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KGT BBT

“Rabbim! Benim yükümü 
azaltma, sırtımı kuvvetlendir.”

Kadınlar Gençlik Teşkilatı yılın son Bölge 
Başkanları Toplantısı lgerçekleştirdi.

DANİMARKA

“Ağızların tadını kaçıran ölümü 
sıkça hatırlayınız!”

Danimarka Kadınlar Teşkilatı Cenaze Kursu 
60 kişilik bir katılım ve yoğun bir ilgi ile icra 
edildi.

s. 9

s. 12

s. 23

GENEL MERKEZ

KT BBT: “Tevhit kalbin tövbesi 
yani doğruya yönelmesidir.”

KÜLTÜR VE SANAT

Siz hangi oymaktansınız?

AİLE

Röportaj: “Sosyal medya 
mahremiyeti öldürüyor.”

HASENE 

ACİL YARDIM 
ÇAĞRISI

s. 20

Alanında uzman konukların sunumla-
rının yer aldığı IGMG Eğitim Başkanlığı 
Aile Çalıştayı’nda “Mahremiyet Eğitimi” 
konusu ele alındı. IGMG Genel Merke-
zi’nde gerçekleşen ve dört ayrı alanda 
sunumların yapıldığı çalıştayda ayrıca ça-
lışma grupları oluşturularak müzakereler 
yapıldı. 

IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. 
Hakan Aydın “Kur’an ve Sünette Mah-
remiyet Eğitimi” konusunu ele alırken, 
Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek 
Dersi Öğretmeni Dr. Hilal Çelikkol Kara 
“Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde 
Mahremiyet Eğitimi”, Psikolog Keriman 
Keskin “Çocukluk Döneminde Mahremi-
yet Eğitimi”, İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Akın “Ergenlik Dönemin-
de Mahremiyet Eğitimi” hususlarında su-
numlar yaptılar. 

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile 
Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim 
İnam da çalıştaya katıldılar. Ergün, Müs-
lümanların mahremiyet alanında da sav-
rulduğu bir zamanda bu çalıştayın öne-
mine dikkat çekti. Dr. Abdulhalim İnam 
da bu çalıştay ile çocukların ve gençlerin 

IGMG hafızlık kurumlarından mezun 
olan 30 öğrenci Köln’de yapılan Hafızlık 
Tespit Sınavı’na katıldı. Bunlardan 22’si ha-
fızlık tespit sınavlarında başarılı olarak ha-
fızlık belgelerini almaya hak kazandı. Hafız 
ve hafizelerin 6’sı Kuzey Hollanda, 2’si Gü-
ney Hollanda, 5’i Ruhr-A, 5’i Würrtemberg, 
2’si Berlin bölgelerinden olurken, Viyana ve 
Güney Bavyera birer hafız/ hafize çıkardı. 

Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını de-
ğerlendiren IGMG İrşad Başkanlığı Eğitim 

“Mahremiyet, kişisel ve 
toplumsal sınırları belirler!”

22 hafız ve hafizemiz 
ümmete hayırlı olsun 

İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı’nın düzenlediği Aile Ça-
lıştayı’nda “Mahremiyet Eğitimi” konusu konusu dört farklı alanda ele 
alındı. 

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatları bünyesinde faaliyet gös-
teren hafızlık kurumlarından mezun olan toplam 30 öğrenci hafızlık 
tespit sınavlarına katıldı. 

EĞİTİM BAŞKANLIĞI İRŞAD BAŞKANLIĞI

mahremiyet eğitimine dikkat çekerek bu 
yöndeki eğitime katkı yapmak istedikle-
rini bildirdi. İnam şunları ifade etti: “Gü-
nümüzde, bireyselleşme güç kazanmakta, 
aile kurumu zayıflamaktadır. Bunun için 
ailenin kutsallığına atıfta bulunarak, onun 
alanı içinde bulunanları da dikkate alarak 
çocukların ve gençlerin mahremiyet eğiti-
mine katkı yapmak istiyoruz.”

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan 
Eğitim Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Ma-
teryaller Sorumlusu Habip Yazıcı, çalışta-
yın birim hizmet alanı olan “Aile Eğitimi” 
alanında yapılan ikinci çalıştay olduğunu 
hatırlattı. Yazıcı mahremiyet eğitimi ko-
nusunun önem ve hassasiyetine değindi 
ve özetle şunları söyledi: “Okullarda, kurs-
larda öğrencilerimiz var. IGMG olarak 100 
bin’den fazla öğrenciye, 4500’den fazla eği-
timciyle ders veriyoruz. Dolayısıyla bizler 
de mahremiyet eğitimini bir ders müfre-
datı hâline getirmeyi planlıyoruz. Ancak, 
çalıştaylar fikirlerin olgunlaştırıldığı ça-
lışmalardır. Burada olgunlaştırılacak olan 
bilgiler, gerek müfredatlarda gerekse ki-
taplarda kullanılacaktır. Mesele mahremi-
yet olunca, konunun da hassasiyetle takip 
edilmesi gerekmektedir.”  s. 6-7

ve Tekâmül Sorumlusu Yavuz Yaylak, bu 
başarıyı, tepeden tırnağa gösterilen dayanış-
manın ve azmin başarısı olarak nitelerken, 
IGMG teşkilatlarının eğitim alanında Avru-
pa’da birçok ilke imza attığını ifade etti. 

IGMG’nin 18 farklı bölgesinde 55 hafızlık 
eğitim kurumu ve 1065 hafız ve hafize adayı 
eğitim görüyor. Halihazırda hafızlık çalış-
masının yapılmadığı; 11 yeni bölgede de 2019 
yılında hafızlık kurum açma çalışmaları ya-
pılıyor.  s. 8

aaa  s. 15

• Fıkıh Köşesi : Aile Kurmak s.13

• Hadis Günlüğü: Kolay olanı seçmek s.14

• Yemen bize ne kadar yakın? S.15

Hayatın içinden

İNSANİ YARDIM

Barış Köyü’ne uzanan kardeş 
eli

Barış Köyü tarafından başlatılan paket aksiyonu-
na 100 paket ile katılım sağlayarak tedavi ama-
çıyla orada bulunan çocuklara kardeş el oldu.

HOSPİS

Hospis ve Palyatif Bakım Kursu 
yeniden başladı

2. Hospis ve Palyatif Bakımı Eğitim Kursu 1 
Aralık Cumartesi günkü yapılan ilk oturumu 
ve 42 katılımcı ile başladı.

 s.18 s.10  s.25 s.10

Aileler için mahremiyet eğitimini ele aldık.  s. 6-7
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Eğitim Başkanlığımız, Aile Çalıştayların-
dan birisini daha gerçekleştirdi. Bu seferki 
çalıştay mahremiyet eğitimi üzerine oldu. Bu 
çalıştaya katılarak çok değerli bilgiler takdim 
eden tüm hocalarımıza, mahremiyet eğitimi-
nin önemini idrak ederek katılan tüm eğitimci 
kardeşlerimize ve tabii ki Eğitim Başkanlığı-
mıza teşekkür ediyorum.

Mahremiyet eğitiminin sadece cinsel eği-
tim olarak algılandığı günümüzde, çalıştayda 
da ortaya konulduğu gibi, mahremiyet eğitimi 
aynı zamanda bir edebi, yanlış yapıldığında 
mahcubiyeti ve başkalarının özeline saygıyı 
içermektedir. Çünkü mahremiyetine saygı du-
yulmasını isteyen birisi, ki buna hakkı vardır, 
başkalarının da mahremiyetine saygı göster-
mek zorundadır. Buradan da anlaşılmaktadır 
ki, biz mahremiyeti koruduğumuz müddetçe 
mahremiyet de bizi koruyacaktır.

Mahremiyet bilinci, bir kimsenin bizzat 
kendisini değerli görmesini ve değerli his-
setmesini sağlar. O insan böylece başkalarını 
da değerli görür. Bu, karşılıklı saygı ve aynı 
zamanda güven ortamını da sağlamaktadır. 
İşte böylesine önemli bir konunun eğitimi de 
önemlidir. O yüzden Eğitim Başkanlığımızı 
tekrar tebrik ederken, camia’da bu sayımızda 
yer alan ilgili bölümleri de dikkatle okumanızı 
tavsiye ediyoruz.

Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz hafta-
larda Alman İslam Konferansı düzenlendi. 
Toplantı çerçevesinde yapılan tartışmalardan 
ziyade, orada gündeme getirilen kısmen de 
Müslümanların Almanya’da müesseseleşme-
sini çağrıştıran öneriler oldu. Bunlar arasında, 
Almanya’da imam yetiştirilmesi konusu da 
vardı. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, 
bizler teşkilat olarak zaten bu konuda adımla-
rımızı attık, İmam Hatip Meslek Okulumuzu 
açtık ve imamlarımız mezun olmaktadır. Son 
üç sene içerisinde Avrupa’da doğan, büyüyen 
ve yetişen, dolayısıyla bu ülkelerin dil, kültür 
ve geleneklerini sadece bilen değil, o kültür 
ve gelenek içinde yetişen 30’u aşkın genç ima-
mı camilerimizde göreve başlattık. Yüzlerce 
eğitim merkezimiz hizmet veriyor. Okullar, 
camiler, külliyeler yapılıyor. Bu kadar mües-
sesenin kurulması, devam ettirilmesi tama-
mıyla sizlerin katkıları ile gerçekleşmektedir. 
Bu katkılarınızı, her sene belirlenmiş projeler 
için başlattığımız 2019 İnfak Kampanyası’yla 
devam ettirmenizi bekliyoruz.

Öte yandan, Yemen’de savaş ve iç çatışma-
lar sebebiyle hakikaten her şeye muhtaç duru-
ma düşmüş olan kardeşlerimiz için de Hasene 
International Derneği’nin Acil Yardım Çağrı-
sı’nı hatırlatıyorum. Allah sizlerden razı olsun.
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Başörtüsü konusu gün-
demden düşmüyor
Almanya’nın Berlin eyaletinde 2005 yılındaki Tarafsızlık Yasası gerekçe gös-
terilerek, başörtülü olarak öğretmenlik yapmasına izin verilmeyen öğretmen 
tazminat kazanırken, Greifswald-Schönwalde kasabasında ise bir başörtülü 
öğrenci yanındaki kişi ile birlikte saldırıya uğradı.

ALMANYA

Almanya’nın Berlin eyaletinde başör-
tülü olarak öğretmenlik yapmasına izin 
verilmeyen bir Müslüman öğretmen üst 
mahkeme tarafından haklı bulundu. Da-
vaya bakan Berlin-Brandenburg Eyalet İş 
Mahkemesi, başörtüsü taktığı için öğret-
menlik yaptırılmayan bir öğretmene taz-
minat ödenmesini karara bağladı. Tazmi-
natı 1,5 maaş olarak tespit eden mahkeme 
bu kararı ile daha önce idareyi haklı bulan 
Berlin İş Mahkemesi’nin kararını haksızlık 
olarak değerlendirdi. Berlin-Brandenburg 
Eyalet İş Mahkemesi bu sebeple başörtü-
lü öğretmene 1,5 maaş tutarında tazminat 
ödenmesine karar verdi.

İdare ve Berlin İş Mahkemesi, öğret-
menin görevini yapamayacağı yönündeki 
kararın, eyalette uygulanmaya konulan Ta-
rafsızlık Yasası’na dayandığını gerekçe gös-
termişdi. Tarafsızlık yasasına göre, okul-
larda devletin herhangi bir dinî grup veya 
inanca mensup olmayı telkin edemeyeceği, 
başörtüsünün ise İslam’ı telkin etme ma-
nasına geldiği iddia edilmişti. Berlin-Bran-

denburg Eyalet İş Mahkemesi öğretmen 
lehine karar vermiş olsa da Federal İş Mah-
kemesi’nde temyiz yolu açık bırakıldı. 

Öğretmenin avukatı Meryem Haşi-
mi, konuya ilişkin olarak medyaya yaptığı 
açıklamada, idare tarafından kararın tem-
yize götürülmesinin mümkün olduğu-
nu bildirdi. Fakat bu durumda, Federal İş 
Mahkemesi’nin, Tarafsızlık Yasası’nın Ana-
yasa Mahkemesi’nce incelenmesini talep 
edebileceğini ve böylece yasanın anayasaya 
uygunluğunun denetlenebileceğini ifade 
etti. Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin 
başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin 
eyaletine açtığı davayı, Berlin eyaletinde 
2005’te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasa-
sı’nı gerekçe göstererek reddetmişti.

Saldırı
Greifswald-Schönwalde kasabasında 

caddede yürüyen bir başörtülü öğren-
ci saldırıya uğradı. Polisin verdiği bilgiye 
göre, başörtülü öğrenci yolda yürürken 
bisikletle gelen bir kişinin saldırısına uğ-
radı. Saldırgan içinde boş plastik şişelerin 
bulunduğu bir çanta ile başörtülü öğren-
ciye saldırdı. Orada bulunan Suriye asıllı 
bir kişi ise durumu polise haber verdi ve 
saldırganın kaçmasına engel oldu. Polis 
yaptığı açıklamada saldırganın daha önce 
de poliste kaydının bulunduğunu bildirdi. 
Saldırganın, uyuşturucu madde kullandığı 
ve hakkında uyuşturucu madde kullanımı 
ve hakaret suçlaması ile soruşturma yürü-
tüldüğü bildiriliyor.

