birlikte çalıştığımız 
kurumlarla iletişim ve ilişkimizi daha 
güçlendirmek, birlikte yaptığımız orga-
nizelerdeki verimi artırmak, sahada ya-
şanan sıkıntıları minimize etmek mak-
sadıyla tertip edilen bir programdır. Bu 
programın diğer bir güzelliği ise farklı 
kıta ve ülkelerdeki partner kurum yet-
kililerinin birbirleriyle tanışmasına ve 
tecrübe paylaşımına vesile olacağıdır. 
Türkiye’nin buluşma noktası açısından 
merkezi konumu ve Türkiye’nin insani 
yardım konusundaki öncülüğü dikkate 
alınarak programın İstanbul’da olması-
nı kararlaştırdık.” 
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Hani şu bizim Gençlik 
Teşkilatı’nın Hilal ve 
Yıldız Hitabet Yarışma-
ları var ya, bu yarışma-

ların bir ilim hâline dönüşmesinin 
tarihinde bir “karga” var desek yalan 
söylememiş oluruz. Lakin aslında 
doğru da söylememiş sayılırız. He-
men telaşlanmayın hem yalan söy-
lememek ama hem de doğru söyle-
memek de ne demek oluyor ki? diye 
sorabilirsiniz. İşte bu, hitabet dediği-
miz sanatın bir tatlı cilvesidir. Önce 
bahse konu olan karganın hikâyesine 
bakalım. Vakta ki, Sicilya’da mahkeme 
önünde hâkim/leri ikna edebilecek 
derecede parayla adam yetiştiren iki 
kişi vardır. Bunlardan birincisi hoca 
ikincisi ise tilmiz (talebe)dir. Günün 
birinde uyanık tilmiz, hocası ile, ilk 
mahkemede davayı kazanacağına dair  
iddiaya girer. Ama mahkeme, mahke-
me olmadan sonuçlanmıştır. Tilmiz, 
ilk davayı kaybetmediği için hocasın-
dan iddianın karşılığı olarak parasını 
ister. Hoca da kazanılmamış bir dava 
için iddiayı kaybettiğini kabullen-
mez. Bunun üzerine hoca-tilmizin 
davası mahkemeye düşer. Hakimim 
kararındaki “Bozuk bir karganın, çü-
rük yumurtasının sonucu bu olur.” 
şeklindeki cümle de tartışmanın bo-
yutunu değiştirir.

Efendim, buradaki karga, İslam 
felsefe tarihinde Hatib el Ğurâb (Kar-
ga Hatip) olarak bilinen Sicilyalı Ko-
raks’tır ki, Koraks karga manasına 
gelmektedir. Mahkemede, gerçeği 
ortaya koymaktan ziyade mahkeme 
heyetini ikna etmeyi öğreten retoriği, 
yani hitabet sanatını parayla öğreten 
ilk kişi olması sebebiyle hitabet tari-
hinde yeri önemlidir ama adı, davalı 
olduğu öğrencisi Teisias ile birlikte 
anılır. İşte o tarihten beri hitabet, çe-
şitli yönleri ile bir ilim hâline dönüş-
müş, Roma’nın ünlü konsülü ve hati-
bi Marcus Tullius Cicero’nun senato 
konuşmaları ile zirveye çıkmıştır. Ki, 
Cicero’nun, Senatör Lucius Sergius 
Catilina’ya karşı hitabeti hitabet ta-
rihinde önde gelen konuşmalar ara-
sındadır. Ve ünlü filozof Sokrates’in 
kendisini idama mahkûm eden diva-
na karşı yaptığı savunmalar da hita-
bet tarihinin önde gelen konuşma-
larındandır. Lakin Sokrates, doğru 
konuşmayı, ikna etmeye tercih eder, 

ayrıca, bilginin satılmasına da karşı 
çıkardı. Onun için öğrencisi Eflatun, 
hitabet yerine diyalektiği, yani ger-
çeği bulmak için cedelleşmeyi tercih 
etmiş, onun talebesi Aristo ise reto-
rikaya yeni bir çehre kazandırmıştır. 
İslam felsefesinde de önemli bir yeri 
olan hitabet sanatı, Aristo vasıtasıyla 
aktarılmış, hitabete İslami hususiyet-
ler kazandırılmıştır.

Müslümanlar, bütün peygamber-
leri iyi bir hatip olarak bilirler. Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v.) hutbeleri 
ve nihayet veda haccındaki hutbesi 
bunların en meşhurudur. Aslında 
Efendimizin kendisi (s.a.v.) Cevâ-
miu’l Kelim’dir ki, manası, az söz ile 
çok söz söyleyebilen, en önemlisi de 
az söz söylediğinde, manasına uygun 
olarak çok şey anlaşılabilen demek-
tir. TDV İslam Ansiklopedisi’ne göre, 
İslami gelenekte bütün hutbe-
lere Allah’a hamd ile 
başlanır, hamd ile 

başlamayan hutbeye “betrâ’” (noksan, 
güdük) denilir, hutbelerin Kur’ân-ı 
Kerîm’den âyetler ve Hz. Peygamber’e 
salât ve selâmla süslenmesi istenir, 
böyle olmayan hutbelere de “şevhâ’” 
(çirkin, yakışıksız) adı verilirdi.

Hitabete retorika derlerdi ya, gel 
zaman git zaman, retorikanın yan 
kolları da oluştu, tabii olarak. Me-
selâ, polemik. Ve yine meselâ dema-
goji hep retorikanın etrafında dolaştı 
durdu. Dolayısıyla polemik ve dema-
goji birbirine zıt şeyler olsa da, insa-
noğlu bu ya, zıtları birleştirir, birle-
şenleri de ayırır.

Bu arada bir de diyalog vardır. Po-
lemik, demagoji ve diyalog da bir sa-
nattır. Polemikte, karşı taraftakinin 
görüşlerinin işe yaramadığını ortaya 
koyma vardır. Yani kendi görüşünün 
iyi veya kötü olması üzerinden değil, 
karşı tarafın berbatlığından hareket 

edilir. Demagojide ise doğru ya 
da yanlış olsun her şey bir-

birine karıştırılarak karşı taraftaki in-
san yenilgiye uğratılır. İşte bu yüzden 
her güzel konuşanın bir retorik (hita-
bet) sahibi olduğunu düşünüyorsanız 
yanılırsınız.

