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GENEL MERKEZ

“Ülke bazlı İslam tarifini 
reddediyoruz!”

KÜLTÜR VE SANAT

Ezanı okumak!

AİLE

İtaat mi vicdan mı?

HASENE 
HASENE PARTNER 
KURULUŞLAR TOP-
LANTISI İSTANBUL’DA
İCRA EDİLDİ

s. 20-21

Dünyanın pek çok bölgesinde yaptığı 
insani yardım çalışmalarıyla adından söz 
ettiren Hasene  International 52 ülkeden, 
73 kurumu temsilen 80 idarecinin katıldığı 
Partner Kuruluşlar Toplantısı’nda çalışma-
ların daha verimli hâle gelmesi için atıla-
bilecek adımlar konusunda fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Hasene Derneği Başkanı 
Mesud Gülbahar  toplantıda 1. Dünya Sa-
vaşı’nın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırla-
tarak, bundan sonraki yüzyılların insanlık 
için barış ve huzurla geçmesini temenni et-
tiklerini söyledi. Gülbahar “İnsanların göz-
yaşlarının ve kanlarının akıtıldığı, zoraki 
göç edilmeye zorlandığı bir yüzyıl olmasını 
istemiyoruz. Hep birlikte yaptığımız insani 
yardım çalışmaları ile insanlık adına iyilik 
ve güzelliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz.” 
dedi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün Ha-
sene partner kuruluş yetkililerine hitabın-
da İslam’ın yeryüzünde mazlum ve mağdur 
olan insanların gözetilmesi, korunması ve 
onlara el uzatılması noktasında emrettiği-
ni hatırlattı. Ergün “Mazlumun dini, dili, 
rengi ayrılmaz.” şeklinde konuştu.

T.C. Somali eski Büyükelçisi Dr. Kani 

İrşad Başkanlığı  Hatipler Koordinasyon 
Toplantısı’nda, Genel Merkez birimlerinin 
faaliyet ve hizmetleri hakkında bilgilendir-
me yapıldı. Bilgilendirmeleri, Teşkilatlan-
ma Başkanı Murat İleri ile birlikte, Eğitim 
Başkanı Dr. Abdulhalim İnam, İrşad Başkan 
Yardımcısı ve Fetva Hizmetleri Sorumlusu 
M. Hulusi Ünye ve Genel Sekreter Yardım-
cısı Murat Gümüş yaptı.

İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ise, toplan-
tının yapılış gayesi hakkında bilgi verdiği 
konuşmasında, cemaat ile yüzyüze birebir 
gelen hatiplerin Genel Merkez hizmet ve 

“İnsanlık adına iyilik ve güzelli-
ğe katkı sağlamak istiyoruz.”

“Din sosyal hayatta etkin ol-
mayınca, deizm yaygınlaşıyor.”

100’den fazla ülkede insani yardım çalışmaları yürüten Hasene  Inter-
national Derneği, partner kuruluş yetkilileri ile bir araya geldiği Hase-
ne Partner Kuruluşlar Toplantısı’nı  İstanbul’da gerçekleştirdi. 

IGMG İrşad Başkanlığı, Genel Merkez birimlerinin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerin yapıldığı Hatipler Koordinasyon Toplantısı’nı 20-21 
Kasım’da Elspeet’de gerçekleştirdi. 

HASENE INTERNATIONAL İRŞAD BAŞKANLIĞI

Torun ve T.C. Çad eski Büyükelçisi Prof. 
Dr. Ahmet Kavas’ın da katılarak tecrübele-
rini paylaştığı toplantı sonrasında genel bir 
değerlendirme yapan Hasene Derneği Baş-
kanı Mesud Gülbahar şunları paylaştı: “Asya 
ve Afrika ülkelerinde birlikte çalıştığımız 
partner kurum yetkilileri ile İstanbul’da ger-
çekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti. 
Çalışmalarımızdaki verimi artırmak, kaliteyi 
yükseltmek ve iletişimi daha da güçlendir-
mek maksadıyla yaptığımız toplantı amacı-
na ulaştı. Bu toplantı partner kurumlarımı-
zın birbirleri ile iletişim kurmasına ve bilgi 
alışverişinde bulunmasına da vesile oldu. 
Su kuyusu, yetim projeleri gibi çalışmalarda 
bilhassa, bağışçılarımıza karşı geri dönüş ko-
nusundaki sorumluluklarımızı yerine getir-
me noktasında yaşadığımız kimi sıkıntıları 
partner kurum yetkililerimizle görüştük ve 
çözüm yollarını aradık. Hukuki hassasiyet-
lerimizi de partner kurum yetkililerimize bu 
toplantıda hatırlattık. Partner kurumlarımız 
ülkelere gönderdiğimiz gözlemcilerimiz ara-
cılığı ile Hasene’yi tanıyor, biliyorlardı el-
bette. Bu toplantı ile partner kurumlarımız 
Hasene Derneği’ni daha da yakından tanıma 
fırsatı buldular. ”  s.20-21

faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi ol-
malarının önemine işaret etti. Genel Merkez 
birimlerinin bilgilendirmelerinden sonra, 
toplantıda, “Avrupa’da İslam’ın ve Müslü-
manların Dışlanması ve Nedenleri”, “Gele-
cekte Avrupa’da Müslümanları Neler Bek-
liyor?”, “Deizm ve Sebepleri”, “Almanya’da 
Katılım Bankacılığı” başlıklı seminerler de 
yer aldı. IGMG Din İstişare Kurulu Sekrete-
ri İlhan Bilgü, deizm ile ilgili verdiği semi-
nerde, deizmin, dinin sosyal hayatın dışına 
itilmesi sonrasında gelişmeye başladığını 
söyledi.  s. 7

Avrupa’nın Bilalleri yarıştı  s. 25

• Fıkıh Köşesi: Umreye Dair Sorular    s.12

• Hac ve umre hizmetinde yarım asırlık tecrübe    s.13

• “Umre Karınca Kadir ve Esma ile çok güzel.”    s.14 

• Kalbiyle görenlerin umresi: Ümmü Mektûm    s.15

Umre Özel

PARİS

İki güzel program 
bir arada

Paris Bölgesi Kadınlar Teşkilatı ve Eğitim Baş-
kanlığı 3. Eğitim Fuarı ve Hizmet İçi Eğitim 
Semineri düzenledi.

TEŞKİLATLANMA

“Ehl-i Tevhid, Allah ve İlah 
kavramını iyi bilmek zorundadır.”

Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri Öğretmenleri 
için düzenlediği eğitim seminerlerini 17 ve 18 
Kasım’da iki ayrı yerde gerçekleştirdi.

DANİMARKA

Gençler Ümmet Günleri’nde
bir araya geldi

Danimarka Bölgesi KGT ümmet bilincine 
dikkat çekmek için “Ümmet Günleri” başlığı 
altında bir program düzenledi.

 s.19 s.9  s.26BERLİN

Peygambere gönül verenlerin 
programı

Berlin Bölgesi 14. Âlemlere Rahmet Hz. Mu-
hammed ve Mâide-i Kur’an programını büyük 
bir katılım ile gerçekleştirdi.

 s.17



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 
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MİLLÎ GÖRÜŞ
HİZMETTE 

ÖNCÜ KURULUŞ

Umre ´18,

İSLAM 
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MİLLÎ GÖRÜŞ
Hizmette öncü kuruluş

TÜRKİYE’DEN YAKINLARINIZ İLE AYNI KAFİLEDE UMRE İMKÂNI
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UMRE
2019

İSLAM TOPLUMU 
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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Gençlik Teşkilatımız, Allah’a hamd u se-
nalar olsun ki “Avrupa Bilal’ini Arıyor” Ezan 
Okuma Yarışması’nı gerçekleştirdi. Yarışma-
da birinci olanları ve tüm katılanları özel-
likle tebrik ediyorum. Şehadetleri dinimizin 
temeli olan ezanın, Avrupa’da okunmasının 
manasının, kuru bir ses veya güzel okuma 
yarışması olmadığı ortadadır. Zira, Ezan 
İslam’ın bir sembolüdür, ezanı İlk okuyan 
Peygamber Efendimizin müezzini olan Hz. 
Bilâl-i Habeşi de kişiliği ile, kimliği ile bir 
semboldür. Bu yarışma ile, bir Müslüman’ın 
alabileceği rol modellerine bir örnek takdim 
etmek istiyoruz. Bizim için Bilâl ve ezan ha-
kikaten bir semboldür. Ezan, Rabbimiz ile 
bağımızın sembolü, Bilâl de Efendimizin 
ashabının sembolüdür. O bir köledir, ama 
Allah Resûlünün yanında önemli bir görev 
alan, Allah’a itaate çağrının memurudur. 
Tabiri caiz ise, aynı zamanda Efendimizin 
hazine işlerine bakan başvezirlerindendir. 
Fakat, özellikle, kendisine ırkçı bir yaklaşım 
sergileyen ve böylece câhiliyye hakareti ile 
hakarette bulunan Ebû Zer hazretlerini af-
fetmesindeki samimiyetinde ortaya koydu-
ğu gibi, sağlam bir Müslümandır. Hz. Ömer 
gibi Müslümanların önde gelenlerinin bile 
“Efendimiz” dediği Hz. Bilâl, bizim gençliği-
mizin de rol model alması gereken insanıdır. 
İşte, Ezan yarışmasının asıl hedefi, Bilâl gibi 
Bilâl’in yolcularını aramaktır.

Hz. Bilâl’in vazifelerinden biri yoksul-
ların gözetilip korunması ve ihtiyaçlarının 
giderilmesi vazifesiydi. Onun bu vazifesi, 
yaptığı yardımlarla her türlü övgüyü hak 
eden İslam Toplumu Millî Görüş cemaati-
nin de hassas olduğu bir vazifedir. Şimdi, 
önümüzde bir Yemen örneği durmaktadır. 
İnsanlığın sessiz kalması sebebiyle, bu ülke-
de insanlar savaş ve iç çatışmalar sebebiyle 
açlıkla mücadele etmektedir. Hasene derne-
ği zorluklarına rağmen Yemen’in mazlum ve 
mağdur insanları için bir yardım kampan-
yası başlatmış bulunmaktadır. Sizlerin bu 
kampanyayı da başarılı bir şekilde sonuçlan-
dıracağınızdan eminiz. Allah sizlerden razı 
olsun: Ne zaman bir Müslüman bir sıkıntıya 
düşse, ben ne yapabilirim diye can atarsınız. 
Böylesine, ülke, bölge, kavmiyet sınırı tanı-
madan insanlara hayırlı ve Müslümanları 
tek bir aile gören bu cemaat, aynı şuurun 
gelecek nesillere de aktarılabilmesi için, ce-
miyetlerimize ve Genel Merkezi’mize de üye 
olarak fiilen bu mensubiyetini pekiştirmek-
tedir. Onun için her bir şubemizde üyeleri-
mizin sayısı artmalıdır.

Selam ve dua ile
Kemal Ergün

Gündemden
İslam Cemaati’nde erken seçim  s. 4

Türkçe ve İslam dersi kaldırıldı  s. 4
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Mezarlıklara yapılan saldırı protesto edildi  s. 5
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İslam Cemaati’nde erken 
seçim
Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu olan Avusturya İslam 
Cemaati (IGGÖ) erken seçim kararı aldığını açıkladı. 8 Aralık’ta düzenlenme-
si beklenen seçimlerde IGGÖ Başkanı İbrahim Olgun’un görevi yeni yöneti-
me devretmesi bekleniyor. 

AVUSTURYA

Avusturya IGGÖ Şura Konseyi yöne-
timde değişikliğe neden olacak bir erken 
seçim kararı aldığını duyurdu. Oylamaya 
121 Şura Konseyi üyesinden 101’i katılırken, 
erken seçim kararı üçte ikilik oy çokluğuy-
la alındı. 8 Aralık 2018’de düzenlenmesi 
planlanan seçimlerde IGGÖ Şura Konseyi, 
Yüksek Konsey ve IGGÖ Başkanı İbrahim 
Olgun görevi yeni bir kadroya devredecek.

IGGÖ Şura Konseyi Başkanı Ümit Vu-
ral yaptığı açıklamada erken seçim kararı 
oylamasının olumlu bir atmosferde geç-
tiğini, IGGÖ içerisinde haziran ayında 
zaten bir reform süreci başlatıldığına dik-
kat çekerek şunları söyledi: “IGGÖ’nün iç 
tüzüğünün gözden geçirilmesi ve içinde 
yaşanan şartları yansıtan bir hâle gelme-
si için Anayasa Komisyonu kurmuştuk. 
Burada amacımız, IGGÖ’nün güçlü bir 
kurum olarak ayakta duracak bir yapıya 
sahip olmasıydı. Anayasa Komisyonu ça-
lışmalarına devam ederken, ikinci adım 

olarak bu süreçte kadro anlamında da de-
ğişikliğe gidilmesi kanaati hasıl oldu. Şura 
Konseyi ve mevcut yönetim, seçimlerin 
gerçekleştirileceği güne kadar görevini 
sürdürecek, ardından da yeni bir yönetime 
görevini devredecek.” 

IGGÖ Başkanı İbrahim Olgun ise ara-
lıkta yapılacak seçimlerde yeniden aday 
olmayacağını yerel bir gazeteye yaptığı 
açıklamada söyledi. Olgun ayrıca hayal 
kırıklığı yaşadığını, IGGÖ içindeki reform 
sürecini tamamlamak istediğini ve ancak 
ondan sonra yeni seçimlerin yapılması ge-
rektiğini savundu. 

Avusturya’da haziran ayında ÖVP-FPÖ 
hükûmeti tarafından yürürlüğe konulan 
cami kapatmaları Müslümanlar tarafın-
dan büyük tepkilere neden olmuştu. Ola-
yın arka planında camilerin kapatılmasına 
bizzat IGGÖ Başkanı İbrahim Olgun’un 
neden olduğu iddia edilmiş, Olgun ise 
bunu reddetmişti. 

Türkçe ve İslam dersi 
kaldırıldı
Yunanistan’da Batı Trakya’da Türkçe ve İslam derslerinin kaldırıldığı Resmî 
Gazete’de yayımlandı. 

BATI TRAKYA

Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyon 
(SİRİZA) hükûmeti Batı Trakya’da Türkçe 
ve İslam derslerinin azaltılmasını ve yeri-
ne Yunanca derslerin konmasını öngören 
kararı 12 Kasım tarihli Resmî Gazete’de 
yayımladı. Hükûmetin çıkardığı son ka-
nunla Batı Trakya’daki medreselerde lise 
son sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe 
dil dersi tamamen kaldırıldı. Yine ka-
rarda lise 1 ile lise 2 ve ayrıca ortaokul 
öğrencileri için ise Türkçe dersi haftada 
sadece 1 defa ve 45 dakikaya düşürüle-
rek yok denecek kadar aza indirildi. Ka-
rar “Trakya’daki Müslüman Medreselerin 
ders programı” başlığı altında, Yunanis-
tan Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakan-
lığı tarafından 5021 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlandı. 

Gümülcine Medrese-i Hayriye encü-
menleri ise Türkçeyi kaldıran hükûmeti 
bir yazılı açıklama ile kınadı. Batı Trak-
ya’daki medreselerin azınlık okulu ve va-

kıf statüsünün net olarak tescil edilmesi 
uyarısı yapılan açıklamada, hükûmetin 
müfredat programında Türkçe dersle-
rini azaltılmasının ise hiçbir şekilde ka-
bul edilemez olduğu belirtiliyor. Ayrıca 
hükûmetin Türkçe ve İslam karşıtı uy-
gulamasını “Tarihin hiçbir döneminde ve 
hiçbir memlekette din eğitiminin önüne 
geçilemediği” sözleriyle uyaran encü-
menler Batı Trakya’da azınlığa vakfedil-
miş olan tarihî Medrese-i Hayriye eğitim 
kurumuna, burada görev yapan azınlık 
öğretmenlerine ve okul encümenlerine 
danışmadan Türkçe derslerin azaltılması-
na yönelik alınan bu kararı ve bu karara 
imza atanları kınadıklarını ve protesto 
ettiklerini belirtti. Hükûmetin Türkçe ve 
İslam aleyhinde bu baskıcı kararına karşı 
her türlü demokratik hak arama mücade-
lesine devam edeceklerini belirten heyet 
bu konuda hiçbir yasal eylemden de çe-
kinmeyeceklerini açıkladılar. 

İslam karşıtları ve ırkçılar 
yine gündemde
Fransa’da Lille kentinde bir doktorun muayenehanesi 1,5 sene içerisinde 4. 
kez ırkçı saldırıya maruz kaldı. Saint-Quentin kentinde akaryakıt zamlarının 
protesto edildiği gösteride ise eylemcilerden bir grubun bir kadını başörtü-
sünü çıkarmaya zorladığının görüntüleri ortaya çıktı. 

FRANSA

Fransa’da Müslüman Doktor Abdelgha-
ni Amrane’nin muayenehanesine 18 ay içe-
risinde 4’üncü kez ırkçı saldırı düzenlendi. 
Belçika sınırındaki Lille kentinde meydan 
gelen olayda kimliği belirlenemeyen saldır-
ganlar doktorun özel muayenehanesinin 
önüne ırkçı ifadeler yazdı. Sabah işe gelen 
Amrane kapıda “Araplar dışarı” ifadelerini 
gördüğünü söyledi. Muayenehanesine 4.’cü 
kez böyle ırkçı bir saldırı olduğunu aktaran 
Amrane durumu ilk önce önemsemediğini, 
ancak saldırıların artarak devam ettiğini ve 
daha öncede iki kez muayenehanesinin so-
yulduğunu belirtiyor. Lille Belediye’sinden 
yapılan açıklamada ise Belediye Başkanı 
Martine Aubry’nin ırkçı eylemi en sert ifa-
delerle kınadığı belirtilerek Amrane’ye bir 
mektup gönderilip desteklerinin iletildiği 

aktarılıyor. 
Saint-Quentin kentinde ise akaryakıt 

zamlarının protesto edildiği gösteride bir 
grup eylemcinin başörtülü bir kadının ba-
şörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıktı. 
Kamu yayıncısı France Info’nun haberine 
göre akaryakıt zammı protestosunda “Sarı 
Yelekliler” adı altında örgütlenen eylem-
cilerden bir grup, aracının içinde bulunan 
kadına önce hakaret etti sonra da başörtü-
sünü çıkarmaya zorladı. Haberde durumu 
fark eden gösteri organizatörünün, saldırı-
da bulunan eylemcileri uyardığı ve onlara 
karşı çıktığı da belirtiliyor. Olaya şahit olan 
70 yaşındaki bir kadın ise “Hayat pahalılığı 
protestosuna evet ama insanlara saldırmak 
için gösteri yapılmaz.” ifadelerini kullana-
rak yapılanın doğru olmadığını ifade etti.

Başörtüsü yasağı tasarı-
sı kabul edildi
Avusturya’da uzun zamandır tartışmalara neden olan anaokullarında başör-
tüsü yasağı tasarısı kabul edildi. 

AVUSTURYA

Avusturya’daki anaokullarında ba-
şörtüsünün yasaklanmasını öngören 
tartışmalı yasa tasarısı, ulusal meclis-
te oy birliği ile kabul edildi. Yasaya göre 
anaokullarındaki çocuklar başörtüsü ta-
kamayacaklar. Ülke genelindeki bütün 
anaokullarında uygulanacak yasa 2021-
2022 eğitim yılına kadar geçerliliğini ko-
ruyacak. Yeni kabul edilen düzenlemeyle 
anaokulundaki çocuklara ayrıca değerler 
eğitimi de verilecek. Aşırı sağcı hükûmet 
anaokullarına yönelik başörtüsü yasağını 
yürürlüğe sokabilmek için eğitim alanın-
da merkezî yönetime oranla daha fazla 
söz sahibi olan eyalet yöneticileriyle uz-
laşmış, böylelikle yasağı meclise kadar ta-
şıyarak oylamaya sunmuştu. 

Ülkedeki Müslümanlar başta olmak 
üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 
gazeteci ve aktivist tarafından protesto 
edilen yasa tasarısının başörtüsü yasağın-
dan ziyade hükûmetin bu kararla ülkenin 
gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalıştığı 
iddia edilmişti. Anaokuluna giden çocuk-
ların zaten başörtüsü takma gibi bir duru-
munun olmayışı sebebiyle, hükûmetin bu 
yasak üzerinden popülizm yaptığı eleşti-
rilerine maruz kalmıştı. Ayrıca Avrupa’da 
Müslüman ve mülteci karşıtlığının mer-
kezi hâline gelen Avusturya’da geçtiğimiz 
yıl ekim ayında burka yasağı olarak da ad-
landırılan düzenlemeyle yüzün kamusal 
alanda tanınmayacak şekilde örtünmesi 
tamamen yasaklanmıştı. 
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Mezarlıklara yapılan saldırı protesto edildi
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Northeim kentinde kimliği belirsiz kişiler Müslüman mezarlığına boyalar ile saldırdı.

ALMANYA

Almanya’nın Northeim kentinde bu-
lunan Müslüman mezarları aşırı sağcı 
motiflerin hedefi oldu. Kimliği belirsiz 
kişiler bazı mezar taşlarına gamalı haç 
çizdi, bazı mezar taşlarını ise yerlerin-
den söktüler. Sabah saatlerinde iki me-
zarlık ziyaretçisi tarafından fark edilen 
saldırı hemen polise bildirildi. Polisin 
incelemesi sonucu toplamda 12 mezar 
taşına kırmızı renkli boya sürüldüğü ve 
gamalı haç işaretleri çizildiği belirlen-
di. Aynı zamanda Almanya’da yasaklı 
üç farklı sembolle de mezar taşları bo-

yandı. Bazı mezar taşlarında yazılı bu-
lunan isimlerin üzeri kırmızı boyalarla 
karalandı. Saldırı yaklaşık 1.300 avroluk 
maddi zarara sebep olmakla kalmayıp 
Almanya’daki İslam karşıtlığın ne denli 
tırmandığını da gözler önüne seriyor. 

Northeim-Osterode emniyetinin 
yaptığı açıklamada olay yerinde faillerin 
yakalanmasına dair detaylı bir inceleme-
nin yapıldığını belirtildi. Soruşturmayı 
yürüten yetkililer saldırıda sadece sağcı 
motivasyonun dikkate alınmadığı, so-
ruşturmanın daha geniş bir bakışla sür-

dürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, 
mezar taşlarına aşırı sağcı sembollerin 
yanı sıra aşırı sol organizasyonlara ait 
bir sembol de çizilmiş durumda. 

2011 yılında Müslümanların hizmeti-
ne açılan mezarlıkta 160 Müslüman için 
kabirler mevcut, şu an ise toplamda 18 
Müslüman defnedilmiş durumda. Ko-
nuyla ilgili konuşan Northeim Belediye 
Başkanı Simon Hartmann, faillerin hızlı 
bir şekilde bulunmasını umarak “Nort-
heim, tüm insanların yaşayabileceği bir 
şehir. Müslüman mezar alanı da Northe-
im şehir mezarlığının ayrılmaz bir parça-
sı.” şeklinde konuştu.

Olayı Federal Milletvekili Roy Kü-
hne’nin çağrısıyla protesto eden halk 
Northeim mezarlığında toplandı. Pro-
testoya diğer dinî cemaat mensupları, 
Müslüman kuruluşlar, siyasetçiler ve si-
vil toplum temsilcileri de katıldı. Protes-
toda 3 dakikalık saygı duruşunun ardın-
dan saldırı kınandı. Northeim Mezarlık 
Kültürü Çalışma Grubu’ndan Hans Har-
rer, bu tarz saldırıların entegrasyonla 
elde edilen kazanımlara zarar verdiğini 

söylerken, Müslüman mezarlarının açıl-
masında öncü olan Müfit Pürtelaş ise, 
Northeimlıları Müslüman komşularıyla 
daha fazla diyalog kurmaya çağırdı. Me-
zarlara çizilen işaretlerin büyük oranda 
temizlendiğini belirten Pürtelaş, “Benim 
için en korkuncu, saldırının ardından 
aileleri yakınlarının mezarı başında ağ-
larken görmekti.” ifadelerinde bulundu.

Müslüman mezarlarına yönelik sal-
dırılar 

2011 yılından beri Almanya’da basına 
yansıyan haberlere göre üç Müslüman 
mezar alanına saldırı gerçekleşti. Bunlar 
2011 yılında Bielefeld (Sennefriedhof), 
2017 yılında ise Aalen ve Stuttgart’taki 
Müslüman mezar alanlarına yönelikti. 
Basına yansıdığı kadarıyla 2004 yılın-
dan bu yana Almanya, Avusturya, İsviç-
re, Fransa ve Danimarka’da 20’den fazla 
Müslüman mezarlığı ve mezar alanına 
saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardan yal-
nızca 2006 yılında Fransa’daki Notre 
Dame de Lorette Mezarlığı’na yönelik 
saldırının iki faili bulunup bir yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

11 KASIM 14 KASIM

17 KASIM

Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki Denya 
köyünde kılmak istedikleri cuma na-
mazına izin vermeyen Birleşmiş Mil-
letler’in (BM) Kıbrıs’taki Barış Gücü 
notayla protesto edildi. Barış Gücü 
Sözcüsü Aleem Siddique, Denya’da 
planlanan ibadetin gerçekleşeme-
mesinden duyduğu üzüntüyü dile 
getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı 
ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Denya Kıbrıslı Türklerin 
ara bölgede kalan köylerindeki cami-
de cuma namazı kılmak istediklerini, 
BM Barış Gücü yetkililerine yazılı ola-
rak ilettiklerini ancak etkinliğin keyfî 
ve dayanağı olmayan gerekçelerle 
iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, 
“Yaşanan son örnekle adada görev 
yapan BM Barış Gücü’nün iki tarafa 
adil ve eşit davranmadığı bir kez daha 
ortaya çıktı. Ara bölgedeki etkinliğin 
yapılmasına 12 saat kala böylesi keyfî 
ve dayanağı olmayan gerekçelerle ip-
taline sebebiyet verilmesi Denya’nın 
Kıbrıslı Türk köylüleri üzerinde büyük 
bir hayal kırıklığı yaratmıştı.” ifadeleri 
kullanıldı.