“İngiltere’de ırkçılık var!”
The Guardian gazetesi için yapılan bir ankete göre azınlık mensupları İngil-
tere’de ırkçılık olduğunu ve düzenli olarak ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.

İNGİLTERE

İngiltere’de yaşayan azınlıklar ülkede ırk-
çılık olduğunu ifade ediyor. Ülkedeki azınlık 
mensupları arasında yapılan bir ankete göre, 
azınlık mensuplarının yüzde 69’u İngilte-
re’de “ırkçılık” sorunu olduğuna inandığı-
nı bildirdi. Ankete katılanların yüzde 43’ü 
de düzenli olarak ayrımcılığa uğradıklarını 
söyledi.

The Guardian gazetesi için düzenlenen 
ankete azınlıklara mensup 1000 kişi katı-
lırken 1797 kişi de “beyaz”lardan katıldı. 
Azınlıkları Afrika ve Asya kökenliler oluş-
tururken, İngiliz olmayan “beyaz”lar da ay-
rımcılığa uğradıklarını söyledi. Ancak, bu 
oran Afrika ve Asya kökenli azınlıklara göre 
oldukça az.

Afrika ve Asya kökenli azınlık mensup-
larının yüzde 53’ü saçı, kıyafeti veya genel 
görünüşü nedeniyle ayrımcılığa maruz kal-
dığına inanıyorlar. Bu sebeplerle ayrımcılığa 
uğradığını söyleyen beyazların oranı ise yüz-
de 29. Afrika ve Asya kökenli etnik azınlık-
ların gündelik hayattaki deneyimi üzerine 

yoğunlaşan ankete göre azınlık mensupları-
nın yüzde 43’ü son 5 yılda iş yerlerinde ter-
fi sıralamasında görmezden gelindiklerine 
inanırken, böyle düşünen beyazların oranı 
yüzde 18 oldu.

Havaalanında güvenliğe takılıyorlar
Ayrımcılığa uğradıklarını dile getiren 

azınlıkların yüzde 62’si de havaalanı güven-
liğine takıldıklarını bildirirken, son beş yıl 
içinde bir mağazada hırsızlık yaptığından 
şüphelenildiğini söyleyenler de yüzde 38 
oldu. Aynı kesimin yüzde 37’si polis tara-
fından nedensiz şekilde durdurulduğunu 
da açıkladı. Bu ayrımcılıkların temel nede-
ni ise, kişilerin dış görünüşleri, yani Afrika 
veya Asya kökenli olmaları.

İş hayatında da farklı muamelelere ma-
ruz kaldıklarını bildiren azınlık mensupla-
rından, örneğin, çalıştıkları iş yerinde ba-
şarılı olmak için başkalarından daha fazla 
çalışmak zorunda olduklarına inandıklarını 
söyleyenlerin oranı yüzde 57’yi buldu. Di-
ğer ilginç sonuçlar ise şöyle: Müşteri olarak 
girdikleri mağazalarda personel zannedilen-
lerin oranı yüzde 55. Aynı işyerinde çalışan 
diğer beyazlardan daha az kazandıklarını 
söyleyenlerin oranı yüzde 40. Metro, oto-
büs gibi toplu taşıma araçlarında yanlarına 
oturmaktan çekinilenlerin oranı yüzde 50. 
Sosyal etkinliklerden dışlananların oranı 
yüzde 55. Restoran gibi mekânlarda kaba 
davranışlara maruz kalanların oranı yüzde 
72. İsimleri duyulunca alay edilenlerin oranı 
ise yüzde 60.

İngiltere’nin 66 milyon nüfusu bulunu-
yor. Bu nüfusun yaklaşık 8 milyon 500 bini 
etnik azınlık mensubu olarak kabul ediliyor. 
Etnik azınlıkların büyük bir kısmı ülkenin 
imparatorluk dönemindeki eski sömürgele-
rinin halklarından oluşuyor. 

Cami yeniden ruhsat 
alamadı
Belçika’nın Beringen şehrinde ruhsatı iptal edilen Fatih Camii, Danıştay nez-
dindeki itirazı sonrasında ruhsatını yenileyemedi. Danıştay, Eyalet İçişleri 
Bakanı’nı ruhsat iptal etme kararında haklı buldu.

BELÇİKA

Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Lies-
beth Homans’ın, Türkiye’deki 15 Temmuz 
darbesi sonrasında bölgedeki Türk top-
lumunu ayrıştırdığı iddiası ile ruhsatı-
nı iptal ettiği Fatih Camii ile ilgili karar 
Danıştay tarafından onaylandı. Bakan 
kararı ile kamu tüzel kişiliği kaldırılan, 
Belçika’nın ikinci en büyük camisi olan 
Fatih Camii bu karara Danıştay nezdinde 
itiraz etti. Fatih Camii yönetimi tanınma 
ruhsatını iptal etmenin bakanın değil, 
hükûmetin görevi olduğunu öne sürmüş-
tü. Ancak Danıştay, bu konuda Bakanın 
kararının yasalara aykırı olmadığını, yü-
rütmenin durdurulmasının hukuki bir 
zeminin bulunmadığını bildirdi. Bu ka-
rarla, Fatih Camii Belçika hükûmeti ta-
rafından tanınan cami olma statüsünden 
çıkarılmış oldu.

Fatih Camii’nin ruhsatının yenilen-
memesi konusunda konuşan ilgili Bakan 
Liesbeth Homans, “Tanınma ruhsatı bir 
camiyi meşru kılar. Bu cami haklı gerek-
çelerle bu meşrutiyetini kaybetti. Başka 

camilerle ilgili de bu tarz ağır gerekçelere 
ulaşırsam, yeni ruhsat iptali prosedürle-
ri başlatmaktan geri durmam.” şeklinde 
açıklama yaptı.

Fatih Camii’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Yıldız ise basına yaptı-
ğı açıklamada, tanınma ruhsatını iptal 
eden Bakan Homans ile hiç görüşme 
imkânı bulamadıklarını, camide toplu-
mu ayrıştırıcı olaylar olmadığını söy-
ledi. Bulundukları şehirde 60 yıldır 
hizmet verdiklerini ve her yıl yaklaşık 
6000 kişinin ziyarete geldiği caminin 
Türkiye’den bir bakanın ziyaretinden 
dolayı bu muameleye maruz kaldığını 
söyleyen Yıldız tüm partilerle de iyi 
ilişkiler içinde bulunduklarını ifade 
etti. 

Bakan Liesbeth Homans’ın camiye 
yönelik tutumu sonrasında hedef hâli-
ne geldiklerini söyleyen Yıldız tanınma 
ruhsatının geri alınabilmesi için uğra-
şacaklarını, Bakan’ın tutumunun seçim 
yatırımı olabileceğini dile getirdi.

Avusturya İslam Cemaati 
yeni Başkanını seçti
Avusturya’da yaşayan yaklaşık 700 binden fazla Müslüman’ı temsil eden 
Avusturya İslam Cemaati (AİC) başkanlığa Avukat Ümit Vural’ı seçti.

GÜNDEM

Avrupa’da İslam dinini resmen ta-
nıyan ilk ülkelerden biri olan Avus-
turya’daki Müslümanları temsil eden 
Avusturya İslam Cemaati (Islamische 
Glaubensgemeinschaft in Österreich) 
yönetim değişikliği yaptı. Yapılan se-
çimlerde Avukat Ümit Vural Başkan 
olarak seçildi. 

Avusturya asıllı Müslümanları oldu-
ğu gibi çeşitli ülkelerden gelen Müslü-
manların oluşturduğu cami ve İslami 
kurumları hükûmet nezdinde temsil 
eden kurum olan Avusturya İslam Ce-
maati’ne bağlı olan 250 cami bulunu-
yor. 

3 yıla yakın başkanlık eden İbrahim 
Olgun’un istifası üzerine gerçekleşen 
seçim sonrasında görevi devralan Ümit 
Vural, Avusturya’daki Müslümanları 
temsil eden kurum olarak, hem ülke-
deki Müslümanlara hem de toplumun 
diğer mensuplarına karşı üstlendikleri 
sorumluluğun bilicinde olduğunu söy-
ledi.

Özellikle Avusturya’da Müslüman-
lara yönelik artan ırkçı yaklaşımlara 
karşı mücadele edileceğini söyleyen 
Vural, “Aşırıcılığın her türüne kar-
şı toplumun bütün kesimleriyle ortak 
mücadele yürütmek durumundayız. 
Aşırıcılığın toplumu bir bıçak gibi böl-
mesine müsaade edemeyiz.” dedi.
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Çin, Uygur Türklerini Çinlileştiriyor
Çin yönetimi, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerini yeni uygulamaya koyduğu bir programla Çinlileştirmeye çalışıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN

Yeni uygulanan ve adına “Eşleştir Aile 
Ol” denilen program ile, her Uygur aile-
sine bir veya birkaç Çin asıllı kimse yer-
leştirilerek, Uygur Türklerinin Çinlileşti-
rilmesi hedefleniyor. Uygulama ile aynı 
zamanda, Çin asıllı kişiler, Uygurları Çin 
geleneklerine ve değerlerine göre eğite-
cekler, bu değerlere uymayanları ise po-
lise ihbar edecekler. Uygulamada sadece 
Çin asıllı kişiler yer almıyor. Komünist 
Parti’ye bağlı ve Uygurları parti ya da gü-
venlik güçlerine ihbar edebilecek uygur 
asıllı kişiler de bu uygulama ile Uygur ai-
lelerine yerleştiriliyorlar.

Pekin yönetimi, bu uygulamayı Doğu 
Türkistan’da sözde aşırılıkla itham ettiği 
Uygurları kontrol altına almak için uy-

guluyor. Programla Uygur Müslümanla-
rının tamamen asimile edilmesi ve Doğu 
Türkistanlı ailelerin temel değerlerinden 
olan aile kurumunun yok edilmesi hedef-
leniyor.

İngiltere’nin Newcastle Üniversi-
tesi’nde etnografi uzmanı olan Joanne 
Smith Finley, “Eşleştir Aile Ol” programı-
nı “Çin, Uygurların kimliklerini koruya-
bildikleri son alanı da ellerinden alıyor.” 
şeklinde yorumluyor.

Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde 
yaşayan 23 yaşındaki Abdülahir Yunus 
isimli bir Uygur evlere gelen kimsele-
rin namaz kılmayı bilmediklerini, zaten 
evde namaz kılmanın, hatta Kur’an bu-
lundurmanın bile bütün aileyi tehlikeye 

atabileceğini söyledi. Abdülahir Yunus’a 
göre, Çinlilerin amacı, Uygurları asimile 
etmek. “Çinliler, onlar gibi yemek yeme-
mizi, onlar gibi uyumamızı ve onlar gibi 
giyinmemizi istiyorlar.” diyen Yunus’un 
ailesi ve ağabeyinin gözaltına alınmasın-
dan sonra sadece Yunus’un kayınbiraderi 
ve beş yaşındaki erkek kardeşi evde kaldı. 
2018’in başlarında, Çin devletinin gön-
derdiği bir Çinli, tam zamanlı olarak on-
larla kalmaya başladı.

Pekin yönetimine bağlı yetkililer “Eş-
leştir Aile Ol” programını azınlık olarak 
tanımladıkları Uygurların yoksulluktan 
kurtulmaları amacıyla yaptıklarını söylü-
yor. Yetkililer misafir olarak gidilen evlere 
pirinç ve yağ paketlerinin gönderildiğini 

de sözlerine ekliyor.
Uygurlar, kadın akrabaları ve çocukla-

rı ile aynı çatı altında yaşayan erkek ziya-
retçilerin olduğunu düşündüklerinde ta-
hammüllerinin kalmadığını belirtiyorlar. 
Özellikle inançlarına aykırı bir uygulama 
olan yabancı erkeklerin evlerinde kalması-
nı “iğrenç” olarak tanımlıyorlar.

Çin’in uyguladığı program, temel in-
san haklarından kabul edilen özel mülkün 
ve yaşamın dokunulmazlığına büyük bir 
saldırı olarak nitelendiriliyor. Program 
çerçevesinde ailelerinde yabancı erkekleri 
kabul etmeyen Uygur aileleri ise zorunlu 
eğitim kamplarına gönderiliyor. Uygurla-
rın yüzde 80 gibi yüksek oranda bu eğitim 
kamplarına alındıkları haber veriliyor.

“Myanmar, Arakan’da soykırım uyguluyor!”
ABD merkezli bir insan hakları kuruluşu Arakanlı Müslümanların soykırıma uğradığı sonucuna varmak için makul sebepler olduğunu açıkladı.

MYANMAR

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
Kamu Uluslararası Hukuk ve Politika 
Grubu (PILPG), yaptığı araştırma sonu-
cunda, Myanmar hükûmetinin Arakanlı 
Müslümanlara soykırım uyguladığı sonu-
cuna vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üze-

rine bir araştırma yapan PILPG, aylarca 
süren bir çalışma gerçekleştirdi. Araştır-
ma sonucunda, Myanmar hükûmetinin 
Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü 
bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Araş-
tırma kapsamında Ekim 2016’dan sonra 
Myanmar’ın Arakan eyaletinden kaçan 
binden fazla mülteciyle görüşme yapıldı. 
Mülteciler, Arakan’da sokağa çıkma ya-
sakları ve hareket kısıtlamaları, mülk ve 
arazilere el koyma, yiyeceklere kısıtlı eri-
şim, evlilik ve aile kısıtlamaları, dinî bas-
kı, gasp ve şiddete yönelik tehditler dâhil 
olmak üzere zorla çalıştırma, düzenli şid-
det, tecavüz ve cinayet gibi Arakanlılara 
yönelik olarak yıllardır süren insan hak-
ları ihlallerini anlattı. PILPG hazırladığı 
raporla, Myanmar ordusu tarafından 2012 
yılında yeniden başlatılan ve Arakanlıla-
rın Bangladeş’e kitlesel şekilde kaçmasına 
neden olan büyük saldırılarının 2017 yılı 
Ağustos ayında daha da yoğunlaştığını 
ortaya koydu.