Zira hitabet, hakka, hakikate 
ulaşmak, ulaştırmak, hakkı ortaya 
koymak için en güzel, cümle ve keli-
melerle konuşmaktır. Anlatımın bir 
güzelliği, yani bediiyyatı vardır ki, bu 
bediiyyat hatip ile özdeşir. Böyle bir 
hatip konuyu beyan ederek açıklayıp 
izah eder, manasını ortaya koyar.

Üç kural…
İslam âlimleri hitabetin ki, bu söz-

lü şekilde olduğu gibi yazılı da olabilir, 
doğru olabilmesi için şu üç kurala dayalı 
olması gerektiğini söylerler. 

Meânî’ye uygunluk: Bunun manası, 
söylenen sözün, konuyla alakası belâ-
ğat kelimesinin manasına uygun olarak, 
açık seçik ve az kelime ile çok manaya 
işaret etmesi.

Beyân’a uygunluk: Bir konunun, bili-
nenin dışında, ama, gerçeği ile farklı bir 
uslupla açıklanması.

Bediiyyata uygunluk: Bir ifadenin, 
en güzel şekillerde ortaya konulması 
ve izah edilmesidir. Bütün bu sanatlar-
dan sonra, İslami hitabetin en önemli 
özelliği, muhtevasının İslami kurallara 
uygunluğudur. Mesela, polemik veya 
demagojiyi andıran, çarpıtmalara, kar-
şısındakini, hakikate uygun olmayacak 
şekilde vasıflandırmalara İslami hitabet-
te yer yoktur.

Şimdi hitabet diye bilinen retorik 
ilminin üç ana ögesine bakalım. Etos, 
her ne kadar doğrudan hatibi ilgilen-
dirse de, hatibin konuşmasını ahlak 
üzere sürdürmesidir. Patos, dinleyicinin 
duygularına hitap etmektir. Dinleyici-
nin duygularına esir olmak değil, onla-
rın duygularını coşturmaktır. Çünkü, 
sorunun sahibi dinleyicidir. Logos ise 
söylenilenlerin bizzat kendisi olsa da bu 
söylenilen şeyler, hatibin üslubuyla süs-
lenerek problemlere, sorunlara cevap 
vermektir.

Şimdi, Hilal ve Yıldız Hitabet ya-
rışmalarına katılan gençlerimizi tebrik 
etmemek elde değil. Hitabeti, sadece 
demagoji veya polemik zanneden günü-
müz hatiplerinden ne kadar da farklılar 
değil mi? Elbette ki farklı olacaklar. Zira 
onlar Millî Görüş talebeleri ve Millî Gö-
rüşce hitap ediyorlar.
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Köln 
 İskender Güngör

Köln Bölgesi’nde bulunan ve Deutz 
ilçesine bağlı İslam Kültür Derneği 
Açık Kapı Günü etkinliği düzenledi. 
Her yıl yapılan geleneksel çalışma-
ya  bu yıl caminin komşu ve sakinleri 
yine ilgi gösterdiler. Cemiyet Başkanı 
Selahattin Esenlik “Komşularımızla 
aramızdaki kaynaşmaya ve dostlu-
ğa vesile olan bu etkinlikleri yaklaşık 

son 15 yıldır yapıyoruz.” dedi. Esen-
lik, mahalle sakinleri ve komşuların 
Açık Kapı Günü’ne yoğun ilgi gös-
terdiklerini, cevap aradıkları sorulara 
dernek aracılığıyla cevap buldukları-
nı söyledi. Deutz İslam Kültür Derne-
ği’nin davetine yerel belediye, kilise 
ve okul yöneticileri ile ilçe spor der-
neklerinden temsilciler de iştirak etti. 

Lyon
 Bekir Yılmaz

Lyon Bölgesi Peage Şubesi Enderun 
Eğitim Merkezi çocuklar için ken-
di imkânları dâhilinde oyun parkuru 
açtı. Yaklaşık 5 yıldır hafta sonu ca-
mide eğitim hizmeti veren Enderun 
Eğitim Merkez’inde 250 kayıtlı öğ-
renci bulunuyor. Bu öğrencilerin 70’i 
3 ila 6 yaş arasında olup, ana sınıfla-
rında eğitim görüyorlar. Buradaki ço-
cuklara camiyi sevdirmek ve enerji-
lerini sağlıklı bir ortamda atabilmeleri 

için etkin olacak olan çocuk parkuru 
ile ilgili bilgi veren Enderun Eğitim 
Merkezi Müdürü Bekir Yılmaz şunları 
söyledi: “Bölgemiz gayrimüslim hal-
ka da hitap ediyor. Camilerimiz radi-
kalleşme alanları değil, sadece yaşlı 
amcaların vakit geçirdiği yerler de 
değil, aksine sevginin, eğlenmenin, 
hoşgörünün hâkim olduğu, çocukla-
rın doyasıya oynayarak ve eğlenerek 
eğitim görebilecekleri yerler.”

Württemberg
 Mehmet Mermer

Württemberg Bölgesi 28 Ekim’de 
Bölge ve Şube Yönetim Kurulu 
Toplantısı düzenledi. Toplantıda 
Bölge Başkanı Zeki Şeker’in açı-
lış konuşmasını müteakiben Bölge 
Teşkilatlanma Başkanı Aydın Gü-
ran, Bölge Eğitim Başkanı Rasim 
Gül, Bölge İrşad Başkanı Eyüp 
Esen ve Bölge Sosyal Hizmetler 

Başkanı Hamza Gül sunumlarını 
gerçekleştirdi. Genel Başkan Da-
nışmanı Muhammed Turhan ise 
başkanlara hitap etti. Konuşma-
sının sonunda Turhan Başkanlık 
Divanı kararını tebliğ ederek Würt-
temberg Bölgesi’nin bir dönem 
daha Zeki Şeker’in başkanlığında 
yönetileceğini söyledi. 