Avusturya’da koalisyon hükûmetinin 
küçük ortağı aşırı sağcı Özgürlük 
Partisi’nin (FPÖ) sosyal medya he-
sabı üzerinden Müslüman ve Türk-
lere yönelik ırkçı bir paylaşım yaptı. 
2019’da yürürlüğe girecek yeni re-
simli sigorta kartlarına ilişkin bir vi-
deo hazırlayan aşırı sağcı parti, yeni 
kartların fotoğraflı olması nedeniyle 
sağlık sisteminde yasa dışı bir işle-
min yapılamayacağının anlatıldığı 
görselde Ali ve Mustafa isimlerini 
kullandı. Videoda açık bir şekilde ül-
kedeki belirli bir azınlık grup hedef 
alınarak ırkçı saldırıda bulunuldu. 
Sosyal medyada hızla yayılan vide-
oya çok sayıda Müslüman ve va-
tandaş tepki gösterirken birçok kişi 
paylaşımla ilgili suç duyurusunda 
bulundu. Tepkiler üzerine aşırı sağcı 
parti, ırkçı görseli bütün platformlar-
dan sildi. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de mülteci-
lere kapılarını açan ve evlerinde kalacak 
yer sağlayan 12 kişi “insan kaçakçılığı 
ve suç örgütlerine destek olmak” suç-
laması ile hâkim karşısına çıktı. Suçla-

maların odağında iki gazeteci, bir sosyal 
danışman ve mültecilerin toplu hâlde 
bulunduğu parklarda gönüllü çalışan ki-
şiler bulunuyor. Belçika’da kaçak olarak 
kalan bir mülteciyi kapılarını açan bir kişi 

11 ay önce gözaltına alındı. Gerekçe ola-
rak mülteciye yemek vermek ve kalacak 
yer sağlamak gösterildi. Yardımsever 
kişilerin avukatları ise olayı anlamakta 
zorlandıklarını, sadece savaşlardan ka-

çan insanlara yardımcı olunmaya çalışıl-
dığını belirtiyor. Belçika’nın Mülteci ve 
Göçten Sorumlu Bakanı Theo Francken 
mültecilere yönelik sert politikaları ile 
tanınıyor. 

11 KASIM
İsveç’in Karlskrona kentinde Müs-
lümanlara hakaret eden aşırı sağcı 
İsveç Demokratlar Partisi’nden Bele-
diye Başkan Yardımcısı  Christopher 
Larsson hakkında “nefret suçu” kap-
samında soruşturma başlatıldı. Lars-
son, Karlskrona Belediyesi’nin geçen 
yıl bir camide beş vakit hoparlörle 
ezan okunmasına izin verilmesine 
tepki göstermiş ve partisinin sosyal 

medyadaki sayfasından “Karlskrona 
semalarında okunan ezandan ‘Alla-
huekber’ şeklinde gökyüzüne dağılan 
sesler, İslamcıların kendilerini pat-
latırken bağırdıkları şekilde yankıla-
nacak.” yazmıştı. Sosyal Demokrat 
Parti Milletvekili Magnus Manham-
mar ise Larsson’a tepki göstermiş 
ve hakkında suç duyurusunda bulun-
muştu.
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İNSANLIĞIN UNUTULDUĞU YER

YEMEN
Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’nun Aden körfezine kıyısı 
olan Yemen kuzeyden Suudi Arabistan, doğudan Uman 
ile komşu olan bir ülkedir. Bâbülmendep Boğazı ile Afrika 
kıtasından ayrılır. Dünyada nüfusu en hızlı artan ülkeler 
arasında yer alan Yemen’de halkın tahminî yüzde 70’ini 
Sünniler, yüzde 30’unu Şiiler oluşturmaktadır. Yaklaşık 
30 milyon nüfusa sahip olan Yemen’de 2014 yılında Husi 
milisleri ve müttefiklerinin ülkede silah zoruyla hâkimiyeti 
sağlaması ve başkent Sana’da meşru hükûmete darbe 
yapmasıyla şiddet sarmalına girildi. Ayrıca Suudi Ara-
bistan öncülüğündeki koalisyonun da meşru hükûmeti 
yeniden tesis etmek için Husilere yönelik Mart 2015’te 
operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim günden güne 
arttı. Dört yıldır ülke genelinde süren savaş ve iç çatışma 
Yemen’in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine 
getirdi. Bu yıkımın sivil halka olan yansımaları, Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından da ifade edildiği üzere “dünyanın 
en büyük insani felaketi” şeklinde kendini gösteriyor. 
Şu an Yemen’de yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 22 
milyon. Acil yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı ise ne-
redeyse 10 milyonu buluyor. Temel sağlık hizmetlerine 
ihtiyaç duyanların sayısı 15 milyon civarında. Ülke içinde 
göç hâlinde olan insan sayısı yaklaşık 3 milyon. 

Ülkedeki sorunlardan en büyüğü şu an insani yardımların 
çatışma bölgelerine ulaşmaması. Ayrıca ülkeye hava ve 
deniz yolu ambargoları nedeniyle temel tıbbi destek mal-
zemelerine erişimin sağlanamaması da büyük bir sorun 
teşkil ediyor. Ülkede temiz suya erişimi olmayanların 

sayısı neredeyse ülke 
nüfusunun yarısı. 

Yemenliler savaş ve iç 
çatışmaların yanı sıra 
salgın hastalıklar ile de 
boğuşmak zorunda. 
Takriben 900 bin kolera 
vakasında ölenlerin sayısı 2 binlerde. Her on dakikada bir 
çocuk maalesef yetersiz beslenmeden, solunum yolu enfek-
siyonlardan ve ishalden dolayı hayatını kaybediyor. Ülkede 
yetersiz beslenmeden ötürü sorun yaşayan çocuk sayısı 
2 milyona yaklaşırken insani yardıma ihtiyaç duyan çocuk 
sayısı 11 milyonu geçiyor. Uluslararası yardım örgütü Save 
the Children (Çocukları Koruyun) Yemen’de 3 yıldır süren 
savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş 
altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı.

SAYILARLA YEMEN KRİZİ
Yardıma ihtiyaç duyanlar: 22 MiLYON
Acil yardıma ihtiyaç duyanlar: 9,8 MiLYON
Temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar: 14,8 MiLYON
Temiz suya erişimi olmayanlar: 16 MiLYON
Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk: 1,8 MiLYON
İnsani yardıma ihtiyaç duyan çocuk: 11,3 MiLYON
Akut derecede yetersiz beslenen çocuklar: 400 BiN
Koleraya yakalanan çocuklar: İlk verilere göre 884 BiN 

Sonraki veriler 154 BiN 527 

Son 18 ay içerisinde kolera vakası: 1,1 MiLYON
Koleradan ölenler: 2 BiN 184
2015 Mart’tan günümüze kadar yapılan hava saldırıları: 18 BiN

Çatışmalar nedeniyle ölenler: 15 BiN civarında 

(50 BiN olarak da iddia ediliyor)

Savaştan dolayı yaralananlar: 88 BiN
Kayıp olarak kayıtlara geçenler: 70 BiN
İç göç hâlindeki insanlar: 2,9 MiLYON
Hasarlı okul: 2 BiN 500 CiVARI
Kullanılamaz hâle gelen okul: 1600
Hasar gören sağlık tesisleri: 274
Hasar gören camiler: 917
Hasar gören üniversiteler: 147
Hasar gören medya kurumları: 36
Zarar gören tarım alanları: 2 BiN 960

Kaynak: İnsamer/Yemen Raporu



camia | 30 Kasım 2018 Genel Merkezimizden 7|

“Toplumsal sorunlara, hikmet ve medeniyet 
perspektifinden bakılmalıdır.”
İrşad Başkanlığı 20-21 Kasım’daki Hatipler Koordinasyon Toplantısı’nda hatiplere Genel Merkez birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
  İlhan Bilgü

İRŞAD BAŞKANLIĞI

İslam Toplumu Millî Görüş Hatipler 
Koordinasyon Toplantısı Hollanda’nın 
Elspeet kasabasında yapıldı. İki gün sü-
ren koordinasyon toplantısında, Genel 
Merkez birimlerinin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmelerin 
yanı sıra, “Avrupa’da İslam’ın ve Müslü-
manların Dışlanması ve Nedenleri”, “Gele-
cekte Avrupa’da Müslümanları Neler Bek-
liyor?”, “Deizm ve Sebepleri”, “Almanya’da 
Katılım Bankacılığı” konularında 4 ayrı 
seminer de  takdim edildi.

Avrupa’da İslam’ın ve Müslümanla-
rın Dışlanması ve Nedenleri, Gelecekte 
Avrupa’da Müslümanları Neler Bekliyor? 
başlıklı seminerleri Sabahattin Zaim Üni-
versitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır verdi. Deizm 
ve Sebepleri seminerini ise IGMG Din İsti-
şare Kurulu Sekreteri İlhan Bilgü, Alman-
ya’da Katılım Bankacılığı seminerini de İs-
lam Bankacılığı Danışmanı Uğurlu Soylu 
sundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, hatiplerin 
birebir cemaatle buluşmaları, her hafta 
sonu mutlaka bir bölge veya şubede cema-
at ile bir araya gelmeleri, dolayısı ile Genel 
Merkez hizmet ve faaliyetleri hakkında 
detaylı bilgi sahibi olmaları gerektiğine 
işaret etti. “Onun için, bu toplantılarda 
birinci olarak, genel Merkez birimleri ne-
ler yapıyor sorusuna cevap vermek, soru-
larınızı ve önerilerinizi almak istiyoruz.” 
diyen Yalınkılıç ayrıca bu toplantı ile aynı 
zamanda birer ilahiyatçı olan hatiplerin 
de Avrupa’da İslam ve Müslümanlarla ilgi-
li meselelerde mutlaka bilgi sahibi olma-
larının önemine dikkat çekti. Yalınkılıç 
bunun için toplantıda ele alınan çeşitli 
konulardaki seminerlerle Müslümanların 
meseleleri hakkında fikir alış verişinde 
bulunulacağını söyledi.

Celil Yalınkılıç’ın açılış konuşmasını 
müteakiben Genel Merkez birimlerinin, 
faaliyete ve hizmetlerinin tanıtımı yapıldı. 
Teşkilatlanma Başkanlığının bilgilendir-
mesini birim Başkanı  Murat İleri yaptı. 
Murat ileri, her yerde mutlaka teşkilatlan-
manın önemine dikkat çektikten sonra, 
aidiyet ve mensubiyet bağlarının güçlen-
mesi için de üyelik üzerinde durulmasını 
istedi.

Eğitim Başkanlığı ile ilgili bilgilendir-
meyi de birim başkanı Dr. Abdulhalim 
İnam yaptı. Eğitim alanında hem kurum 
hem müfredat hem de yetişmiş kalifiye 
eleman bakımından önemli yere gelindiği-
ne işaret eden İnam, bu kurumların daha 

çok tanıtılmasını istedi.
İrşad Başkan Yardımcısı ve Fetva Hiz-

metleri Sorumlusu M. Hulusi Ünye ise İr-
şad Başkanlığı’nın hizmetlerine değindi. 
Teşkilata bağlı kurumlarda yetişen genç 
imamların görevlendirilmesinin başladığı-
na dikkat çeken Ünye, Erkam Sohbetleri-
nin mutlaka programlı bir şekilde sürdü-
rülmesini istedi.

Almanya’da devlet ile Müslümanlar 
arasındaki ilişki bağlamında Alman İslam 
Konferansı hakkında bilgi veren Genel 
Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş de, di-
ğer Avrupa ülkelerindeki gelişmelerle ilgili 
olarak da bilgi paylaşımında bulundu.

Avrupa’da Müslümanların dışlanması
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özcan Hıdır “Avrupa’da İslam’ın ve Müs-
lümanların Dışlanması ve Nedenleri” baş-
lıklı seminerinde özellikle iki sorunun 
cevabını aramaya çalıştı. Bu sorular, “Av-
rupa’da temelde/özünde İslam mı dışlanı-
yor yoksa Müslümanlar mı?”, “Batı-Avru-
pa hangi İslam’ı veya hangi Müslüman’ı 
dışlıyor?” şeklindeydi. Bu soruları çeşitli 
olayları tahlil ederek cevaplayan Prof. Dr. 
Özcan Hıdır, Müslümanların Avrupa top-
lumlarımda dışlanmasının hem içsel hem 
de dışsal sebepleri de olduğunu açıkladı.

İçsel sebepler arasında, Müslümanların 
içerisinde yaşadıkları konteksi tanıma-
ma ve topluma yeterince katılamama ol-
duğunu söyleyen Hıdır şöyle devam etti: 
“Konteksi tanımamak, bu ülkelerin norm-
larını, değerlerini, örflerini tanımamaktır. 
Öte yandan, Müslümanlar ‘öncelikler’ ve 
ehem-mühim dengesini tayinde büyük sı-
kıntılar yaşamaktadır. Toplumsal katılım-
da genelde bir çekingenlik var. Burada da 
başlıca üç tezahür var: Bunlar, ya radikal 
reddediş (tamamen dışlanma, gettolaş-
ma), ya aşırı liberal tarzda kabul (erime), 
ya da sentezci bakış. Bu üç tezahür içinde  
en makul olanı sentezci bir yaklaşımdır. 
Ama soru ve sorun bu sentezi nasıl yapa-
cağız? şeklinde gelişmektedir. Bu sentezci 
tutumu, Hz. Peygamber’in özellikle Me-
dine’deki hâkim toplumdaki tutumundan 
hareketle geliştirmek mümkün olabilecek-
tir. Hikmetle muamele ve hikmetle konuş-
ma, sabiteler ile değişkenlerin açıkça ve 
iyice tespit edilmesi, mekasıd, tebliğ-tem-
sil, ‘ed-Din’- ‘ed-tedeyyün’, maslahatlar ve 
zaruretlerin belirginleştirilmesi, öteki ile 
ilişkinin neliği-niteliği, hak ve sorumlu-
luklar arasında denge kurmak önemlidir.”

Müslümanların dışlanmasının dışsal 

sebepleri arasında İslam karşıtlığı veya 
ırkçı/kültürel ırkçı bakışın ilk sırada yer 
aldığını ifade eden Hıdır bu konuda şunla-
rı söyledi: “İslam’ın baştan beri vahye da-
yanan bir din olarak algılanmaması İslam’a 
bakışı şekillendirmiştir. Bu bakış açısına 
göre, İslam’ı aşağılayıcı olarak, İsmaili-
lik-Hacerilik ve Sarezenler tanımlamaları 
kullanılmıştır. İsmaililik bir sapıklık ola-
rak algılanmış, sonuç olarak da Batı’da İs-
lam’a kültüralist bakış gelişmiştir. Kültü-
rel ırkçı bakışın temel kodları, etiketleme, 
medeniyete sadece Avrupa-Batı merkezci 
bakmadır. Cihadist, radikal, fundemanta-
list, ılımlı gibi etiketlemelerle sınırlar çi-
zilmek istenmiştir.”

İkinci seminerin konusu olan Ge-
lecekte Avrupa’da Müslümanları Neler 
Bekliyor? sorusuna ise önce, “Geleceği 
bilemeyiz; ancak hâlihazırdaki durum ve 
elde mevcut verilerle geleceğe dair olum-
lu-olumsuz ve içsel-dışsal anlamda bir ön-
görüde bulunabiliriz.” cevabı ile başlayan 
Özcan Hıdır, her şeyden önce iyi bir “imaj 
restorasyonu” zaruretine işaret etti ve şöy-
le devam etti:

“Müslümanların söylem ile eylem-a-
melleri arasının gittikçe açılıyor olması bu 
çalışmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca, kimlik 
erozyonu veya kaybı ve ‘koruyucu kalkan/
elbise’lerden yoksunluk da önemli bir fak-
tördür. Koruyucu elbise arasında, ibadet-
ler, cemaatleşme-sosyalleşme, örf-anane-
lere bağlılık da etkendir.

Bütün toplumları ilgilendiren konular 
hakkında mesela, Bilim-teknoloji, global-
leşme ve içiçelik, sivil toplum ve insan 

hakları, krizler ve çatışmalar, ekolojik 
problemler, uluslararası suçlar gibi alan-
larda ne düşündüğümüz, ne yapabilece-
ğimizi ortaya koymak üzerinde mutlaka 
dürülmesi gereken problemler arasında 
yer almaktadır. Elbette ki bizim buradaki 
temel ilkemiz, bilgi, hikmet ve medeniyet 
perspektifinden bakmak ilkesidir. Çünkü, 
biz bu sorunlara doğru cevaplar verebilmiş 
köklü bir medeniyete ve kültüre sahibiz.”

Din toplumsal hayatın dışına atıldı
“Deizm ve Sebepleri” konusundaki 

seminerinde İlhan Bilgü önce, deizm ta-
nımlamasını yaptı. Deizme yönelişin pek 
çok sebebi olmakla birlikte, bu konuda 
bilimsel araştırmalar yetersiz olsa da, asıl 
sorunun dinin artık insanların hayatını 
yönlendirememesini gösterdi.

“Burada asıl sorun dinin toplumsal ola-
rak yaşanmamasıdır.” diyen Bilgü şöyle 
devam etti: “Evde, ailede ve toplumda dinî 
ameller yok, ameller olmayınca, dinî de-
ğerlerin bir manası kalmıyor. Çünkü, nasıl 
ki adalet, helâl ve haram, ahlaklı olmanın 
manası ortadan kalkıyorsa, ibadetsizlik de 
artıyor. Böylece din, toplumsal ve kişisel 
hayattan uzakta tutuluyor. İnsanlar artık, 
modernizmin getirdiği hayata iman eder-
cesine yaşar hâle geldi. Zevk almadığı, lez-
zet duymadığı bir şey yaşamak istemiyor, 
sıkıntıya, darlığa dayanamıyor. Hesap ver-
meye razı olmuyor. Kariyer/iş/meslek sa-
hibi olma hastalığına, yani, rızk endişesine 
sahipler. Ve kesinlikle şükretmeme hasta-
lığından muzdaripler. Bu yüzden dinden 
uzak yaşamayı tercih ediyorlar.”
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“Ülke bazlı İslam tarifini reddediyoruz!”
IGMG Bölge Başkanları Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Ergün, Avrupa’da sadece, Müslümanların inanç merkezli olarak zorda kalmadığını, sina-
goglara veya diğer ibadet yerlerine karşı da saldırılar yapıldığını söyledi.   İlhan Bilgü

BBT

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Ge-
nel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa ülkelerin-
de sürekli olarak gündemde tutulan ülke 
bazlı İslam ve Müslüman tariflerini kabul 
etmediklerini açıkladı. “Müslümanlar, dinî 
mensubiyet anlamında kendilerini hiç bir 
ülke ile tarif edemez. Bunun için, her türlü 
ülke bazlı bir İslam ve Müslüman tarifini 
reddediyoruz.” diyen Genel Başkan Ergün, 
Peygamberimizin Müslüman’ı, cinsiyet ve 
milliyetlerin üzerinde bir üst kimlikle tarif 
ettiğini, ve “Türk İslam’ı, Arap İslam’ı, Boş-
nak İslam’ı ne kadar ucube ise Alman ya da 
Fransız İslam’ı da o kadar ucubedir.” açıkla-
masında bulundu.

Bu tanımlamalarda karşı çıktıkları ko-
nunun Almanya ya da Fransa gibi ülke, ya 
da bu ülkelerin insanları değil, İslam’ın bir 
milletle sınırlı olarak tanımlanması olduğu-
nu dile getiren Kemal Ergün, Alman, Fran-
sız, Hollanda İslam’ı gibi bir İslam yaşamalı, 
böyle bir anlayışa gelmelisiniz şeklindeki 
bir dayatma yapılmasına karşı çıktıklarını 
dile getirdi. “Geçmişte biz bunu Türkiye’de 
Türk-İslam sentezi şeklindeki bir dayatma 
ile görmüştük. Bu İslam anlayışına o zaman 
nasıl karşı çıkmış isek şimdi de aynı şekil-
de çıkıyoruz diyen Ergün şöyle devam etti: 
“İslam, İslam’dır, bütün yerel kimliklerin 
üzerindedir. Bizim itirazımızın temeli bu-
dur. Zira, İslam dinine aidiyetimizin temeli 
bizzat İslam’ın kendisidir. Ancak, bununla 
birlikte, bu konudaki tüm tartışmaları bir 
analizden geçirerek neden karşı çıktığımızı 
kamuoyu ile paylaşmak durumundayız.”

Irkçılık ve ayrımcılık yaygınlaşıyor
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün Avru-

pa’da, özelde Müslümanlara genelde de tüm 
azınlık toplumlara karşı bir çığ kütlesinin 
yuvarlanması gibi, ırkçı ve ayrımcı hareket-
lerin arttığına dikkat çektiği konuşmasında 
Avrupa’da artık ırkçılığın bu ülkelerin temel 
sorunu hâline geldiğini söyledi. Ergün şöyle 
devam etti: “Maalesef, ırkçı parti ve grup-
ların İslam karşıtı söylemlerinin artık Mer-
kez partilerin de söylemi hâline geldiğini, 
dolayısıyla oy kaygısıyla bir çok meseleye 
tevessül ettiklerine şahit oluyoruz. Merkez 
partilerin de bu duruma düşmesi, tüm ül-
kede Müslümanlara yönelik bakışı çok ciddî 
anlamda değiştirdi. Ruhsatlardan yeni bina-
ların alımına, okulların açılmasına çok bü-
yük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Almanya’da 
bazı eyaletlerde devlet anlaşmalarının don-
durulması, bu bağlamda Württemberg eya-
letinde olduğu gibi Müslümanlara, Müslü-
manların etkin olmayacağı, hiç bir cemaatle 
bağlantılı olmayan üyelerin temsil edeceği 

larla da Allah rızası için ortak bir platform 
oluşturmak durumundayız.”

Rol modeller
Bölge Başkanları Toplantısında Üniver-

siteliler Başkanlığının UNIDAY programı-
nı da değerlendiren Kemal Ergün, gençler 
ve yeni nesillerimizin için rol modellerinin 
olmayışının kimlik problemlerini daha da 
derinleştirdiğini bunun için UNIDAY prog-
ramlarının yeni ve farklı bir şekilde organize 
edileceğini açıkladı. Kur’an yarışmalarının, 
burada yetişen genç imamların icazetleri-
nin bir tören hâlinde verilmesi ve Hafızlık 
müesseselerimizin tanıtımı gibi hizmetlerin 
rol modeller oluşturmaya yönelik olduğunu 
söyleyen Ergün şunları söyledi: “Sizlerden 
bu genç imamlarımıza sahip çıkmanızı, on-
ları korumanızı, kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmanızı, yetişip olgunlaşmaları 
için yol göstermenizi istiyorum. Bu mey-
veler bizim tarafından sahiplenmezse daha 
olgunlaşmadan çürüyecektir. Bölgelerimiz, 
şubelerimiz bu genç imamlarla ilgili olarak 
çok hassas davranmalı, ihtiyaçları, sıkıntı-
ları birebir takip edilmeli, tecrübe kazan-
maları ve bazı eksikliklerinin giderilmesi 
konusunda özel bir gayret sarf edilmesi ge-
rekmektedir.”

Teşkilat programlarına önem vermek
Genel Başkan Ergün, Gençlik ve Kadınlar 

Gençlik Teşkilatımızın düzenlediği “Ehl-i 
Sünnet Buluşmaları” programlarına da dik-
kat çektiği konuşmasında, özellikle gençli-
ği hedef alan birtakım grupların etkilerine 
karşı bizim geleneksel Ehl-i sünnet anlayı-
şımızın ortaya konulduğu bu programların, 
mutlaka etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 
gerektiğini ve bunlardan olan Önden Gi-
denler Programlarının mutlaka yapılmasını 
istedi. “Bu sene yeni isimler ilave ettik. Me-
selâ Nurettin Topçu bunlardan birisidir.” 
diyen Ergün büyük camilerimizde yapılan 
bu programların büyük bir salon programı 
ile de gerçekleştirebileceğini ancak, mut-
laka öngörülen zaman diliminde yapılması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Aynı şekilde, “Ev Sohbetleri”, yani Er-
kam Sohbetleri programlarının tüm şube-
lerde eksiksiz gerçekleştirilmesini isteyen 
Ergün, bu konuda titizlik gösteren bölge ve 
şubelerin var olduğunu belirterek kendile-
rini tebrik etti ve Genel Merkez’in yılda bir 
yaptığı Erkam Sohbetleri Halka Sorumluları 
Toplantısına da mutlaka katılınmasını iste-
di. Ergün, “Bugüne kadar 150’yi aşan sohbet 
konumuz yazıldı. Şube, şube hatta mahalle 
mahalle bu sohbetlerimizi gerçekleştirilme-

bir çatı kuruluşu oluşturulması girişimleri, 
Müslümanların gelenekleri ile âdeta dalga 
geçen bu çalışmaları görüyoruz. Hollanda, 
Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri, Fran-
sa ve İsviçre’de İslam düşmanı söylemlerin 
parlamentoda yavaş yavaş konuşulduğunu, 
önergelerle Müslümanların köşeye sıkıştı-
rılmak istendiğini görüyoruz. Avusturya’da 
cami kapatmalarına izin veren İslam yasası. 
Fransa’da Macron’un Fransız Müslümanlığı, 
Almanya’da Alman Müslümanlığı gibi söz-
lerin artık teoriden pratiğe dönüştürmeye 
çalışıldığını görüyoruz.”

Bu gelişmelere karşı duyarlı olunma-
sını isteyen Genel Başkan Ergün, Kadın-
lar Teşkilatının “Çeşitliliği Destekle, Sen 
de Değiştirebilirsin” mottosu ile Marva 
Al-Sherbini’nin mahkemede öldürülmesi-
ne ve ayrımcılığa karşı dikkat çekmek için 
Hamburg ve Köln’de bu toplumların da du-
yarlılığını artırmak istediği programlara da 
dikkat çekti. Toplum ile ilişkilerin hep canlı 
tutulmasını da isteyen Ergün, bu tür ayrım-
cılıkla mücadele için tanıtım ve duyarlılık 
aktivitelerinin bütün ülkelerde yapılmasını 
ve 2019 çalışma takvimlerinde yer alması 
gerektiğine işaret etti. Ayrıca, “Aslında bu 
coğrafyada sadece Müslümanların inanç 
merkezli olarak zorda kaldığını söylemek 
de yanlıştır.” ifadesini kullanan Ergün, 
“Bunun için, baskı gören tüm inanç grup-
ları ile birlikte mücadele etmeliyiz. Bugün 
sinagoglara veya diğer ibadet yerlerine kar-
şı da saldırılar yapılıyor. Bu konuda ortak 
çalışmalar yapmalıyız.” dedi.

Ümmet ile canlı ilişki
Genel Başkan Ergün, İslam Toplumu 

Millî Görüş’ün Türkiye kökenli olmayan 
Müslümanlar ile de irtibatını daha da can-
lı  tutmasını istediği konuşmasında şöyle 
devam etti: “Camisi olmadığı hâlde bizim 
camimizde toplantı yapmak isteyen, ço-
cuklarına, ailelerine dersler vermek isteyen 
Boşnak, Bulgar, Arnavut, Arap, Doğu Tür-
kistanlı, Afrikalı, Surinamlı, Suriyeli sayı-
sını siz çoğaltın, İslam ümmetinin bütün 
mensuplarına hizmet ve gönül kapımızı 
açtık, açık tutacağız. Bu kardeşlerimizle de 
çok ciddi iletişimimiz, işbirliğimiz olmalı, 
onların sorunlarına birinci derecede değer 
veren biz olmalıyız. Onlar da gelsin, kendi 
çocuklarının eğitimini yapabilecekleri yer 
gösterelim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. 
Ümmetin derdini çeken bir yapılanma olan 
bu teşkilat, diğer tüm Müslümanların da 
hizmetindedir. Onlarla bir araya gelerek 
beraber çalışacağız, Müslümanların sorun-
ları ile beraber ilgileneceğiz. O Müslüman-

liyiz. Zira, biz insanların gönüllerine hitap 
etmek durumundayız.” dedi.