Raporun en önemli tespitlerinden bi-
risi de Myanmar ordusunun Arakanlılara 

saldırı düzenlemeden önce bölgeye asker 
ve polis yığarak Müslüman olmayan diğer 
etnik kökenden olan kişilerin önceden 
bölgeden uzaklaştırılmasıydı. PILPG ra-
porunda, “Myanmar’ın yaptığı saldırılar 
acımasızdı. Görüşme yapılan bin 24 Ara-
kanlının yüzde 20’si saldırılarda fiziksel 
olarak yaralandı, yaklaşık yüzde 70’i evle-
rinin veya köylerinin yok edildiğini gördü 
ve yüzde 80’i aile fertlerinin, arkadaş ya 
da bireysel tanıdıklarının öldürülmesine 
tanık oldu.” ifadeleri yer aldı.

Rapora göre, Myanmar hükûmetinin 
Arakanlılara yönelik zulmü iyi planlan-
mış ve sistematik bir zulüm. Bu sistema-
tik zülmün hedeflediği politikalar sonun-
da Arakanlıların savunmasız bırakılarak 
Myanmar’dan çıkarılmaları sağlanmış 
durumda. Myanmar ordusunun Arakan-
lılara ait cesetleri yaktığı, öldürdükleri 
Arakanlıları toplu mezarlara gömdüğü, 
bir kısmını da kuyu ve nehirlere atmaya 
çalıştığı gün yüzüne çıkarılan PILPG ra-
porunun daha sonra tamamen yayınlana-
cağı bildirilidi.

25 Ağustos 2017 tarihinden sonra 
Arakan’da gördükleri baskı ve zulüm-
den kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 
725 bine ulaştı. Bu, Birleşmiş Milletlerin 
verdiği rakam. BM’ye göre, uluslararası 
insan hakları kuruluşları, yayınladıkları 
uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok 
edildiğini kanıtlamış bulunuyor.

Öte yandan, Arakanlıların Myanmar’a 
geri dönmesi için Bangladeş hükûmeti ta-
rafından alınan kararın şimdilik uygulan-
mayacağı bildirildi. Çünkü uluslararası 
medya ve yardım kuruluşlarının Arakan 
bölgesine girişini ciddi oranda kısıtla-
yan Myanmar hükûmeti, Arakanlı Müs-
lümanların dönüşlerine ilişkin verdiği 
sözleri yerine getirmedi. Myanmar hükû-
metinin Arakanlı Müslümanlara yönelik 
şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” 
olarak adlandırılıyor. BM ve uluslararası 
insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslü-
manların gerekli güvenli ortam sağlan-
madan Myanmar’a dönmelerinin yeni bir 
etnik temizlik kampanyasına yol açacağı 
endişesini taşıyor.

Tartışmalı “Alman İslam Konferansı” toplandı
Alman İslam Konferansı, konferansta görüşülen konulardan çok, konferansa katılanlara ikram edilen yiyecekler arasında “kan sucuğu”nun bulunma-
sının ne manaya geldiği üzerinden tartışıldı.

GÜNDEM

Almanya’da Federal İçişleri Bakanlığı 
tarafından 2006 yılından beri düzenle-
nen, fakat her toplantısında tartışmalara 
konu olan “Alman İslam Konferansı” yine 
toplandı. Toplantıda, liberal, seküler kişi-
lerin yanı sıra, üye sayısı çok az olmasına 
rağmen farklı alanlarda çalışan dernek ve 
kilise temsilcileri çoğunluğu oluşturur-

ken, Almanya’daki camileri temsil eden 
çatı kuruluşlarının temsilcilerinin sayısı 
ise çok daha az oldu.

Bu duruma rağmen konferansta, Al-
manya’daki camilerin finansmanı ve bu 
camilerde görev yapacak olan imamların 
yetiştirilmesinin tartışılması dikkat çek-
ti. Herkes imamların Almanya’da yetişti-
rilmesi üzerinde ittifak etti. Ama, imam-
ların kim veya hangi kurumdan, hangi 
usullere göre yetiştirileceği, bunun mali-
yetinin nasıl karşılanacağı meseleleri ise 
ortada kaldı. Öte yandan, Almanya’daki 
İslam ve Müslüman düşmanlığının, ca-
milere yapılan saldırıların gündeme gel-
memesi de Alman İslam Konferansı’nın 
içeriğini tartışmaya açtı.

Almanya’nın, ülkedeki camilerin fi-

nansmanının Almanya dışından sağlan-
masını önlemek için adına bir nevi “Cami 
Vergisi” denilen vergilendirmeyi düşün-
düğünün tartışıldığı bir ortamda, Alman 
İslam Konferansı ile hükûmetin ve cami-
lerle ilgisi olmayan kişilerin camilere yön 
dayatmaya çalışması da dikkat çekti.

İslam Toplumu Millî Görüş gibi teşki-
latların üye olduğu Almanya İslam Konse-
yi Başkanı Burhan Kesici, Müslümanların 
toplumsal hayata katılımı konularında 
tartışmalara eleştirel ancak yapıcı yak-
laştıklarını, imamların Almanya’da ye-
tiştirilmesini desteklediklerini, zaten 
üye teşkilatların bu konuda müesseseler 
oluşturduklarını söyledi. Kesici, “Alman 
İslam’ı” gibi tartışmaları endişe ile takip 
ettiklerini, bu tartışmaların uyumdan öte 

yeni bir dışlama mekanizması oluşturma-
sı tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Daha önceleri “İslam Almanya’ya ait 
değildir” diyerek tepki toplayan ve Alman 
İslam Konferansı’nın sahibi olan Federal 
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Müslü-
manlar Almanya’da yaşayan herkes gibi 
aynı hak ve görevlere sahipler.” dedi. Os-
nabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Uçar da 
konferansta bulundu. Prof. Uçar, Alman-
ya’daki Müslümanların sorunları hak-
kında çok fazla konuşulmasına rağmen 
çözüm için Alman hükûmetlerinin çok 
çekingen davrandığını, “Alman İslam”ı 
gibi tanımlamalarla Müslümanlara belirli 
bir anlayış dayatmanın yanlış olduğunu 
söyledi. 
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“Biz mahremiyeti korursak mahremiyet de bizi korur!”
İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı, aile çalıştaylarına devam ediyor. 28 Kasım 2018 tarihinde IGMG Genel Merkezi’nde “Mahremiyet Eğitimi” konulu 
Aile Çalıştayı gerçekleştirildi.

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

IGMG Eğitim Başkanlığı alanında uz-
man konukların yer aldığı, “Mahremiyet 
Eğitimi” konulu bir Aile Çalıştayı gerçek-
leştirdi. IGMG Genel Merkezi’nde gerçek-
leşen ve dört ayrı alanda sunumların ya-
pıldığı çalıştayda ayrıca çalışma grupları 
oluşturularak müzakereler yapıldı. Çalışta-
ya aile eğitimine yönelik çalışmaların için-
de yer alan sosyal pedagoglar, pedagoglar, 
psikologlar, eğitimci ve öğretmenlerden 
oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.

Çalıştayın dört ana konusu; “Kur’an ve 
Sünnette Mahremiyet Eğitimi”, “Bebeklik 
ve İlk Çocukluk Döneminde Mahremiyet 
Eğitimi (0-6 Yaş Grubu)”, “Geç Çocukluk 
Döneminde Mahremiyet Eğitimi (7-11 Yaş 
Grubu)” ve “Ergenlik Döneminde Mahre-
miyet Eğitimi (12-18 Yaş Grubu)” idi. 

Dört ana konuyu ise sırasıyla takdim 
eden konuşmacılar ise şu isimler oldu: Eği-
tim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın, 
Marburg Üniversitesi’nde Pedagoji dalında 
Doktorasını yapmış olan Dr. Hilal Çelik-
kol Kara, Avusturya’dan Gelişim Psikolojisi 
Uzmanı Psikolog Keriman Keskin, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın. 

“Yeni sorunlara, yeni cevaplar üret-
meliyiz.”

Çalıştaya katılan Köln Konsolosluğu 
Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer 
konuşmasında böyle bir çalışmaya davet 
edildiği için duyduğu memnuniyeti belirt-
ti. Seminer davetini aldığında hemen ka-
bul ettiğini söyleyen Gencer, mahremiyet 
eğitiminin uçta ve detayda kalmış bir konu 
olmasına rağmen çok önemli bir mesele 
olduğunu vurguladı. Müslümanların, ülke-
ye ve zamana özgün çözümler de üretmek 
zorunda olduklarına dikkat çeken Gencer 
şöyle konuştu: “Mesela internet dünyası-
nın olmadığı bir ortamda, internetteki dav-
ranışlar hakkında veya eskiden olmayan 
ve yeni ortaya çıkmış sorunlara, eskilerin 
cevabı ile yetinemeyiz. Biz bu sorunlara 
yeni bir cevap üretmeliyiz. Çocuklarımız 
elbette ki geleceğimiz. Burada annelere, 
ev hanımlarına büyük görevler düşüyor. 
Aslında Türk toplumu bu konuda anaerkil 
bir toplum. Onun için ailenin mahremiyet 
eğitimindeki rolü de büyük.” 

Genel Başkan Kemal Ergün de çalıştay-
da bir konuşma yaptı. Mahremiyet eğitimi-
nin ergenlik çağından başlayan bir olgu ol-
madığına dikkat çeken Ergün, yozlaşmanın 
olduğu ve kavramlarının içinin boşaltıldığı, 
Müslümanların birçok konuda savrulduğu 

bir ortamda mahremiyet eğitimi konusu-
nun yeniden ele alınması zaruretinden ha-
reketle bu çalıştayın çok önemli bir görev 
ifa ettiğini söyledi.

“Modern ve aktüel bir bağlamda, dün 
İslam nasıl uygulamada ise bugün de aynı 
uygulanmalıdır. Belki araçlar ve başka şey-
ler değişir ama amaçlar aynı kalmalıdır.” 
diyen Ergün konuşmasında şunları söy-
ledi: “Maalesef, bazen araçları değiştirir-
ken amaçları da içeriği de kodlarımızı da 
değiştirmeye başladık. Mahremiyet eğiti-
mi çalıştayı yeniden kendi değerlerimize 
dönmek için atılacak adımlardan birisidir. 
Peygamberimiz Kur’an ile bir medeniyet 
oluşturdu, o Kur’an bugün de bizim eli-
mizde. Ama, biz bugün bu Kur’an’la bıra-
kın toplumu, çevreyi, kendi nefislerimizi 
niye dönüştüremiyoruz? Bunun ana sebe-
bi, engeli, takozu aslında biziz. Biz ayet-
lerin, hadislerin, genleriyle oynadık da 
ondan. Biz neredeyse haşa Allah’tan, Hz. 
Peygamber’den daha iyi biliyoruz havasına 
giriyoruz. Ayetlerin, hadislerin içini boşal-
tıyoruz. Sonunda da Kur’an’ın rehberliğin-
den yararlanamıyoruz.” 

Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulha-
lim İnam da bir takdim konuşması yaptı. 
“Mahremiyet eğitimi çalıştayı ile bu konuya 
dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak 
istiyoruz.” diyen İnam konuşmasına şöy-
le devam etti: “Günümüzde bireyselleşme 
güç kazanmakta, aile kurumu zayıflamak-
tadır. Bunun için ailenin kutsallığına atıfta 
bulunarak, onun alanı içinde bulunanları 
da dikkate alarak çocukların ve gençlerin 
mahremiyet eğitimine katkı yapmak isti-
yoruz. Bu, mahremiyet kavramının anlaşıl-
masına katkıda bulunacak, yaş gruplarında 
bu eğitimin nasıl yapılması gerektiğini or-
taya koyacaktır. Kişisel gizlilik ve kişilerin 
dokunulmaz olanları anlamına gelen mah-
remiyet, başkasının özeline saygı duymak, 
başkalarının haklarını korurken kendi hak-
larını da muhafaza etme yetisi demektir. 
Mahremiyet kişiye özel gizlilikleri ifade 
eder. Bu ifade sınırı gösterir ve kişiyi korur. 
Gereğinden fazla birisi bize yaklaştığında 
hemen dikkat çekeriz.” 

“Kur’an ve Sünnette Mahremiyet”

Çalıştayın ilk sunumunu “Kur’an ve 
Sünnette Mahremiyet Eğitimi” başlığı ile 
yapan Dr. Hakan Aydın, mahremiyet eği-
timini “Cinsel bilgilerin yanında, kişinin 
daha çok kendisinin ve diğer insanların 
özelinin/özel alanının farkına varması, 
sosyal hayatın içinde kendi özel alanını ko-
ruması, diğer insanların özeline saygı duy-

ması, kendisi ile çevresi arasına sağlıklı sı-
nırlar koyması gibi bilgileri içeren eğitim.” 
olarak tanımladı. Aydın daha sonra, Kur’an 
ve sünnette mahremiyetin nasıl anlatıldığı 
konusuna geçti.