Ruhr-A
 Ümit Akça

Ruhr-A Bölgesi Bestwig Şube-
si’nde öğrencilere yönelik her 
yıl tatillerde iki grup hâlinde ya-
tılı eğitim kursları düzenleniyor. 
Kurslarla ilgili bilgi veren görev-
liler şunları söyledi: “Çocuklar, 
insanların en masum hâlidir; ço-
cuklar, yaşadıkları müddetçe iyi-
likler ve güzellikler hiç bitmeye-
cek demektir. Onlar kendilerine 
ait masum ışıkla kötülüklerin üze-
rini örtme gibi önemli bir etkiye 
sahipler. En mutlu zamanlarımız, 

en huzurlu anlarımız, arzularımı-
zın en saf olduğu dönem çocuk-
luğumuzdur. Bunları dikkate alıp 
şube olarak paskalya, sonbahar 
ve kış dönemlerinde iki ayrı grup 
hâlinde öğrencilerimize yönelik 
yatılı kurslar düzenliyoruz. Kurs-
larımızda birçok önemli hoca ve 
eğitmen görev yapıyor. Bu bağ-
lamda Eğitim Başkanı Zafer Yu-
suf’a, Salih Özbay hoca efendi 
ve idarecilerimize emeklerinden 
ötürü teşekkür ederim.” 

Hamburg
 Merve Uçar

Kadınlar Teşkilatı İrşad Birimi’nin 
öncülüğünde Mesleki Eğitim Kur-
su düzenlendi. Ehl-i sünnet anlayı-
şımız: Farklı dinî akımlar arasında 
Ehl-i sünnet itikadinin oluşumu ve 
anlayışı başlığı altında Hamburg 
Merkez Camii’nde yapılan seminer 
oldukça ilgi gördü. İki gün olarak 
düzenlenen seminerde önce Ehl-i 
sünnetin ne olduğu, ne olmadığı 
anlatılıp ardından ilk ayrılan fırka-
lardan olan Şia, Hariciler ardından 

da Mutezile fırkaları anlatıldı. Bu 
tür eski akımlara kısa değinildik-
ten sonra günümüz akımlarına da 
değinildi. Günümüz akımlardan 
Vahhabiler, Modernistler ve Hizbut 
Tahrir işlendi. 86 hoca hanınımın 
katılımıyla yapılan ders, Hizmet 
İçi egitim olarak  devam edecek. 
Seminerden önce Bölge Başkanı 
Mehmet Karaoğlu kısa bir selamla-
ma konuşması yaparak çalışmadan 
dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. 

Ruhr-A
 Ümit Akça

Ruhr-A Bölgesi Bestwig Şubesi her 
hafta cuma akşamları  Dar’ül Er-
kam Ev Sohbetleri düzenliyor. Son 
ev sohbeti ise Caner Öz’ün evinde 
gerçekleştirildi. Sohbetin Sorumlu-
su Muhammed Piştofoğlu ve soh-

beti veren Salih Özbay Hocaefendi 
cemaatin oldukça memnun kaldık-
larını belirterek bu tür sohbetlerin 
önemine dikkat çekerek Kur’an ve 
sünnetin hayatımızdaki yerinden 
bahsetti. 
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genç Hamburg
Bizler kahramanız! s. 26

GT
“Gün yıldızların günü!” s. 27

Değerli Hilal’lerimiz ve Yıldızlarımız,
Geçtiğimiz günlerde hem Hilal hem de 

Yıldız Hitabet Yarışmalarımızı Kadınlar 
Gençlik ve Gençlik Teşkilatı olarak icra 
ettik. Buraya katılım gösteren herkesten 
Allah razı olsun. Cesaret gösterip mikrofo-
nu eline alıp kardeşlerine hitap eden Hilal-
lerimizin ve Yıldızlarımızın her biri bizler 
için birinci. Allah Teâlâ hepsini muvaffak 
eylesin. Dereceye giren kardeşlerimizi bu 
vesile ile tebrik eder Cenâb-ı Hakk’tan ay-
dınlık bir yarın dilerim. 

Değerli kardeşlerim!
Hilal Hitabet Yarışmamıza paralel bir 

program olarak Geri Dönüşüm Proje Yarış-
mamız vardı. Burada 11 bölgemizden Hilal 
Kursu öğrencileri geri dönüşüm çalışmala-
rını tanıttı. Bu çalışmamızde “bilinçli insan 
ve bilinçli bir toplum” diyerek gençlerimize 
geri dönüşümün sünnet olduğunu göster-
mek istedik. Öte yandan gençlerimizin çev-
re duyarlılığı kazanmalarının yanı sıra çev-
redekilerinde buna katılmalarını sağladık. 
Birçok kardeşimizden farklı fikirler geldi. 
Bizler için hepsi birbirinden değerliydi. 
Ne var ki dereceye sadece 3 bölgemiz girdi. 
Yine bu vesile ile burada bütün kardeşleri-
mi, onlara yardımcı olan ablalarını tebrik 
ederim. Ayrıca projenin hazırlanmasında 
bu genç kardeşlerimize yardımcı olan ce-
maatimize de teşekkür ederim. Allah hep-
sinden razı olsun, bilinçli bir kul ve toplum 
olma yolunda ilerlemizi nasip eylesin.

Sevgili Gençler!
Bizler her zaman örnek olmalıyız. Çev-

remizdeki insanlar güzel ahlakımızdan yola 
çıkarak “Evet, bu Müslüman bir gençtir!” 
diyebilmeli. Bunun için de evvela Efendi-
mizin o güzel ahlakını kendimize örnek 
almalıyız. Peygamber Efendimizin hangi 
ortamda nasıl davrandığını iyi araştırmalı-
yız. Ehl-i sünnet yolundan gitmeliyiz. Tüm 
bunları yapabilmek içinde siyer-i Nebi’yi iyi 
bilmeliyiz. Gönlümüz sadece peygamber 
aşkıyla dolmasın, uygulamamızda ve ey-
lemlerimizde de bunu gösterelim. Efendi-
miz her yaptığında bir hikmetin olduğunu 
unutmayalım. Efendimiz bir bardak suyu 
üç yudumda içtiyse bizde suyumuzu üç yu-
dumda içelim. O kimse ile alay etmediyse, 
biz de etmeyelim. O kimseyi üzmediyse biz 
de üzmeyelim. O alçak gönüllü olduysa biz 
de alçak gönüllü olalım. Zengin fakir ayı-
rımı yapmadıysa biz de yapmayalım. Baş-
kalarına yük olmadıysa biz de yük olmaya-
lım. O gördüğü kusurları kimsenin yüzüne 
vurmadıysa biz de vurmayalım. Kimseden 
intikam almadıysa ve bağışlayıcı olduysa 
bizlerde onun gibi olalım. 