Cemaat olarak, idareciler olarak karşı-
lıklı ev ziyaretleri yapılmasının da önemine 
değinen Ergün, “Birbirimizi ailece ziyaret 
ederek, birbirimizin gönlünü alacağız. Kom-
şularımızı da ailece ziyaret etmeliyiz.” de-
diği konuşmasında camilerin önemine bir 
kez daha vurgu yaptı: “Camilerimiz bizim 
en büyük sığınağımızdır. Cami, Müslüman’ı 
toplumun merkezinde tutan bir merkezdir. 
Tüketim toplumunda, ferdiyetçileşmiş bir 
toplumda kişiyi toplumun içinde tutacak 
en büyük merkez camidir. Onun için yeni 
yeni camileri açmalıyız ve camilerimizi daha 
fonksiyonel hâle getirmeliyiz. Evet, cami aç-
mak pahalı bir iş. Ama, biz gayret edeceğiz, 
mücadele edeceğiz. Yeni camileri, yeni şube-
leri, yeni eğitim merkezlerini, yeni iletişim 
merkezlerini daha fazla açacağız.”

Genel Sekreter Bekir Altaş da, Müslü-
manları doğrudan etkileyen ve etkileyecek 
olan gelişmelere dair yaptığı değerlendirme-
de, Avusturya’da değiştirilen İslam yasası ile 
cami kapatmaların önünün açıldığını hatır-
lattı, şimdi de, Fransa’da dinî kuruluşların 
kontrolünü kolaylaştıran 1905 laiklik yasa-
sının değiştirilmesinin söz konusu olduğu-
nu söyledi. Daha önce Almanya, Hollanda 
ve Avusturya’da radikallikle mücadele ve 
İslami kuruluşların finansmanı adı altında 
gündeme getirilen kısıtlamaların şimdi de 
Fransa’da yapılabileceğini bildiren Bekir Al-
taş şunları söyledi: “Tasarıya göre, Fransa’da 
dinî dernekler, dernekler yasası kapsamın-
dan çıkarılacak, laiklik yasası kapsamına 
alınacak. İlk etapta olumlu bir gelişme ola-
rak görülse de valiliklerin dinî dernekleri 
kontrol etmelerine imkân vermesi söz ko-
nusu olacak. Valilikler dinî kuruluşlara ka-
lite onayı verecekler. 5 yılda yapılacak olan 
konsüllerde dinî ve mali kurallara uymayan 
derneklerin, kamu güvenliğini tehdit gerek-
çesi ile Anayasa ile güvence altına alınan öz-
gürlüklere aykırı davrandıkları gerekçesi ile 
o derneklere valilik onayının verilmeyeceği 
belirtiliyor.”

Almanya’da da İslami kuruluşlarla ilgi-
li olarak eyaletlerde önemli gelişmeler ol-
duğunu da hatırlatan Bekir Altaş,  Baden 
Württtemberg eyaletinde İslam din dersleri 
çerçevesinde Müslümanların ortak bir yapı 
oluşturamadıkları iddiası ile eyalet hükûme-
tinin kendisinin bir çatı kuruluşu oluştura-
cağını söyledi. “Bu eyaletin Yeşiller tarafın-
dan yönetilmesi de ilginçtir.” diyen Altaş, 
oluşturulacak olan kuruluşa itibar edilme-
yeceğini, cemaatlerin ortak imzası ile bir ra-
por ile hükûmete sunduklarını bildirdi.
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“Ehl-i Tevhid, Allah ve İlah kavramını iyi bilmek 
zorundadır.”
İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatlanma Başkanlığı, Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri Öğretmenleri için düzenlediği eğitim seminerlerini 17 ve 18 Kasım’da 
iki ayrı yerde gerçekleştirdi.  Haber: İlhan Bilgü, İlknur Küçük Fotoğraf: Ali Atik

TEŞKİLATLANMA

Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri (TİES) 
Öğretmenleri Eğitim Seminerlerinin ilki, 
Freiburg bölgesinde, ikincisi ise Köln’de Ge-
nel Merkez’de yapıldı. 

Konuyla ilgli bilgi veren Teşkilatlanma 
Başkanlığından Mehmet Şenel “Toplam 12 
dersten meydana gelen TİES Dersleri Böl-
gelerimizden gelen TİES Öğretmenlerinin 
eğitimi amacı ile yapılmış olup, öğretmen-
lerimiz de bu dersleri bölgelerde idareci ve 
üyelere vereceklerdir. Buraya Ana Teşkilat-
tan, Kadınlar, Gençlik ve Kadınlar Gençlik 
Teşkilatlarından öğretmen adayları katıldı-
lar. Bu dersler teşkilat mensuplarının bilinç-
lenmesi için yapılan temel dersler olup bu 
şekilde teşkilat mensuplarının gelişmelere, 
dünya olaylarına daha geniş bir perspektif-
ten bakmalarını sağlamış olacağız.” dedi.

Toplam 12 dersten; Temel Esaslar, Teş-
kilat Yapımız, Hizmetlerimiz, Teşkilatçının 
Önündeki Engeller ve Çözüm yolları olmak 
üzere 4 ders eğitimci hocalar tarafından ve-
rildi.

Eğitim Seminerleri, Gençlik Teşkilatı 
Başkanı Ünal Ünalan’ın sunduğu “Temel 

Esaslar” başlıklı seminer ile başladı. Frei-
burg’da Mehmet Ateş, Genel Merkez’de ise 
Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri “Teşkilat 
Yapımız” başlıklı seminerleri aktardı. Bu su-
numları müteakiben de yine Ünal Ünalan 
teşkilatın verdiği hizmetleri anlatan “Hiz-
metlerimiz” seminerini verdi.

Eğitim Başkanı Abdulhalim İnam ve Baş-
kan Yardımcısı Ramazan Başlık tarafından 
sunulan “Teşkilatçının Önündeki Engeller 
ve Çözüm Yolları” adlı seminer sonrasında 
ise Genel Başkanımız Kemal Ergün bir de-
ğerlendirme konuşması yaptı.

Genel Başkan Kemal Ergün yaptığı ko-
nuşmada, teşkilat mensuplarının, hem teş-
kilat görevlerinde hem de özel hayatlarında 
bu teşkilata yakışır şekilde davranması ge-
rektiğine işaret etti ve özellikle sosyal med-
yada başka insanlarla, siyasal tartışmalara 
ve polemiklere girmemesinin zaruretine 
değindi.

“Bizim işimizin özeti adanmışlıktır. İs-
lam’a, Müslümanlara adanmışlıktır, bu.” di-
yen Ergün, adanmışlığın karşılığının ise Al-
lah’ın rızası olduğunu söyledi. Seminerlere 

katılan TİES öğretmenlerini tebrik eden 
ve konuşmasının ardından birer sertifika 
veren Ergün konuşmasında özellikle Ehl-i 
Tevhid mensuplarının özelliklerini anlattı 
ve bu arada Allah ile ilah kavramlarının ma-
nasının iyi kavranılması gerektiği üzerinde 
durdu.

“İlah kelimesinin  dört manası vardır.” 
diyen Ergün bu manaları şöyle açıkladı:1. 
Rızası alınacak makam. Biz kimin rızası-
nı almaya çalışıyoruz?  Allah’ın rızasını mı 
yoksa başka birinin mi? Rızası alınacak 
kişi ya da makam diye kimin rızasını dik-
kate aldığımızı bir düşünelim. 2. Kulluk 
yapılacak ve yardım dilenecek kişi. Şimdi-
lerde biz, putçuluğu sadece câhiliyye dö-
nemindeki putlardan sayıyoruz. Ama mo-
dern çağın da çok putu var. 3- İstenilecek 
şeyin kendisinden istenilen kişi demektir. 
Allah’ın yerine bir kişiyi, bir kabir veya 
türbeyi koyması buna örnektir. 4- Hüküm 
ancak Allah’ındır demektir. Allah her şeye 
kadirdir ve istediğini yapan demektir.

Ehl-i Tevhid la ilahe illalah Muhamme-
dun Resûlullah diyen insanlardır. Anacak 

Allah ve ilah kavramına yükledikleri ma-
nayı bilemezlerse, modern şekliyle yeni 
ilahlar türetirlerse Allah onlarla birlikte 
olmaz.

Allah’ın bize kendini tarif ettiği gibi, 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İslam’ı bize ta-
rif ve öğrettiği gibi, mutedil ve ölçülü ve 
özellikle hikmete mebni bir dille insanlara 
ulaşmalıyız.”

TİES dersleri ile ilgili değerlendirme 
yapan Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri 
şunları ifade etti: “TİES derslerimizle ca-
miamız genelinde hedef, davranış ve anla-
yış birliği ve bunların neticesinde söylem 
ve eylem birliği sağlanmış olur. Tüm bun-
lar düzenli disiplinli bir şekilde teşkilat 
çatısı altında olursa bir düzen oluşur ve 
kurumsallaşır ve bu yapı gelecek nesill-
ler aktarılmış olur. Teşkilat; gayesi Allah 
rızası olan, hedefi tüm insanlığın saadeti 
olan, bir yetki sistemi içerisinde bir ara-
ya gelmiş planlı programlı şekilde çalışan 
şuurlu insanlardan oluşur. Yapımız Genel 
Merkez, bölge ve şube olmak üzere 3 temel 
ayak üzere kuruludur. Bu bağlamda yapı-
mız şeffaftır ve bir sistem dâhilinde kad-
rolarımız oluşturulur, prensipler ve yarım 
asırlık tecrübe ile çalışmalar yürütülür. 
Genel Merkezimiz genel stratejiyi belirler, 
projeler üretir, genel temsil iletişim çalış-
malarını koordine eder, gerekli kurumları 
oluşturur. Bölgeler merkez ve taşra arasın-
da köprü görevini üstlenir. Sahada Genel 
Merkez prensiplerine uygun çalışmaların 
yürütülmesini sağlar. Şubeler plan, prog-
ram ve projelerin uygulandığı sahalardır. 
Toplumun dinî, sosyal, kültürel ihtiyaçla-
rına yönelik çalışmaların yapıldığı ve uy-
gulandığı alanlardır.”

Jetzz Card sizin belirlediğiniz vade seçenekleriyle gelir, 
yaptığınız alışverişleri anında taksitlendirir. Alışverişlerinizi 
bankanızla görüşmeden, şubeye gitmeden, her yerde kolayca 
taksitlendirmek için siz de şimdi Jetzz Card sahibi olun.

Başvuru için: www.kt-bank.de

6 veya 12
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Seçeneği
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Kolay Taksit
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İtaat mi vicdan mı?

ANA-BABA OKULU

Çocuklarda fiziksel gelişim nasıl oluyor?

EVLİLİK OKULU

Hangi pencereden bakıyoruz?

Bir önceki sayımızda iktidar ve güç konusunu inceleyen Phi-
lip Zimbardo’nun Stanford Hapishane Deneyi’ni ele almıştık. Bu 
sayımızda Yale Üniversitesi psikologlarından Stanley Milgram’ın 
1974’te yapmış olduğu deneyi tanıtacağız ve insanların otorite 
sahibi bir kişinin veya bir kurumun isteklerine, kendi vicdani 
değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeye ne ölçüde istekli 
olduklarını göreceğiz. Milgram bu araştırmasını 1963’te tanıt-
mış ancak 1974’te daha derin inceleme fırsatı bulmuştur. O dö-
nemki deneyler Nazi savaş suçlusu Adolf Eichman’ın Kudüs’te 
yargılanmaya başlamasından 3 ay sonra 1961’de başlamıştır. 
Milgram başlattığı deneylerde şu sorulara cevap aramıştır: Eich-
mann ve Yahudi soykırımında yer alan yüz binlerce yardakçısı 
sadece onlara verilen görevi yerine getiriyor olabilir miydi? On-
ların hepsi yardakçılık suçuyla suçlanabilir miydi? 

Deney içerisinde üç kişi bulunmaktadır: Denek, iş birlikçi 
ve araştırmacı. Araştırmacı, otoriteyi temsil etmektedir ve 
emirleri veren taraftır. Denek, öğretmeni temsil etmektedir ve 
otoriteden gelen emirleri uygulayan konumundadır. İş birlikçi 
ise öğrenci rolündedir ve öğretmenden gelen uyarılara maruz 
kalan taraftır. Burada, “iş birlikçi” denmektedir, çünkü esasın-
da öğrenci konumunda olacak kişi, deneyi düzenleyen araştır-
macı tarafından önceden bilgilendirilmiştir ve rol yapacaktır. 
Ancak bunu denek bilmez. Öğretmen rolündeki deneğe, deney 

öncesinde bir şok verilir ve kendisi, deney sırasın-
da öğrenciye şok verdiğinde öğrencinin deneyim-
leyeceği acıyı deneyimlemesi sağlanır. Sonrasında, 
kendisine birkaç çift kelime verilir ve öğrenciye bu kelimeleri 
öğretmesi istenir. Öncelikle, elindeki listedeki sözcükleri iş bir-
likçiye, yani öğrenciye okur. Sonrasında, bir kelime ve o keli-
meyle eşleşebilecek dört şık okur. Eğer ki öğrenci hatalı şıkkı 
seçerse, öğretmenin kendi eliyle elektrik şoku vermesi gerek-
mektedir. Her bir hatalı cevaptan sonra elektrik şokunun şidde-
ti 15 volttan başlayarak, her sefer 15 volt arttırılacaktır. Deneğin 
önündeki kontrol panelinde hem her düğmenin voltaj seviyesi 
hem de her seviyeye karşılık gelen şok açıklaması yer almakt-
adır. Örneğin, 10. seviye 150 volt “güçlü şok”, 17. seviye 255 volt 
“yoğun şok”, 21. seviye 315 volt “aşırı yoğun şok”, 25. seviye 375 
volt “Tehlike! Ağır şok”, 30. seviye (en üst şok düzeyi) 450 volt 
sadece kaygı verici XXX şeklinde işaretlenmiştir.

Denek konumunda olan ve öğretmen rolündeki şahıslar, 
öğrenci konumundaki iş birlikçilerin gerçekten de şok aldığını 
sanmaktadırlar. Hâlbuki, herhangi bir şok uygulanmamaktadır. 
İş birlikçinin bulunduğu ayrı odada bulunan bir ses kayıt cihazı 
sayesinde, her bir elektrik şoku seviyesi için ayrı bir ses verilir 
ve aktör, sanki gerçekten acı çekiyormuş gibi inler. Deneyin can 
alıcı noktası burada başlar. Her yanlış cevaptan sonra verilen 

şoktan ötürü aktörün verdiği tepkiler (bağırma, in-
leme, ağlama vs.) artar ve bir noktadan sonra aktör, 
duvarlara vurarak acıyı iyice anlatmaya çalışır. De-

nek artık bırakmak istediğini veya daha fazla şok vermek isteme-
diğini söylediğinde araştırmacı devam etmesi yönünde telkinler 
verir. Her ne kadar hemen hepsi bundan rahatsızlık duyduğunu 
belirtse de deneklerin yüzde 65’i, yani 40 denekten 26 tanesi 
emirlere uyarak 450 voltluk inanılmaz yüksek şiddetteki elekt-
riği öğrenci konumundaki iş birlikçiye uygulamıştır. Deneklerin 
istisnasız her biri, sonuca ulaşmadan önce herhangi bir nokta-
da deneyi durdurup ne yapılmak istendiğini sorgulamıştır. Pek 
çoğu farklı korku ve stres tepkisi göstermiş olsa da bir şekilde 
devam etmişlerdir. 

Sonuç: Milgram, deneyini daha gerçekleştirmeden önce 14 
psikoloji yüksek lisans öğrencisiyle sonuçların ne olacağına yö-
nelik bir anket yapar. Öğrencilerin tümü, sadece birkaç sadist 
eğilimli deneğin (yüzde 1,2 oranla) en yüksek voltajı uygulay-
acağını düşünür. Milgram ayrıca meslektaşları arasında da bir 
sözlü anket yapar. Onlarda sadece birkaç deneğin çok kuvvetli 
şok uygulayacağını düşünür. Ne var ki Milgram’ın ilk deneyinde 
deneklerin yüzde 65’i (40 denekten 26’sı) deneydeki en yüksek 
gerilim olan 450 voltu (her ne kadar husursuzluk hissetselerde) 
uygular.1  

20 yıllık evli bir çift ayrılmaya karar verir. Durumu bel-
ki kurtarırlar düşüncesiyle çiftlerin bir yakını bir danış-
mana başvurmaları gerektiği kanısındadır. Yakınlarının 
tavsiyesi üzerine danışmana giden çiftler kendilerini ve 
sorunlarını anlatırlar. Hanımefendi dokunsal ve işitsel bir 
yapıya sahipken beyefendi daha içe dönük bir karaktere 
sahiptir. Evlilikteki sorunlarının ne olduğu sorulduğunda 
hanımefendi olayı şöyle anlatır: “Eşim bana beni sevdiği-
ni hiç söylemiyor. Yaptığım onca hizmete rağmen bana 
bir kere bile teşekkür etmiyor. Ama her istediğimi alıyor, 
arabamın bakımını yapıyor, yemeğe götürüyor ve bana 
hediyeler alıyor. Bunlara rağmen bana ‘Seni seviyorum’ 
demiyor. Bunun özlemiyle yaşıyorum. Sevdiğini ve se-
vildiğimi duymak istiyorum.”  Beyefendi ise olaylara çok 
farklı bir pencereden bakarak durumu şu cümleyle izah 

eder: “Ben onu ne çok sevdiğimi söylüyorum hep, ama 
içimden.”

Bu olayda beyefendi ne yazık ki içinden söylediklerini dışarıya 
yansıdığını zanneder. Söylemediğinin farkında bile değildir. 
Danışman biraz daha soru sorduğunda şöyle benzer bir du-
rum daha ortaya çıkar: Beyefendi eşinden bir bardak su is-
tediğini içinden söyler. Suyu getirmeyen eşine suyun nerede 
kaldığını sorar. Ancak eşi ona “ne zaman su istediğini” sorar. 
Bu olayda beyefendi yine suyu içinden istediğinden eşinin an-
lamasını bekler. Eşi ise hâliyle bunu anlamaz. Tam da işte bu 
noktada sorunlar başlar. Beyefendi eşini içten sever, içten ona 
bir şeyler söyler ve eşinin bunu anlamasını beklerken hanıme-
fendi eşinden onu sevdiğini söylemesini ve konuşmasını bek-
ler. Bir nevi kısırdöngü gibi bu böyle devam eder. 

Değerli çiftlerimiz ve evlenmeyi düşünen kardeşleri-
miz, ileride sorun yaşamak istemiyorsanız eğer evliliği-
nizde veya evlenmeden önce birlikteliği düşündüğünüz 
insanın karakterini iyi tahlil etmeniz gerekir. Ve eşini-
zin (müstakbel eşinizin) karakterini anladıysanız orta 
bir yolda buluşmaya özen gösterin. Yeni emekleyen bir 
bebek gibi birbirinize emekleyin, emek verin ve adım-
larınızı sağlamlaştırın.

Geçtiğimiz sayımızda 0-6 aylık bebeklerin fiziksel gelişimlerini ele almıştık. Bu sayımızda ise 6 ay-6 yaş arasındaki çocukların büyüme ve fiziksel gelişimlerini bir tabela ile anlatmaya çalışacağız. 
Bir sonraki sayımızda ise detaylı olarak bebeklerin ilk 12 aylık gelişimini, beslenmesini ve gereksinimlerini bir bebeğin gözüyle ele alarak anne ve babalara hitap edeceğiz.2

Büyüme cetveli Büyümenin gelişime etkileri Fiziksel gelişime nasıl yardımcı olabilirsininiz?

6 aylık • Ortalama bir erkek bebeğin boyu 57 
cm, kız bebeğin boyu ise 55 cm’dir.

• Fiziksel büyüme, çocuğun becerilerinin 
ne kadar hızlı geliştiğinin oldukça iyi bir 
göstergesidir.

• Bebeğinizin, bazı oyuncaklarına uzanarak ulaşmasını sağlayın.
• Eğer sekiz veya dokuz aylıkken hâlâ bir yerden bir yere gidemiyor-

sa bir “hoppala” ya da bir yürütecin (doktor tavisyesine göre) yararı 
olabilir. 

1 yaş • Ortalama bir çocuğun boyu 75 cm’dir. 

• Ortalama bir kız çocuğu 13. ayda, er-
kek çocuğu 11. ayda doğum kilosunun 
üç katı ağırlığa ulaşır. 

• Çocukların bileklerinde yalnızca 
üç kemik bulunur (yetişkinlerde 28 
kemik vardır) bu yüzden de küçük 
çocuklar yetişkinlerden daha sakar 
olurlar ve nesneleri yerlerine düzgün 
şekilde yerleştiremezler.

• Bebek geceleri büyür ve bu ona acı verebi-
lir; yani rahatsız gecelerin tek nedeni diş 
çıkarması değildir.

• Bir yaşındaki çocuklar yürürken bir şeyleri itmeyi severler. Yürü-
meye başladıktan birkaç ay sonra, bir çocuk arabasını veya üç 
tekerlekli bisikleti iterek sürdürebilirler. 

2Dorothy Einon, Bebeklikten Okula 
Öğrenmede İlk Adımlar, Remzi Kitapevi

İNSANA DAİR

  1Stanley Milgram, Deney, Kafekültür Yayıncılık

 Rahime Söylemez Ülbeği
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Benim 
Yıldızlarım

Müslüman olmadan önce Mek-
ke’de Hz. Ömer’den herkes çok 
korkardı. Çünkü o hem güçlü hem 
de çok öfkeliydi. O zamanlar Mek-
ke dünyanın en eski ve en önemli 
şehirlerinden biriydi. Çünkü ora-
da Kâbe vardı. Kâbe’nin içinde 
ise Mekkelilerin kendi elleriyle 
yaptıkları kocaman putlar vardı. 
Dünya’nın her yanından insanlar 
Kâbe’yi ziyaret etmeye gelirlerdi. 
Bu şekilde Mekke’de ticaret artar 
ve insanları zengin olurdu.
610 yılında ise sevgili Peygambe-
rimiz Mekkelilere putlara tapmayı 
ve onlarla Allah’a ortak koşmayı 
yasaklamıştı. Bu durum putları 
gelir kaynağı olarak gören Mekke-
lilerin hiç hoşuna gitmemişti. He-
men içlerinden en güçlü olan Hz. 
Ömer’e bu durumu anlattılar ve 
sevgili Peygamberimizi bu uygu-
lamasından vazgeçirmesi için rica 
ettiler. Hz. Ömer sinirli bir şekilde 
sevgili Peygamberimizin yanına gi-
diyordu. Öfkeyle ilerlerken çıkan 
biri sordu: “Ey Ömer, böyle hid-
detle bir şekilde nereye gidiyor-
sun?” Hz. Ömer onun yüzüne bile 
bakmadı ve: “ Muhammed’i öldür-
meye!” diye haykırdı. Fakat yolda 

bu fikrinden vazgeçmişti. Kız kar-
deşinin evinde okunan Kur’an ay-
etleri onu çok etkilemiş  ve Müslü-
man olmaya karar vermişti. Şimdi 
ise biran önce sevgili Peygamberi-
mizin yanına gidip kelime-i şehâ-
det getirmek için sabırsızlanıyordu. 
Yürürken: “Ne tuhaf bir duygu! Yola 
çıktığımda Muhammed’i öldürmek 
istiyordum. Şimdi ise onu görebil-
mek için sabırsızlanıyorum.” diye 
düşündü. Sevgili Peygamberimiz bu 
duruma çok sevinmişti. Hz. Ömer 
Müslüman olan kırkıncı kişiydi. 
O’nun Müslümanlara katılmasıyla 
Müslümanlar daha da güçlenmiş-
lerdi. Hz. Ömer Müslüman olduk-
tan sonra sevgili Peygamberimizin 
yanından hiç ayrılmadı. Artık öfkesi-
ni kontrol edebiliyordu. Müslüman 
olmadan önceki Ömer; öfkelendiği 
zaman gözü hiçbir şey görmezken 
şimdi ise insanlara merhametli ve 
adil davranıyordu. Önceden gece 
gibi karanlıktı ve herkes ondan kor-
kuyordu. Şimdi ise adaleti ile gün-
düz gibi etrafını aydınlatıyordu.

ADİL VE GÜÇLÜ 

HZ. ÖMER

O’nun en güzel isimleri:  

RAHİM
“İyi işler yapan herkese çok özel 

ve güzel nimetler veren.”

Allah, bu dünyada yarattığı her canlıyı yedirir 
içirir ve merhamet eder. Ancak insanlardan 
bazıları, Allah’ı tanımaz. Tanısa bile,  O’nun 
emirlerini dinlemez. Ama Allah, bu dünya-
da onlara da merhamet eder. Allah’ı tanı-
mayan ve hatta O’na isyan edenler bile, bu 
merhametten paylarını alırlar. Her gece tatlı 
bir uykuya dalar, her sabah pırıl pırıl bir gü-
neşle uyanırlar. Sofralarında bal da olur, süt 
de. Allah’a bu nimetlerinden dolayı şükre-
denlerle, “İşte bunu arı yaptı, bunu da inek! 
Ne var bunda.” diyenler arasında elbette bir 
fark olacaktır. Allah, Rahman olduğu için bu 
dünyada kimseyi ayırmadan herkese nimet-
lerinden verir.  Fakat O’na inanan ve iyi işler 
yapanlara ayrıca ahirette iyilikler verecektir. 
Çünkü O hem Rahman’dır hem de Rahim’dir. 
(Alıntı: Çocuklar için Allah’ın güzel isimleri/Özkan 
Öze, Uğurböceği yayınları)

Çoğu kişi, develerin hörgücünde su depo ettiğini zanne-
der. Oysa o hörgücünde yağ biriktirir. Bu yağdan dolayı 
hörgücü şişer. Yolculuğa çıkmadığı zamanda, suyun ve 
yiyeceğin çok olduğu yerden bol bol yer ve içer. Yedikle-
rini yağa çevirerek uzun yolculuklarda kullanır. Üç bölüm-
den meydana  gelmiş midesinin bir bölümüne su depo-
lar. Bu kısım, dört litre su alabilen, depo edici hücrelerle 
donatılmıştır. Bu şekilde sıcak çöllerde su içmeden uzun 
müddet seyahat edebilir. Hörgücündeki yağı kullandıkça 
küçülmeye başlar ve karnının altına doğru kayar. Yiyeceği 
konusunda ise seçici değildir. Dikenli bitkiler ağızını acıt-
maz. Her türlü ot, kaktüs ve hurma yiyebilir. Şayet aç kalır-
sa önüne gelen her şeyi yiyebilir. Sahibinin çadırını bile.