Mahremiyet alanlarının ruhsal ve be-
densel olarak ikiye ayıran Aydın, Nûr su-
resinin 31. ayetinde mahremiyete işaret 
edildiğini söyledi ve ayetin mealini verdi. 
Bu ayet ile birlikte pek çok diğer ayetin 
beden mahremiyetine dikkat çektiğini 
söyleyen Aydın, beden mahremiyetinde, 
“1. Mahremiyet kuralları her iki cins için 
de geçerlidir. 2. Mahremiyetin korunması 
hemcins arasında da geçerlidir. 3. Zina ve 
zinaya götüren yollar haramdır.” şeklin-
de 3 önemli kural bulunduğunu ifade etti. 
“Mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara 
da söyle.” şeklinde ayette her iki cinse de 
doğrudan hitap edilerek, “Gözlerini haram-
dan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.” emri 
ile sınırların belirlendiğini hatırlatan Aydın 
şöyle konuştu: “Bunun üç boyutu vardır: 
1. Bakan açışından: Gözün korunması. 2. 
Görünen açısından: Vücudun örtülmesi. 3. 
Konuşan açısından: Dilin muhafazası.

Ruh mahremiyeti ise takva elbisesi ile 
koruma altına alınır. Bu arada, takva elbise-
si, takva hissi veya takva duygusu ile giyim 
yani hayâ duygusu ve Allah korkusu ile gi-
yilen ve Allah’ın izniyle maddi manevi ayıp-
tan, çirkinlikten, zarar ve tehlikeden koru-
yacak olan korunma elbisesi en hayırlısıdır. 

Ev ve aile mahremiyeti de çok önem-
lidir. Aile yapısı, mesken mahremiyetiyle 
doğrudan ilintili olduğu için mesken mah-
remiyetinin yok edilişi ya da kaybedilişi, bu 
yapıyı tahrip ederek toplumları önemli öl-
çüde etkiler. 

Dinimiz aile bireyleri arasındaki mahre-
miyete dikkat edilmesi açısından odaların 
ayrılması, evlere ve odalara izinsiz girilme-
mesi, belli bir yaşa gelen çocukların yatak-

larının ayrılması, komşunun hakkını ihlal 
etmeden binaların konumlandırılması gibi 
mahremiyet sınırları çizer.

İslam’ın mahremiyet eğitimindeki mak-
sadı ise şöyledir: Kadının kadın, erkeğin 
erkek olduğu bir dünyada, aile müessesinin 
canlı tutulduğu, ama insan olarak herkesin 
eşit olduğu bir toplum. Dinin kurallarına 
uyarak erkek ve kadın ilişkilerinde karşı 
cins olarak değil de öncelikle insan olarak 
muhatap olunması. Bireyi değerli kılmak 
ve toplumda bir insan olarak bulunması-
nı sağlamak içindir tesettür. Yani tesettür, 
toplumdan soyutlamak için değildir.”

0-6 yaş arası dönem 

Çalıştayın ikinci sunumunu ise Dr. Hi-
lal Çelikkol Kara yaptı. Mahremiyet eğiti-
minin kişilik gelişiminin temelini oluştur-
duğunu söyleyen Kara, mahrem olan ile 
olmayan, özel alan ile kamusal alan ara-
sındaki ayrımların giderek muğlaklaştığı 
bir toplumda insan için kendi varlığının 
ve mahreminin sınırlarını çizmesi ve ço-
cuğuna bunları öğretmesinin günden güne 
zorlaştığını söyledi. Kişilik ve karakter ge-
lişimi ile ilgili olarak sorumluluk, sabır, 
adalet, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma, 
diğerkâmlık, saygı, sevgi ve vefa gibi birçok 
duygu ve davranış şeklinin 0-6 yaş arasında 
geliştiğine dikkat çeken Kara özetle şöyle 
devam etti:

“Çocuklar için anne baba yankıdır. 
Anne baba çocuğu nasıl yetiştirmek isti-
yorsa çocuğa o şekilde davranmalıdır. Ço-
cuğun yaşadığı ortamda çocuğa ait özel 
bir mekânın bulunması veya ortak kulla-
nılan bir mekânda bir bölümün çocuğa ait 
olmasının sağlanması çocuğa aidiyet ve 
mülkiyet duygusu verme ve çocuğun ben-
lik duygusunun gelişimi açısından önemli-
dir. Bebeğin yanında yapılan konuşmalara, 
esprilere, izlenilen programlara da dikkat 
edilmelidir.

Çocukların bireysel farklılıkları, anne 
baba tutumları, çevreleriyle olan etkileşim 
durumlarının onların mahremiyet algıları-
nın gelişmesinde doğrudan etkili faktörler 
olduğu unutulmamalıdır.

Eşlerin anne baba olmadan önce çe-
kirdek ailelerin de kendi aile mahremiyet 
alanlarını belirleyip, sınırlarını oluşturma-
ları ve yaşamlarında bu sınırları oturtma-
ları gerekir. Aile büyüklerinin de onlara bu 
konuda farkındalık kazandırmaları ve des-
teklemeleri şarttır. 

Çocuklarımız ilk çocukluk yaşlarında fi-
ziksel gelişimlerini fazlasıyla tamamlarken 
duygu dünyalarının örselenmesinin; akli 

“Çocuklar için anne 
baba yankıdır. Anne baba 
çocuğu nasıl yetiştirmek 
istiyorsa çocuğa o şekilde 

davranmalıdır.”
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ve ilmî yönden gelişirken ruhsal inceliğe, 
nezaket ve zarafete sahip olamamalarının 
sebeplerinin altında annelerin zihniyet-
lerinin, mahremiyet algılarının değişmesi 
yatmaktadır. Mahremiyet eğitimi çocuğun 
ilk sosyal ortamı olan ailede başlamakta ve 
bu konuda birinci derecede sorumlu kişiler 
ise anne babalar olmaktadır. Temelini anne 
babanın attığı iyi bir eğitimle yetişen bir 
çocuk, sosyal hayatta uyumlu davranışlar 
sergileyecektir. Eğitimin önemli bir parça-
sı olan mahremiyet eğitimi; çocuğun hem 
özel hem ailevi hem de toplumsal hayatı-
nın vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak çocuğa 
ve topluma önemli getiriler sağlayacaktır. 
Mahremiyet eğitimi sayesinde kişisel ve 
toplumsal sınırlar da korunacaktır.

Çok iyi bilinmelidir ki, çocukların mah-
remiyet eğitimi ileriki yaşlara bırakılacak, 
tek başına nasihat ile veya korkutmalar-
la olabilecek bir şey değildir. İlk çocukluk 
döneminde çocuklara kendi bedenlerine 
yönelecek tehlikelerden korunabilmesi için 
‘temel davranış refleksi’ eskilerin deyimiyle 
‘iffet ve hayâ duygusu’ kazandırılmalıdır. 
Temel davranış refleksi gelişmiş bir çocuk 
kendisine yönelecek bir tehlikenin, tehlike 
olduğunu fark etmese bile ani bir refleks ile 
ondan kendisini koruyabilir. Çocuk, kendi-
sine yönelen anormal davranışın ne anlama 
geldiğini bilmese dahi ciddi rahatsızlık du-
yar, tepki verir, ağlar, bağırır, o an o ortam-
dan uzaklaşmak ister.

Temel davranış refleksi kazanan çocuk 
bir yandan sosyal hayat içinde normlara 
uygun hareket etme yeteneğini kazanır-
ken, öte yandan da kendisini savunabilme 
melekesi ve becerisi elde edebilir. Temel 
davranış refleksi, çocuklara 3-6 yaş arasın-
da birtakım yöntemler izlenilerek kazan-
dırılır. Burada esas olan çocuğa, ‘Özel alan 
ve özel mekân’ tanımlamak, ‘İzin verirsem 
kabul edilirsin.’ bilicini oluşturmak, ‘Bede-
nim bana aittir.’ bilincini oluşturmak, ‘Vü-
cudum görünmemeli.’ hissini oluşturmak, 
‘fiziksel baskıya direnç’ refleksini geliştir-
mek, ‘akraba ve çevre farkındalığını’ öğret-
mektir.”

7-11 yaş dönemi

7-11 yaş arasındaki mahremiyet eğiti-
mi konusunu ise Psikolog Keriman Keskin 
işledi. Bu dönemde duyguların eğitiminin 
önemine vurgu yapan Keskin şöyle konuş-
tu: “Anne-babalar çocuklarını, kendi değer-
lerine bağlı, saygın insanlar olarak yetiştir-
mek için bir çaba içindedir. Mahremiyet 
eğitimi, çocuğun direkt kişiliğine dokunan 
bir eğitimdir. Çocuğa bir cinsel kimlik, bir 

kişilik kazandırma sürecidir. Mahremiyet 
eğitimi, oldukça hassasiyet gerektiren ve 
psikolojik, pedagojik bilgilerle yol alınması 
gereken bir eğitimdir. 

Bu eğitim sırasında çocuğa zarafet ve 
nezaket erdemleri de kazandırılır. Zira 
zarafet, ruhsal bir kazanımın bedene yan-
sımasıdır. Kendi dünyasında saygınlık ka-
zanan çocuk, bu güvenle kendi bedenini 
de korur. Mahremiyet eğitimi hem çocuğu 
hem de çevresini besleyen bir saygınlık eği-
timidir.”

Mahremiyet eğitiminde çocuğu yoğun 
duygusal denetim altında tutmanın, ona 
suçluluk duygusu edindirmenin ve onun 
değersizlik hissi içinde çekingen davra-
nışlar sergilemesini sağlamanın çok yanlış 
bir uygulama olduğunu ifade eden Keskin, 
mahremiyet eğitiminin çocuğa utanç duy-
gusuyla çekingenlik kazandırmak olma-
dığını, bilakis insan olmaktan ileri gelen 
değerlilik duygusuyla kendi hislerini yö-
netebilecek güce erişmesini sağlamak ol-
duğunu vurguladı. Mahremiyet eğitiminin 
temelinde çocuğun ebeveyniyle “güvenli 
bağlanması”nın olduğunu söyleyen Keskin, 

“Çocuğa saygınlık duyarak onu yetiştirmek, 
insan olmaktan ileri gelen değerliliğini ona 
hissettirmek, mahremiyet eğitiminin de 
özünü oluşturur.” dedi.

Mahremiyet eğitiminin ana unsurunun 
çocukların kendi sınırlarını erken dönem-
den itibaren tanıması olduğunu söyleyen 
Keskin şöyle konuştu: “İnsanın fiziksel, 
duygusal ve zihinsel olmak üzere 3 aura-
sı vardır. Fiziksel aura, kişinin kendisine 
belli bir mesafeden daha yakına birinin 
izinsiz gelmesinden hoşnut olmama hissi-
ne erişmesidir. Zihinsel aura ise, çocuğun 
düşündüğünü söyleyebilme gücüne erişe-
bilmesidir. Bir başka deyişle kendini ifade 
edebilme özgürlüğüdür. Duygusal Aura da, 
çocuğun duygularına önem verilmesi, saygı 
duyulması şartı sağlanırsa oluşur ve gelişir. 
Eğer bu sınır işgal edilir, bu alana izinsiz 
girilirse, çocuk kendi duyguları yerine, ye-
tişkinlerinin kendisinden istediklerini ya-
şamaya çalışır ve sahte benlik geliştirilir.

İki duygu durumu vardır ki bunların 
izleyişi çok enteresandır. Bunlardan biri 
‘utanma’ diğeri ‘mahcubiyet’tir. Bu iki his 
kişiliğin koruyucu kalkanıdır. Çocuklarda 
vicdan, biz bilincinin de geliştirilmesi kişi-
lik gelişimi açısından çok önemlidir.”

Ergenlikte mahremiyet

Prof. Dr. Ahmet Akın ise “Ergenlik Dö-
neminde Mahremiyet Eğitimi” başlığı ile 
bir sunum yaptı. Mahremiyetin, bir insanın 
özel alanlarına bakılmasının, dokunulma-
sının, hakkında konuşulmasının ve din-
lenilmesinin yasak olmasını ifade ettiğini 
söyleyen Akın şunları söyledi: “Mahremiyet 
bilinci geliştirilmelidir, çünkü mahremiyet, 
kişinin kendisini değerli görmesini ve his-
setmesini sağlar. Olumlu benlik algısı oluş-
turur. Karşılıklı saygı ve güven oluşumuna 

“Zarafet, ruhsal bir 
kazanımın bedene yan-

sımasıdır. Kendi dünya-
sında saygınlık kazanan 
çocuk, bu güvenle kendi 

bedenini de korur.”

katkı sağlar. Anormal düşünce, tutum ve 
davranışlardan kişiyi uzak tutar. Kendine 
ve karşı cinse ait sosyal rolleri benimser.