Selam ve dua ile…
Meryem Saral/ KGT Başkanı

Başkanımızdan mesaj var

Sözün gücüne inananlar yarıştı
Kadınlar Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim Birimi Hilal Hitabet Programını ve Geri Dönüşüm Proje Yarışması’nı Duis-
burg’da gerçekleştirdi.  Şüheda Gürbüz

KGT

Kadınlar Gençlik Teşkilatının Ortaöğre-
tim bünyesinde organize edilen Hilal Hitabet 
Yarışması 3 Kasım’da Almanya’nın Duis-
burg kentinde icra edildi. Avrupa’nın çeşitli 
bölgelerinden 755 genç kızın katıldığı salon 
programında bölgelerinde birinci seçilen Hi-
lal Kursu öğrencileri diğer bölge birincilerine 
karşı yarışmaya hak kazandı.

Programın ev sahipliğini yapan KGT Or-
taöğretim Başkanı Kübra Ertuğrul selamla-
ma konuşmasında misafirlere yoğun ilgi ve 
katılımdan dolayı teşekkür etti. “Biz istiyoruz 
ki hilallerimiz; can taşıyan bütün varlıklara 
merhamet hissiyle, çevreye karşı koruma 
duygusuyla ve insanlara karşı güzel söz ile 
yaklaşsınlar çünkü Hz. Süleyman’ın dedi-
ği gibi ‘Güzel sözler petekten damla damla 
sızan bala benzer, insanın ruhuna tat verir.’ 
Bizler teşkilatımızın şubelerinde, bölgelerin-
de, Genel Merkezimizde idareci ve eğitimci 
olarak sözlerimizi özenle seçerek insanla-
rın ruhlarına ve kalplerine dokunarak tebliğ 
etmeliyiz.” Ertuğrul yarışmacılara ithafen: 
‘’Kıymetli Hilalim elinden tutulması beklenen 
onlarca kardeşlerine umut olmalısın. Kimse 
olmazsa bile ‘Ben varım!’ diyerek bir hilal mi-
sali etrafını aydınlatmalısın.”

Yarışmaya teşrif eden kıymetli Genel 
Başkanı Kemal Ergün konuşmasında genç-
liğin önemine değinerek gençleri motive etti. 
Hitap etmenin önemine de değinen Ergün 
kürsüye çıkma cesareti gösteren ve konu-
şan her bir gencin aslında birinci olduğunu 
belirterek güzel ve seçilmiş sözlerin birçok 
kapıyı açtığının altını çizdi. Ergün ayrıca “Bi-
linçli İnsan, Bilinçli Toplum – Hayata kazan-
dır” başlığı altında aynı gün ve aynı salonda 
düzenlenen Geri Dönüşüm Yarışması’nın 
sergisini ziyaret ederek yarışmacılardan pro-
jeleri hakkında bilgi aldı. 

Programda konuşan KGT Başkanı Mer-
yem Saral ise hitabet sanatının ehemmiyeti-
ne şu sözler ile değindi: “Birileri tesir etmek 
için güzel sözler söyledi, namaza başladık. 
Birileri tesir etmek için güzel sözler söyledi, 
tesettüre girdik. Birileri tesir etmek için güzel 
sözler söyledi ve biz infak ettik, yardım ettik, 
mazlumlara dua ettik, ilim öğrendik, bununla 
ameller ettik, Allah’ı tespih ettik, şükretme-
yi öğrendik, İslam’ı yaşam biçimi edindik, 
Peygamberimize ve tüm peygamberlere 
inanmayı, iman hakikatleri ile donanmayı 
öğrendik. O birilerine güzel söz söylemeyi 
öğretenlerden Allah razı olsun. O birilerinin 
sözlerini tesirli kılan Rabbimize hamd olsun.” 
Saral, bir sözle umutsuzlara ümit, çaresizle-
re çare, ışıksız kalmışlara ışık, zihinlerde dü-
ğümlere çözüm, yüzlere tebessüm olunabil-
diğini hatırlattı. 

Hitabet Yarışması’nda 8 yarışmacı ara-
sında Viyana Bölgesi’nden Kevser Kara-
kuş’un sunduğu ve “Kıl beni ey Namaz!” 
başlığını taşıyan hitabet birinci oldu. Zeynep 
Nur Baytekin’in “Belki de konuşmak sus-
maktır” sunumuyla Ruhr-A Bölgesi ikinci 
oldu. Üçüncülüğü ise Beyza Gamze Ocak’ın 
“Rabbim ile muhabbetim” konulu sunumu ile 
Güney Bavyera Bölgesi aldı. 

Hitabet yarışmasına katılan bölgeler, ya-
rışmacılar ve konuları şöyleydi: Bremen’den 
Merve Güney: Davasının hilali bir genç. Han-
nover’den Zeynep Uçkun: Dünden bugüne 
KGT. Hessen’den Melisa-Sara Çimen: Sos-
yal medya ile imtihanım. Paris’den Merve 
Budak: İffet sahibi bir genç. Köln’den Ay-
şenur Uslu: Allah bana gençlerin yardımını 
lütfetti.

Sunuculuğu Hitabet Yarışması 2017 ya-
rışmacılarından Beyzanur Makar ve Emine 
Uçkun üstelenerek programı şu cümleler 

ile kapattılar: “Bugün kürsüleri hak için dol-
duranlar kazandı. Bugün söz bizden tesir 
Allah’tan diyenler kazandı. Bugün gayreti 
kendinden, hidayeti Rabbinden bekleyenler 
kazandı. Bugün Allah için yollara koyulan 
misafirler kazandı. Bugün Allah için hayırda 
yarışanlar kazandı.  Bugün sahnede parla-
yan hilaller kazandı.”