DEVE, HÖRGÜCÜNDE 
NE SAKLAR?

7

Kafiyesi uyan iki kelimeyi bulurmu sunuz?
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S orunun cevabına geçmeden 
önce umre nedir, ne zaman ya-
pılır, faziletleri nelerdir? sorula-

rına cevap arayalım. 
Umre yılın belli zamanlarına mahsus 

olmadan yapılacak Kâbe ziyareti anla-
mında bir kelimedir. “Hac ve umreyi 
Allah için tamamlayın.”1  ayetinde hac 
ve umre birlikte zikredilmiştir. Umre 
ibadeti, umre niyetiyle ihrama girerek 
Kâbe’yi tavaf, safâ ile merve arasın-
da say etmekten ibaret bir ibadettir. 
Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre 
sünnet-i müekkede; Şâfiî ve Hanbelî 
mezheplerine göre farzdır. Arife günü 
ile Kurban Bayramı’nın dört gününün 
dışında yılın her gününde umre ibadeti 
yapılabilir.2   

Umre küçük hac sayılmıştır. Umre-
nin faziletleri hakkında bir çok hadîs-i 
şerif rivayet edilmiştir. Çünkü umre 
Kur’an’ın faziletini birçok ayette övdü-
ğü Kâbe’yi ziyaret etmektir. Kâbe’nin 
faziletleri hakkında Cenâb-ı Hak şöyle 
buyurmuştur: 

“Kâbe’yi, insanlar için toplanma ve 
güven yeri kılmıştık. İbrâhim’in maka-
mını namaz yeri edinin, dedik. Evimi 

ziyaret edenler, kendini ibadete ve-
renler, rüku ve secde edenler için te-
miz tutun diye İbrâhim ve İsmail’e ahd 
verdik. İbrahim: ‘ Rabbim! Burasını 
emin bir şehir kıl, halkından, Allah’a 
ve ahiret gününe inananları ürünlerle 
rızıklandır.’ demişti. Allah da: ‘İnkar 
edeni de az bir müddet geçindirir, 
sonra da onu ateşin azabına uğramak 
zorunda bırakırım, ne kötü sonuç.’ bu-
yurmuştu. İbrâhim ve İsmail, Kâbe’nin 
temellerini yükseltiyordu: ‘Rabbimiz! 
Yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki, 
Sen hem işitir hem bilirsin.’ ”3  “Bütün 
insanların Allah’a ibadet etmeleri için 
yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlem-
lere hidayet, rahmet ve sevap kayna-
ğı olan Mekke’deki Kâbe’dir. Orada 
apaçık nice alametler, Makam-ı İbrâ-
him vardır. Oraya giren emniyet içinde 
olur. Gücü yeten, imkân ve yol bulan 
insanlar üzerinde, Beytullah’ı haccet-
meleri, Allah’a bir kulluk borcudur. 
Kim bunu inkar eder, bu hakkı, bu farzı 
tanımazsa Allah’ın ne ona, ne ameline, 
ne de kainatta bulunan herhangi bir 
şeye ihtiyacı vardır. O bütün âlemler-
den müstağnidir.”4  

Umrenin fazileti hakkında Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.) da şöyle buyur-
muştur: 
“Hac ve umre yapanlar Allah’ın misa-
firleridir. O’ndan birşey isterlerse, on-
lara cevap verir. Af isterlerse, onları af-
feder.”5  “Umre ibadeti, daha sonraki 
bir umreye kadar işlenecek günahlara 
kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, 
ancak cennettir.”6  “Ramazan ayında 
yapılan umre, tam bir hac sayılır.”7  

Bu ayetler ve hadîs-i şeriflerden ha-
reketle yöneltilen sorunun cevabı sa-
dedinde şunları ifade edebiliriz. 

Hac ibadetinin faziletine ulaşamasa 
da umre ibadeti de faziletli ibadetleri-
mizdendir. Efendimiz (a.s.)’ın ifade bu-
yurduğu gibi, umre yapan Müslüman 
Allah evine giden misafirlerdendir; du-
aları makbuldür, Allah’ın bağışlayaca-
ğını haber verdiği Müslümanlardandır. 
Yapılan iki umre arasında işlenen gü-
nahlar yapılan bu umrelerle Allah’ın af 
ve mağfiretiyle yok olacaktır. Bilhassa 
ramazan ayında yapılacak umre, umre 
yapana hac sevabı kazandıracaktır. 
Allah bu mübarek görevi yapan bütün 
Müslümanları af ve mağfiret buyursun. 

/////////////////// Fıkıh Köşesi 

UMREYE 
DAIR 

SORULAR
M. Hulusi Ünye

Soru -1- 
Umreye giden 

kişinin günahlar 
affolur mu?

Soru -2-  
Kadınlar yanında 

mahremi olmadan 
umreye gidebilir 

mi?

S oru, kadınların sefer mesafesinde 
bir yere mahremsiz olarak gidip 
gidemeyecekleri ile ilgilidir. Konu 

aslında Plural Yayınevimiz tarafından ya-
yınlanan Fetâvâ kitaplarımızın birinci cildi-
nin 214-220’nci sayfalarında uzun uzadıya 
delilleri ile anlatılmıştır. Ancak biz kısa bir 
özet yaparak soruyu cevaplamaya çalı-
şacağız. Geniş bilgi isteyen kardeşlerimiz 
Fetâvâ kitabımızın belirlenen bölümüne 
müracaat edebilirler.

Birbirine yabancı ve evlenmeleri caiz 
olan kadınlarla erkeklerin, kimselerin ol-
madığı ve görmediği yerlerde başbaşa 
kalmalarını (halveti), kadın ve erkeklerin 
vücutlarından belirlenen yerleri açmaları-
nı, tenleriyle temas etmelerini, kadınların 
tek başlarına uzak mesafelere yolculuk 
etmelerini dinimizin hoş görmemesi, asıl 
itibariyle aile kurumunu yıkan zinaya engel 
ve mani olmak için alınan tedbirlerdendir. 
Yani kadınların mahremsiz uzak mesafe-
lere yolculuk etmelerinin hoş görülmeyişi, 
onların iffetlerini koruma, tecavüze uğra-
malarını engelleme hikmetine yöneliktir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de, özel anlamda kadın-
ların tek başlarına yolculuk etmelerini ya-
saklayan bir ayet yoktur.  Hadîs-i şeriflere 
gelince, bu konuda rivayet edilen hadisler, 
soru sorana bağlı olarak hem mesafenin 
tayini hem de kadının yanında mutlaka 
onu koruyacak bir mahreminin bulunması 
gerektiği hususlarında kesin ifadeler yok-
tur. Fakihlerimizin, bu farklı hadislerin ya-
saklama hikmetine en uygun olanını tercih 
konusunda  farklı görüşleri olmuştur. 

Bir kadının mahremi olmadan yolculuk 
yapması caiz değildir diyen âlimlerimiz var-
dır. Ancak bu grubun ekseriyeti yaşlı kadın 
ile farz olan hac konusunu belirli şartlara 
bağlı olarak bundan istisna etmişlerdir. Bu 
görüşte olan âlimler, “Allah’a ve ahiret gü-
nüne inanan bir kadına, bir gece ve gün-
düz devam edecek bir mesafeye, yanında 
bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değil-
dir.”8  “Bir kadın, yanında kendisine nikâh 
düşmeyen bir mahremi bulunmaksızın üç 
günlük bir yolculuğa çıkamaz/çıkmasın.”9  
gibi  hadis-i şerifleri delil olarak kabul et-
mişlerdir.

Diğer bir takım âlimler de kadının mah-
remi olmadan mubah sayılan bir yolculuk 
yapması, ancak yol emniyetinin bulunması 
ve güvenilir kadınlar topluluğu içinde ol-
ması hâlinde caizdir, demişlerdir. 

Bu görüşte olan âlimlerin bir kısmı, 
güvenilir bir kadınlar topluluğunu şart ko-

şarken bazıları bir güvenilir bayanı yeterli 
saymışlardır. Bir kısım âlimlerimiz de ka-
tedilecek yolun emniyetli olmasını yeterli 
görmüşlerdir. 

Bu görüşte olan âlimler, birinci görüş 
sahiplerinin delil olarak ileri sürdüğü kadı-
nın tek başına yolculuğunu yasaklayan ha-
dîs-i şerifleri bir illete mebni saymışlardır. 
Bu illettin de kadının güvenliği ve emniyeti 
olduğunu; diğer başka hadislerden anlaşıl-
dığını ileri sürerek hadisleri cem etme yo-
lunu tercih etmişlerdir. İlave olarak da şu 
delilleri ileri sürmüşlerdir:

Adiy b. Hâtim (r.a.) şöyle rivayet etmiş-
tir:  Ben Peygamberimin yanında bulundu-
ğum sırada bir adam gelip, O’na fakirlikten 
şikâyet etti. Sonra başka bir kimse geldi 
ve O’na yol kesilmesinden şikâyet etti. 
Peygamber (s.a.v.): “Adiyy! Sen Hîre şeh-
rini gördün mü?” dedi. Ben: ”Hayır, gör-
medim, fakat orası hakkında bana haber 
verildi, bilgim var,” dedim. Peygamberi-
miz (s.a.v.): “Eğer ömrün olur da yaşar-
san hevdeci (hevdec: kadınların binmesi 
için devenin sırtına konulan ufak mahfel) 
içinde yolculuk eden kadının Hîre’den ha-
reket edip Allah’tan başka hiç kimseden 
korkmayarak tâ Ka’be’yi tavaf edeceğini 
göreceksin.” buyurdu. Ben buna şaşırarak 
kendi kendime: Beldelerde fitne ve fesâd 
ateşini tutuşturmuş olan o Tayy kabilesinin 
yol kesicileri nerede olacak ki (kadın tek 
başına yolculuk edecek)! dedim. Peygam-
ber (s.a.v.) devam edip: “Yemin olsun öm-
rün olur da yaşarsan, muhakkak Kisrâ’nın 
hazineleri fetholunacaktır.” buyurdu. Ben: 
“Kisrâ İbn Hürmüz’ün hazineleri mi?” de-
dim. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyur-
du: “Kisrâ İbn Hürmüz’ün. Yemin olsun, 
eğer senin hayatın uzun olursa, muhakkak 
sen elinin dolusu altın yahut gümüşü sa-
daka olarak çıkarıp da bunu kendisinden 
kabul edecek kimse arayacak, fakat ken-
disinden bunu kabul edecek hiçbir kimse 
bulamayacak olan kimseyi göreceksin. 
Yine yemin ederim ki, sizden biriniz Allah’a 
kavuşacağı gün, Allah ile kendi arasında 
kelâmını tercüme edecek bir tercüman 
bulunmayarak Allah’a kavuşacak. Allah 
da ona: “Ben sana bir Resûl gönderme-
dim mi ve O sana tebliğ etmiyor muydu?” 
diye soracak. O kul da: “Evet (gönderdin 
yâ Rabb)!” diye cevap verecek. Bu sefer 
Allah: “Ben sana mal vermedim mi; bu su-
retle sana ihsanda bulunmadım mı?” diye 
soracak. Kul: “Evet verdin ve ihsanda bu-
lundun” diyecek. Bu hâlde o kimse sağına 

bakar cehennemden başka bir şey göre-
mez. Soluna bakar yine cehennemden 
başka bir şey göremez.”

Adiyy (r.a.) devamla dedi ki: Ben Pey-
gamber (s.a.v.)’den işittim, şöyle buyuru-
yordu: “Şimdi sizin her biriniz bir tek hur-
manın yarısı ile bunu da bulamazsa güzel 
sözle olsun kendinizi cehennem ateşinden 
koruyunuz.”

Adiyy (r.a.) devamla şöyle demiştir: Ben 
Hîre’den  hevdeci içinde yolculuğa çıkıp, 
Allah’tan başka hiç kimseden korkmayarak 
nihayet Kâbe’yi tavaf eden kadını gördüm. 
Ben kendim Kisrâ İbn Hürmüz’ün hazine-
lerini fetheden ordunun içinde bulundum. 
Yemin olsun eğer sizlere hayat uzun olur-
sa, elbette sizler Peygamberimizin söyle-
diği elinin dolusu altını sadaka olarak çıka-
racak olan o kimseleri göreceksiniz.”    

Ömer İbnu’l-Hattâb (r.a.), yaptığı son 
haccında Peygamberimizin eşlerine izin 
vermiş ve onların beraberlerinde Osmân 
İbn Affân (r.a.) ile Abdurrahmân İbn Avf 
(r.a.)’ı göndermiştir. Bu iki sahâbînin, onla-
rın mahremi olmadığı malumdur ve hiç bir 
sahâbî bunu inkar etmemiştir.  

Bütün bu verilerden hareketle  mah-
remsiz kadınların hac ve umre gibi ibadet 
maksadıyla yolculuk yapmalarının müm-
kün olacağı görüşünü tercih etmek istiyo-
ruz. Yeter ki, mahremsiz kadının yanında 
arkadaşları olsun; yeter ki yol güvenliği 
bulunsun, kadının canına, malına, ırzına 
ve namusuna zarar gelebilecek bir durum 
söz konusu olmasın. Çükü kadınların mah-
remsiz olarak yolculuğa çıkmasının yasak 
olması bu illete dayalı bir yasaklamadır. 
Dolayısıyla yasağa sebep olan bu illet (en-
gel) ortadan kalktığında yasak da ortadan 
kalkacaktır. Kadınların mahremsiz olarak 
yolculuğunun yasaklanmasının sebebi, yol 
güvenliğinin bulunmamasıdır. Günümüzde 
yolculuk geçmişte olduğu gibi tehlike arz 
etmememktedir.

1. Bakara suresi, 2:196 
2. Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l Fıkhı 

ale’l Mezahib-il Erbaa, 1/615-616 
3. Bakara suresi, 2:125-127
4. Al-i İmran suresi, 3:96-97) 
5. İbn Mâce, Sünen, 8/439, H. No: 2883
6. Buhâri, Sahih, 6/274, H. No: 1650
7. İbn Mâce, Sünen, 9/78, H. No: 2982
8. Buh3ari, Sahih, 1/369, H. No: 1038
9. Müslim, Sahih, 2/978, H. No: 1341
10. Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/377, H. 

No: 19397
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Hac ve umre hizmetinde yarım asırlık tecrübe
UMRE ÖZEL

IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri 
Başkanlığı yarım asırdır Müslümanların 
kutsal beldelere gidip sorunsuz bir şekil-
de hac ve umre ibadetlerini yerine getir-
melerine vesile oluyor. Yarım asra binlere 
tecrübe sığdıran ve binlerce Müslüman’ın 
gönül rahatlığı ile hac ve umre ibadet-
lerini ifa etmelerine imkân sağlayan 
Hac-Umre Başkanlığı bilhassa 1995-1996 
yıllarından bu yana gençlerin de tercihi. 
Hac-Umre Başkanlığı geçmişte Suriye, 
Şam, Kahire, Kudüs, üç aylar, ramazan 
umresi, mübarek geceler, yaz tatili umre 
programı ve Türkiye’de umre dönüşü kal-
ma hizmetiyle Müslümanların ilgi sahası-
na girmeyi başarmış bir kuruluş. Şu an ise 
Hac-Umre Başkanlığı uzun yıllardır yılın 
neredeyse her ayında Avrupa’daki Müs-
lümanlara umre yapma imkânı sağlıyor. 
Özellikle ilkbahar, sonbahar ve paskalya 

tatillerinde yetişkinlere ve gençlere umre 
yapma imkânı sunan Hac-Umre Başkan-
lığı misafirlerine birçok hizmet alanı sağ-
lıyor. 

1999-2000’li yıllarda umrecilere Ku-
düs, Kahire ve Şam bağlantılı umre 
programlarına katılma imkânı sunan 
Hac-Umre Başkanlığı organizasyonla-
rında 2-3 gün kadim şehirler gezildikten 
sonra Mekke veya Medine’ye geçiliyordu. 
O dönem 3 aylık umre programlarına ka-
tılanlar ise ramazan umresini yaptıktan 
sonra yani hac dönemine kadar kutsal 
beldelerde kalıyordu. “Hac ve Umre bi-
zim işimiz” sloganıyla IGMG Hac-Umre 
Başkanlığı 2000’li yıllardan bu yana ba-
şarı grafiğini yükseltmeye devam ede-
rek tecrübeleri sayesinde hak ettiği yere 
oturmuştur. 

2002’de “Umre bağışlatır” sloganıy-

la çok seçenekli umre programı sunan 
IGMG Hac-Umre Başkanlığı ilkbahar, 
yaz tatili, sonbahar tatili umresi Kahire 
veya Şam ziyareti ile, ramazan ayının ilk 
veya son 15 günü veya ramazan ayının ta-
mamında umre hizmeti sunmuştur. 

2003 yılında ise tam 15 merkezden 
kutsal beldelere uçuş imkânı sağlamıştır.  

2005 yılında “Hac ve umre Millî Gö-
rüş ile bir başkadır” sloganıyla hizmet-
lerine devam eden Hac-Umre Başkanlı-
ğı Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, 
İsveç, Avusturya ve Kanada’dan hac ve 
umre hizmetleri sunmuştur. 

2011 yılında “Umre küçük hacdır. 
Kutsal iklime, umreye” ve “Peygamberin 
izinde” sloganıyla ailelere ve gençlere hi-
tap eden Hac-Umre Başkanlığı 2012-2013 
yıllarında “Gönüllerin yolculuğu” sloga-
nıyla yoluna başarıyla devam etmiştir. 

2017 yılında ise görme engellilere yö-
nelik olarak ilk kez düzenlenen Ümmü 
Mektum Umresi ile bir kez daha adından 
söz ettiren IGMG Hac-Umre Başkanlığı 
bu hizmeti 2018 aralık ayında tekrardan 
düzenlemeyi planlıyor. Kurulduğu ilk 
günden bu yana hacıların ve umrecile-
rin ibadetlerini sıkıntısız bir şekilde ifa 
edebilmeleri için sınırsız hizmet sunan 
IGMG Hac-Umre Başkanlığı yabancı dil 
kafile programlarıyla sadece Türk vatan-
daşların değil diğer uyruklu vatandaşla-
rın da ilgi odağı hâline gelmiştir. IGMG 
Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Ta-
hir Köksoy şöyle diyor: “Hac ve umre 
ibadetinin Avrupa’daki 15-20 sene önceki 
ortalamasına baktığınız zaman yaş orta-
laması eskiden 54-55 civarındaydı. Şu an 
ise umrede 27-28, hacda 40-43’lere kadar 
düştü. Yani hac ve umrede özellikle Av-
rupa’da yaş ortalaması gençleşiyor. Do-
layısıyla bizi tercih edenlerin büyük bir 
oranını gençler teşkil ediyor. Hac ve um-
rede irşad çalışmalarımız ne kadar güçlü 
olursa o oranda da hac umre organizas-
yonumuzun hizmeti ve kalitesi gün yü-
züne çıkıyor. 

Bizler yıllardır bu geleneğimizi sür-
dürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 
alandaki kalitemiz de artıyor. İnsanların 
da bu konuda teveccüh ettiğini görüyo-
ruz. Birçok insanın tavsiye üzerine bize 
gelmelerinde onlara sunduğumuz irşad 
çalışmalarının da payı büyük. Hacı ve 
umrecilerimizin maneviyat dolu bir hac 
ve umre yapmalarını istiyoruz. Bizlere 
güvenen ve bizleri tercih eden tüm kar-
deşlerimize buradan teşekkür ederim. 
Yarım asırdır hizmet vermemiz onların 
desteğiyle olmuştur. Allah razı olsun.”
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“Umre Karınca Kadir ve Esma ile çok güzel.”
IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı bünyesinde umrede hizmet veren Çocuk Kulübü bu yıl da Aralık Umresinde çocuk mi-
safirlerini ağırlayacak. Çocuk Kulübü’nün umre hizmetleri hakkında Çocuk Kulübü Başkanı Fatma Demir ile konuştuk, bilgi aldık, Karınca Kadir ile Esma 
ile görüştük. .   Rahime Söylemez Ülbeği 

UMRE ÖZEL

Eğitim Başkanlığı Çocuk Kulübü Biri-
mi 2012 yılından bu yana Nisan ve Aralık 
Umresinde hizmet veriyor. Her yıl 3-10 
yaş arası yaklaşık yüzden fazla çocuğa 
hizmet veren Çocuk Kulübü bu yıl da 
Aralık Umresi’nde hizmetlerine devam 
edecek. Saat 10.00-18.00 vakitleri arasın-
da çocuk bakımı hizmeti de sunan Çocuk 
Kulübü görevlileri bu yıl Çocuk Kulübü 
Başkanı Fatma Demir ile birlikte toplam 
7 görevli ile umrede görev alacak. Çocuk 
Kulübü’nün Mekke ve Medine’deki faali-
yetleri hakkında bilgi veren Fatma Demir 
her yıl ailelerden ve çocuklardan olumlu 
yanıt aldıklarını belirterek şöyle konuş-
tu: “Biz Çocuk Kulübü olarak yaklaşık 6 
yıldır bu hizmeti sunuyoruz. Çocukları-
mızla birlikte Mekke ve Medine’de çok 
verimli vakitler geçiriyoruz. Çocukları-
mızla sadece oyunlar oynamıyoruz. Bi-
lakis oyun eşliğinde onlara dinimizi, de-
ğerlerimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. 
Çocuklarımızın gönüllerini hediyeler ile 
alıyoruz. Ayrıca Mekke’de her gün farklı 
bir etkinlik düzenliyoruz ki çocuklarımız 
hem sıkılmasınlar hem de eğlenceli vakit 
geçirmekle birlikte kutsal beldeleri tanı-
sınlar. En büyük ‘etkinliğimiz’ ise çocuk-
larımız ile birlikte toplu tavaf yapmak.”

Çocukların yeteneklerinin ortaya çık-
ması için ve umre boyunca ailelerine öğ-
rendiklerini göstermeleri için yılın son 

gününde umrecilere ve ailelere bir de 
gösteri düzenlediklerini belirten Demir 
sözlerine şöyle devam etti: “Çocukları-
mızın aklından çıkmaması ve ömür boyu 
unutmamaları için yılın son gününde 
yani Mekke’nin Fethi etkinliğinde farklı 
bir program düzenliyoruz. Programımı-
zın ‘starları’ çocuklarımız oluyor. Onla-
rı programa dahil ettiğimizden bu günü 
dolayısıyla umre hatıralarını unutmuyor-
lar.”

Umre boyunca çocuklara Erkam Soh-
betleri yapıldığını, el becerileri etkinlik-
lerinden sonra çocuklara yönelik sohbet-
ler gerçekleştirildiğini ve kantinde her 

yemek sonrası yemek duasının yapıldığını 
ve böylelikle çocuklarla belirli davranışla-
rın oluşmasında önemli rol oynadıklarını 
belirten Demir çocuklara yönelik özel bir 
sinema gecesi düzenleyerek burada onla-
ra “Bir hac ve umre hikâyem” adlı animas-
yon filmi izletildiğini aktardı. Medine’de 
ise çocukların görevli ablalar tarafından 
hediyeler ile karşılandıklarını, dış gezi-
lere örneğin Esma-ul Hüsna ve Kur’ân-ı 
Kerîm Müzelerine, Uhud’a ve hurma bah-
çelerine gidildiği bilgisini verdi. 

Ravza-i Mutahhara’nın önünde Erkam 
Sohbetlerinin gerçekleştirildiğini, oyun-
lar oynandığını ve Medine kentine uygun 

el becerileri etkinliği yapıldığı bilgisini 
de aktaran Demir hem Mekke’de hem de 
Medine’de Çocuk Kulübü’nün tanıtımı 
yapıldığını belirtti. 

Karınca Kadir ve Esma hakkında da 
bilgi veren Demir Karınca Kadir’in ve 
Esma’nın da umre programlarına katıl-
dıklarını, onlarında tıpkı diğer çocuklar 
gibi ara sıra zorlandıklarını ama herşeye 
rağmen kutsal mekânlarda olmaktan bü-
yük sevinç duyduklarını belirterek Karın-
ca Kadir ve Esma ile umrenin çok güzel 
olduğunu söyledi. Demir ayrıca Karınca 
Kadir ve Esma’nın çocuklara bir mesaj 
gönderdiğini ifade etti.

Karınca Kadir ve Esma diyor ki: “Sev-
gili çocuklar, Çocuk Kulübü üyeleri ve 
Gökkuşağı okuyucuları. Ben ve Esma bu 
yıl Allah izin verirse Aralık Umresi’nde 
olacağız. Umreye gideceğim için ben çok 
heyecanlıyım. Esma da benim kadar he-
yecanlı. Biz umreye gitmeden önce umre 
hakkında bilgi ediniyoruz, kitap oku-
yoruz. Siz de gelmeden önce bizim gibi 
yapın olur mu? Okuma yazma bilmeyen 
minik umreciler anne ve babalarına umre 
hakkında hikâye okutabilirler. Hadi ço-
cuklar umrede buluşmak üzere. Bizleri 
görmek isteyen Çocuk Kulübü ile irtibata 
geçebilirler. Çok seviniriz, tanışırız bel-
ki bir dondurma bile yeriz. Ne dersiniz? 
Hadi hoşçakalın…”
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Kalbiyle görenlerin umresi: Ümmü Mektûm
IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri Birimi ile  Eğitim Başkanlığının ortak bir çalışması olan Ümmü Mektûm umresi geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirilmişti. 
Görme engellilere yönelik yapılan bu organizasyonun ikincisi bu yıl Aralık Umresi’nde tekrar düzenlenecek. Bu vesile ile hem umre hizmetlerini tanıtmak 
hem de Ümmü Mektûm Umresi‘ni yakından tanımak adına Eğitim Bakşanlığından Engelliler Sorumlusu ve Ümmü Mektûm Koordinatörü olan Zehra Alver 
ile bir söyleşi yaptık.   Rahime Söylemez Ülbeği 

UMRE ÖZEL

Zehra Hanım bu yıl inşallah Ümmü 
Mektûm Umresi‘nin ikincisini düzen-
leyeceksiniz.  Neden görme engellilere 
yönelik böyle bir hizmet veriyorsunuz? 

Görme engelli kardeşlerimize ilk defa teş-
kilatımız yani İslam Toplumu Millî Görüş, bu 
bağlamda IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri 
Başkanlığu bu hizmeti sundu. Daha önceden 
böyle bir hizmet sunan kurum henüz Avru-
pa’da yok. Biz IGMG olarak daha önceden 
görme engelli kardeşlerimize zaten hizmet 
ediyorduk. Birçok kez düzenli olarak özel 
eğitim kampı düzenledik. Bu kamplara katı-
lan öğrencilerimiz burada kabartma Kur’ân-ı 
Kerîm dersleri aldılar. Öte yandan genel an-
lamda ilmihal, hac ve umre dersleri de işlenil-
di. Güzel, kapsamlı ve eğlenceli bir programla 
kardeşlerimize hizmet ettik. Ayrıca geçtiği-
miz yıl umre programına katılan kardeşleri-
miz bahsettiğim kamplarda umrenin mena-
sikini öğrendiler. Yani kardeşlerimizi umreye 
götürmeden önce onlarla güzel bir ön prog-
ram gerçekleştirmiş olduk. Geçtiğimiz yıl Av-

rupa’dan 33 (Türkiye kökenliler, Somalili ve 
Alman Müslümanlar),  Türkiye’den 5 olmak 
üzere toplamda 38 görme engelli kardeşimiz 
bizimle birlikte umre ibadetlerini yaptılar. 
Allah’a ne kadar hamd etsek az olur. 