Mahremiyet alanları ise, ‘beden mahre-
miyeti’, ‘ev ve aile mahremiyeti’, ‘toplumsal 
hayat mahremiyeti’, ‘kitle iletişim araçları 
ve sosyal medya mahremiyeti’ şeklinde ta-
nımlanabilir. Özellikle bugün sosyal medya 
gerçeği ile karşı karşıyayız ve maalesef sos-
yal medya gizlilik ve mahremiyeti ortadan 
kaldırıyor, utanma duygusunu yok ediyor. 
Bugün evliliklerin sona ermesinde en bü-
yük etken sosyal ağlar üzerinden yapılan 
aldatmalardır. Öz olarak söyleyecek olur-
sak: Biz mahremiyeti korursak mahremiyet 
de bizi korur.

Mahremiyet eğitiminin yarısı kendi 
mahremiyetine diğer yarısı da başkalarının 
mahremiyetine özen göstermeye dikkat 
etmektir. Ergenlere özellikle şu konular 
dikkatlice öğretilmelidir: Evlerde şahsi eş-
yalar, resimler, odalar herkesin kullanacağı, 
ihlal edeceği, göreceği hâle getirilmemeli-
dir. Kendi özel hayatını koruduğun gibi 
başkasının özel hayatına da saygı duyman 
gerekir. Başkasına ait özel eşyalar izinsiz 
kullanılamaz. Başkalarının evlerine izinsiz 
girilmez.”

Çocukların küfür ve terbiyesiz el ha-
reketlerinin, terbiyesiz el şakalarının ya-
pıldığı arkadaş ortamından uzak tutulma-
sı gerektiğinin altını çizen Akın, eğer bu 
mümkün değilse bu durumun ne kadar 
yanlış ve bunları yapmanın ne kadar kötü 
bir şeyler olduğunun çocuğa hareket ve 
sözlerle sık sık hissettirilmesi gerektiğini 
söyledi. Ayrıca çocuğun böyle davranmadı-
ğı için sık sık başkalarının yanında övülme-
sinin de faydalı olduğunu söyledi.

Aile Çalıştay’ında sunum yapan her 
hoca yine kendi konularıyla ilgili konuları 
grup çalışmasında ele aldı. Örneğin Ha-
kan Aydın’ın grubunda; “Ruh Mahremiyeti 
bağlamında ‘Takva elbisesi’ nasıl kazandı-
rılabilir? Cami eğitimlerinde yapılabilecek 
yöntemler neler olabilir? Aileler bu konuda 
nasıl bilinçlendirilebilir? Cami eğitimlerine 
gelen öğrenciler cinsel eğitim konularında 
ne tür sorular soruyorlar? Soruları nasıl 
yanıtlıyorsunuz? Bu konuda daha profes-
yonel eğitim için neler yapılmalıdır? Ev ve 
oda mahremiyeti konusunu bir derste nasıl 
işlersiniz? Öğrencilerin, kendi ev ve odala-
rındaki davranışlarını sorgulayabilecek bir 
anlayışa gelmeleri nasıl sağlanır? gibi konu-
lar ele alındı. 

Sunumların yapıldığı dört alanda oluş-
turulan çalışma gruplarının sözcüleri gö-
rüştükleri konular hakkında çalıştay heye-
tine birer rapor da takdim etti.

Dr. Hilal Çelikkol Kara     Prof. Dr. Ahmet Akın    Keriman Keskin    Prof. Dr. Mustafa Gencer
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Avrupa’da yetişen hafızlardan büyük başarı 
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren hafızlık kurumları büyük bir başarıya imza attı. Kurumlardan mezun olan toplam 30 
öğrenci hafızlık tespit sınavlarına katıldı.

İRŞAD BAŞKANLIĞI 

IGMG hafızlık kurumlarından mezun 
olan öğrencilerden 30’u Diyanet İsleri Baş-
kanlığı tarafından Köln’de yapılan sınavlara 
katılırken, 22’si hafızlık tespit sınavlarında 
başarılı olarak hafızlık belgelerini almaya 
hak kazandı. 

“Bu başarı, tepeden tırnağa göste-
rilen dayanışmanın ve azmin başarı-
sıdır”

Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını de-
ğerlendiren IGMG İrşad Başkanlığı Eğitim 
ve Tekâmül Sorumlusu Yavuz Yaylak, IGMG 
teşkilatlarının eğitim alanında Avrupa’da 
birçok ilke imza attığını ifade ederek; “Son 
yıllarda kurumsal yapıya verilen önemin de 
bir meyvesi olarak kurumlarımızdan me-
zun olan hafız öğrencilerin sayısı giderek 

artış gösterdi. Avrupa’da zor koşullarda, 
okul hayatıyla birlikte yürütülen hafızlık 
eğitiminde büyük bir emek ve azim var. 
1,5 yıl ile 5 yıl sürebilen hafızlık sürecinin 
sonunda hafızlık sınavında öğrencilerimiz 
büyük başarı gösterdiler. Bu şüphesiz teş-
kilatımızın, kurumlarımızın, veli ve talebe-
lerimizin dayanışmasının ve azmin açık bir 
tezahürüdür.” dedi. 

11 Bölgede hafızlık çalışması

18 farklı bölgede 55 hafızlık eğitim ku-
rumumuzda 1065 hafız ve hafizemiz eğitim 
görüyor. Halihazırda hafızlık çalışmasının 
yapılmadığı; Hamburg, Köln, Kuzey Bav-
yera, Freiburg-Donau, Schwaben, İsviç-
re, Lyon, Alpes, Doğu Fransa, Danimarka, 
Güneybatı Fransa bölgeleri olmak üzere 11 

yeni bölgede 2019 yılında hafızlık kurum 
açma çalışmasının bulunduğunu, bazı böl-
gelerde yürüyen kurumların yanı sıra yeni 
kurumların açılarak hizmet vermeye baş-
ladığını ifade eden Yaylak, şunları söyledi: 
“2018’de Belçika Bölgemizin Gent, Hessen 
Bölgemizin Hanau şehirlerinde ilk hafızlık 
kurumlarımızı açtık. Bunun yanı sıra Gü-
ney Hollanda, Ruhr-A, Güney Bavyera ve 
Bremen bölgelerimizde daha önce bulunan 
hafızlık kurumlarının yanına yenileri açıl-
dı.” 

Hafızlık tespit sınavını değerlendiren 
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç teşkilat içe-
risinden hafızların yetişmesinin Kur’ân-ı 
Kerîm altyapısı sağlam nesillerin yetişme-
sine olumlu katkı sağladığını ifade ederek 
şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 21 hafız ve 
hafizemiz belgesini alırken Allah’a hamdol-

sun bu yıl da 22’si hafızlık belgesini almaya 
hak kazandı. Gerek sayı bakımından gerek-
se başarı bakımından üstün bir performans 
ortaya koydular. Emeği geçen kurum ida-
recilerini, hocalarını, onları yetiştiren ai-
lelerini, katkıda bulunanları tebrik ederim. 
Bundan sonraki aşama artık kendilerini 
yetiştiren hocaları gibi, kurumlarda görev 
almak olacaktır. Teşkilat olarak hafızları-
mızın Kur’an’ın hafızı olduğu kadar hâdimi 
olarak yetişmesini de önemsiyoruz. Kur’an’ı 
hıfz ederek ona hâkim oldular ancak hâdim 
olabilmeleri için onun mesajını iyi anlama-
lıdırlar. Onu anlayabilmek için de Arapça 
öğrenmeli, tefsir okumalı, İslami ilimler 
sahasında altyapılarını güçlendirmelidirler. 
Kur’an’ı güzel okumak, ezberlemek büyük 
başarıdır ancak onu anlamak ve hayatına 
tatbik etmek eğitimlerini taçlandıracaktır.”

No  Adı  Soyadı  Bölge  Hafızlık Yaptığı Kurum

1  Abdullah  Kondu  Güney Hollanda  Yıldız Eğitim Merkezi

2  Eslem  Özer  Güney Hollanda  Yıldız Eğitim Merkezi

3  Süreyya  Polat  Kuzey Hollanda  Cafer-Sadık Hafızlık Kurumu

4  Nisa  Koçyiğit  Kuzey Hollanda  Cafer-Sadık Hafızlık Kurumu

5  Ali  Erdoğan  Kuzey Hollanda  Emrullah Çelik Hafızlık Kurumu

6  Mert  Kanat  Kuzey Hollanda  Mevlana Hafızlık Kurumu

7  Esma  İlbuğa  Kuzey Hollanda  Osmanlı Camii Hafızlık Kurumu

8  Eslem Azra  Akgül  Kuzey Hollanda  Selimiye Hafızlık Kurumu

9  Münevver  Ayan  Ruhr-A  Bergkamen Eğitim Kurumu

10  Bedirhan  Kavraş  Ruhr-A  Recklinghausen Hafızlık Kurumu

11  Hakan  Kırık  Ruhr-A  Recklinghausen Hafızlık Kurumu

12  Selim Kerem  Aydın  Ruhr-A  Recklinghausen Hafızlık Kurumu

13  Tarık Ziyad  Yumurtacı  Ruhr-A  Recklinghausen Hafızlık Kurumu

14  Erva  İğaç  Berlin  Berlin Hafızlık Kurumu

15  Tülay  Yıldırım  Berlin  Berlin Hafızlık Kurumu

16  Bünyamin  İbrahimbaş  G. Bavyera  Yusuf Ekrem Hafızlık Kurumu

17  Büşra  Ünsoy  Viyana  Avusturya Kur‘an Enstitüsü – Rıdvan

18  Yasemin  Boğu  Württemberg  Gül Eğitim Merkezi Aalen

19  Seyena  Arslan  Württemberg  Gül Eğitim Merkezi Aalen

20  Seher  Taşlı  Württemberg  Raststatt Hafızlık Kurumu

21  Humeyra  Mustafai  Württemberg  Raststatt Hafızlık Kurumu

22  Yasemin  Yılmaz  Württemberg  Wangen Hafızlık Kurumu

Hafızlık Belgesini Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
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“Tevhit kalbin tövbesi yani doğruya yönelmesidir.”
IGMG Kadınlar Teşkilatı 2018 çalışma yılı 5. Bölge Başkanları Toplantısı 1-2 Aralık tarihlerinde Genel Merkez’de yapıldı.  İlknur Küçük

KTBBT 

Kadınlar Teşkilatı (KT) 2018 çalışma yılı 5. 
Bölge Başkanları Toplantısı (BBT) 1-2 Aralık 
tarihlerinde 30 KT Bölge Başkanı’nın katılımı-
nın yanı sıra birim eğitim çalışmalarına katıl-
mak üzere davet edilen 25 KT Bölge Teftiş 26 
KT Bölge Sosyal Hizmetler Başkanı’nın (SHB) 
iştirakıyla toplamda 80 katılımcı ile gerçek-
leştirildi. Her KTBBT’de olduğu bu toplantıda 
da bir konu temel alındı. Bu bağlamda ünlü 
Müslüman bilgin al-Zahravî hakkında zaman 
zaman bilgiler aktarıldı. 

KT Başkanı Handan Yazıcı sunumuna 
iman ve küfür konusunu ele alarak başladı. 
“Neden nefiy ispattan önce gelir?” sorusunu 
yönelten Yazıcı cevabı; “Tevhidin inşası şirkin 
imhası ile gerçekleşir. ‘Evet’i güçlendirmek 
için. Tevhit kalbin tövbesi yani doğruya yö-
nelmesidir.” şeklinde açıkladı.

Ayetlerde yer alan dört uyarıya atıfta bu-
lunan Yazıcı bunları; “Bak, oku, anla ve cihat 
et.” diye sıraladı. Zamansızlık ve stres ile mü-
cadeledeki sıkıntılara da değinen Yazıcı “Za-
manı iyi ve etkili kullanmak Allah’ın emirle-
rindendir.” diyerek zamanı çalan etkenleri şu 
şekilde aktardı: “Hedef ve önceliklerin belir-
lenmemesi. Günlük, haftalık ve aylık planla-
manın mevcut olmaması. Her şeyi aynı anda 
yapmaya çalışmak. Başkalarının motivasyon-
suzluğu.

Görevlerini tamamlayamamak. İyi dinle-
yememek (bilgi eksikliğinin olması). Her şeyi 
bilmek istemek. Düzenli olmamak. Görev ve-
rememek.”

Yazıcı ayrıca Teşkilat İçi Eğitim Seminerle-
rinin (TİES’lerin) tüm şubelere tek tek inme-
sinin sağlanması gerektiğini ifade etti. BYK ve 
ŞYK’ların aralık sonuna kadar tamamlanması 
hedefini veren Yazıcı önümüzdeki dönemler-
de Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) ile daha 
sıkı iş birliği içinde olunacağını söyledi. İn-
fak çalışmasının başladığını belirten Yazıcı, 
bölgelerin bu çalışmayı cihad ruhu ile gayret 
ederek yapmaları gerektiğini belirtti.

“Mazeret başarının yerini tutamaz.”

Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri de top-
lantıya katılarak idarecilerin mahiyeti, fazileti 
ve önemi hakkında konuştu. İleri şunları ifa-
de etti: “İdare ve idareci vücuttaki baş gibidir. 
İdareci emaneti yüklenen kimsedir. İdareci 
sorumluluğunu bilmeli, idari özelliklere sahip 
olmalıdır. İdareci; takva, ihlas, ihsan, tevazu, 
yumuşak davranmak, nasihat etmek ve dinle-
mek, gayret ve fedakârlık gibi ahlaki güzellik-
lere de sahip olmalıdır.”