Proje yarışması
Hilal Hitabet Yarışması’na paralel ola-

rak “Hayata kazandır” adı altındaki Geri 
Dönüşüm Yarışması’na 11 bölge katıldı. 
Gençlerimizde sorumluluk bilincinin ve 
aynı zamanda faydalı işler üretme ve yap-
ma yeteneğinin gelişmesini hedefleyen bu 
çalışmada bölgelerimiz var olan kaynak-
lardan hayvanlara, çevreye, çocuklara ve 
yaşlılara kısaca toplumun tüm yaş grupla-
rına fayda sağlayacak bir ürün üretti. 

Jüri heyetinin değerlendirmeleri sonu-
cu birinciliği Hessen Bölgesi “Pet şişeden 
kuşlar için yemlik” ile elde ederken, ikin-
ciliği Berlin Bölgesi “Ana sınıfı ve hazırlık 
sınıfı eğitim materyalleri” üretimiyle kazan-
dı. Üçüncülüğü ise Düsseldorf Bölgesi var 
olan ürünler ile “El yapımı battaniye vb.” 
ürünler üreterek elde etti. Yarışmaya katı-
lım sağlayan diğer bölgeler ve geliştirdikleri 
konular ise şunlardı: Bremen Bölgesi eski 
alışveriş arabasından oturak, Hamburg 
Bölgesi camilerdeki gençlik odaları için 
masa, Hannover Bölgesi bisiklet tekerin-
den duvar saati, Güney Bavyera Bölgesi 
eski tavalardan duvar saati, Arlberg Böl-
gesi oyuncak çocuk sepeti, Rhein-Nec-
kar-Saar Bölgesi eski kıyafetlerden gençlik 
amblemli halı, Paris Bölgesi araba lastiğin-
den sandık/sehpa, Linz Bölgesi araba las-
tiğinden oturma köşesi. 
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Danimarka Bölgesi Gençlik Teşkilatı Or-
taöğretim Birimi Abi-Kardeş Kampı düzen-
leyerek kardeşleriyle güzel vakit geçirdi. Böl-
ge Gençlik Teşkilatında istişareler sonucu 
birim başkanı değişti. Eski Ortaöğretim Baş-
kanı Ebu Bekir İncikli, Bölge Teşkilatlanma 
Başkanlığına atanması sonucu komisyonun-
da Abi-Kardeş Sorumlusu olarak iki yıldır 
görev yapan Sami Onmaz’a görevini teslim 
etti.  Yeni göreve atanan Ortaöğretim Başka-
nı Sami Onmaz da başta komisyonundan ve 
şubelerden aldığı destekle birlikte Abi-Kar-
deş Kampının bölge kapsamında gerçekleş-
mesine vesile oldu. 

Üç gün boyunca dolu dolu geçen Abi-Kar-

deş Kampı’nda, eğitici ve sosyal faaliyetlerle 
beraberinde gençler ve abiler unutulmayacak 
günler yaşadılar. Toplamında yaklaşık 50 gen-
ce kapılarını açan Abi-Kardeş Kampı, mevcut 
olan gruplara daha fazla genç kazanılmasına 
yol açtı. Kamp hakkında bilgi veren Onmaz 
şunları söyledi: “Biz bu çalışmamız ile abi ve 
kardeşlerin güzel bir ortamda bir araya ge-
lerek kaynaşmalarını istedik. Hamd olsun 
kampımız çok güzel ve verimli geçti. Şunu 
söylemem gerekiyor: Danimarka Bölgesi sa-
dece Abi-Kardeş çalışmasıyla değil, aynı şekil-
de bölgede bulunan ve Müslüman kitlelerin 
yoğun olduğu okullar ile antlaşma yapıp fark-
lı projeleri hayata geçirmeyi hazırlanıyor.”

“Biriz, beraberiz ve kar-
deşiz.”
Danimarka Bölgesi Gençlik Teşkilatı Sonbahar Tatili’nde Abi-Kardeş Kampı’nda 
buluştu. Ayrıca birim içerisinde başkan değişikliğine de gidildi.   Muhammed Çimen

DANİMARKA

Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatı’nın öncü-
lüğünde bu yılın son Suffa Kampı, Alpes Böl-
gesi’ne bağlı şubelerden toplam 60 kişilik bir 
katılım ile Annecy Şubesinin ev sahipliğnde 
gerçekleşti. İki gün süren kampta gençlere 5 
ana konu üzerinde dersler sunuldu. Kampın 
açılışı gençler ile iki ayrı grup hâlinde buz 
pateni ve kapalı sahada futbol karşılaşmaları 
ile başladı. Bu vesile ile değişik illerden gelen 
gençler arasında kaynaşma ortamı oluştu-
ruldu. Daha sonra gençlerden oluşan karma 
gruplar hâlinde, 5 konu üzerinde çalıştaylar 
kuruldu. 

Büyük bir ilgi gören konuların sunumu 
sırası ile gençler tarafından yapıldı. Yapılan 

çalıştaylarda “Dinimize faydalı bir şekilde in-
terneti nasıl kullanabiliriz?”, “İnternetteki di-
nimizin yasakladığı davranışlar ve tehlikeler 
nelerdir”, Dinimize faydalı bir şekilde sosyal 
medyayı nasıl kullanabiliriz?”, “Sosyal med-
yada dinimizin yasakladığı davranışlar-tehli-
keler ve televizyonun faydaları ve tehlikeleri 
nelerdir?” gibi konu başlıkları işlenildi. 

İlk günün son dersi ise Bölge Gençlik 
Teşkilatı İrşad Başkanı Şambaz Öz ile Bölge 
Soysal Hizmetler Başkanı Mikail Tamtürk’ün 
ortaklaşa yaptıkları “Yardımlaşma” sunumla-
rı ile tamamlandı.