Görme engelli kardeşlerimiz duyu 
organlarıyla bir nevi görebiliyorlar, 
bu hissiyatları çok kuvvetli olduğu-
nu biliyoruz. Sizler bunları bilerek bu 
kardeşlerimize kutsal mekânları nasıl 
anlattınız? Oralarda hangi çalışmaları 
yaptınız?

Geçtiğimiz yıl bir ilkti. Bu yıl ise daha 
tecrübeli ve donanımlı bir umre yapmaya 
Allah’ın izni ile niyetlendik. Kutsal mekân-
larda birçok çalışma yaptık. Örneğin kar-
deşlerimizle Uhud’a gittik. Orada onlardan 
Uhud’un manevi havasını solumalarını, elle-
riyle toprağa dokunmalarını ve hissetmele-
rini istedik. Uhud’un hikâyesini ele aldık ve 
onlara Uhud’u görsel olarak tarif etmeye ça-
lıştık. Ayrıca hem Mekke hem de Medine’de 

kardeşlerimiz ile birebir ilgilendik, tavaflarda 
ve toplu tavaflarda eşlik ettik ve onlara her 
yeri ve her gördüğümüzü imkânlarımız dahi-
linde anlatmaya, bir umreci olmanın hazzını 
yaşatmaya gayret ettik. Birçok kardeşimizin 
bize ilgili olması bizleri oldukça sevindirdi. 

Ayrıca Eğitim Başkanımız Doç. Dr. Abdul-
halim İnan ve Hac-Umre Birim Başkanı Tahir 
Bey’in çok desteği oldu. Öte yandan Mekke 
ve Medine idacerilerinin bizleri havalimanın-
da karşılamlarının yanı sıra Medine’de Hac 
Bakanlığının da bizleri havalimanında karşı-
lamaları hepimizi oldukça mutlu ve memnun 
etti. Arkamızda aslında büyük bir desteğin 
var olduğunu hep birlikte hissettik. 

Her umre programının itina ile or-
ganize edildiğini biliyoruz. Ümmü Mek-
tûm Umresi ise diğer umre programla-
rından daha da özel hazırlanıyor. Görme 
engelli kardeşlerimize bu hizmeti sunar-
ken herhangi bir zorluk ile karşılaştınız 
mı veya onlar karşılaştı mı?

Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır el-
bette. Ayrıca her güzel olanın bir zorluğunun 
olduğu da aşikar. Güzel olana ulaşmak için de 
çaba sarf etmek gerekiyor. Ekip olarak bizler 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. 
Kutsal mekânlarda olduğumuzun bilincinde 
hareket ettik. Ümmü Mektûm umresi her 
anlamıyla diğer umrelerden özel. Dolayısıy-
la bizler ve katılımcılarımız için tabii ki çok 
farklıydı. Zorluklar yaşadık. Örneğin yaşça 
küçük olan kardeşlerimiz sağlık sorunları 
yaşadı. Bir önemli noktaya dikkat çekmek 
istiyorum. Bu kardeşlerimiz “sadece” görme 
engelliler. Toplum içerisinde dikkatleri üzer-
lerine çekmiş olabilirler. Ancak diğer umre-
ci kardeşlerimizden bu konuda daha hassas 
davranmlarını rica ediyorum. Örneğin bizi 

toplu hâlde gören teyzeler, amcalar ve ablalar 
duygulandıklarından onlara sarılıp öptüler 
ve onları umrede görmenin mutluluklarını 
bir şekilde paylaşmak istediler. Ama şöyle bir 
durum var. Nasıl ki tanımadığınız yabancı 
birisi size durup dururken sarıldığında hoş-
nut olmuyorsanız, bu kardeşlerimiz de emin 
olun hoşnut olmuyorlar. Hatta şöyle diyebi-
lirim. Görmedikleri ve tanımadıkları kişiler 
tarafından yakın temasa geçilmesini sevmi-
yorlar, sevmiyoruz. Burada empati yapmamız 
gerekiyor. Kendini tanıtan ve izin isteyerek 
kardeşlerimize sarılan umrecilerimiz de oldu 
tabii ki. Allah razı olsun. 

Camia okuyucularına ve umre aday-
larına ne söylemek istersiniz?

Öncelikle Ümmü Mektûm’un Kafile Baş-
kanı (görme engelli) Ali Rıza Çiftçioğlu ve 
eşi Zeynep Hanım’a ve tabii ki Grup Başkanı 
Nevzat Bölge’ye de teşekkür ederim. İlk çalış-
mamızı onlar ile yaptık. Allah razı olsun. Çok 
güzel bir kafilenin oluşmasına katkı sağladı-
lar. Buradan okuyucularımıza şu mesajı ve-
rebilirim: Görme engelli olmak veya engelli 
olmak hiçbir engel teşkil etmiyor. Allah Teâlâ 
insanoğlunun bir uzvunu alıyorsa buna denk 
başka bir uzvunu veya hissiyatını geliştiriyor. 
Kafilemizde yetişkin olan görme engelli kar-
deşlerimiz vardı. Her işlerini kendileri yap-
tı ve yapmaya çalıştı. Görme engelli olmak 
gerçekten hiçbir şeye engel değil. Sadece bi-
raz cesaret gerekiyor ve tabii ki niyet. Bizler 
teşkilat olarak buradayız ve yardımcı olmaya 
hazırız. Avrupa’daki ve Türkiye’deki görme 
engelli kardeşlerimiz aileleriyle, yakınlarıyla 
veya arkadaşlarıyla programlarımıza katılabi-
lir, bize destek verebilirler. IGMG ile umreye 
gitmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Allah 
Teâlâ herkese nasip etsin.

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.

Seyran Gül 

Seyfullah Şahin

Fazlı Özüberk

Bebek Ilbay

Sultan Ünal

Ayşe Acar

Malika Akiewa

Osman Bıyık

Nuhad El Charif

Hüseyin Özdemir

Medine Özer

Zeynep Pekmezci

Zinnet Gürler

Mustafa Aydın

İhsan Erol Yılmaz

Bebek Moukaila

10.11.2018

12.11.2018

11.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

18.11.2018

19.11.2018

19.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

23.11.2018

Hannover / Hannover

Hamburg / HH- Küçük Istanbul

Württemberg / Aalen

Hessen / Frankfurt West

Viyana / UKBA-Viyana Cenaze Merkez 

Ruhr-A / GE-Merkez

Düsseldorf / Willich

Viyana / UKBA-Viyana Cenaze Merkez 

Württemberg / Nurtingen

Hessen / Kassel

Hessen / Elsenfeld

Württemberg / Enzweihingen

Hamburg / Rensburg

Düsseldorf / DU-Mevlana

Hamburg / Hamburg Merkez

K. Ruhr / Rheda-Wiedenbrück
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(Enbiyâ suresi, 21:35)

“Dua ederek geleceğimize birlikte yön verelim.”
Arlberg Bölgesi Genişletilmiş İdareciler Toplantısını Jenbach kentinde gerçekleştirdi.  Volkan Meral

ARLBERG

Arlberg Bölgesi 2018 çalışma yılının de-
ğerlendirmesini yapmak ve 2019 yılının tak-
vimini gözden geçirmek için Jenbach’ta bir 
toplantı düzenledi. Toplamda 232 idarecinin 
katıldığı programda Bölge Başkanı Abdi Taş-

döğen bir konuşma yaptı. Taşdöğen, “Bu-
gün İslam davasına gönül vermiş, Cenâb-ı 
Hakk’ın rızasını kazanabilmek için hayırda 
yarışan siz değerli insanlarla, yol arkadaş-
larımızla buluşmanın heyecanını, sevincini 

ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımızın 
bugünlere gelmesinde kuşkusuz özellikle 
siz idarecilerimizin katkısı çoktur, göz ardı 
edilemez. Sizleri tebrik eder, sizlere çok te-
şekkür ederim. Geleceğe umutla bakan bir 
dinin mensupları olarak dün olduğu gibi, 
bugün ve gelecekte de çalışmalarımızı emin 
bir şekilde, kararlılıkla sürdürmeliyiz. Gelin  
dün olduğu gibi bugün de, yarın da bir biri-
mize destek olalım, birbirimize dua ederek 
geleceğimize birlikte yön verelim, geleceği-
mizi birlikte dizayn edelim.”

Açılış Konuşmasından sonra Bölge Yöne-
tim Kurulu üyeleri kendi birimleriyle ilgili 
sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarda 
2018 yılının kısa değerlendirmesi yapılırken, 
2019 yılı için planlanan çalışmalar da idare-
cilere takdim edildi.

Arlberg Bölgesi Mali İşler Başkanı Sinan 

Yiğit tarafından 2017 yılı mali raporunun da 
sunulduğu toplantıda, eğitim alanında 2019 
çalışma yılında IQRA Tirol’ün faaliyetlerine 
başlayacağı ve İslami İlimler Kursları’nın Vo-
rarlberg’de olduğu gibi artık Tirol Eyaleti’n-
de de başlayacağı bilgisi Bölge Eğitim Başka-
nı Selim Kavas tarafından verildi.

Toplantıya katılan IGMG Mali İşler Baş-
kanı Hakkı Çiftçi de bir konuşma yaptı. 
Yapılan sunum ve çalışmaları çok beğendi-
ğini ve başarılı bulduğunu bildiren Çiftçi, 
yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. 
Çiftçi Millî Görüş hassasiyetlerine değine-
rek, “Çalışmaları ciddiye alıp bu doğrultuda 
Allah’ın rızasını kazanmaya talip olmalıyız. 
Birbirimize daha fazla vakit ayırıp, eskisi 
gibi sohbet etmemiz gerekiyor. İnternette 
‘offline’, kardeşine ve Rabbine ‘online’ olma 
zamanıdır.” dedi. 

“Nefsini bilen Allah’ı bilir.”
Württemberg Bölgesi Aalen Şubesi Kadınlar Teşkilatı iki güzel programda bir araya geldi.  Neşe Yılmaz, Rahime Söylemez Ülbeği

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi Aalen Fatih Camii 
Kadınlar Teşkilatı’nda Sakal-ı şerif hanımların 
ziyaretine açıldı. Programda ayrıca Kadınlar 
Teşkilatı Teşkilatlanma Başkanı Adeviye Temel 
bir sunum gerçekleştirdi. Temel sunumunda 
dava insanı olmanın temellerinden bahsetti. 

Temel sunumunda ayetlerden örnekler ve-
rerek hizmet ruhu olan insanların kal’den 
ziyade hâle önem veren ve ilahi teklifleri ya-
şama konusunda takvayı şekvaya tercih et-
tiklerini belirterek şöyle konuştu: “Davanın 
iktidarı, dava insanının fedakârlığı ile doğru 

orantılıdır. Hizmet edenler bunu unutma-
malıdır. Dava insanı olabilmek ameliyat-ı 
fikriye ister. Ne yazık ki bizim en büyük ku-
surumuz her türlü tefekkürden, tetkikden 
uzak ve gafilane yaşayışlarımız. Dahası ken-
di içimizden murakabeden yani oto kontrol-
den mahrum bir hayat geçirmemiz. Çünkü 
nefsini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen O’na 
hizmet etmenin şerefine erer. Bizler rabıta-i 
mevt yapmalıyız. Yani daima ölümü düşü-
nüp, onunla senli benli olmalıyız. Her an 
Azrail a.s. ile randevuya hazırlanmalıyız. Bu-
nun için hastaneler ziyaret edilmeli, çeşitli 
hastalıklardan dolayı orada bulunanlarla 
hemhâl olmalıyız. Efendimiz’in ‘Lezzetle-
ri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredi-
niz.’ buyurduğunu unutmamalıyız.”

Temel dava insanın ayrıca birlikte hizmet 
ettiklerinden ayrılmadığını belirtti ve bazen 
insanın iç âlemi yani ruh dünyasının tahrip 
olmuş olabileceğine dikkat çekti ve bunun 
ancak müsbet ortamlarda ve atmosferde ta-

mir edilebileceğini belirtti. Temel, “Bizi her 
zaman metafizik gerilim içinde tutacak ve 
canlı kılacak kitaplar okumalıyız. İlklerin 
o örnek hayat-ı seniyyelerinden tutun da, 
bu yolda bizlere örnek ve önder olan daha 
nicelerin düşünce ufuklarını ancak onların 
hayatlarını okuyarak, anlayarak elde edebilir 
ve ülfetlerin, ünsiyetlerin boğucu atmosfe-
rinden, dünyanın cazibedar güzelliklerin-
den kurtulabiliriz. Ayrıca hak ve hakikate, 
hizmet adına mutlaka üzerimize bir vazife 
almalıyız. Bu sayede insan dava arkadaşla-
rı ile sık sık bir araya gelir, yapılan işlerin 
neticesi, yapılacak olanların da mütalaa ve 
müzâkeresiyle meşgul olur ve bir hafta boyu 
onunla yatar, onunla kalkar; bir lâhza bile 
boş kalmadan hizmet soluklar. O böyle dav-
ranınca, Cenab-ı Hakk da onun aşkını, şev-
kini, diğer bir tabirle hamle ve aksiyonunu 
bereketlendirir. Hizmet itibarıyla üzerimize 
vazife aldığımız takdirde yapılan hizmetleri 
de sahiplenmiş oluruz.”
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Peygambere gönül verenlerin programı
Berlin Bölgesi 14. Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed ve Mâide-i Kur’an programını büyük bir katılım ile gerçekleştirdi.  Hazım Damgacı

BERLİN

Berlin Bölgesi geleneksel olarak her yıl 
düzenlediği Âlemlere Rahmet Hz. Muham-
med ve Mâide-i Kur’an programını Teşki-
latlanma Başkanı Murat İleri’nin ve değerli 
misafirlerin katılımıyla icra etti. Salonun 
yoğun bir şekilde dolduğu programda Ber-
lin’in hafızlarından Furkan Okumuş prog-
rama Kur’an tilavetiyle başlarken, progra-
mın sunuculuğunu Mikail Şimşek üstlendi. 
Misafirleri selamlayan Bölge Başkanı Said 
Jurnal ise programın önemine değindi. Jur-
nal ayrıca son zamanlarda Almanya’da yaşa-
nan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı-
na da değinerek Almanya’da Müslümanların 
yaşam şartlarının zorlaştığını ifade etti. So-
kaklarda özellikle Müslüman kadınlara yö-
nelik hakaretlerin ve darp vakalarının art-
tığını belirten Jurnal Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) Hz. Muhammed’e 
yönelik hakaret içerikli ifadelerin düşünce 

özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeye-
ceğine ilişkin kararını memnuniyetle karşı-
ladıklarını söyledi. 

Efendimiz’in ahlakının Kur’an ahlakı 
olduğunu ifade eden Jurnal, “O âdeta yaşa-
yan Kur’an idi. Kur’an’ı anlamak isteyenler 
Efendimiz’in hayatına, Efendimiz’i anlamak 
isteyenler de Kur’an’a bakmalılar. Kur’an ev-
rensel bir mesajdır. Geldiği günkü gibi tap 
tazedir. Kıyamete kadar da böyle kalacak-
tır.” Düzenlenen bu programın İslam’ı dar 
kalıplara sıkıştırmak isteyenlere güzel bir 
cevap olduğunu ifade eden Jurnal, “Varlığı 
muhabbet ve merhamet gibi yüce kavram-
lara dayanan, ahlak, adalet, hak, selamet ve 
emanet gibi kavramları merkeze alan bir 
din nasıl şiddet ve kabalıkla birlikte zikre-
dilir? Bunu kabul etmek mümkün değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

T.C. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik 

de İslam’ın ilk emrinin “Oku!” olduğuna 
işaret ederek, “Türk toplumunun eğitime 
daha fazla değer vermesi gerektiğini düşü-
yorum. Okumanın, eğitime ve bilime değer 
vermenin bizi daha ileriye taşıyacağından 
eminim.” diye konuştu. Almanya’da son 
dönemde camilere yönelik saldırılar yapıl-
dığını anımsatan Çelik, “Bazıları bu saldı-
rıları sadece dernek saldırısı olarak görmek 
istese de bunların bir ibadethane olduğunu, 
bir cami olduğunu kimse yok sayamaz. Bu 
konuda hepimize çok önemli görevler dü-
şüyor. Burada birliğimizi göstermemizin 
nedenlerini de tekrar görüyoruz.” ifadeleri-
ni kullandı. 

Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ise 
konuşmasında şunları söyledi: “Binlerce 
Kur’an sevdalısı, Hz. Peygamber aşığı Ber-
lin’de bir araya geldi. Onu tanımak tanıt-
mak ve izini sürmek amacıyla yapılan bu 

program yine muhteşem olmuş. Onun öğ-
retisine, ahlakına, mücadele azmine ve tes-
limiyet ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz 
bir zaman diliminde tekrar duygu ve düşün-
celerimizi paylaşma fırsatını bulduk. Emeği 
geçenleri tebrik ediyor, Mevlam’dan tesirini 
diliyorum.”

Berlin Bölgesi’nde hafızlık eğitimi gö-
ren öğrencilere Murat İleri ve Said Jurnal 
tarafından ödüllendirildi. Programda ayrıca 
Dursun Ali Erzincanlı naatları ve kum sana-
tı sanatçısı Ömer Faruk Elmas gösterisinin 
ardından Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpı-
nar bir sunum gerçekleştirdi. Akpınar Efen-
dimiz’in hayatından kesitler paylaştı ve ona 
layık ümmet olabilmek için canla başla çalı-
şılması gerektiğine dikkat çekti. Hafız Kur-
ra Abdurahman Sadien ve Abdulkadir Şehi-
toğlu ise program boyu sergiledikleri Kur’an 
tilavetleriyle gönüllere taht kurdular. 

“Devlet anlaşmasına en son 
ulaşan olmak istemiyoruz.”
Şura Schleswig-Holstein “Eyaletimizde geleceğin din dersi modeli” başlıklı 
bir seminer düzenledi.  Cengiz Bozkurt

HAMBURG

Hamburg Bölgesi’nde bulunan Şura Sch-
leswig-Holstein IGMG Neumünster Şubesi-
nin ev sahipliğinde “Eyaletimizde geleceğin 
din dersi modeli” başlıklı bir seminer gerçek-
leştirdi. Programa Şura Başkanı Fatih Mutlu, 
Hamburg Bölge Başkanı Mehmet Karaoğlu, 
Yeşiller Partisi Schleswig-Holstein Eyaleti 
Grup Başkanı ve Dinler Sorumlusu Eka von 
Kalben, Yeşiller Partisi Neumünster Grup 
Başkanı Sven Radestock ve Hristiyan De-
mokrat Parti Neumünster Grup Başkan Vekili 
Gerd Kühl’ün yanı sıra Şube Başkanı Abdullaj 
Kırmızıaslan, Şube İmam Hatibi Muammet 
Muslu, Şube Gençlik Teşkilatı Başkanı Oğuz-
han Kazıkoğlu ve Şube Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı Başkanı Hüsna Beder katıldı. 

Programda azınlıklarla devlet anlaşma-
sının yapılabilmesi için istişarelerde bulu-
nuldu ve konu detaylı bir şekilde masaya ya-
tırıldı. Yeşiller Partisi’nden Eka von Kalben 

programda partisinin tüm dinî cemaatlerin 
devlet anlaşması hakkı olduğunu savun-
duğunu ve bu konuda Hamburg’un örnek 
alınması gerektiğini söyledi. Programda şu 
mesajlar verildi: Din dersi modeli ilahiyat 
ve pedagoglar tarafından ve dinî cemaatle-
rin oy kararı ile birlikte belirlenmeli, dersi 
sunan kişilerin o dine mensup olmaları ge-
rekli. Hamburg Eyaleti’nde oluşacak isteğe 
cevap verebilmek için ilahiyat fakültesinin 
kurulması. 

Programda ayrıca Şura Schleswig-Hols-
tein yetkilileri şunları söyledi: “Azınlıkların 
en büyüğü olarak devlet anlaşmasına en son 
ulaşanlar olmak istemiyoruz. Biz hiçbir ce-
maatin devlet anlaşması yapmasına karşı 
değiliz. Müslüman cemaatler olarak da kim-
se bize devlet anlaşması konusunda kiminle 
birlikte aynı masada oturmamız gerektiğini 
dayatmamalıdır.”

“Camilerimizi yetim 
bırakmayalım.”
Ruhr-A Bölgesi Hamm Hövel, Pelkum, Herringen ve Heessen Şubeleri Toplu 
Sabah Namazı Programı’nda bir araya geldi.  Feyza Bozacı

RUHR-A 

Ruhr-A Bölgesi’nde Hamm kentinde fa-
aliyetlerini sürdüren Hamm Hövel, Pelkum, 
Herringen ve Heessen Şubeleri cemaat ile sa-
bah namazının ehemmiyetine dikkat çekmek 
için Toplu Sabah Namazı Programı gerçek-
leştirdi. Program Bölge Eğitim ve İrşad Baş-
kanı Abdullah Coşkun Berber’in katılımıyla 
düzenlendi. Sabah namazını Mainz İlahiyat 
Meselek Okulu öğrencisi Ahmet Faruk Ber-
ber kıldırdı. Namazı genç imamın kıldırması 
cemaat tarafından memnuniyet ve sevinçle 
karşılandı. 

Programda Abdullah Coşkun Berber sa-
bah namazının önemini ele alan bir konuşma 
gerçekleştirdi. Berber ayrıca din eğitimi ile il-
gili kısa bir sohbet verdi. Programda Kur’an, 

zikir, dua ve Evrad-ı şerif okundu. Birlikte 
yapılan kahvaltı ile son bulan programda 
Hamm Hövel Şube Başkanı Hayati Bozacı 
programı şu şekilde değerlendirdi: “Takriben 
9 yıldır Hamm Şubeleri olarak kış aylarında 
her pazar Toplu Sabah Namazı programları 
düzenliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve 
büyüklerimiz aynı safta omuz omuza nama-
zımızı eda etmemiz bizleri oldukça sevindiri-
yor. Bu programlar ile amacımız camilerimizi 
sabah namazında yetim ve boş bırakmamak, 
şubeler arası bağları pekiştirmek, muhab-
betimizi, birlik ve beraberliğimizi her daim 
kuvvetlendirmek. Bir idareci olarak birbirine 
yakın olan şubelerin bu tür programları yap-
malarını tavsiye ediyorum.”
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Tatil, eğitim ve öğretim 
bir arada
Ruhr-A Bölgesi’nde bulunan Eğitim Akademisi’ndeki öğrenciler Sonbahar 
Tatil Kursu’nu değerlendirid.  Makbule Zengin, Leyla Eroğlu

RUHR-A 

Ruhr-A Bölgesinde bulunan Eğitim Aka-
demisi Bergkamen, bu eğitim ve öğretim yı-
lının ilk Sonbahar Tatil Kursu’nu gerçekleş-
tirdi. “Tatil, eğitim ve öğretim bir arada” adı 
altında düzenlenen kursa Kuzey Ren Vestal-
falya’nın çeşitli şehirlerinden genç kızlar ka-
tıldı. Kursun amacı, öğrencilerin tatillerini 
hem öğrenerek, hem eğlenerek ve yeni arka-
daşlar edinerek geçirmeleri oldu. Öğrenciler 
Kur’ân-ı Kerîm, Temel Dini Bilgiler, Türkçe,  
sağlık ve ekoloji, Almanca din bilgisi, dinî 
musiki ve el sanatları dersleriyle birlikte 
hazinelerini geliştirdiler. Ayırca öğrenciler 
derslerde uygulanan eğitim metotlarıyla da 
birbirinden farklı beceriler kazanma fırsatı 
buldu. Derslerin yanı sıra öğrenciler sosyal 
faaliyet olarak voleybol, sabah yürüyüşleri, 
teneffüslerde alan oyunları gibi etkinlikler 
de gerçekleştirdiler. Bu etkinliklerin amacı 

öğrencilerin arkadaşları ile kaynaşmaları ve 
tatil değerlendirme kursunu eğlenceli geçir-
melerini sağlamak. 

Kursun ilk haftasında Lunaparka (Mo-
viepark) bir gezi düzenledi. Havanın iyi 
olması ile öğrenciler yeni arkadaşları ve 
öğretmenleri ile kaynaşma ve güzel zaman 
geçirme imkânı buldu. Son haftada ise Ka-
rınca Esma’nın ziyareti ve onlara Gökkuşağı 
dergisi, namaz rehberim kitabı hediye et-
mesi, teneffüste beraberce oyun oynamaları  
öğrencileri ziyadesi ile memnun etti. Kurs 
esnasında da Ruhr-A Bölgesi Kadınlar Teş-
kilatı (KT) Başkanı Seher Erol ve Bölge KT 
Eğitim Başkanın Ayşe Aydemir talebeleri 
ziyaret etti. Başkanlar kursun eğitim çalış-
maları hakkında bilgi aldı. İki hafta süren 
kurs velilerin katılımı ile gerçekleşen karne 
töreni ile sona erdi.

Konsolosluktan 
bilgilendirme
Köln Bölgesi Brühl Şubesi’nde T.C. Köln Konsolosluğu Türk vatandaşlarına 
yönelik birtakım bilgilendirmelerde bulundu.  İskender Güngör

KÖLN

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) dış temsil-
cilikleri vatandaşları bulundukları ülke-
lerde  bilgilendiriyor. Yurtdışında yaşayan 
vatandaşların vatandaşlık emeklilik, evlilik 
askerlik gibi konularda çıkan yeni yasa ve 
yönetmelikleri vatandaşlarla paylaşıyorlar. 
T.C. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erci-
yes beraberindeki heyetle Köln Bölgesi’nde 
faaliyetlerini sürdüren Brühl Camii’nde ce-
maat ve vatandaşlarla bir araya geldi. Prog-
ramda ayrıca Köln Bölge Başkanı Selahattin 

Demirci ve şube idarecileri hazır bulundu. 
Köln Başkonsolosu Erciyes özellikle ku-

rulan çağrı merkezi hakkında teknik bil-
giler verdi. Programda Mavi Kart, askerlik 
borçlanmaları, emeklilerin süreli çalışma-
sına olanak tanıyacak kanun, boşanma gibi 
konularda vatandaşların yoğun sorular sor-
duğu gözlemlendi. Erciyes bir soru üzerine 
geçtiğimiz ay tramvayda saldırıya uğrayan 
Hacer Uğurlu adlı bir bayanın hastahane-
de ziyaret ettiğini konuyu polis mercileri-
ne ilettiklerini, belirterek hem bunun hem 
de cami ve dernek saldırılarının tümünün 
takipçisi olduklarını bildirdi. Erciyes ayrı-
ca vatandaşlardan tüm yabancı düşmanlığı 
kapsamındaki saldırıları ivedilikle konsolos-
luğa bildirmelerini istedi. 