Konuşmasında nefis terbiyesine de de-
ğinen İleri “Nefis, insanın gölgesi gibidir. 
İnsanın ayağına çelme takar.” dedi. İleri ko-
nuşmasını “Hiçbir mazeret başarının yerini 
tutamaz!” sözleriyle tamamladı. 

Murat İleri’nin konuşmasından sonra 
bölge KT SHB ve Teftiş Başkanları müstakil 
toplantı odalarında birim eğitim çalışmalarını 

bölgeden hafız ve hafizeler var, 14 hafizemiz 
var.” diyerek bu genç kızlara gelenek olduğu 
üzere Kur’an Tilavet Yarışması’nda taçlarının 
takılacağını söyledi. Tashih-i Huruf Eğitim-
cisinin Eğitimi çalışmasını anlatan KT İrşad 
Başkanı bölgelerinde bu konuda eğitim alan 
birer hoca hanıma Genel Merkez’de 8-12 Ni-
san tarihleri arasında 1 haftalık bir eğitim 
verileceğini söyledi. Erkam Sohbetleri konu-
sunda yıllık raporu sunan KT İrşad Başkanı 
Viyana, Berlin, Hannover gibi bölgelerin bu 
konuda en çok sohbet yapan bölgeler olduğu 
açıklandı. KT olarak 3712 sohbet yapıldığını 
ve 10 binden fazla kişiye ulaşıldığını söyleyen 
Yalınkılıç hatibe talep formlarının otomasyon 
sistemine ekleneceği de duyurdu. 

Kurumsal İletişim Başkanlığı (KİB) sunu-
munda, Genel Sekreterlik tarafından yapılan 
toplantıda 14 KT Bölge KİB temsilcisine eği-
tim verildiği belirtildi. KT Kurumsal İletişim 
Başkanı bulunmayan bölgelerden ocak ayın-
da yapılacak toplantı öncesi bu eksikliğin gi-
derilmesi istendi. Irkçılık ve ayrımcılıkla mü-
cadele alanında hizmet sunan FAIR derneği 
tanıtıldı, Almanya’daki TV Konseyi hakkında 
bilgi verildi. Afişler ve sosyal medya paylaşım-
larına değinildi.

Toplantıya katılan Genel Başkan Kemal 
Ergün, İslami İlimler Kurslarının Eğitim 
Başkanlığı’na bağlı olduğunu ancak katılım 
açısından KT ile yakından bağı olduğunu ha-
tırlatarak kursların daha çok rağbet görmesi 
gerektiğini belirtti. 1 Aralık itibarı ile İnfak 
Kampanyası’nın başladığını hatırlatan Ergün, 
başkanların soru ve sorunlarını dinleyerek ce-
vaplandırdı. 

Grup çalışması

5. KTBBT’de iki örnek vaka üzerinde grup 
çalışması yapıldı. Vakalardaki sorunlar ve ola-
sı çözüm yolları konuşuldu. 

KT Teftiş Başkanı Hatice Çevik, başkan-
lardan Teftiş Başkanlarını tamamlamalarını 
rica etti. Teftiş başkanlarını daha iyi takip 
ederek şube teftişlerinin düzenli yapılması 
gerektiğini söyledi. Yapılan teftişler sonrası 
eksiklerin takibini rica eden Çevik, 2019’dan 

gerçekleştirdiler. 
5. KTBBT’de Güney Bavyera KT Bölge Baş-

kanı Serpil Yağdı’nın Genel Merkez Hatibesi 
olarak teşkilat çalışmalarına devam edece-
ği belirtildi. Arlberg’de Adile Çetin’in yerine 
ekim ayından itibaren Bölge KT Başkanlığı’na 
Hasibe Koçer’in atandığı hatırlatıldı. Toplan-
tıya katılan Hasibe Koçer başkanlara kendini 
tanıttı. 

KT Teşkilatlanma Başkanı Adeviye Temel; 
bölgelerin yönetim kurullarındaki eksiklikleri 
aktardı. TİES dersleri konusunda bilgi verdi. 
Üyelerin teşkilat ile gönül bağı kurmasında 
Şube Üyeler Toplantılarının çok önemli oldu-
ğunu ve TİES derslerinin burada verilmesi ge-
rektiğini belirtti. Teşkilatlanma sunumunda 
ayrıca Birim Eğitim Toplantılarının tarihleri 
verildi ve bilançolar hakkında bilgi aktarıldı.

KT Eğitim Başkanı Elif Köse; Malcolm 
X’in “Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz. Çün-
kü gelecek, ona bugünden hazırlananların 
olacaktır.” sözüyle birim sunumuna başladı. 
Köse bölgelerde yapılan Yetişkinler Eğitim 
Kursları sayılarını vererek, hedefleri hatırlattı. 
Kursların olmadığı bölgelerde mutlaka 2019 
yılında kursların açılması gerektiğini söyledi. 
Hoca Hanımlar İleri Eğitim çalışmasına deği-
nen Elif Köse haziran ayında Genel Merkez’de 
bir mezuniyet programı yapılacağını belirtti. 
Buradan yetişen hoca hanımlardan mutlaka 
etkin bir şekilde istifade edilmesi gerektiğini 
kaydetti. Eğitim Fuarları konusunda bilgi ve-
ren Köse, fuar yapan bölgelere teşekkür ede-
rek, yeni bir konseptle birinci olan şubelerin 
projelerinin değerlendirilmesi konusu üze-
rinde durulduğunu söyledi. Aile Eğitim Se-
minerlerinin bölgelerde çok sayıda yapıldığını 
ve bunların merkeze bildirilmesi gerektiğini 
kaydeden Köse, Sistematik Aile Danışmanlı-
ğı Kursu kayıtlarının tamamlandığını, gele-
cek sene başlayacak kurslarda 22 aile eğitim 
danışmanının yetiştirilerek bölgelerde görev 
yapacağını belirtti. 

KT İrşad Başkanı Nermin Şeker Yalınkı-
lıç, Al-Huda Kursu Kur’ân-ı Kerîm Özel Eği-
tim programının 20 genç kızın katılımıyla 23 
Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleş-
tirileceğini söyledi. Yalınkılıç, “Bu yıl 6 farklı 

itibaren tüm yeni çalışmaların artık oturmuş 
olması gerektiğini ifade etti.

KT Sosyal Hizmetler Başkanı Selma Zor 
2019 İnfak Kampanyası’nyla destek olunacak 
projeleri tanıttı. Muhabbet Buluşmaları pro-
jesini de tanıtan Zor, ümmet buluşması ola-
cak olan çalışmada kitlenin sığınmacı ve mül-
teciler, sosyal çevreye ihtiyaç duyan cemaat 
mensupları olduğunu, programa bay bayan 
herkesin katılabileceğini söyledi. Zor, “Lokal 
ve mescitlerimiz, bizler (Müslümanlar) için 
güvenilir ortamlardır. Bu güvenilir ortamları-
mız, toplumun ihtiyaçlarını gidermek de yine 
bizim görevimizdir.” dedi. Genel Merkez Üye-
lik, SHB Teftişi ve 2019 Hospis Kursu hakkın-
da bilgi verdi. Mezunlardan mutlaka istifade 
edilmesi gerektiğini söyledi. 

Ailede kadın

Toplantıda bir de müzakere kısmı yer aldı. 
Elif Köse “Ailede kadın” konusundaki müza-
kere sunumunda “Eş ve anne olarak kadın, 
aile fertlerinin ruhi ihtiyaçlarını, yerinde, 
zamanında ve yeterli seviyede karşılamak ve 
onların her türlü sıkıntılarında yanı başların-
da olmakla, bütün toplum için eşsiz bir güç ve 
güven kaynağıdır.” dedi. Çalışma hayatında 
aktif kadın konusunda ise “Kadın ve erkeğe 
yüklenen toplumsal roller küreselleşme ve 
kentleşme gibi güçlerin etkisiyle büyük bir 
hızla değişmektedir. Bu değişim ev ve iş yaşa-
mında da rol değişimleri ve uyumlarını bera-
berinde getirmektedir.” şeklinde konuştu.

Kadınların şiddete uğradıkları yerlerin ba-
şında kendi evlerinin geldiğini söyleyen Köse, 
evi kadın için güven ve huzur mekânlarına 
yani yuvaya çevirmenin metotlarının neler 
olabileceği sorusunu yöneltti. 

Sunumun sonunda şu sorular yöneltilerek 
başkanlardan konuyla ilgili görüşleri alındı: 

“Sorunların çözümünü mahkeme salo-
nunda arayan eşlere ailenin muhafazası nok-
tasında nasıl bilinç kazandırılır? Neden ev iş-
lerinin paylaşımında gözlenen değişme, para 
kazanma rolünün paylaşımında gözlenenin 
çok gerisinde kalmaktadır? Anne ve eş rolle-
rini yerine getirmek için dinî sorumluluğunu, 
cihadı terk etmeyen, davasına hizmet eder-
ken de ailesinin hakkına girmeyen bir kadın 
olmanın formülü nedir? Bunların birbirine al-
ternatif olmadığını kadınlarımıza nasıl anla-
tacağız? Ailelerin muhafazası için yaptığımız 
çalışmalara neler eklenebilir?”

Toplantıya Türkiye’den konuk olan Rabia 
Özdemir ibadetlerimizin teşkilat hayatında 
önemi ve etkisi konusunu ele alan bir semi-
ner sundu. “Neden farklı farklı ibadetler var-
dır?” sorusuna cevap arayan Özdemir insanın 
hayra da şerre de meyilli olduğunu belirterek 
“Kalbin ilahî kameranın altında olduğu idrak 
ve şuur hâline gelmelidir.” dedi. İbadetlerin 
ihlasla ve samimi bir şekilde yapılması gerek-
tiğini hatırlattı. 
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Barış Köyü’ne uzanan kardeş eli
IHasene Deutschland Derneği ve IGMG Kadınlar Teşkilatı Barış Köyü tarafından başlatılan paket aksiyonuna 100 paket ile katılım sağlayarak tedavi ama-
çıyla orada bulunan çocuklara kardeş el oldu.  Nazik Selcan Yüksel

İNSANİ YARDIM

Friedensdorf International (Uluslarara-
sı Barış Köyü) özellikle Afganistan, Afrika 
gibi bölgelerde gerek savaş veya iç çatış-
malar nedeniyel gerekse tabii afetler veya 
kazalar gibi nedenlerle fiziksel olarak yara 
almış çocukları Almanya’ya tedavi etmek 

maksadıyla getirip, geri memleketlerine 
dönebilecek duruma ulaştıklarında orada 
kalan ailelerine geri teslim eden bir ku-
ruluş. Kuruluş kapsamında bir çok fahri 
görevli hizmet sunarken bu gönüllülerin 
destekleri ile çocuklar sadece doktorlar 

tarafından tedavi etmek ile kalmıyorlar, 
bunun haricinde sosyal ve eğitim ihtiyaç-
larını da gideriliyor. 

Friedensdorf International başlattığı 
bir paket aksiyonu ile bütün vatandaşları, 
bu küçük çocuklara yardım edip destek-

Hospis ve Palyatif Bakım Kursu yeniden başladı
Hasene Deutschland e.V. koordinesinde 2. Hospis ve Palyatif Bakımı Eğitim Kursu 1 Aralık Cumartesi günkü yapılan ilk oturumu ve 42 katılımcı ile başladı.
  Emel Tiryaki 

HOSPİS

Hasene Deutschland e.V. koordinesinde 
Bildungwerk Aachen ile ortaklaşa yapılan 
ve Ukba Cenaze Yardımlaşma Derneği‘nin 
desteklediği 2.Hospis ve Palyatif Bakımı 

Eğitim Kursu ile Almanya merkezli fahri 
görev alacak hospis ve palyatif rehberleri 
eğitiliyor. Eğitimin temel amacı; iletişim 
özellikleri, zor anda insanlara eşlik etme 

lemeye davet etti. Kuruluş yetkilileri aksi-
yona katılmak isteyen kişilere önceden ha-
zırlanan paketleri teslim ettiler. Aksiyona 
katılan yetkililerin 8 Aralık 2018 tarihine 
kadar verilen zaman diliminde, bu paket-
leri çocuklara faydalı olabilecek şeyler ile 
doldurmaları gerekiyordu. Pakete hem kız, 
hem de erkek çocukları için değişik kıya-
fetler, zevk alabilecekleri oyun ve oyun-
caklar, okulda faydalanabilecekleri ders ve 
çalışma materyalleri gibi eşyalar konulması 
gerekiyordu.

Hasene Deutschland Derneği bu konu-
da duyarlı davranarak, bu çocukları destek-
lemek amacıyla Friedensdorf International 
kuruluşunun sunduğu paket aksiyonuna 
IGMG Kadınlar Teşkilatı ile iş birliği ya-
parak katıldı. Paketler Friedensdorf Inter-
national tarafından Genel Merkez‘e teslim 
edildikten sonra, Ruhr-A ve Düsseldorf 
Bölgelerine 50’şer paket teslim edildi. Her 
iki bölge de aksiyona canı gönülden destek 
oldu.
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becerisini katılımcılara aktarmak. Bununla 
birlikte sadece rehberlik yapılan şahsa değil 
aile fertlerine de destek vermek ve onları 
yönlendirme eğitimin temelini oluşturu-
yor. Yasal konular, fıkhı boyutlar ve ölüm 
sonrası kefenleme gibi pratik konular da 
kursta ele anılacak. Katılımcılar eğitimin 
yanı sıra pratik deneyimlerini oluşturma 
adına staj eğitimi alacaklar. Kursun ilk gü-
nünde Hasene Deutschland Derneğinin 
yeni yapılanmasını takdim edildi ve katı-
lımcılara bu süreç esnasında sağladıkları 
katkıları ve üstlenmiş oldukları sorumu-
luklarından ötürü teşekkür edildi. Depart-
man sorumlusu Meryem Özmen-Yaylak 
“Bu çalışmada, ufkunuzun açıldığını, başka 
bakış acılarına sahip olduğunuzu ve mane-

viyatınıza yansıyan farklı duygulara şahit 
olacaksınız.” dedi. 