Programın ikinci günü cemaatle sabah na-
mazı programı ile başlayan programda Şube 
İmam Hatibi Adnan Dönmez tarafından Hz 
İkrime’nin hayatınından çıkarılaçak önemli 
başlıklar üzerinden başlanıldı. Akabinde Böl-
ge Eğitim Başkanı Cihat Yılmaz “Gencimizin 
ilim arayışı” adlı sunumu ile katılımcılara 
Fransa’da yaşayan Müslüman gençler olarak, 
ilim öğrenmenin ne kadar elzem olduğunu, 
güncel örnekler ve sahabe döneminden kesit-
ler sunarak tamamladı.

Son olarak ise Bölge Gençlik Teşkilatı Baş-
kanı Mustafa Pala programa iştirak edenlere 
“İslam’da şakalaşmanın adâbı” başlığı altında 
Müslüman bir gencin bulunduğu ortamlarda 
nasıl nükte etmesi gerektiğinin Efendimiz’in 
hayatından örnekler sunarak paylaştı.  

Gençlere internet ve sos-
yal medya adabı anlatıldı
Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatı Suffa Kampı’nda bir araya geldi.  Mustafa Pala

ALPES

Güney Bavyera Bölgesi KGT Ortaöğ-
retim Birimi 4. Yatılı Eğitim Semineri’ni 
bilinen adıyla YES çalışmasını 26-28 Ekim 
tarihleri arasında Peißenberg Şubesi’nde 
gerçekleştirdi. Teması “Sen ve Cennetin” 
olan Yatılı Eğitim Semineri’ne toplamda 
20 genç kız katıldı. Programın ilk gününde 
gençler ile tanışma oyunu oynandı. Ardın-
dan Bölge Eğitim Başkanı Esengül İçli ile 
“Cennete giden yollar” başlığı altında soh-
bet edildi.

Erding Şubesi KGT Başkanı Tuba Yıl-
dırımcı gençlere “Dost dediğimiz insanlar 
bizi Allah’a yakınlaştırır.” diyerek Allah’a 
giden yolun ne olduğunu anlattı. Yıldırım-
cı, “Anneler en büyük sırdaş ve yoldaştırlar. 
Efendimiz boşuna ‘Cennet annelerin ayağı-
nın altındadır.’ demiyor.” dedi.

Programın sonunda gençler annelerine 
heyecan ile belki yüzlerine diyemeyecekle-
ri konuları mektup hâlinde yazdılar ve eve 
gittiklerinde vereceklerine dair söz ver-
diler. Edebiyat Bölümü Ögrencisi Fatima 
Taşdemir, “Öğrencilerimize iman, ibadet, 
ilim, iffet ve ahlâk değerlerini öğreterek bu 
konuların başlığı altında onları koruyarak 
cennete giden yolumuzun kolaylaştırdığı-
mızın bilincini vermeye çalıştık. Cumartesi 
akşamı kızlarımızla Allah’ın 99 ismi olan 
Esma-ü Hüsnaları zikrederek huzurlu bir 
Manevi Gece yaşadık. Son gün öğrencile-
rimizle yaptığımız etkinlik ile kızlarımız 
evlerine bugünü hatırlayacakları bir hatıra 
ile dönmüş oldular. İki gün süren semineri-
mizden sonra annelerden güzel geri dönü-
şümler aldık.” dedi. 

“Cennet annelerin ayağının 
altındadır.”
Güney Bavyera Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğretim Birimi 
4. Yatılı Eğitim Semineri’ni gerçekleştirdi.  Serca Aydoğdu

GÜNEY BAVYERA

Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı Almanya’da ve Müslüman olmayan ül-
kelerde yaşayan kadınların sorunlarına ışık 
tutmak için bir salon programı düzenledi. 
Programın amacı Müslüman kadınların yaşa-
dıkları zorluklara karşı gösterdikleri mücade-
leleri ve kahramanlıkları göz önüne sermek. 
Ayrıca programın diğer amacı genç kızlara 
hayata tutunmayı göstermek, kendilerini ge-
liştirerek yaşadıkları topluma, ailesine ve di-
nine faydalı birer birey olmaya motive etmek. 

Programın birinci bölümünde kahraman 
nedir ve senin için kimdir sorusu soruldu 
ve bu konu hakkında Rümeysa Yıldız ve Elif 
Yıldırım’ın yaptığı sokak röportajı gösterildi. 
Akabinde Bölge Kadınlar Teşkilatı Başkanı 
Fatıma Günenç “Bizler kahramanız” başlıklı 
bir konuşma gerçekleştirerek gençlere kah-
ramanlığın nasıl olması gerektiğini anlattı. 
Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Meryem 
Saral ise kahramanlıkta öğrenilmeli temalı 

bir sunum gerçekleştirdi. Saral sunumunda 
asıl kahramanların kahraman olduklarını 
bilmediklerini ele aldı ve gerçek kahramanlık 
için hangi vasıflara sahip olunması gerektiği-
ni aktardı. 

Programda ayrıca bir panel de düzenledi. 
Panelde kimler kahramandır, kahramanlık-
larımız nelerdir, kahramanlık neden lazım-
dır gibi sorular masaya yatırıldı ve münazara 
edildi. Panel konuşmacılarının arasında Rey-
yan Tolgay, Melek Tek, Dr. Noah Abdel-Hady 
ve Roksana Şeyma Temiz yer aldı. 

Molalarda misafirler özel hazırlanmış 
olan stantları gezdi ve bilgi aldı. Programın 
ilerleyen vakitlerinde Neumünster Şubesi’n-
den Amira Cag ve Diala Sleiman kahraman-
lık ile ilgili iki şarkı söyledi. Akabinde Buket 
Okumuş ve Zehra Taşkın piano eşliğinde şiir 
gösterisi sundu. Programda ayrıca çekiliş ya-
pıldı. Çekilişte üçüncüye tablet, ikinciye uçak 
bileti ve birinciye umre hediye edildi. 