Evlilik ve vatandaşlık sorularını cevapla-
yan uzman Orhan Gürsoy ise konsolosluk 
kapılarının her zaman vatandaşların hizme-
tinde olduğunu ifade etti. Programda pek 
çok vatandaş söz alarak konsolosluğun bu 
tip çalışmalarından çok memnun oldukları-
nı ifade etti. 

“Maddi ve manevi destek 
olmalıyız.”
Hannover Bölgesi Hannover Şubesi camiye üye olanlar için bir bilgilendirme 
toplantısı düzenledi.  Önder Karaca

HANNOVER

Hannover Bölgesi Hannover Şubesi Genç-
lik Salonu’nda Üyeler Toplantısını icra etti. 
Toplantıda Şube Teşkilatlanma Başkanı açı-
lış sunumunu gerçekleştirirken Şube İmam 
Hatibi Hafız Şerafettin XXX Kur’an okudu. 
Ardından Şube Başkanı Mehmet Zeki 2018 
yılına dair faaliyet raporunu sundu. Daha 
sonrasında Zeki üyeler ile görüşerek dilek ve 
temennilerini sordu. Gayet nezih bir ortamda 
gerçekleşen toplantıda şubede yapılan deği-
şiklikler ve yenilikler açıklandı. 

Programa katılan Bölge İrşad Başkanı ve 
ayrıca Hannover Şubesi’nden sorumlu Hasan 
Yapar toplantıyı değerlendirerek şöyle konuş-

tu: “Öncelikle tüm idarecilerimize ve buraya 
teşrif eden üyelerimize teşekkür ederim. De-
ğerli cemaatimiz camilerimizi sahiplenme 
konusunda idarecilerimiz kadar cemaatimiz 
ve üyelerimizde sorumlu. Hepimiz camileri-
mize karşı oaln sorumluluğumuzu maddi ve 
manevi olarak yerine getirmeliyiz. Bu Müslü-
man olmamamızın sorumluluğudur. Yapılan 
herhangi bir yanlış var ise onu yok etmekde 
hepimizin sorumluluğudur. Cemaat ve üm-
met olmanın bilinci ile camilerimize yönele-
lim, oraları şenlendirelim ve çocuklarımızın-
da camilerimizi bizler kadar sahiplenmelerini 
sağlayalım.”

“Bu bir şifa yoludur. Evim 
evinizdir demektir.”
Württemberg Bölgesi İrşad Başkanlığı İrşad Çalıştayını Bölge Merkezi’nde 
gerçekleştirdi.  Eyüp Esen, Rahime Söylemez Ülbeği

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi İrşad Başkanlığı 1. 
İrşad Çalıştayı’nda Erkam Sohbetlerine ağır-
lık verdi. Programda Bölge Başkanı Zeki Şeker 
ve Genel Merkez Hatibi Mehmet Dal’ın yanı 
sıra Bölge Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Teşilatı 
ve Kadınlar Gençlik Teşkilatından görevliler 
hazır bulundu. Beklenilenden yoğun bir ka-
tılımın olduğu çalıştayda Bölge Başkanı Zeki 
Şeker  katılımlarından ötürü teşekkür etti ve 
şöyle konuştu: “İrşad Başkanlığımız tarafın-
dan ilki düzenlenen bu çalıştayımız hayırlara 
vesile olsun. Bu çalıştayımız ile inşallah bir-
takım önemli irşadi konulara değineceğiz ve 
katılımcılarımızın sorularına, dilek ve temen-
nilerine cevap vereceğiz.”

Programda konuşan Bölge İrşad Başkanı 
Eyüp Esen ve Bölge İrşad Başkan Yardımcı-
sı İlyas Nur Çakmak Erkam Sohbetlerinin 
ehemmiyetine değindi, hedefler ve teknik 
meseleler ilgili bilgi verdi. Programa katılan 
Mehmet Dal ise programın önemine değin-
di ve Erkam Sohbetleri hakkında şunları 
söyledi: “Dar’ül Erkam İslam’ın çekirdek 
müessesidir. Dar’ül Erkam bir sığınaktır. 

Bir şifa yoludur. Evim evinizdir demektir. 
Okuldur, küçük bir İslam yurdudur, ümit-
tir, iradedir, arayıştır ve Efendimiz’in etra-
fında örülen bir kozadır. Dar’ül Erkam bir 
Müslüman’ın Hz. Peygamberin insanlık 
için ifade ettiği anlamı kavradığı bir dün-
yadır. Ayrıca Efendimiz’in şirk ortamında 
fidelediği, fidelik görevi üstlenen bir ko-
runmuş alandır.”

Konuşmasında Dar’ül Erkam’ın insanla-
rın arındıran bir doğuş olduğunu belirten 
Dal, Efendimiz’in kalpten kalbe bir akışın 
bulunduğunu belirttiğini diyerek sözleri-
ne şöyle devam etti: “Dar’ül Erkam kalpleri 
birleştiren bir iklimdir. Bu nedenle Dar’ül 
Erkam’a ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlam-
da Erkam Sohbetlerimiz ile bizler Dar’ül 
Erkam’ı yeniden filizlendirmek istiyoruz. 
Bu sohbetlerimize katılan kardeşlerimizle 
bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak 
derslerimizi icra edelim.”

Program hakkında bilgi veren Bölge Baş-
kanı Zeki Şeker programın her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirileceğini söyledi. 
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Muhammed’ül Emin salavatlar ile anıldı
Güney Bavyera Bölgesi Mevlit Kandili münasebetiyle bir salon programı düzenledi.  Aydın Erdem

GÜNEY BAVYERA

Güney Bavyera Bölgesi Mevlit Kandi-
li münasebetiyle bir salon programı tertip 
ederek, Münih ve çevresinde ikamet eden 
Kur’an ve Peygamber sevdalılarına unu-
tulmaz bir gün yaşattı. Programın açılışını 
Kur’an tilavetiyle gönülleri mest eden Kur-
ra Hafız Abdulkadir Şehitoğlu’nun yaptığı 
programda Bölge Başkanı M. Tayyip Sayan 
da bir konuşma yaparak şunları söyledi: 
“Rabbimiz Efendimiz hakkında Kur’ân-ı 
Kerîm’in de ‘Sen mutlaka yüksek bir ahlak 
üzerinesin’, diğer bir ayette ise ‘Biz seni an-
cak âlemlere rahmet olarak gönderdik.’ bu-

yurarak onu çok güzel bir şekilde bizlere ta-
rif etmektedir. Bazı ülkelerde İslam’a yorum 
getirme, reform etme çabaları yapılmak-
tadır. Biz inanıyoruz ki buna muvafık ola-
mayacak, buna güçleri yetmeyecektir. Zira 
bu dinin koruyucusu yüce Allah’tır. Rabbim 
bizi Kur’an’ına ve Resûlü’nün sünnetine tabi 
olanlardan eylesin.”

Programa katılan T.C. Münih Başkonso-
losu Mehmet Günay misafirlere hitap ede-
rek şunları söyledi: “Peygamber Efendimiz’i 
anlamak, onun bize bıraktıklarına sahip 
çıkmak, Müslümanlar üzerine bir görevdir. 

Allah’ın emirlerini en iyi şekilde yaşayarak 
gösteren Peygamber Efendimiz, Müslüman-
lara yaşayan canlı örnek teşkil etmektedir. 
Eğitimin dinimizde ne kadar önemli oldu-
ğunu, ilk vahiy ayeti olan ‘İkra’ suresinin ilk 
ayeti teşkil etmektedir ki bu ayette ‘Oku! 
Seni yaratan Rabbin adıyla!’ denmektedir. 
Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımız 
olarak dinimize, kültürümüze ve dilimize 
sahip çıkmak zorundayız.  

Peygamber Efendimiz’in Veda Hutbesi’n-
de bizlere emanet ettiği Kur’an ve sünnete 
sımsıkı sarılmalıyız. Kardeşliğimizi pekiştir-
meliyiz.”

T.C. Münih Konsolosluğu Din Hizmetle-
ri Ataşesi Sıddık Yılmaz ise programa davet 
edilmesinden büyük memnuniyet duydu-
ğunu belirterek teşekkürlerini arz etti ve bu 
tür güzel programların sıkılaştırılarak yay-
gın hâle getirilmesini arzuladığını söyledi. 
Ardından Kurra Hafız Abdulkadir Şehitoğlu 
ilahi ve Mevlid-i Şerif ’ten bir kesit okuyarak, 
güzel sesiyle dinleyenlerin duygu dolu anlar 
yaşamasına vesile oldu.

Bu hoş seda dolu bölümün ardından 
programa katılan Prof. Dr. Mustafa Ağır-
man Efendimiz’in hayatını ele aldı. Ağırman 
konuşmasında özellikle Peygamber Efendi-
miz’in kendi gençliğine ve ayrıca gençliğe 
verdiği öneme değinerek şunları söyledi: 

“Gençliğinde etrafındakilerin sıkıntılarını 
kendine dert edinen bir Peygamberimiz var 
bizim. Daha peygamberlik gelmeden önce 
kendisine herkesin en emin, en güvenilir 
kişi dedikleri Muhammed’ül Emin ismiy-
le anılırdı. Onun terbiyecisi Allah idi. Zira 
Efendimiz bir hadislerinde ‘Beni Rabbim 
terbiye etti, çok güzel etti!’ demişti. Mescid-i 
Nebevî’nin arsası alımında, arsa sahipleri ye-
tim kardeşlerin hibe etme arzularını kabul 
etmemiş, arsanın bedelini nakit olarak on-
lara ödetmişti.

Artık Avrupalı Müslümanlar buralarda 
kalıcılar. Camilerinizi satın alıp, genç nesle 
dinî açıdan gelecek bırakmanız gerekmekte-
dir. Zira ecdadımız geldikleri topraklara geri 
dönmemiş, gittiği yerlere sancağını dikip, 
yerleşmiştir.”

Duygu dolu konuşmanın ardından mik-
rofona Ingolstadt Hafızlık Kursu öğrencisi 
ve Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması 
üçüncüsü Muhammed Yusuf Kaya gelerek, 
dinleyenleri mest eden Kur’an tilavetinde 
bulundu. Ardından Ali Atalar Hocaefendi 
Mevlid-i Nebi vesilesiyle camilerde okunan 
Hatm-i şerifelerin ve salavatların toplu dua-
sını yaptıktan sonra program sona erdi.  

gibi sohbet etmemiz gerekiyor. İnter-
nette ‘offline’, kardeşine ve Rabbine ‘online’ 
olma zamanıdır.” dedi. 

İki güzel program bir 
arada
Paris Bölgesi Kadınlar Teşkilatı ve Eğitim Başkanlığı 3. Eğitim Fuarı ve Hiz-
met İçi Eğitim Semineri düzenledi.  Mine Ataş Çelik

PARİS

Paris Kadınlar Teşkilatı ve Eğitim Baş-
kanlığının düzenledigi 3. Eğitim Fuarı ve 
2. Hizmet İçi Eğitim Semineri 28 Ekim’de 
gerçekleştirildi. Programın ilk bölümün-
de Hizmet İçi Eğitim Semineri verildi. Se-
minere şube eğitim başkanları ve imam 
hatipler katıldı. Semineri sunan İslami 
İlimler Sorumlusu Sultan Balkaya günün 
önemine dair bir konuşma yaptı ve Eğitim 
Başkanlığının çalışmalarını sundu. Balkaya 
Eğitim Başkanlığının yaşa ve ihtiyaca göre 
gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra ma-
teryal üretimi de yaptığını belirtti. Balkaya 
konuşmasında ayrıca teşkilatın yayınladığı 
kitapları ilk olarak eğitimcilerin okumasını 
arzu ettiğini dile getirerek eğitimin ehem-
miyetine değindi. Yetişkinlerin ğitimine 
de değinen Balkaya pedagoji ve antoloji 
arasındaki farklılıklar hakkında bilgi verdi. 
Yetişkiler için en önemli kavramın zaman 
olduğunu, dolayısıyla da eğitim içeriğini 

hazırlarken ihtiyacı ve beklentiyi gözar-
dı etmemek gerektiğini hatırlatan Bakaya 
son olarak da din eğitiminin pedagojik te-
mellerinden bahsederek, çocuklara verilen 
eğitimin içeriğinden önce duygu dünyala-
rına hitap edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Bölge Eğitim Başkanı Mehmet Altıntaş ise 
sunumunda Eğitim Başkanlığının otomas-
yon sistemini ele aldı. 

İkinci bir bölüm olarak düzenlenen Eği-
tim Fuarı’nda ise bu yıl aile eğitimi konusu 
ele alındı. Fuarda yer alan başlıklar şunlar 
idi: Ailede tefekkür, aile ve akraba komşu 
ilişkileri, ailede temizlik adabı, aile ileti-
şiminde adab, hoca/öğrenci ilişki adabı, 
ailede Peygamberimiz’in eğitim metotları, 
ailede ahlak adabı, ailede sosyal medya, ai-
lede yardımlaşma adabı, ailede ibadet. Her 
şubenin aile eğitimi ile ilgili hazırladığı 
maket, materyal ve sunumlar katılımcıların 
ilgisini ve beğenisini topladı. 

“50 yıllık bir geçmişimiz 
var.”
Württemberg Bölgesi’nde hizmet veren İmam Hatipler Bölge Merkezi’nde 
bir araya geldi.  Eyüp Esen

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi’nde mutat ola-
rak yapılan İmam Hatipler Toplantısı IGMG 
Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Kök-
soy’un katılımıyla Bölge Merkezi’nde icra edil-
di. Program Bruchsal Şube İmam Hativi Ecevit 
Yakup’un Kur’an tilavetiyle başkadı. Akabinde 
Bölge İrşad Başkanı İlyas Nur Çakmak’ın yok-
lamasıyla devam etti. Katılımın tam olduğu 
programda Pleidelsheim İmam Hatibi Bayram 
Gülgönül Evrâd-ı Şerif okudu, ardından top-
lantı Çakmak’ın sunumuyla devam etti. 

Programda konuşan Tahir Köksoy ise hac 
ve umre organizasyonunda teşkilatın bir 50 
yıllık geçmişi olduğuna dikkat çekti ve imam 
hatiplere hac ve umre bağlamında teşkilatın 
hizmet anlayışını anlattı. Köksoy ayrıca 2019 
yılı hac ve umre takviminin hazır olduğunu 
belirterek IGMG Hac-Umre ve Seyahat İşleri 
Başkanlığı’nın 50. yılı için hazırlanan logoyu 
tanıttı. Köksoy ayrıca hac ve umre ibadeti ko-
nusunu imam hatiplerin sohbetlerinde daha 
çok işlemeleri gerektiğini vurgulayarak şun-

ları söyledi: “Hac ve umre davete icabet et-
mek demektir. Ruhen yenilenmektir. Hac ve 
umre ibadetimizi gerçekleştirirken mutlaka o 
beldere vahyin indiğini göz önünde bulundu-
rarak ziyaret etmeliyiz. Bizler kutsal beldeleri 
görmeli ve Siyer-i Nebi’yi iyi anlamalıyız ki 
Efendimiz’i tam anlamıyla anlamış olalım. 
Efendimiz’i ziyaret ederken dikkat edeceği-
miz hususları bir bir öğrenmeliyiz. Ümmet 
şuuruna ermek, ömrümüz için yeni bir say-
fa açmak, takvaya kuşanmak ve her adımda 
ona yaklaşabilmek için umre ziyaretlerimizi 
sıklaştırmalıyız.”

Bölge İrşad Başkanı Eyüp Esen ise Kök-
soy’a günün önemine dair bir hediye tak-
dim etti. Ardından Esen imam hatiplerin bir 
sonraki toplantıya kadar yapmaları gereken 
çalışmaları aktardı ve katılımın tam olmasın-
dan ötürü imam hatipleri tebrik etti. Dilek 
ve temennilerin alınmasının ardından prog-
ram Nürtingen İmam Hatibi Rahim Murat’ın 
Kur’an tilavetiyle sona erdi. 
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Hasene Partner Kuruluşlar Toplantısı İstanbul’da 
icra edildi
Dünyanın 100’den fazla ülkesinde insani yardım çalışmaları yürütren Hasene Derneği, Afrika ve Asya kıtalarındaki ülkelerden partner kuruluş yetkilileri 
ile bir araya geldi. 52 ülkeden, 73 kurumu temsilen 80 idarecinin katıldığı Partner Kuruluşlar Toplantısı 16-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da icra 
edildi.   Murat Kubat

TOPLANTI 

52 ülkeden, 73 kurumu temsilen 80 idare-
cinin katıldığı Partner Kuruluşlar Toplantısı 
16-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da icra 
edildi. Hasene Derneği Başkanı Mesud Gül-
bahar toplantıda yaptığı açılış konuşmasında 
şunları söyledi:

“Siz partner kuruluş yetkililerimiz ile bir-
likte yıllardır çalışıyoruz. Avrupa merkezli ça-
lışmalarını yürüten Hasene Derneğimiz du-
yarlı insanlarımızdan aldığı bağışları sizlerin 
ülkelerinde, bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri-
ne yardım olarak ulaştırmak üzere çalışma-
larını sürdürüyor. Sizlerle çalışma içerisinde 
olduğumuz proje ve kampanyalar kapsamın-
da ülkenize gönderdiğimiz ülke sorumlula-
rımız ve gözlemcilerimiz aracılığı ile sürekli 
iletişim hâlindeydik. Kurban ve kumanya 
kampanyası, su kuyusu ve yetim projeleri, 
acil yardımlar, sağlık hizmetleri ve eğitim ça-
lışmaları kapsamında birlikte çalışıyoruz. Bu 
çalışmaları yaparken, bizler sizlerin tecrübe-
lerinizden, sizler de bizlerin tecrübelerinden 
daha fazla nasıl istifade ederiz düşüncesi ile 
bugün buradayız. Muhakkak ki, sizler de bu 
toplantıyı vesile bilerek kendi aranızda bilgi 
ve tecrübe paylaşımı içerisinde olacaksınız. 

Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş, savaş 
sonucu yıkılan Avrupa’ya buradan işçi ola-
rak gitmiş, kendi dil, din ve kültürlerine sa-
dık kalarak Avrupa’da İslam’ı yaşamanın ve 
yaşatmanın, nesillerini muhafaza edebilme-
nin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel 
örnekliğini sergileyerek ortaya koyan insan-
larımız bunu güçlü sivil toplum kuruluşla-
rı aracılığı ile yapmıştır. İnsanlığın iyiliği ve 
güzelliği için çalışmak üzerimize bir görevdir. 
İnsanı sevmek ve insana hizmet etmek en 
ulvi görevdir. İnsana yapılan yatırım en bü-
yük ve en kalıcı yatırımdır. Mazlum ve mağ-
durlara hizmet etmek istiyoruz. Onlara umut 
olmak istiyoruz. İnsanların yetişmesine katkı 
sağlamak bize en çok heyecan veren çalışma-
lar arasında yer alıyor. Nerede olursak olalım, 
insanlığın hizmetine sunulan küçük bir ça-
lışma yapıp, bizden sonraki nesillere emenat 
etmeliyiz.” 

Dünya sivil toplumuna örnek 
nitelikte çalışmalar sunmaktayız
Hasene Dereneği Türkiye Başkanı Abdul-

lah Erbay ise konuşmasında şunları söyledi: 
“Sizlerle beraber yaptığımız iş yalnızca 

buradan alıp dünyanın farklı coğrafyalarına 
ulaştırmak değil; buradaki gönülleri oralarda 
uzak düşmüş gönüllere tekrar ve kopmamak 
üzere sımsıkı bağlamaktır. Hasene olarak gö-
nülleri bağlamayı kendimize görev biliyoruz. 
Yaptığımız işlerde en üst kalite ve verimlili-
ği hedefliyoruz. Türkiye bugün milyonlarca 
mülteciye ev sahipliği yapıyor. Şu an Türki-
ye’de yaklaşık 4 milyon mülteci bulunuyor. 
Sınır boylarımızda cereyan eden savaşların 

dışında, tüm dünyada can ve mal güvenliği-
ni bulamayan tüm mağdurlar için Türkiye 
çalınan ilk kapılardan biridir. Bu doğrultu-
da Hasene Türkiye ekibi olarak gerek sınır 
illerimizde devam eden acil yardımlarımız, 
gerekse göçmenler için sunduğumuz kalıcı 
çözümlerimizle dünya sivil toplumuna örnek 
nitelikte çalışma sunmaktayız.” 

IGMG büyük bir sivil toplum 
kuruluşudur
Toplantıya katılarak kısa bir konuşma ya-

pan İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teş-
kilatları Genel Başkan Danışmanı Muham-
med Turhan IGMG ve çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Turhan şunları konuştu: 

“Gönülden gönüle köprü oluşturduğu-
muz, coğrafyaları farklı, kalp atışları aynı 
ümmet ailesinin fertleri olan can kardeşle-
rimiz her birinizi selamlıyorum. Millî Görüş, 
Kur’an ve sünnet esaslı ve bu sorumlulukla 
faaliyetlerini devam ettiren bir teşkilattır. 
Millî kelimesi Kur’an’i bir kavramdır. Mille-
ti İbrâhim’den alır bu ifadesini. Millî Görüş; 
Hz. İbrâhim’in milletinden ve Hz. Muham-
med a.s.’ın yolundan giden İslami bir cema-
atin dünyaya bakışı ve bu çizgide insanlığın 
hayır, huzur ve saadet çalışmasının adıdır. 
İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları 3 sac 
ayağı üzerinde çalışmalarını devam ettirir: 
Birincisi ictimai, sosyal çalışmalar. İkincisi; 
kültürel çalışmalar. Üçüncüsü ise dinî çalış-
malar. Başta Avrupa olmak üzere ABD, Ka-
nada ve Avustralya’da teşkilatlanmış büyük 
bir sivil toplum kuruluşudur. Kreşlerimiz, 
anaokullarımız, orta okullarımız, liselerimiz, 
İslam enstitülerimiz, hafızlık okullarımız ve 
Hollanda’da bir üniversitemiz var.”

Hasene Derneği başarılı çalışmalara 
imza atıyor

IGMG Genel Başkan Yardımcısı Hakkı 

Çiftçi Hasene Derneği’nin yaptığı çalışmala-
rın önemini vurguladı ve şunları söyledi: 

“Yaşadığımız ülkeler ve coğrafyalar farklı 
olsa bile, aslolan düşünce birliği ve dert sa-
hibi olmalarımızdır. Bu toplantı önemli bir 
toplantıdır. Zira dünyadaki tüm adaletsiz-
lik, sömürü ve insan hakları ihlallerine kar-
şı tek yürek olmuş dava ve dert adamlarının 
bir araya gelmiş olması cihetiyle önemlidir. 
Yoksulluğun birçok nedeni vardır; ama en 
önemli neden, yeterli sayıda yetişmiş insan 
kaynağının olmayışıdır. Hasene Derneği’nin 
Somali’de yaptığı gibi mesleki eğitim veren 
eğitim kurumlarının yapılması önem arzet-
mektedir. Hasene Derneği başarılı çalışma-
lara imza atmaktadır. Bu toplantıyı, karşılıklı 
görüş alışverişi yapmak ve işbirliği alanlarını 
daha da genişletebilmek için büyük bir im-
kân olarak görüyorum.” 

Mazlum ve mağdurlara umut olmak
 IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün top-

lantıya video konferans bağlantısı ile katıldı. 
Ergün Hasene partner kuruluş yetkilileriyle 
şunları paylaştı: 

“Dinimiz bize yeryüzünde mazlum ve 
mağdur olan insanların gözetilmesi, ko-
runması ve onlara el uzatılması noktasında 
emretmektedir. Peygamberimiz a.s.’ın hadi-
sinden öğrendiğimize göre mazlumla Allah 
arasında perde yoktur. Mazlumun dini, dili, 
rengi ayrılmaz. Felakete uğramış bir insan, 
savaş mağduru bir yetim, annesini ve baba-
sını kaybetmiş bir çocuk, depremzede bir 
insanın yardımda dinine, diline, rengine 
bakılmaz. Ona mutlaka yardımcı olunur. 
IGMG yardım çalışmalarına insani açıdan 
önem veren bir kurumdur. Yeryüzünde bü-
yük sıkıntılar var; yeryüzünde aynı zamanda 
insanların hizmetine adanmış gönüllüler de 
var. Yeryüzünde mazlumların yanında olan 

sizin gibi fedakâr insanlar da var. Sizler ve 
sizin gibiler var oldukça, yeryüzü daha ya-
şanabilir bir yer olacaktır. IGMG dünyanın 
neresinde olursa olsun, mağdur olmuş insan-
lara, kadre uğramış kimselere elini uzatmayı 
bir görev bilmiştir. İnsanları ve toplumları 
umutları ayakta tutar. Yardım çalışmalarının 
en önemli yanı, umutları tükenmiş insan-
ların umutlarını takviye etmesidir. Afrika, 
Asya, Orta Doğu, Balkanlar her neresi olursa 
olsun, buralara yardım götürüldüğünde, Av-
rupa’dan, Kanada, Avustralya ve İskandinav 
ülkelerinden bizi unutmayan insanlar var. O 
hâlde biz yalnız değiliz mesajı veriyor bu in-
sani yardımlar.”

Hasene bizim için gurur kaynağıdır
Toplantıya katılan T.C. Somali eski Büyü-

kelçisi Dr. Kani Torun tecrübelerini aktardı-
ğı bir konuşma yaptı. Torun konuşmasında 
şunları dile getirdi: 

 “Afrika 50’nin üzerinde ülke, 1 milyar 
üzerinde nüfusuyla büyük bir kıta. Türkiye 
Afrika’da bilhassa 2005 yılından sonra cid-
di bir diplomatik çalışma yapmaya başladı. 
2005 yılı Türkiye’de Afrika yılı ilan edildi. Af-
rika kıtasında o güne kadar 12 ülkede Türki-
ye’nin büyükelçiliği vardı; bugün ise 41 ülke-
de. Türkiye Afrika kıtasında ciddi kalkınma 
ve insani yardım faaliyetleri yürüttü ve yü-
rütmeye devam ediyor. Bu yardımlar önemli; 
zira okul açmak, yol yapmak, kuyu açmak, 
hastane yapmak gibi bu tür yardımlar bir 
bölgedeki insanları bir süre sonra yardıma 
muhtaç durumdan çıkarmaktadır. Türkiye 
Afrika’daki bütün insani krizlerde her zaman 
öncü olmuştur. Hem devlet olarak hem de 
Türkiye’den ve diasporadaki Türk topluluk-
larından toplanan yardımları bu bölgelere 
kanalize edilmiştir. Sizler insani yardım ça-
lışmalarının içerisindesiniz ve Hasene gibi 
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bizim için gurur kaynağı olan bir insani yar-
dım kuruluşunun partner kuruluş yetkilileri 
olarak buraya geldiniz. Ben Somali’de büyü-
kelçi olarak bulunduğum süre içerisinde Ha-
sene’nin faaliyetlerini bizzat müşahade ettim. 