Ukba Cenaze Yardımlaşma Derneği so-
rumlusu Mustafa Uyanık ise katılımcılara 
Almanya Sosyal Hizmetler çalışmaların-
dan bahsederek hospis çalışmasının öne-
minden söz etti. 

Kursun Eğitim Sorumlusu olan Veroni-
ka Schönhofer-Nellessen, katılımcılara içe-
riklerden bahsederek yapılan işbirliğinden 
çok memnun olduğunu ve Müslümanlar 
tarafından böyle bir çalışmanın yapılma-
sından dolayı mutlu olduğunu bildirdi. Bu 
açığının bir an önce kapatılması ve siste-
matik bir şekilde fahri görevlilerin yetişti-
rilmesi gerektiğini beyan etti. Kursun ikin-
ci modülü 15 Aralık’ta devam edecek.
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Benim 
Yıldızlarım

Bu sayımızda sizleri gökyüzündeki 
parlak yıldızlardan Hz. Osman ile 
tanıştırmak istiyoruz. Osman “gü-
zel gözlü kuş yavrusu” anlamına 
gelir. Hz. Osman çocukken bile ar-
kadaşlarına ne kadar kızarsa kızsın 
asla onlara kötü ve kaba davran-
mazdı. O sözlerine çok dikkat eder, 
kimsenin kalbini kırmazdı. Hatta 
ona kötü söz söyleyenlere bile bir 
şey demeden, tebessüm ederek 
karşılık verirdi. Hz. Osman aynı za-
manda Hz. Ebû Bekir’in yakın arka-
daşıydı ve ondan sonra beşinci kişi 
olarak Müslüman oldu. Hz. Osman 
ayrıca yardımseverliği ile bilinirdi. 
Hz. Ali’nin evlenmek için paraya 
ihtiyacı vardı. Fakat elinde en sev-
diği kılıcından başka satacak hiçbir 
şeyi yoktu. Pazara gidip kılıcını sat-
maya karar verdi. Hz. Osman bunu 
duyunca hemen yanına koştu ve 
kılıcını ondan satın aldı. Hz. Ali en 
sevdiği kılıcından ayrıldığı için üzül-
müştü fakat Hz. Osman’a sattığı 
içinde mutluydu. Düğün günü ise 

beklemediği bir süprizle karşılaştı. 
İnce düşünceli Hz. Osman Hz. Ali’ye 
kılıcını düğün hediyesi olarak geri 
vermişti. Bu şekilde Hz. Ali’nin hem 
ihtiyacını karşılamış hem de çok sev-
diği kılıcını ona geri vermişti. Sevgili 
Peygamberiz de, Hz. Osman’ı çok se-
verdi. Bir gün evinde yatağı üzerinde 
yatmaktaydı. Üzerinde ev kıyafetleri 
vardı. En yakın arkadaşları Hz. Ebû 
Bekir ve Ömer yanına geldiğinde 
hiç rahatını bozmamıştı. Fakat Hz. 
Osman odasına girdiğinde yatağın-
dan kalkmış ve üzerine dış kıyafetini 
almıştı. Bunu gören eşi neden böyle 
yaptığını sormuştu. Sevgili Peygam-
berimiz: “Hz. Osman çok edepli bi-
risidir. Kendisinden meleklerin bile 
haya ettiği bir kimseden ben de 
haya etmeyeyim mi? ”, diye cevap 
vermişti. 

Nazik ve edepli 

HZ. ÖMER
O’nun en güzel isimleri: 

MELİK
“Kainatın ve yarattığı 
her şeyin tek sultanı.”

Annelerimiz yavrularını kucaklarında tutarlar. Onlara 
bir zarar gelmesin diye. Korkak tavuk, anne olunca ci-
vcivlerini ölesiye korur. Penguenler, yavru yumurtaları 
soğuktan donmasın diye başlarından ayrılmazlar ve 
aylarca aç kalmayı göze alırlar. Peki bütün bu canlıların 
merhameti nereden geliyor? Merhameti kalplerde 
Allah yaratır. Allah’ın en güzel isimlerinden bir tanesi 
Rahman’dır. Rahman yarattığı her canlıya merhamet 
eden demektir. Allah Rahman’dır. Bizlere merhamet 
eder. Karnımız acıktığında, O’nun verdiği nimetlerle 
doyarız. Hastalandığımız da, bizi O iyileştirir. Bulutlar-
dan yağmur, ineklerin memelerinden süt akıtır. Ağaç 
dallarından bizim için birbirinden lezzetli meyveler 
sarkıtır. (Alıntı: Çocuklar için Allah’ın güzel isimleri/Özkan 
Öze, Uğurböceği yayınları)

İguanalar bir çeşit kertenkeledir. Çok 
vahşi ve korkutucu görünüşleri vardır. 
Acaip görünüşlerinden dolayı ona 
“Cin ejederi” de derler. Aslında on-
lar hiç de göründükleri gibi değildir. 
Zararsız ve çekingendirler. Bütün gün 
güneş altında yatıp, hayatın tadını 
çıkarırlar. Çiçek, böcek ve meyveler-
den beslenirler. Memleketleri Güney 
ve Kuzey Amerika’nın sıcak bölgeleri-
dir. Boyları ise 15 santim ile 2 metre 
arasında değişebilir. Uzun kuyrukları 
vardır. Sırtlarından kuyruklarına ka-
dar uzanan dikenli taraklara sahiptir-
ler. İnsanlara asla zarar vermezler.

İGUANA NEDİR?
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“SOSYAL MEDYA 
 MAHREMİYETİ 
 ÖLDÜRÜYOR.”

Sayın Akın sizce mahremiyet nedir? 
Mahremiyet kişiden kişiye farklılık göste-
rir mi yoksa evrensel veya toplumsal sınır-
ları var mıdır?

Mahremiyet kişinin kendine ait olanı 
belli sınırlar çerçevesinde kendine özel kıl-
masıdır. Fiziğin, sözün, bedenin ve davra-
nışın mahremiyeti vardır. Her konuda “özel 
kılmak” kendini ve bunu başkasıyla paylaş-
mamaktır mahremiyet. Toplumun da mah-
rem alanları vardır. Mesela aile de bir top-
lumdur. “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır.” diye 
bir söz var, ama bu zamanda Vegas’ta olan 
Vegas’ta kalmıyor maalesef. Mahremiyet ki-
şiden kişiye değişmemelidir. Mesela dinimi-
ze göre çocuğumuzun, eşimizin, annemizin, 
babamızın, herkesin kendine ait mahremi-
yeti vardır. Buna bir ölçü konmuştur ve bu 
ölçülerle oynanmamalıdır. Nasıl oturaca-
ğından nasıl kalkacağına kadar dinimiz en 
net tavrı ortaya koymuştur. Mahremiyet ki-
şiye özel değil, evrenseldir.

Mahremiyet bilincinin oluşmasında ai-
lenin rolü nedir?

Çocuk iyi bir tüccar, çok iyi bir gözlem-
cidir. İyi bir tüccar malın iyi olmasına dik-
kat eder, işte biz malı yani ahlakı, terbiyeyi 
ve hayayı çocuğa güzel, hayatı kolaylaştıran 
birşey olarak mı sunuyoruz, yoksa kendimiz 
çocuğumuza kötü örnek mi oluyoruz? Ço-
cuk çok iyi bir bilanço yapar. Belli bir yaşa 
kadar herşeyi anne ve babası sevsin diye ya-
par. Ondan sonra kurallar başlar. Bu anlam-
da ailenin rolü sorusunun cevabı şudur; ço-
cuğun mahremiyet bilincinin oluşmasında 
aileden başka neredeyse kimseye rol düşmü-
yor. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde 
böyle. Buna karşılık ergenlik dönemi tabii ki 
farklı. Günümüzde bu yaş grupları için bi-
zim geleneklerimizi hayâ, edep, mahremiyet 
konularında temsil eden rol modellerimiz 
çok az. Bizim bu alanda örneklik edecek 
spikerlerimiz de olması lazım, sporcumuz, 
sanatçımız da olması lazım. Ergenlik döne-
minde aileden çok bu rol modellere iş dü-
şüyor.

Almanya’da ergenlik çağındaki gençle-
re okullarda cinsiyet eğitimi gibi birtakım 
konular ders olarak okutuluyor. Oysaki 
bizim kültürümüze göre bu gibi konular 
zaman zaman tabuya dönüştürülüyor. Bu 
hususta özellikle mahremiyet bağlamın-

IGMG Eğitim Başkanlığı Aile Çalıştay’ına katılmak üzere Köln’de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın ile mahremiyet ve ergenlik döneminde mahremiyet eğitimi üzerine konuştuk. 
 Röportaj: İlknur Küçük

SÖYLEŞİ

da ergenlik çağındaki gençlere cinsiyet ve 
mahremiyet eğitimi nasıl aktarılmalıdır?

Öncelikle ailenin burada çok ince bir 
ayar gözetmesi lazım. Tabu yapmayacak, 
ama coçuğun bu konuyu aşırı normal de 
görmemesini sağlayacak şekilde bir ayar 
tutturması gerek. Bu konuya ancak 12-13 
yaşından sonra çocuk kendinde bir cinsel 
gelişim hissettiğinde değinilmesi gerek. Bu 
gelişim oluşmadan daha öncesinde yapılan 
bir konuşma belki de bu gibi bir konu ak-
lında olmayan bir çocuğun ilgisini bu yöne 
çekebilir. O nedenle bir genelleme yapmak 
şu yaştan itibaren cinsel eğitim vermek ge-
rek gibi bir tutum çok yanlıştır. Çünkü her 
konuda olduğu gibi bu hususta da bireyden 
bireye değişen şartlar ve gelişim göz önünde 
bulundurulmalıdır. Mahremiyet ve cinselliği 
konuşurken asla hayâ çizgisini aşmamamız 
lazım. 12-13 yaş ayrıntılara girmek için çok 
erken. Sadece fiziksel değişimler hakkında 
çocuğun kendindeki değişimlere şaşırma-
ması için konuşulabilir, ancak cinselliğe hiç 
bulaşmadan, hayâ ve edep çerçevesinden 
çıkmadan.

Mahremiyet denince sadece cinsellik 
veya beden mi akılllara gelmeli?

Mahremiyet bizde çok geniş bir alanı 
kapsar. Evin ışıklandırılmasından, perdesine 
kadar. Lavabo, tuvalet, çocuk odası, yatak 
odasının bulunduğu yerler, haremlik - se-
lamlık vesaire mahremiyetin birer boyutu-
dur. Bize göre özel olan herşey mahremiyet-
tir. Fizik veya beden mahremiyetin sadece 
küçük bir bölümü. İşte tam da bunu gizle-
mek için cinselliği ön plana çıkarıyorlar. Ba-
tılılıar için misal ev özel bir alandır ama evin 
içini herkes dışardan görebilir.

Tesettürün mahremiyetle ilişkisine 
değinmenizi istesek neler söylersiniz? Bu 
bağlamda kadın ve erkekler için hangi hu-
suslar öne çıkıyor?

Tesettür demesek hicap desek işi kurta-
rıyoruz biliyor musunuz. Tesettür gizlemek 
demek, hicap ise mahcubiyeti de içeriyor, 
yani bizi utandırmayacak şekilde davran-
mak. Erkeğin de, kadının da bizi utandır-
maycak şekilde giyinmesi lazım. Dilin de hi-
cabı var, gözün de hicabı var, elin de hicabı 
var. Hicap deyince bütün sosyal yaşamımızı 
bizi mahcup etmeyecek şekilde denetleme-

miz gerektiğini görüyoruz. Erkekler eskiden 
derlerdi ya “Kadınlar kılığına kıyafetine dik-
kat etsin.” diye, fakat biz kılığı anlayamadık. 
Kılık yaratılış, yani sözlerin, jestin, hareket-
lerin, kıyafetin, giyimin, kuşamın demektir. 
Kılık, kıyafetin önüne geçecek. Kıyafet kı-
lığın önünde olursa insan herşeyi yapıyor. 
Senin sunum aracın kılığın değil kıyafetin 
olursa akla gelebilecek ve hiç sınırı olmayan 
dış görüntü ortaya çıkıyor. İnsan nasıl giyi-
niyorsa öyle hissediyor. Erkekler daha dar, 
feminen giyinmeye başlayınca erkeklikten 
uzaklaştılar, kadınlarda da tam tersi. Çok 
dikkat etmek lazım.