Bizler kahramanız!
Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı “Muslima Event’18” başlığı 
altında bir salon programı düzenledi.  Buket Okumuş

HAMBURG
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Gençlik Teşkilatı (GT) 3 Kasım tarihin-
de Bonn’da 9. Yıldız Hitabet Yarışması’nı 
gerçekleştirdi. IGMG GT Ortaöğretim baş-
kanlığının düzenlemiş olduğu programa 
13 yarışmacının yanı sıra 600 kişi katıldı. 
Sunuculuğunu 2017 Yıldız Hitabet birinci-
si Ekrem Çıbıkçı’nın yaptığı yarışma, 2018 
Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması 
birincisi Telhat Yeter’in okumuş olduğu 
Kur’an ile başladı. Ardından gerçekleşen 
bölgelerin yoklamasında bölgeler, tezahü-
ratlarıyla katılımcılara renkli anlar yaşattı. 
Daha sonra açılış konuşması için mikrofo-
na gelen GT Başkanı Ünal Ünalan, “Müs-
lüman bir topluluğun âlimlere ve bilim 
adamlarına ihtiyacı olduğu kadar güçlü 
hatiplere de ihtiyacı vardır. Bu bağlamda 
Yıldız Hitabet Yarışması gençlerimizin ilk 
hatiplik deneyimlerini yapabilmeleri için 
çok önemli bir platformdur. Bu vesileyle 
programın organizesinde ve yarışmacıları-
mızın hazırlanmasında emeği geçen tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi. 

Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ise 
“Âdemoğlu’nu diğer varlıklardan ayırt eden 
özelliklerin başında konuşmak ve düşün-
mek gelir. Hitabet ise bu düşüncelerin, 
bilginin ve duygunun dile gelmesidir. Hita-
bet, doğrunun, güzelin ve iyiliğin daha yay-
gınlaşması için kullanılıyorsa değer bulur. 
Bugün bu önemli olguyu gerçekleştirmek 
için bir aradayız. Geleceğimiz olan yıldız 
gençlerimizle birlikte olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yarışmaya Berlin, Bremen, Hannover, 
Ruhr-A, Köln, Hessen, Viyana, Arlberg, 
Linz, Belçika, Kuzey Hollanda, Lyon ve 
Doğu Fransa bölgeleri katıldı. Yarışmacılar, 
“Bir Genç, Binlerce Umut”, “Müslümanız 
ve Buralıyız!” ve “Modern Dünya-Modern 

“Gün yıldızların günü!”
Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim Birimi Yıldız Hitabet Yarışması’nı büyük bir katılım ile gerçekleştirdi.  Muhammed Şener

GT

Müslüman?” başlıklı konulardan birisini 
seçerek sunumlarını takdim etti. Birbirin-
den farklı tasarım ve tarzda yapılan su-
numlar için her yarışmacıya 10 dakikalık 
süre verildi. Çekişmeli geçen yarışmada 
değerlendirmeyi ise Murat İleri, İsmail 
Karadöl, Ammar Acarlıoğlu, Selçuk Çiçek 
ve Muhammet Haydar’dan oluşan ana jüri 
heyeti yaptı. Ayrıca her yarışmacı bölge-
den bir temsilcinin bulunduğu ikinci bir 
jüri heyeti tarafından da değerlendirildi.

Geceye yarışmacıların yanı sıra ezgi ve 
marşlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar 
yaşatan sanatçı Ammar Acarlıoğlu damga-
yı vurdu. Ayrıca katılımcılar IGMG mar-
şlarını seslendiren Acarlıoğlu’na ayakta 
eşlik etti.

Değerlendirmeler sonucu birincili-
ği Hannover Bölgesinden Yahya Elmas, 
ikinciliği Linz Bölgesinden Hasan Gülen 
ve üçüncülüğü Bremen Bölgesinden Enes 
Çalış elde etti. 

Neticelerin açıklanmasının ardından 
hediye töreni gerçekleşti. Program hak-
kında değerlendirmede bulunan GT Or-
taöğretim Başkanı Sezai Çakan şöyle dedi: 
“Yıldız Hitabet Yarışması son yıllarda ka-
litesini arttırmayı başarmıştır. Her yıl ar-
tan yarışmacı ve izleyici sayısıyla Gençlik 
Teşkilatımızın vazgeçilmez çalışmaların-
dan olmuştur. Ayrıca yarışmacı bölgeleri-
mizin her yıl yeni konsept ve tasarımlarla 
yarışmaya katılmaları gençliğimizdeki po-
tansiyeli ve kaliteyi bir kez daha göster-
mektedir. Özverili çalışmalarıyla katılım 
sağlayan ve yarışmaya iştirak eden bölge-
lerimize şahsım ve birimim adına teşekkür 
ediyorum. Programın oluşmasında emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da son-
suz şükranlarımı sunuyorum.”

Birinci: Yahya Elmas (Hannover)

İkinci: Hasan Gülen (Linz) Üçüncü: Enes Çalış (Bremen)

“Yanımda duran, beni eğiten,
destekleyen tüm kardeşlerime ve abi-

lerime gönülden teşekkür ediyorum. 
Allah’tan diğer çalışmalarda da nice ba-
şarılar bahşetmesini temenni ediyorum.” 

YAHYA ELMAS - HANNOVER

“2018 Yıldız Hitabet yarışmasında Hannover 
Bölgesi olarak yeniden birinciliği kazanma-
nın sevincini yaşamaktayız. Hannover Yıldız 
Gençlik Kursu olarak büyük çaba ve gayret ile 
hazırladığımız öğrencilerimizden Yahya Elmas 
kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Rabbim emeği geçen tüm abi ve 
kardeşlerimizden razı olsun.” BİLAL BİLGEN - 
IGMG HANNOVER YILDIZ GENÇLİK MÜDÜRÜ

“Öncelikle yüzlerce dinleyicinin 
önünde sunum yapmak gerçekten

 ayrı bir duyguydu. Biz yarışmacılar için 
de gerçekten kazanan önemli 

değildi. Yeni arkadaşlıklar, yeni kardeşlik-
ler edindik. Bu bizim için çok değerli.” 