Somali’de 1991 yılında başlamış 20 yıl-
dır devam eden iç savaş ve neticesinde 2011 
Haziran ayında başlayan ciddi bir gıda krizi 
oldu. Binlerce çocuk hastalıktan ve açlıktan 
ölmeye başladı. Türkiye Somali’ye ciddi bir 
yardım faaliyeti başlattı. 1991’de kapatılan 
büyükelçilik 2011’de faal hâle geldi. Türkiye 
insani yardımlar ve kalkınma yardımları alan-
larında çok ciddi yardımlar yaptı. Hastaneler, 
okullar, yollar ve alt yapı çalışmaları yapıldı. 
Başkent Mogadişu’da Doğu Afrika’nın en mo-
dern hastanesini yaptık. Hastane son model 
cihazlarla donatıldı. Hastaneyi 5 yıllığına T.C. 
Sağlık Bakanlığı işletiyor. Ve bu işletme dö-
neminde de Somali Sağlık Bakanlığı ile bir-
likte süreç yürütülüyor. Somalili doktorların 
eğitimi tamamlandıktan sonra bu hastane 
Somali Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. 

Afrika ile birlikte çalışmayı bir kardeşlik 
hukuku içerisinde düşünüyoruz. Bizim dışar-
daki yardım çalışmalarında başarılı olmamı-
zı sağlayan saik, yardımları doğrudan kendi 

kurumlarımız aracılığı ile ulaştırmamız, yar-
dımların ulaştırılmasında bizzat takip yap-
mamızda yatmaktadır. Yardımlar ülkelerdeki 
yerel yetkililerle irtibat kurularak doğrudan 
yaplıyor. Yardımın doğrudan ulaştırılması 
çok önemli. Bu başarıldıkça yerel yönetim-
lerde de güven artıyor.”

Avrupa’da böylesine güçlü bir stk’mızın 
olduğunu Çad’ta öğrendim

T.C. Çad eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet 
Kavas toplantıya katılarak tecrübelerini pay-
laştı. Kavas şunları söyledi: 

“İslam dünyasının her tarafından, her 
köşesinden insanlık için, yardım için sefer-
ber olan insanların temsilcileri buradalar. 
Türkiye’nin öncesi de olmakla birlikte, Afri-
ka’ya yardımları 2005 yılı itibarı ile ciddi ar-
tış gösterdi. Afrika’da insani yardım konusu 
tüm Türkiye insanının, her ferdinin mutlaka 
bir katkıda bulunmak istediği bir konudur. 
Dünyada böyle herhangi bir ülkede halkı-
nın tamamının Afrika’ya yardım etmek gibi 
bir toplu yardım kampanyası yaptığını bil-
miyoruz. Örneğin, Türkiye’de evlilik yapan 
kişiler, kendilerine getirilen düğün hediyele-
rini, kendileri için harcamıyorlar, onunla Af-
rika’da bir köyde su kuyusu açıyorlar. Böyle 
güzel örnekler var. Bir kişinin annesi, babası 
ya da bir yakını vefat ettiğinde, onun adı-
na Afrika’da herhangi bir ülkede su kuyusu 
yaptırılıyor. Örneğin Hasene’nin reklam ya 
da tanıtım çalışmalarını seyreden 8-10 yaşla-
rındaki küçük çocuklarımız, öğrencilerimiz 
Afrika’da su kuyusu açtırmak için girişimde 
bulunuyorlar. Türkiye’nin yaptığı yardımlar, 
sadece devlet politikası olarak değil, devletin 
de katkısıyla halkın iyilik yapma duygusu-
nun dışa vurumudur. Türkiyeli insanlar Af-
rika’da yardım yapmayı bir görev addediyor. 
Bu yardımların meyvesini 15-20 yıl sonra gö-
receğiz. Türkiye’de okuyan Afrika’dan öğren-
cilerimizin sayısı binleri geçti. Şu an 6 bin ci-
varında Afrikalı öğrenci üniversitelerimizde 
okuyorlar. Biz bu öğrencileri yetiştirip, kendi 

ülkelerine hizmet etmelerini her defasında 
söylüyoruz. Biz Afrika’nın kendi değerleri 
ile, kendi imkânları ile yaşamasını istiyoruz. 
Afrika kıtası 30 milyon kilometre kare yüz 
ölçümü var. Yani 40 Türkiye büyüklüğünde 
bir kıta.

Türkiye bugün Afrika’da herhangi bir böl-
gede insani bir kriz, çok acil ihtiyaçlar belir-
diğinde, devletimizin Kızılay, Diyanet, Afad, 
Tika gibi kuruluşları, diğer taraftan Hasene 
gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşları çok 
önemli miktarlarda yardım kampanyaları 
ile hemen hemen ihtiyaç duyulan her bölge-
de var oluyorlar. Dünyanın yardıma ihtiyaç 
duyan bölgeleri için gidecek insanlarımızın 
artık yetiştiğini, oraya gönderilecek kadar 
yardımlarımızın çok olduğunu gördük. 

Uluslararası kurumların çok acil ve ani 
yardımlar karşısında hemen harekete geçme-
si çok zor. Çad’ta 2 yıl içerisinde hem kamu 
kurumlarımızın hem de sivil toplum kuruluş-
larımızın açtığı su kuyusu 3 binin üzerindey-
di. Ben bunu Çad Başbakanına anlattığımda, 
dedi ki, Avrupa Birliği ülkeleri Çad’ta 50 su 
kuyusu açsa, biz bunları törenle açmak için 
başbakan ve büyükelçilerle açılışa gidiyoruz. 
Bizim 3 bin su kuyusu açtığımızı mübalağa 

olarak değerlendirdi. Ben hangi stk ve kamu 
kurumunun hangi köyde açtırdığı su kuyu-
sunu isim isim başbakana verdim. Hayretler 
içerisinde kaldı. Çad devleti her yaptığımız 
yardımda bizlere kolaylık sağladı. 

Biz bugün Türkiye’de kesilen kurbanla-
rın yarısını nerede ise Afrika’da kesiyoruz. O 
topraklarda et yiyemeyen milyonlarca insa-
nın et yemesine vesile oluyoruz. Tüccarların, 
köylülerin yetiştirmiş olduğu hayvanların, 
onları yerinden satın alarak, onların da ka-
zanmalarına, ülkelerin kalkınmasına yar-
dımcı oluyoruz. Ben Hasene’yi Çad’ta iken 
tanıdım. Avrupa’da böylesine güçlü bir sivil 
toplum kuruluşumuzun olduğunu ve Çad’ta 
bize en kısa zamanda yardım getiren kuruluş 
olduğunu gördüğümde, demek ki biz yalnız-
ca Türkiye’de değil, Avrupa’daki vatandaşla-
rımızla da aynı duyguları paylaşıyoruz diye 
düşündüm. 

Bu toplantının çok verimli, tecrübeleri-
mizi paylaşmak açısından önemli olduğunu, 
Türkiye’yi tanımak açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Afrika’da ağlayan, 
ilaçsız kalan, doktorsuz kalan, susuz kalan, 
okulsuz kalan çocuklar, aileler, insanlar var-
sa, bizim bunlara ulaşmamız gerekiyor.”

www.selamfood.eu

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin 
Herkes Yesin

www.selamfood.eu
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EZANI OKUMAK!
İlhan Bilgü

Bu yazıyı okumadan önce senaryosunu mer-
hum Ömer Lutfi Mete’nin yazdığı, İsmail Gü-
neş’in ise yönetmenliğini yaptığı “Çizme” isimli 
filmi izlemenizi tavsiye ederiz. Zira Çizme filmi, 
destanımsı nice ezan mücadelesinin sadece bir 
noktasını anlatmaya çalışır. Fakat filmi izlemek 
size, konuyu anlatmak da bize düştüğüne göre 
asıl mevzumuza dönelim.

Câhiliye devri denilen o devir var ya. Hani şu, 
insanların karanlık içinde bocalayıp putlara ta-
pınarak güya Allah’tan kurtuluş beklediği, köle-
liğin zirveye çıktığı, cehaletin sürüsüne bereket 
itibar gördüğü, hakkın, adaletin ve doğruluğun 
yerlerde süründüğü o karanlık zamanlar. İşte o 
zamanların habeşî (siyah tenli) bir de Bilâl’i var-
dır. Mekke’nin en güçlü adamlarından Ümeyye 
bin Halef ’in kölesi. O zamanlar, Ümeyye b. Ha-
lef ’in kölesi olmak dahi itibara itibar katar, güç-
lü kabile reislerini bile dize getirirdi. O Ümeyye 
bin Halef ki, Mekke’deki itibarı dolayısıyla, Mek-
ke’nin en meşhur müşriklerinin “Ne olaydı da 
şu Kur’an denilen şey Ümeyye’ye indirilseydi.” 
dediği adamdır. Ve o adam, kölesi Bilâl, Ellahu 
ehad, Ellahu ehad (Allah tektir, Allah tektir) de-
dikçe Bilâl’e işkence etmiş, ettikçe de alçaklaş-
mıştır. Ne var ki, ikinci halife Ömer’in (r.a.) “Bi-
zim efendimiz” dediği Hz. Ebû Bekir (r.a.), Bilâl’i 
(r.a.) Ümeyye bin Halef ’ten satın alır. Herkesin 
çekindiği o Ömer bile, Bilâl’e “Bizim efendimiz-
dir.” diye ihtiramda bulunur. Bilâl’i Bilâl yapan 
neydi peki?

Eğer bu sorunun cevabını bilemiyorsanız, 
cehlinize yanmaktan öte, o cehlinizi hemen or-
tadan kaldırmanız lazım! Nasıl bilemeyiz ki? 
Allah Resûlü’nün (s.a.v.) hem ilk hem de ömür 
boyu baş müezzini ve fetih sonrası Kâbe’nin ilk 
Müezzini. Ve Bilâl, ezan ile özdeşleşen tek kişi-
dir.

Malumuzdur ki, ezan Peygamber Efendi-
miz ve ashabının Medine’ye hicret etmesinin 

ilk senesinde okunmuştur. Müslümanların en 
önemli dinî sembollerinden birisi olan ezan, 
Müslüman’ın, Allah’ın emrine itaat etmesinin, 
dolayısıyla kulluk bilincini koruması ve canlı  
tutmasının bir tezahürü olan namazı hatırlatır. 
Lakin, Mekke döneminde ezan okunmadığı gibi, 
Medine’de de hemen ezan okunmamıştır. Ashab, 
namaza çağrı yapılmasını düşünmüş, Hristiyan-
lar, Yahudiler ve hatta Mecûsîlerin çağrılarına 
benzer çağrılar önerilmiş hiç birisi de Efendi-
mizin tasdikinden geçmemiştir. Bir gün, Abdul-
lah b. Zeyd b. Sa’lebe (r.a.) rüyasında kendisine 
öğretilen ezanı Peygamber Efendimize anlatmış, 
Efendimiz de Bilâl’e emrederek “Artık namaz 
öncesinde bunlarla insanları namaza çağır.” de-
miştir. Abdullah b. Zeyd’in rüyasında öğrendiği 
metni Hz. Ömer’de öğrendiğini söylemiş, ancak, 
Efendimize ilk ulaştıran Abdullah olmuştur.

Bilâl, sabah ezanına, es Salâtu hayrun mine’n 
nevm, yani: Namaz uykudan hayırlıdır ilavesini 
de yapan sahabedir. Onun bu ilavesi Peygamber 
Efendimizi memnun etmiş ve sevindirmiştir.

Bilâl, ilk ezan okuduğu o andan sonra Pey-
gamber Efendimiz vefat edene kadar hep O’nun 
müezzinliğini yapmıştır. Cahiliyenin en değersiz 
insanları arasında yer alan Bilâl, Ebû Bekir’in 
kendisini satın alması ile en değerli insanların 
önünde yer almıştır. Demiştik ya Hz. Ömer dahi 
kendisine “Bizim Efendimizdir” demiştir. Hatta 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve ashabın en fakihleri 
kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Hz. Bilâl, 
Efendimizin en yakınında ve en önemli vazifele-
rinde bulunmuştur.

Bilâl, o günden bugüne ve kıyamete kadar 
müezzinlerin pîri olacaktır. Tüm Müslümanlar, 
ezanı bildikleri gibi bilirler Bilâl’i. Ezan ile Bilâl 
öylesine özdeşleşmiştir ki, Peygamber Efen-
dimizin vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’in em-
rine bile uymayarak bir daha ezan okumayan 
Hz. Bilâl, biri Hz.  Ömer devrinde birisi de Hz. 

Hüseyin (r.a.) zamanında olmak üzere Efendi-
miz sonrasında kendi vefatına kadar sadece iki 
kere okuduğu ezan ile, tüm ümmeti göz yaşları-
na boğmuştur. Bilâl, diyar-ı Şam’da, Hz. Ömer’in 
arzusu üzerine okuduğu ezan sonrasında bayı-
lıp düşer. Medine’de okuduğu ikinci ezanı duyan 
Müslümanlar da, sanki, Peygamber Efendimiz 
yeniden dünyaya gelmişcesine sevinir ve göz 
yaşlarına boğulurlar.

Ezan, Mehmet Akif ’in dediği gibi, şehadet-
leri dinin temelidir: Allah’tan (c.c.) başka ilah 
yoktur ve Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. 
Ezan, başka dile tercüme edilmemiştir. Yani eza-
nın tercümesi ile ezan olmaz. Ezan, kendine has 
“elfaz-ı mahsusa” yani, kendine özel lafızlar ile 
ezan olabilmektedir. 

Bakmayın siz, bir zamanlar Türkiye’de eza-
nın kanunla yasaklanmış olmasına. “Türkçe 
ezan” diye tutturulan o cümleler ne ezandır, ne 
de namaza davetiyedir. Zaten, “Türkçe ezan”ın 
sahipleri dahi o kanuna sahip çıkamamış, hapis, 
işkence, sürgün, korkutma ve dayak ile de olsa, 
ancak üç-beş, belki bilemediniz 15, hadi diye-
lim 50 imam veya müezzine okutabilmişlerdir 
o ucubeyi. Müslüman ahâlî derin bir idrak ile, 
yasada imam ve müezzin ifadesinin yer alma-
sından dolayı, devletten maaş alan müezzinlere 
ezan okutturmamış, kendileri okumuştur. Öyle 
ki, karakol ya da mahkemelerde kendilerine, 
mecnun ya da meczûb denilerek hakaret edil-
mek istense de, ezan olan ezanı okumaya devam 
etmişlerdir.

Siz hâlâ, “Bu da ne ya Ezan’ın yarışması mı 
olurmuş” diye caka satanlardansanız Reckling-
hausen’de Avrupa’nın Bilâl’ini aramasının ma-
nasını kavrayamazsınız. Eee, tabîi ki, kendinize 
de yazık edersiniz.

Selâm olsun, Peygamberimizin müezzini 
Bilâl’e ve Bilâl’in yolundan gidenlere.
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Köln
 İskender Güngör

Köln Bölgesi Fatih Camii’nde sa-
bah namazına müteakiben Sakal-ı 
Şerif Müslümanlara gösterildi. 
Programda Bölge İrşad Başkanı 
Nihat Çiftçi sabah namazından 
sonra cemaate hitap ederek Sa-
kal-ı Şerif’i anlattı. Çiftçi Pey-
gamber Efendimiz’in saçını ve 
sakalını traş ettiğinde onları at-
madığını belirterek şöyle konuş-
tu: “İslam kumandanı Halid Bin 

Velid Peygamber Efendimiz’den  
Veda Haccı’nda kesilmiş saçının 
ön tarafından bir parça istemiştir. 
Kumandan Efendimiz’den aldığı 
saçı takkesinin içerisinde tutardı. 
Ondan Allah izni ile hep zafer mu-
rat ederdi. Bir gün bir savaş esna-
sında tekkesinin yere düştüğünde 
zorlanan kumandan onda Efendi-
miz’den bir parça var diyerek tek-
rardan toparlanır.” 

Rhein-Neckar-Saar
 Mehmet Çalay

Rhein-Neckar-Saar Bölgesi toplu 
sabah namazı programlarına başla-
dı. İlk program Dannstadt Ümmet-i 
Muhammed Camii’nde, ikinci prog-
ram ise Mainz Barbaros Camii’nde 
gerçekleştirildi. Programlarda Bölge 
Başkanı Şerif Aslan bir konuşma ya-
parak şunları söyledi: “Bu anlamlı ve 
güzel programa hoş geldiniz. Bizlere 
onur verdiniz sizlere ayrı ayrı teşek-
kür ederim. Allah yaptığımız ibadet 
ve duaları kabul etsin. Teşkilatımızı 
ve siz değerli yöneticiler ve cema-
timizi canı gönülden kutluyorum, 
böyle anlamlı bir programa icabet 
ederek bizleri bahtiyar ettiniz ve me-
leklerin şahitliğine mazhar oldunuz. 
Bu programda emeği geçen tüm 

kardeşlerimi tebrik ediyorum.” Aka-
binde Mainz Barbaros Camii İmam 
Hatibi Celalettin Kandemir cemaa-
te hitap ederek şunları söyledi: “Bu 
günlerde her zamankinden daha çok 
birlik ve beraberliğinize ihtiyacımız 
var gün bir olma beraber olma var 
olma günüdür herkes üzerine düşeni 
yapmak için çalışmak ve bu onurlu 
davada safını belli etmek zorundadır. 
Bu şekilde yapılan programlar bunun 
için bir fırsat ve buna zemin hazırla-
mak için bir vesiledir. Ben de prog-
ramı düzenleyen ve vesile olan kar-
deşlerimizi tebrik ediyor devamının 
gelmesini ümit ediyorum.” Program 
yapılan duanın ve verilen ikramların 
ardından sonra erdi. 

Ruhr-A
 Muhammer Şimşek

Ruhr-A Bölgesi Oer-Erkenschwick 
Camii’ni öğrenciler ziyaret etti. Ch-
ristoph-Stöver Ortaokulu’nda oku-
yan 6. sınıf öğrencileri camiyi gezdi 
ve görevlilerden bilgi aldı. Toplamda 
85 öğrencinin katıldığı ziyaret hak-
kında Şube Başkanı Muhammer 
Şimşek şunları söyledi: “Öğrenci-

lerin camimizi ziyaret etmelerinden 
ve birebir bizden bilgi almalarından 
oldukça memnun kaldık. Yıl içerisin-
de bu tür ziyaretler gerçekleşiyor ve 
giderek ilgi de artıyor. Biz öğrencile-
re camilerin toplumun faydalandığı, 
manevi ve sosyal hizmet merkezleri 
olduğunu aktardık.” 

Rhein-Neckar-Saar
 Mehmet Çalay

Rhein-Neckar-Saar Bölgesi Man-
nheim Fatih Camii her sene Man-
nheim Jungbusch semtinde dü-
zenlenen Gece Yürüyüşü (Alm. 
Nachtwandel) programına katıldı. 
Mannheim Belediyesinin destek-
lediği etkinlikte Fatih Camii akşam 
vakitlerinde kapılarını misafirlerine 
açtı. Yoğun katılımın gözlemlendiği 
etkinlikte cami görevlileri misafir-
lere İslam’ı ve İslam Toplumu Millî 

Görüş’ü tanıttı. Ayrıca misafirlere 
broşür ve kitaplar sunuldu. Bölge 
Başkanı Şerif Aslan çalışma arka-
daşlarıyla birlikte etkinliğe katıldı. 
Ayrıca Mannheim Belediye Başka-
nı Peter Kurz da etkinlik çerçeve-
sinde Fatih Camii’ni ziyaret ederek 
bilgi aldı ve farklı kültürlerin bu tür 
etkinliklerde buluşup yakından ta-
nışmalarından ötürü memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Rhein-Neckar-Saar
 Mehmet Çalay

Rhein-Neckar-Saar Bölgesi Fran-
kenthal Şubesi Hicret Camii ida-
recileri Frankenthal Belediye Baş-
kanı Martin Hebich’i makamında 
ziyaret etti. Ziyarete Şube Başkanı 
Nadir İdare, Şube Gençlik Teşkilatı 
Başkanı Tolga Yaşar ve Bölge Ba-
sın Yayın Başkanı Mehmet Çalay 
katıldı. Ziyaretten oldukça mem-
nun kalan Hebich misafirlerine te-

şekkür ederek Frankenthal kentin-
de yapılan çalışmalardan bahsetti, 
Hicret Camii’nin çalışmalarını dik-
katle izlediklerini ve aktif çalışma-
larından ötürü memnun kaldıklarını 
söyledi. Her türlü çalışmada ken-
dilerini destekliyecekleri söyleyen 
Hebich ileride birlikte topluma 
daha faydalı çalışmalar yapabile-
ceklerini aktardı. 
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genç
DANİMARKA
Gençler Ümmet Günleri’nde
bir araya geldi s. 26

HESSEN
“Kin, kibir ve haset kalbe zarar!” s. 27

Değerli Camia okuyucuları,

Gençlik Teşkilatı olarak “Avrupa Bilal’ini 
arıyor.” adı altında Ezan Yarışması’nı ger-
çekleştirmiş bulunuyoruz. Bu yarışmamız-
dan atıfta bulunarak, ezandan bahsetmek 
istiyorum. Ezan, “Yüksek bir şeyle bir şeyi 
bildirmektir.  Ezan, bir çağrıdır, tüm nesil-
lere ve çağlara…
Mekke’de doğan ışığın, Medine semaların-
da sese dönüşmesidir. Zamanı ve mekânı 
aşan tek sestir ezan.

Ezan, 
Abdullah b. Zeyd’in rüyası,
Hz. Ömer’in şehadeti,
Bilal’in sedası,
Müminlerin şükrüdür.

Her saniye tekrarlanan, hiç durmayan tek 
ses…Müslümanların vahdet sesidir ezan.
Ezanı millet olarak da  bizim varlığımızın 
bir parçası olarak görmüşüz ve Millî Mar-
şında ezandan bahseden bir millet olmu-
şuz. Şiirleri dahi süsleyen tevhidin sesidir 
ezan. Şairin bahsettiği gibi,
Bir gündeki beş defa bayram anıdır ezan

Kainatın her an uhrevi yanıdır ezan
Ashâb-ı kirâmın sadık rüyasıdır ezan
Ecdad-ı İzam’ın kudsi kavgasıdır ezan
Devamlı okunan ilahi fermandır ezan
Baki olandan faniye armağandır ezan

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İnsanlar, 
eğer ezan okumak ile namazın ilk safında 
yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) ol-
duğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek 
için kura çekmekten başka çare kalmasay-
dı, mutlaka kuraya başvururlardı.”
Ezan deyince Peygamberimizin müezzinle-
rini de yadetmek gerekir. Onları bu kutsal 
çağrıyı bize kadar intikal ettirdikleri için 
rahmetle anıyoruz. Kıyamet günü boyun-
ları  itibariyle insanların en uzunu olacak 
olanların ilkleridir bu müezzinler.

Ümmi Mektum
Bilâl-i Habeşi
Ebu Mahzure
Sa’d B. Aiz

Müslümanlar için iman yenilenmesidir 
ezan.  Bütün insanlığa, insanlık için bir 
hakikat beyanıdır ezan. İmanın yenilen-
mesi vwwe insanlığa beyan olan ezanın 
Avrupa’da Ezanı Güzel Okuma Yarışması 
yaparak derdinin ortağı olan bütün şube 
ve bölgelerdeki genç kardeşlerimi tebrik 
ediyorum.

Selam ve dua ile
Ünal Ünalan
GT Başkanı

Başkanımızdan mesaj var

“Mesele güzel ezan okumak değil, Bilal 
olabilmektir.”
“Avrupa Bilal’ini Arıyor”  Güzel Ezan Okuma Yarışması’nda Hamburg Bölgesi’nden Bünyamin Bozkurt ile Ruhr-A Bölge-
si’nden Ahmet Faruk Berber birinci oldu.  İlhan Bilgü

GENÇLİK TEŞKİLATI

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları 
Gençlik Teşkilatı “Avrupa Bilal’ini Arıyor” baş-
lığı ile Güzel Ezan Okuma Yarışması yaptı. 
Recklinghausen Eyüp Sultan Camii’nde yapı-
lan yarışmada birinciliği 13-17 yaş grubunda 
Hamburg Bölgesi’nden Bünyamin Bozkurt, 
18-25 yaş grubunda Ruhr-A Bölgesi’nden 
Ahmet Faruk Berber kazandı.

Yarışmaya katılan gençler arsında, 13-
17 yaş grubunda Ahmet Enes Efe ikinci, 
Muhammed Özcan da üçüncü. 18-25 yaş 
grubunda ise ikinciliği Ali Mahmood alırken, 
üçüncülüğü de Muhammed Çınar elde etti. 
Yarışmaya katılan gençlere ödül de verildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün de 
katılarak izlediği ve bir konuşma yaptığı yarış-
mada Ergün, meselenin güzel ezan okumak-
tan öte, Bilal gibi olabilmek olduğunu söyledi. 
“Müezzinlik başlı başına bir ibadettir. Müezzin 
olmak, Allah’ın dinine, camisine çağırmak bir 
semboldür.” diyen Ergün, Peygamber Efen-
dimizin Bilal-i Habeşi ile ama olan Ümmü 
Mektûm’a ezan okutturmasının özel manala-
rı bulunduğunu söyledi. Ergün özetle şunları 
söyledi: “Ezan okumak, müezzinlik yapmak 
ve ona özendirmek çok güzel bir ibadettir. 
Çok güzel bir sünnettir. Zira Efendimiz, sı-
radan birisine, Hz. Bilal’e Ümmü Mektûm’a 
müezzinlik yaptırmasının sırları vardı. Bugün 
burada yapılan Avrupa’da Bilal’ini arıyor adlı 
program sadece güzel okumaktan, güzel 
kamet etmekten ibaret değildir. Ezan ile, Bilal 
gibi olmak anlaşılmalıdır. Bilal, önümüze bir 
rol model olarak konulmuştur. Bilal’in, Ümmü 
Mektûm’un örnek hayatını önümüze koymak 
için bu çalışmalar yapılmaktadır. Hz. Bilâl na-
sıl yaşamış, nasıl çalışma yapmış, ölçüsü ne 

imiş, hayatı nasılmış, hayata nasıl bakarmış 
dolayısıyla buradaki amacımız Bilal olmak-
tır. Sadece güzel okumak değildir. Bilal gibi 
okumak, ama, Bilal gibi yaşamak ve Bilal gibi 
mücadele etmek, Bilal gibi olabilmektir. Haya-
tımızda sadece kendimizi düşünmeyi, insanı 
ezmeyi değil, paylaşmayı, vermeyi, beraber 
olmayı, beraber yürümeyi ve yer yüzünün ya-
şanabilir bir yer yüzü olabilmesi için mücadele 
etmeyi Hz. Bilâl gibi bizim de öğrenmemiz la-
zım. Hz. Bilâl affetmeyi bilen biriydi.