HASAN GÜLEN - LİNZ 

“Yarışma vesilesiyle yeni arkadaşlarla tanıştık. 
Özellikle yarışma günü yapmış olduğumuz su-
numlar hakkında diğer yarışmacı arkadaşlarla 
fikir alışverişinde bulunduk. Çok güzel bir tec-
rübe oldu. Bir kez daha yarışmayı düzenleyen 
ve hazırlanmamda yardımcı olan tüm abilerime, 
kardeşlerime ve hasseten temsil etme fırsatı 
bulduğum bölgeme teşekkür ediyorum.” 
ENES ÇALIŞ - BREMEN
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Alpes 
M. Pala

Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatı 
Teşkilatlanma Başkanı Yasin Demirer, 
yapılan istişare sonucu Mustafa Yılmaz’ın 
Nantua Şubesi yeni Gençlik Başkanı 
olarak tayin edildiğini açıkladı. Bölge 
Gençlik Teşkilatı Başkanı Mustafa Pala’nın 
da bulunduğu istişarede iki senedir bu 
görevi üstlenen Sabri Ayyıldız’a ve ekibine 
gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür 
edilirken, yeni Şube Gençlik Teşkilatı 
Başkanına başarılar dilendi. Pala sözlerini 

Güney Hollanda
Mustafa Akalan

Güney Hollanda Bölgesi Gençlik Teşkilatı 
Birim Eğitim Toplantısı düzenledi. Furkan 
Gençlik ve Ar Gençliğin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantılara Hollanda ge-
nelindeki Şube Yönetim Kurullarından 
100’ü aşkın katılımcı iştirak etti. İlk top-
lantı Rotterdam İskender Paşa Camii’n-
de gerçekleştirildi. Buraya Randstad 
Şubeleri katıldı. İkinci gün ise toplantı 
Arnhem Ayasofya Camii’nde düzenlendi. 

şu şekilde tamamladı, “Bizler elimizdeki 
gençlik nimetinin kadrini bilmeliyiz. Dört 
kolla bağlı olduğumuz şubemizdeki 
çalışmalara sarılmalı ve topluma faydalı 
olmaya çalışmalıyız.” Şube Başkanı Bülent 
Ünlütürk ise geleceğin teminatı olan 
gençlerin bu mekânları doldurmaları asla 
yalnız bırakmamaları gerektiğini söylerken, 
yapacakları programlarda gençlerin 
yönetim olarak her zaman destekçisi 
olduklarını ifade etti.

Bu toplantıda da Brabant Şubesi’nden 
idareciler hazır bulundu. Şube idarecile-
rinin teşkilat çalışmalarını daha sağlıklı ve 
verimli yürütebilmeleri, kendi bölgelerin-
de daha etkin ve yetkin olabilmeleri için 
takip edilmesi gereken yolun değerlendi-
rildiği toplantıda Bölge Başkan Mehmet 
Erdoğan bir konuşma gerçekleştirerek 
gençlere önemli mesajlar verdi. Ardından 
eğitim çalışmalarına geçildi.

Kuzey Bavyera
Sara Akdağ

Kuzey Bavyera Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 3. Şube Başkanları 
Toplantısı’nı bölge binasında gerçekleştirdi. Programda Bölge KGT Başka-
nı Hülya Doğan katılımcıları selamladı ve şükranlarını dile getirdi. Akabinde 
Bölge KGT Elif Satır, Bölge KGT Kurumsal İletişim Başkanı Sümeyye Sap-
maz ve KGT Teşkilatlanma Başkanı Sedef Bilir ile Bölge KGT Üniversiteler 
Başkanı Şeyma Yerlikaya ve Bölge KGT Başkanı Hülya Doğan değerlen-
dirme konuşmaları yaparak birim sunumlarını gerçekleştirdi. Başkanların 
verdiği ortak mesaj gençlik çalışmalarının Allah rızası için yapılması ve top-
luma faydalı gençlik yetiştirmenin önemi oldu. 

Hannover
Derya Adanur

Hannover Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı İstanbul, Bursa, Ankara, 
Nevşehir ve Konya şehirlerine kültür gezisi düzenledi. Toplamda 20 ki-
şinin katıldığı programın amacı gençlere kültür ve tarihi tanıtmak ve de-
ğerlerimizi unutmamalarını sağlamaktı. Ayrıca bu gezi farklı şubelerden 
katılan gençlerin birbirleriyle kaynaşmasına ve arkadaşlık kurmalarına 
da vesile oldu. Toplamda 10 gün süren gezide gençler rehberler eşli-
ğinde camileri ve türbeleri gezip bunların tarihî yönü hakkında bilgi aldı. 
Ayrıca Yazar Muhammed Emin Yıldırım ve Mehmet Efe’nin sohbetle-
rine katılma imkânı bulan gençler onların nasihatlerinden faydalandı. 

Linz 
Emre Ergün Güngör

Linz Bölgesi Traun Şubesi Gençlik Teşkilatı lokal sohbeti gerçekleştirdi. Ayrıca 
bilgi yarışması düzenleyerek gençlerin kendilerini hem dinî anlamda hem de 
genel kültür anlamında geliştirmelerine imkân sağladı. Programda konuşan 
Şube Gençlik Teşkilatı Başkanı Fatih Odabaş ve Şube Ortaöğretim Başkan 
Yardımcısı Furkan Kukal birer sunum gerçekleştirerek gençlere nasihatlerde 
bulundu. 

Ruhr-A 
Sefa Akhoy

Ruhr-A Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Ortaöğ-
retim Birimi Meschede Şubesi’inde GT Orta-
öğretim Birim Başkanı Mustafa Albayram’ın 
öncülüğünde Suffa Kampı düzenledi. 12-16 
yaş arası toplam 32 gencin katıldığı programa 
4 abi de iştirak etti. Üç gün süren kampta ilk 
gün Styleislam şirketinin sahibi Melih Kesmen 
iki sınıfa ortak bir şekilde “Müslüman genç na-
sıl başarılı olabilir?” konulu bir ders verdi.Kar-

deşlik duygusunun yoğun olarak hissedildiği 
kampta ikinci günde gezi faaliyetleri ve toplu 
sohbet gerçekleştirildi. Bölge GT Başkanı Re-
sul Kale gençlere teşkilatın faaliyetlerini sundu 
ve bunların önemini anlattı.  Bölge GT Teşki-
latlanma Başkanı Samed Acar ise “Ümmetin 
Umudu Gençler” başlıklı bir sunum gerçekleş-
tirdi. Ruhr-A Hasene Bölge Temsilcisi Hasan 
Aydoğan ise Hasene Derneği’ni tanıttı. 