Onun bir hatıratını sizinle paylaşmak iste-
rim. Biliyorsunuz sahabeyi kirâm efendileri-
miz kendilerini vakfetmiş, adamış insanlardı. 
Allah’a ve Resûlüne ve onun davasına ada-
mış olan insanlardı. Onları farklı kılan adan-
mışlıklarıydı. Onları sahabe yapan, Allah’ın 
davasına hiç bir hesap, plan yapmadan, hiç 
bir beklenti olmadan adamaları idi. Onlar 
da insandı, onlar da bizim gibi üzülüyor ve 
bizim gibi seviniyor, ağlıyorlar, acıkıyorlardı, 
hata ediyorlardı. Hz. Bilâl bir gün Ebû Zer ile 
tartıştı. Dünyayı elinin tersi ile itmiş olan Ebû 
Zer, Hz. Bilâl’e daha düne kadar köleydin 
der gibi, ‘siyahî kadının oğlu’ dedi. Bu Hz. 
Bilâl Efendimizin zoruna gitti. Çünkü, İslam, 
ırkı, milliyeti övünülecek olan mesele olmak-
tan çıkarmıştı. Bunun üzerine Bilal, Ebû Zer’i 
Efendimize şikâyette bulundu. Efendimiz 
Ebû Zer’i câhiliyye adetlerine dönmüşlü-
ğü sebebiyle azarladı. Ama Ebû Zer, daha 
sonra Bilal’den özür dilemek durumda kal-
dığında Bilal, ‘Kardeşim Ebû Zer’ diye onu 
affetti. Ezan okumak çok güzel bir şey. Bu 
yarışmalara katılmak çok güzel bir şey. Ama, 
en önemlisi de Hz. Bilâl gibi olabilmektir. Bu-
nun için hepinizi tebrik ediyorum. Bilâl’in yo-

lundan ayrılmayınız. Bir genç olarak Hz. Bilâl 
olabiliyor muyuz, onun ahlakını yaşayabiliyor 
muyuz? Mesele budur.”

IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal 
Ünalan da hem yarışmaya katılan gençleri 
hem de anne-babalarını tebrik ettiği konuş-
masında Ezan Yarışması ile, ashaptan Abdul-
lah b. Zeyd (r.a.)’ın rüyasını, Hz. Ömer (r.a.)’ın 
şahitliğini ve Hz. Bilâl (r.a.)’ın 1400 yıldır yük-
selen sesini Avrupa’ya taşıdıklarını söyledi 
Ünalan şunları söyledi: “Ezan, tevhidin bir 
ilanıdır. Çünkü ezan yer yüzünde Allah’ın bir-
liğini ve tekliğini ilan eder. Yer yüzünde hiç 
bir saniye durmadan okunan, yükselen ses 
ezandır. Hiç bir coğrafya ve mekânda ezan 
sesinin durmaması için bugün buradayız. 
Onun için Avrupa da Bilallerini yetiştirmek 
zorundadır. Her Müslüman’ın olduğu yerde 
birer Bilal’imiz olmalıdır. Avrupa’nın bu orta-
mında ezanı yaşatmanın mücadelesini veri-
yoruz. Çünkü Bilallerin sesi kesilirse, ezanın 
daveti orada bitecek demektir. Bugün her 
Müslüman’ın olduğu yerde birer Bilal’imizin 
olması lazımdır. Dünya döndüğü müddetçe 
24 saat boyunca yeryüzünde ezansız bir 
belde kalmamalıdır.”

Ezan yarışması hakkında bilgi veren 
IGMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan 
Bakşiş, ezanın İslam medeniyetinin simgesi 
hâline geldiğini, bir yerde Müslümanların var 
olduğunu ve Müslümanların ibadet vaktini 
haber verdiğini söyledi. “Ezan Müslümanları 
bir araya gelmeye ve cemaat olmaya davet 
eder.” diyen Bakşiş, ezanın diller üstü bir 
temsil yönü olduğunu ve dünyada nereye gi-
dilirse gidilsin ezan okunduğunda onun her 
yerde anlaşılacağını söyledi.
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3 hedef: İlim, amel ve spor
Avustralya Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Ortaöğretim Birimi Yıldız Gençlik 
Kampı düzenledi.  Kahan Bodur

AVUSTRALYA

Avustralya Bölgesi GT Ortaöğretim Biri-
mi 1-3 Kasım tarihleri arasında ilk defa Yıldız 
Gençlik Kampı tertip etti. Victoria Eyaleti-
ne bağlı Queenscliff Kasabası’ndaki Kamp 
Wyuna Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin 
amacı Yıldız Gençlik Kursu’na gelen öğren-
cilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları ve 
yanı sıra ilim öğrenmeleri. Kampın okul ta-
tillerine denk gelmesini fırsat bilen gençler 
kampta birçok konuyu işleme imkânı buldu. 
Kamp hakkında detaylı bilgi veren görev-
liler kampın hedefinin ayrıca öğrencilere 
okuldan mezun olana kadar ve mezuniyet 
sonrasında da destek çıkmak, nasıl başarılı 
birey veya lider olabileceklerini göstermek 
ve anlatmak olduğunu belirttiler. Görevliler, 
“Gelişme çağlarında olan gençlerimize haya-
ta açılmayı ve içlerindeki çelişkilerini yene-
bileceklerini öğretmeyi istedik. Tüm bunları 
yaparken spor faaliyetleri, mangal sohbetle-
ri, yürüyüşler ve farklı oyun aktiviteleri yap-
tık. Onlara sosyalleşmeyi, kendilerine hedef 
belirlemeyi ve zaman tasarrufunu da farklı 
yollar ile öğrettik.” 

Kampın 3 ana hedefinin bulunduğunu ve 
buna göre ders işlediklerini aktaran görevli-

ler bunlardan birincisinin ilim olduğunu be-
lirterek şöyle konuştular: “İlim dersimizde 
gençlerimize İslam’ın temel kurallarından 
yola çıkarak nasıl fedakâr olmaları gerektiği-
ni ve zamanlarını nasıl tasarruf edebilecek-
lerini anlattık. Aynı şekilde bu dersimizde 
Kur’ân-ı Kerîm’i hayatlarına nasıl taşıyabile-
ceklerini de ele aldık. İkincisi ameldi. Bura-
da gençlerimize profesyonel gelişim dersleri 
vererek onlara görevler verdik. Aralarındaki 
lider gençlerin gruplar hâlinde bir araya gel-
meleri ve geçmişteki bazı Müslüman lider-
ler hakkında araştırma yapmalarını istedik. 
Gençlerimiz bu sayede liderlik konumumda 
kararlar almayı, araştırmayı ve uygulamayı 
öğrendiler. Üçüncüsü spordu. Gençlerimi-
ze farklı spor imkânları ve oyunları sunduk. 
Bu sayede gençlerimiz zihinlerini rahatlatıp 
teknolojiden biraz olsun uzaklaşıp aktif ol-
dular. Burada çok olumlu sonuçlarla karşı-
laştık.”

Etkinliğe ayrıca Bölge Eğitim Başkanı ve 
İlim Koleji Müdürü Murat Karadağ, Bölge 
GT Başkanı Fatih Büyükyazıcı, Bölge GT 
Başkanı Danışmanı Mehmet Erbaşı ve Bölge 
Başkan Danışmanı Ömer Onan da katıldı. 

Gençler Ümmet Günleri’n-
de bir araya geldi
Danimarka Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) ümmet bilincine dikkat 
çekmek için “Ümmet Günleri” başlığı altında bir program düzenledi. 

DANİMARKA

Danimarka Bölgesi KGT ümmet bilinci, 
mağdur ve mazlum Müslümanları bir nebze 
de olsa hatırlamak, birlik ve beraberlik ruhu 
geliştirmek için yaklaşık 4 yıldır Ümmet 
Günleri başlığı altında bir etkinlik düzenli-
yor. 3 gün süren programda gençler 10 şube-
de Doğu Türkistan’daki Müslümanlar için 
dua etti, hatim indirdi ve misafirlere ümmet 
bilincini aktardı. 

Program hakkında bilgi veren görevliler 
şunları söyledi: “KGT olarak ümmet bilin-
cine dikkat çekmek ve kardeşlerimizi hatır-
layıp, manen yanlarında olduğumuzu gös-
termek için bu programları yaklaşık 4 yıldır 
düzenliyoruz. Mısır, Suriye, Arakan, Filistin, 
Çeçenistan ve sayamadığımız birçok ülkede 
ve toplumda Müslümanlar mağdur ve sade-
ce ‘Ben Müslüman’ım’ dedikleri için zulüm 
görüyorlar. Kardeşlik sadece kendimizi dü-
şünmekle oluyor. Sadece maddi yardımda 
bulunarak da olmuyor. Asıl kardeşlik hiç ta-
nımadığın kardeşine kalpten dua etmek ve 
manen onun yanında olmak. Acısını acımız, 

derdini de dert bilmektir. İslam toplumunu 
oluşturan fertler arasındaki ilişki tek bir ke-
limeyle özetlenebilecek olsaydı, buna ‘kar-
deşlik’ ismini vermemiz en doğrusu olurdu. 
Çünkü Efendimiz ‘Müslüman Müslüman’ın 
kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimle-
re de) teslim etmez. Kim din kardeşinin bir 
ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını 
giderir. Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını gi-
derirse, Allah’ta onun kıyamette sıkıntısını 
giderir. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse 
Allah’ta o kimsenin kıyamette ayıbını örter.’ 
demiştir. Biz de onun yolundan gitmeye ça-
lışıyoruz. Amacımız; kendimize, çocukları-
mıza ve gençlerimize ellerinde bulunan ni-
mete şükretmemiz gerektiğini hatırlatmak, 
dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur 
durumda olan kardeşlerimize yardım eli ol-
mamız gerektiğini anlatmak, çocuklarımızı 
ve gençlerimizin kalplerinde paylaşma ve 
yardımlaşma duygularının gelişmesini ve 
onların da bu yardımlaşma çalışmaları içeri-
sinde yer almalarını sağlamak.”

Kardeşlik pekiştirildi
Köln Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğretim Birimi 17 Kasım’da 
Abla-Kardeş Günü düzenledi.  Kübra Akıncı

KÖLN

Köln Bölgesi KGT Ortaöğretim Birimi 
Abla-Kardeş Günü’nü Köln kentinde bulu-
nan mesira alanı Lentpark’ta gerçekleştirdi. 
Toplamda 40 kişinin katıldığı etkinliğe Böl-
ge KGT Ortaöğretim Başkanı Fatma Erkoç, 
Bölge Abla-Kardeş Sorumlusu Şeyma Budak 
ve 11 ila 18 yaş arasındaki genç kızların yanı 
sıra Bölge Hilal Kursu öğrencileri de katıldı. 
Programın amacı abla ve kardeşlerin güzel 
bir ortamda eğlenceli vakit geçirmeleri, kay-
naşmaları, birbirlerine her konuda yardımcı 
olmaları ve aralarındaki var olan muhabbetin 
pekiştirilmesi idi. Etkinlikte gençler buz pa-
teni yapma imkânı buldu. 

Program ile ilgili bilgi veren görevliler KGT 
olarak Abla-Kardeş buluşmalarına önem ver-
diklerini ve bu tür buluşmaların devamının 
geleceğini söyledi. Görevliler ayrıca 30 Kasım 
ile 2 Aralık tarihleri arasında Kleve kentin-
de Abla-Kardeş Kampı gerçekleştireceklerini 
açıkladı. Kampta gençlere şu başlıklar altında 
seminerler sunulacak: Hanım sahabiler, Efen-
dimiz’in savaşta dikkat ettiği önemli hususlar, 
14 yıl ilim şimdi bilim ve beddua. 

Görevliler kamp boyunca ayriyeten farklı 
programlar ve atölye çalışmaları gerçekleşti-
receklerini  belirterek kardeşlerini bu güzel 
programa şimdiden davet ediyor. 

Gençlere Bosna ve Suriye 
yakın tarihi anlatıldı
Kuzey Ruhr Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğretim Birimi 2. Dar’ul 
Hüda Kampı’nı düzenledi.  Nursena Sarısoy

KUZEY RUHR

Kuzey Ruhr Bölgesi KGT Ortaöğretim 
Birimi 27-28 Ekim tarihleri arasında genç 
kızlara yönelik bir kamp tertip etti. Toplam 
28 gencin katıldığı programda İslam coğraf-
yasında yaşananları, Bosna-Hersek ve Suriye 
Savaşlarını Genel Merkez’den katılan  Aişe 
Akova ele aldı. Akova gençlerin bu konular-
da tarih bilinçlerini geliştirmeleri gerekti-
ğinin altını çizdi ve gençlerden daha hassas 
davranmalarını istedi. Programın ilerleyen 
vakitlerinde bu zamanın örnek şahsiyetle-
rinden olan ve vefat eden Esma El Biltaci’nin 

hayatını işlendi. Ardından ilahi ve sohbet eş-
liğinde bir kamp ateşi yakıldı. 

Kampın ikinci gününe gençler sabah na-
mazı programı ve yürüyüş ile başladı.  Kuzey 
Ruhr Kadınlar Gençlik Teşkilatı Sosyal Hiz-
metler Başkanı Sümeyye Özcan ise Müslü-
manlar için büyük önem taşıyan Kudüs’ün 
tarihi hakkında bir seminer sundu. Son ola-
rak İrfan Evleri Üniversiteliler Komisyonu’n-
da bayanlardan sorumlu olan Aybike Yılmaz  
“Genç ve Müslüman” kitabının konusu hak-
kında  interaktif bir çalışma yaptı. 
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“Kin, kibir ve haset kalbe zarar!”
Hessen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) ikinci Yatılı Eğitim Semineri ve 5. Ortaöğretim Kampı’nı  gerçekleştirdi.  Fatma Yavaş

HESSEN

Hessen Bölgesi KGT Eğitim Birimi 
“Ukhti Camp” başlığı altında 2. Yatılı Eği-
tim Semineri ve 5. Ortaöğretim Kampı’nı 
Bölge Merkezi’nde gerçekleştirdi. Progra-
ma Bölge KGT Ortaöğretim Birimi de dahil 
oldu. İki gün süren etkinliğe 13-17 yaşla-
rındaki 70 genç kız ve 17 yaş üzerindeki 40 
genç kız katıldı. Böylelikle Abla-Kardeş ça-
lışması kapsamında yeni gruplar oluşturul-

ması için de uygun bir ortam oluşmuş oldu. 
Programın amacı gençlere insan olma-

nın özelliklerini, adab, ahlak ve değer gibi 
konuları hatırlatmak idi. Programın birinci 
gününde Bölge KGT Başkanı Yasemin Bo-
ran günün önemine dair bir konuşma yaptı. 
Ardından Bölge KGT Eğitim Başkanı Betül 
Karacabey Şen,  programın akışını aktardı 
neden adap konusunu ele aldıklarını kısa-

ca anlattı.. Karacabey Şen, Müslümanları 
diğer toplumlardan ayıran özelliğin edep 
olduğunu, her bir azanın kendine has özel-
likler taşıdığını ve bu nedenle her birini 
tek tek ele almak istediklerini belirtti. Aka-
binde Melike Ünükür kalbin adabı başlıklı 
bir ders verdi. Ünükür kin, haset, kibir gibi 
kötü özelliklerin kalbe ve sıhhate nasıl za-
rar verdiğini, kalbin sağlığı ve edebi için ne-
yin yapılması gerektiğini ele aldı. Ünükür 
konuşmasında ayetlerden örnekler vererek 
sözlerinin şöyle bitirdi: “Ahlak her toplum-
da her dinde vardı. Farklı olan ve sadece biz 
Müslümanlarda olan maneviyattır.” 

Daha sonra Yasemin Boran beynin is-
tatistiğini ve biolojisini ele alan bir se-
miner verdi. Beynin ahlakı günahlardan 
kaçınmak, edebi ise zan ile istişare oldu-
ğunu belirten Boran beynin diğer organ-
lara komutlar verdiğinden ötürü vücudun 
en önemli azalarından olduğunun aldını 
çizdi. Beyin jimnastiğinin zaruri olduğu-
nu belirten Boran, bir değirmenin kendini 
öğüttüğü gibi beynin de kendini öğütebi-
leceğini söyledi. 

Programa katılan KGT Eğitim Başkanı 

Nagihan Seyis ise ahlak konusunu ele aldı 
ve bilinçli insan olmanın önemine değin-
di. Akabinde Melike Ünükür ağız ve dil 
azaları hakkında bir seminer vererek if-
fet ve gıybet konularını işledi. Bölge KGT 
Sosyal Hizmetler Başkanı Seyhan Şahin 
ise bir atölye çalışması yaparak katılım-
cılara helal ve haram gıdalardan bahsetti. 
Atölye çalışmasında katılımcılar gruplara 
ayrıldı, çeşitli gıdaların içeriği araştırıldı 
ve sonunda bahsi geçen gıdaların helal, 
haram veya mekruh olup olmadığı belir-
lendi. Daha sonrasında katılımcılar kısa 
sunumlar eşliğinde atölye çalışmalarını 
diğer katılımcılara tanıttı. Bu çalışma ile 
hem katılımcıların birbirleriyle kaynaş-
maları hem de beslenme konusunda daha 
bilinçli ve hassas davranmaları hedeflendi. 
Program “Manevi Gece” ile sona erdi. 

Programın ikinci gününde ise Arap ve 
Türk cemaatlerinde yıllardır sohbet veren 
Mouhsin Chtaiti midenin adabı konusuyla 
haram lokma, beslenme, orucun terbiyesi, 
sıhhat ve mide terbiyesi, mideye kontrol-
süz giren her zerrenin nasıl insanı etkile-
diğini gibi başlıkları sundu.

Gençler Siyer-i Nebi 
seminerlerinde buluştu
Kuzey Hollanda Bölgesi  Kadınlar Gençlik Teşkilatı 2. Gençlik Eğitim Semine-
ri’nde bir araya geldi.  Fatıma Gürbüz

KUZEY HOLLANDA

Kuzey Hollanda Bölgesi Kadınlar Genç-
lik Teşkilatı Siyer-i Nebi kapsamında “O 
bize müptelaydı” başlığı altında 2. Gençlik 
Eğitim Semineri düzenledi.  Toplamda 15 
kişinin katıldığı seminerlerde Efendimiz’in 
hayatı çeşitli seminerciler tarafından su-
nuldu. Bölge Binası’nda yapılan progra-
mın amacı gençlere Efendimiz’in hayatını 
anlatmak, farklı nedenlerden ötürü siyer 
derslerine katılamayanlara hızlı bir şekilde 
genel bilgileri aktarmak. 

Programda üç seminer verildi. Birinci 
seminerde nübüvvetten önce Efendimiz’in 
hayatı işlenildi. İkinci seminer Mekke dö-
nemi ve imtihanı, üçüncü seminerde Me-
dine dönemi ve Müslümanların mücade-
leleri ele alındı. Son seminer Hollandaca 
yapıldı. 

Birinci semineri sunan Gülsüm Çakır 
ideal insan olmanın yollarını öğrenmek 
için kulluğun en zirvesini yaşayan kişiyi 
bilmemiz, öğrenmemiz, örnek almamız ve 

hayatımıza geçirmemiz gerektiğini ve bu-
nun şüphesiz en mükemmel ve kulluğun 
en zirvesi olan Hz. Muhammed ve onun 
hayatını bilmekle olabileceğini belirtti. 
İkinci semineri Sebahattin Uçar verdi. 
Uçar Allah Resulü’nün hayatını öğrenir-
ken masal gibi dinlemememiz gerektiğini 
dillendirdi. Uçar ayrıca Allah Resûlünun 
başından geçtiği her olayın hikmetini öğ-
renmemiz ve bundan ders çıkarmayı bil-
memiz gerektiğine vurgu yaptı. Üçüncü 
seminer Selim Saldıran tarafından verild. 
Peygamber Efendimiz’in hicretten sonra 
yaşadıklarını güncel olaylar ve vakalar ile 
bağdaştıran Saldıran Kur’an hükümlerinin 
o dönem nasıl yaşanıyorsa günümüzde de 
aynı şekilde geçerli olduğunun altını çizdi. 

Önümüzdeki Gençlik Eğitim Semi-
nerine daha verimli bir şekilde hazırlan-
mamıza vesile olması amacıyla seminerin 
sonunda katılımcılar günün değerlendir-
mesini yaptılar.

“İşlerimizde samimi ve 
ciddi olmalıyız.”
Württemberg Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Şube Başkanları Toplantısı düzen-
ledi. Toplantıda ayrıca Bölge GT Başkanının istişaresi yapıldı. 

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi GT Şube Başkan-
ları Toplantısı’nı Fellbach Şubesi’nde GT 
Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Sertkaya ve 
GT İrşad Başkanı İrfan Bakşiş’in  katılımıy-
la gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ah-
met Sertkaya bu tür toplantıların önemine 
değinerek şunları söyledi: “Bu toplantıla-
rımızda bugüne kadar yapılan faaliyetleri 
değerlendirirken, bundan sonra yapılacak 
çalışmaları ortaya koymuş olacağız. Göre-
ceğiz ki yapmamız gereken daha çok çalış-
malar var. Bizi bekleyen çalışmalar ve bu 
çalışmalara muhtaç bir ümmet var. Sizler 
bulunduğunuz yerlerde yapmış oldukları-
nız ile İslam’ı gelecek nesillere aktaracak 
önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Görevle-
rimizin sorumluluklarını çok iyi bileceğiz. 
Neyi, niçin ve nasıl yapmamız gerektiğinin 
şuurunda olmamız gerekmektedir. Allah’ın 
rızasına talip isek, çalışmalarda en iyisini 
yapmayı hedef edinerek bunu ispat edece-
ğiz. Hz.Ebû Bekir misali, insanlığın fayda-
sına olan ve sonucunda  Allah rızası olan 

her işi fırsat bilerek, tüm gayretimizle  ça-
lışacağız.”

Sertkaya toplum içerisinde örnek ol-
manın önemine değinerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Yaşadığı toplum içerisinde, 
okulda, evde, iş yerinde, sokakta, örnek 
bireyler olma gayreti içerisinde olan ‘El-e-
min gençler’ olmalıyız. Dünya hayatı ge-
çici, ahiretin ise kalıcı bir hayat olduğu-
nu unutmadan, yaptığımız çalışmaların 
ahirete yatırım olduğunun farkında ola-
cağız. İyilerle birlikte olmak için iyi işler 
yapacağız, önümüze çıkacak  zorlukları da 
bir imtihan olarak bileceğiz ve imtihanı 
kazanma hedefimiz olacak. Çalışmaları-
mızın sıradan çalışmalar olmadığını bile-
ceğiz.  Yaşadığımız toplumun ihyası için, 
en küçük çalışmalardan, büyük sonuçların 
çıkabileceğini hesaba katacağız. Zira bir 
ağaç, küçücük bir tohumda gizlidir. Sen 
tohumu saçmakla sorumlusun suyunu ver 
mahsule karışma. İşlerimizde samimi ve 
ciddi olmamız gerekir.”
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Kuzey Bavyera 
Sara Akdağ

Kuzey Bavyera Bölgesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı’nın eylül ayında açılışını yapmış 
olduğu İslami İlimler Kursu son hızıyla 
devam ediyor. Her cumartesi günü 
düzenlenen ve yoğun katılımın sağlandığı 

Kuzey Ruhr 
Şüheda Öztürk

Kuzey Ruhr Bölgesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı (KGT) 1. Genişletilmiş Bölge 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nı düzenledi. 
Toplantının hedefi 2019 çalışma tak-
viminin şekillenmesi ve yapılacak olan 
programlara çalışma ekiplerinin oluş-
turulmasının yanı sıra yeni Bölge Yö-
netim Kurulu Komisyon Üyeleri kazan-
maktı. Farklı şehir ve şubelerden gelen 
gençler “Genç Öcüler” hakkında ders 

kursta öğrenciler Kur’ân-ı Kerîm, fıkıh, 
akaid, ahlak ve Türkçe dersleri görüyor. 
Kursun hedefi topluma faydalı bireyler 
yetiştirmek ve onlara geleceğe yönelik 
hedeflerini belirlemede yardımcı olmak. dinledikten sonra teşkilat içi iletişim ko-

nusu hakkında bilgi aldılar. Daha son-
ra “Kültür, sanat, sosyal medya, şube 
kalkındırma ve sağlık paneli” adı proje 
masaları oluşturuldu, fikirler üretildi ve 
akabinde tüm bunlar sunuldu. Bölge 
KGT Başkanı Akçöltekin programda 
emeğe geçenlere ve programda se-
miner veren Fatma Yılkın ve Sümeyye 
Aksel’e teşekkür etti. 

Ruhr-A
Aleyna Hüda Yılmaz

Ruhr-A Bölgesi Werdohl Şubesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Hase-
ne’nin Su Kuyusu Kampanyası’na dikkat çekmek ve yardımda 
bulunmak için bir aksiyon düzenledi. Aksiyonda gençler cemaate 
ve misafirlere eşarp, kitap ve ikramlıklar sattı. Satıştan elde edilen 
gelir ise Su Kuyusu Kampanyası için hibe edildi. 

Ruhr-A 
Sefa Akhoy

Ruhr-A Bölgesi Gençlik Teşkilatı Şube 
Başkanları Toplantısı’nı Bölge Merkezi’n-
de gerçekleştirdi. Programda konuşan 
Bölge GT Başkanı Resul Kale Müslüman 
gençlerin Almanya’daki yerlerine değine-
rek genç idarecileri motive etti. Ardından 
şube idarecilerine Bölge GT Teşkilatlanma 
Başkanlığı tarafından yeni çalışma takvimi 
sunuldu. GT İrşad ve Eğitim Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilecek olan Gençlik 
İlim Seminerinin  detayları şubelere akta-
rıldı, Erkam sohbetlerinin önemine vurgu 
yapıldı. Bölge GT Ortaöğretim Birimi ta-
rafından ise düzenlenecek olan Abi-Kar-

deş Haftası ve Ortaöğretim Suffa Kampı 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve 
idarecilerin bunları takip etmeleri gerek-
tiği vurgulandı. Bölge GT Üniversiteliler 
birimi yakın zamanda düzenleyecekleri 
Prag gezisi hakkında bilgi verdi. Böl-
ge GT Sosyal Hizmetler Birimi de İnfak 
Kampanyası’na değinerek idarecilerin bu 
konuda azimle çalışmalarını sürdürme-
leri gerektiği mesajı verildi. Programda 
konuşan Bölge İrşad Başkanı Abdullah 
Coşkun Berber genç idarecilere teşkilat-
lanma hususunda bilgi verdi ve gençlerin 
teşkilatlanmaları gerektiğini vurguladı. 