Kişinin söylediklerinden çok yaptıkla-
rının tesirli olduğunu göz önünde bulun-
duracak olursak anne- babaların ailedeki 
mahremiyet konusunda bilhassa dikkat 
etmesi gereken hususlar nelerdir? Bu ko-
nuda anne-babalar nasıl örneklik etmeli-
dirler? Birde çocuklarının yanında anne ve 
babanın birbirlerine “canım, aşkım” gibi 
sözlerle hitap etmesi hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Birkaç örnek verelim. Anne ve baba kendi 
çamaşırını, kirli elbisesini ortada bırakmaya-
caklar. Banyoda, lavaboda, kendi özel anımız-
da çocuğun bizi görebileceklerini unutma-
mamız lazım. 6 yaşına kadar o anlar çocuğun 
zihnine kaydedilir ve çocukta bunlar travma 
oluşturabilir. Evde ve ev dışında her an dikkat 
etmemiz lazım. Diğer konuya gelecek olur-
sak; “hanım, bey” diyenler mi daha mutlu, 
yoksa 5 dakikada bir arayıp “canım, cicim” di-
yenler mi? Duyguları da tüketmemek lazım. 
Ondan sonra çocuğun sana 12 yaşında gelip 
“ben flört edeceğim” dediği zaman senin di-
yecek birşeyin kalmaz, çünkü sev evde zaten 
flört ediyorsun.

Ergenlik çağı gencin ailesiyle en çok ça-
tışmaların yaşadığı, kendi içinde gel-gitleri 
yaşadığı bir dönem. Bununla birlikte özel 
alanının da genişlediği bir evre. Bundan 
hareketle mahremiyet eğitimi adına ya da 
çocuğu korumak adına anne-baba çocuğun 
özeline ne kadar müdahale edebilir? Örne-
ğin; çocuğun cep telefonu ya da günlüğünü 
kontrol etmek, arkadaş seçimine karışmak 
ne derece makuldur, beklenmeyen etkiler 
doğurabilir mi?

Bu kadar bozuk bir dönemde anne ve 
baba başta olmak üzere ellerindeki telefon-

ları bırakmaları lazım eve girdiklerinde, ben 
öyle yapıyorum şahsen. Çocuğun telefonu 
varsa geri alınır mı? Varsa alınmalı ama bir 
şekilde onu tazmin edecek bir şeyle. Çünkü 
çocukların yüzde 95’i iyi kullanmıyor tekno-
lojiyi, yetişkinlerin de öyle. Biz teknoloji ba-
ğımlısıyız, kullanıcısı değiliz. Bakın diyelim 
çocuğunuz kapalı, ama sosyal medyada teset-
tür fenomenleri var, giriyor onları izliyor. Ço-
cuğun herşeyini bilmemiz lazım. Çocuk iyi 
bir tüccardır dedik ya, sen ne vaad ediyorsun 
bunun karşılığında? Öyle insanlar tanıyorum 
ki çocuğuna akşama kadar 4-5 defa bağırıyor 
ama çocuk mutlu. Alıştığından değil ama, 
sadece şunu bildiğinden “Anne ve babamın 
yaptığı şey benim iyiliğime. ” bundan emin. 
Burada tutarlı ebeveyn davranışı önemli. Te-
lefonu bir elinden çekiyor ama dizi izlemek 
için tekrar veriyorsan, çocuk bu tutarsızlığı 
yakalar, çocuk iyi bir tüccardır. Onun dışında 
bu yaşlar çok erken, telefon vermemek lazım 
çocuğa. Çocuk internet üzerinden uyuşturu-
caya da terör örgütlerine de ulaşabiliyor.Tele-
fonu denetlemek mümkün değil. Bunun ye-
rine ne yapılabilir? Spor mıdır? Sanat mıdır? 
Dil eğitimi midir? ‘Çocuğun yaratılışına göre 
en uygun araç nedir telefonun yerine? bunun 
analizini yapmak lazım. Çocuğun herşeyini 
bilmek lazım, bilmeden önleyemezsin.

Medyanın, TV, internetin bu hususta 
etkileri ne derecedir? Sosyal medya her ge-
çen gün daha da yaygın hâle geliyor. Hemen 
herkes artık erken yaşlardan itibaren sos-
yal medya hesapları açıyor. Pek çok özelini 
oradan paylaşıyor. Bu durumun toplumsal 
etkileri nelerdir?

En başta benlik problemleri çıkacak, sos-
yal medyada kimse kendisi değil. Orada ya-
kışıksız bir erkek yok, hiç çirkin bir kız yok, 
hiç başarısız bir öğrenci yok, herkes mutlu 
ve buna inanmaya başlıyorsun. Gerçek benli-
ğinle oradaki benliğin arasındaki fark artıyor 
ve bir zaman sonra kendinden nefret etmeye 
başlıyorsun. En büyük zararı bu sosyal med-
yanın. Gerçek bir benlik algısından uzak-
laştırıyor, narsistliğe yol açıyor. Ne demek 
narsizm? Hiç kötü birşey giymiyorsun, hep 
iyi birşey giyiyorsun, halbuki normalde öyle 
değilsin. Artı başka bir problem insanın böy-
le toplum önünde görülmediğinde kendini 
eksik hissedip sunma ihtiyacı oluşuyor ve bu 
da mahremiyeti bitiriyor. Bakın sosyal med-
yanın bağımlığını falan hiç konuşmuyorum, 
kaybettiğin vakitlerden hiç söz etmiyorum, 
ortalama televizyonu da katarsak altı saat 
günde ve çoğunluğunda da en üretken za-
manları ölüyor insanların.

Yine bu bağlamda konumuza bağlı ka-
lacak olursak 12-13 yasındaki gençlerin sos-
yal medya kullanmaları doğru mudur veya 
tamamıyla yanlış diyebilirmiyiz? Ebevynler 
bu konuda nasıl bir yol izlemelidir?

Şimdi çok klişe bir laf var “Sosyal medya 
zararlı değildir, kötü kullanılan sosyal medya 
zararlıdır.” diye. Ama ne hikmetse iyi kullanı-
lan sosyal medya çok az. Yani hiç kimse orada 
“Son gittiğin konferansta neler dinledin? Bi-
raz özetler misin?” diye sormuyor. Hep kim 
nereye gitmiş, ne yapmış, ne yemiş, ne demiş. 
O yüzden dediğim gibi bu yaşlardaki çocuk-
lara kullandırtmamak gerek. Bakın Dünya 
Sağlık Örgütü gelecek beş yıl içinde iki-üç 
şeye para harcayacak. Birincisi: eşcinsellik, 
bunun önlenmesi. Tabii bu Dünya Sağlık Ör-
gütü için aslında bir gelişme, bizim için çok 
büyük bir problem olacak. İkincisi: Sanal ba-
ğımlılıklar. Yani net sınırlar koyup ve onun 
karşısına ne koyabiliriz çok net analiz edip 
bunu bitirmek lazım. İnşaallah hayırlısı olur. 

Not: Aile Çalıştayı’na katılan diğer ho-
calarımızla yaptığımız röportajları gelecek 
sayılarımızda okuyabilirsiniz.
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B
ir erkekle bir kadın arasında 
söz kesilmesi veya nişan ya-
pılması nikâh sayılmaz. Bun-
dan dolayı da sözlenen veya 

nişanlananlar birbirlerine henüz yabancı-
dırlar. Görüşmelerinde tesettür ve halvet 
kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Fakat 
evlenme niyeti ile görüşme söz konusu 
olunca sınırlarda biraz daha müsamaha 
söz konusudur. Bazı müçtehitlere göre 
dikkat edilmesi gerekli olan sınırlar nor-
mal hâllerde riayet edilen sınırlardır. 1 

Nişanlı veya sözlü olanların halvet hâlinde 
bulunmaları caiz değildir. Halvet, birbiri-
ne evlenme yasağı bulunmayan kadın ve 
erkeğin yalnız, başbaşa kalmaları demek-
tir. Bir başka tarifle istenirse cinsel temas 
yapılabilecek şartlarda başbaşa kalmaya 
halvet denir. Böyle sözlü ve nişanlı olan-
ların umuma açık ve etrafta insanların bu-
lunduğu ortamlarda bir arada bulunma-
ları ve evlilik planları üzerinde konuşma 
yapmaları mümkündür. Nikâhtan önce ne 
kadar ve nasıl görüşüleceği fıkhi kaynak-
larda tam manasıyla sınırlandırılmamış-
tır. Çünkü ileride iyi bir aile kurmak için 
tarafların birbirini tanımasını ve problem 
çıktığında bunun çözülmesini sağlaya-
cak kadar görüşme yapılabilir. Fakat öyle 
uzun boylu oyun ve eğlence mekânların-
da bulunmaları caiz olmaz. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi, sözleşme ve nişan, 
evlenme akdi; yani nikâh sayılmaz, bu 
sebeple de karşılıklı mahremiyet sınırları 
devam eder.

SORU -2- 
Düğünlerin maddi masrafı 

kime aittir?

Düğün masraflarının kadın veya erkeğin 
hangisi tarafından yapılacağı konusunda 
tarihî uygulamaların yanında örfi uygula-
malar da vardır. İslam hukuku evin geçi-
mini sağlama görevini erkeğe yüklemiştir. 
Nişan ve düğün gibi hadiseler kurulacak 
yuvanın önemli kilometre taşlarından 
bazılarıdır. Dolayısıyla nişan ve düğün 
masrafları da –şayet kadın tarafının da 
ortak olması gibi uygulanan bir örf ve 
âdet bulunmuyorsa- erkek tarafına aittir. 
Zira Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sahabe 
içinde yeni evlenen Abdurrahman bin Avf 
(r.a.)’a şöyle buyuruyor: “Düğün yap, bir 

koyunla da olsa ziyafet ver.”2 Yine Efen-
dimiz (s.a.v.), kızı Fâtıma (r.a.)’nın Hz. Ali 
(r.a.) ile evlenmesine muvafakat buyu-
runca Hz. Ali (r.a.) bazı eşyalarını satarak 
480 dirhem mehir hazırladı. Allah Resu-
lü (s.a.v.) bunun üçte ikisi ile güzel koku, 
üçte biriyle de elbise alınmasını söyledi.3 
Fakat Resûlullah (s.a.v.), bir baba olarak 
kızı Hz. Fâtıma (r.a.)’ya çeyiz olarak kadife 
bir örtü, bir su kabı ve içerisi izhir otuy-
la doldurulmuş bir minder verdi. Bilâl-i 
Habeşî (r.a.)’a da “Ey Bilal! Ben evlenme 
sırasında ümmetimin yemek yedirmeyi 
sünnet edinmelerini arzu ediyorum!” bu-
yurarak yemek hazırlamasını istedi. Bu-
nun üzerine Hz. Ali (r.a.) zırhını bir Yahu-
di’ye rehin vererek yarım ölçek arpa aldı. 
Velime (düğün ziyafeti), “Hays” diye bili-
nen tatlı bir yemekten ibaretti. Muhacirler 
ile ensar, grup grup gelerek yemek yiyip 
dağıldılar.4 Bütün bunlardan anlıyoruz ki, 
kız tarafı çeyiz ve benzeri konularda da-
mat tarafına yardımcı olurlar, diğer mas-
rafları da erkek tarafı yapar. 

SORU -3-
Kız tarafı istediği kadar 

altın/gümüş talep edebilir 
mi? Düğün takıları

kime aittir?

Nikâhta zorunlu olarak kadına verilmesi 
gerekli olan mal mehirdir. Mehirin dışın-
da erkek tarafının kadın tarafına verilmesi 
mecburi olan bir şey yoktur. Buna rağmen 
erkeğin kadına veya kadın tarafının erke-
ğe verdiği altın, gümüş ve mücevherat 
hediye kabilinden mallardır. Bir de nikâh 
akdi yapılırken mehir belirlenmemiş ise, 
takılan bu hediyelerin bir kısmı mihr-i misil 
olarak kadının olabilir. Mihrin en az mik-
tarı Hanefî mezhebinde 10 dirhemdir. 10 
dirhem bugünkü gümüş ölçülerine göre 
27 gramdır. Üst limit yoktur. Diğer mez-
heplerde mihrin en azı veya en yüksek 
limiti için bir hudut söz konusu değildir.5 
 
Aile kurumu bir toplumu ayakta tutan te-
mel taşlardan biridir. Toplum aileden yeti-
şir. Ailenin oluşumu ise, erkek ve kadının 
meşru bir nikâh altında bir araya gelmesi 
ile mümkün olur. Evlilik müessesesinin 
gayesi, yalnız şehevani arzuların tatmin 
edilmesi değildir. Eşlerin birbirleriyle hu-
zur bulmaları, çoğalmaları ve erdem sa-
hibi bir toplum yetişmesi için sağlam bir 
temelin atılmasıdır. Böyle ulvi gayeler 
için kurulacak olan aile kurumunun inşa-
sında eş, dost ve akrabaların davet edil-
mesi, bazı harcamaların yapılması, neşe 
ve mutluluğun paylaşılması için nişan ve 
düğünlerin yapılması güzeldir. Fakat çoğu 
zaman yapıldığı gibi bilhassa kadın tara-
fının aşırı lüks harcamaya erkek tarafını 
zorlaması dinimizin hoş karşılamadığı hu-
suslardandır. Nitekim Cenâb-ı Hak “…Yi-
yin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah 
müsrifleri sevmez.”6 buyuruyor. Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) de “Nikâhın en hayırlısı en 
kolay olanıdır.”7 buyurmuştur. Diğer bir 
hadîs-i şerifte ise, “Nikâhın en bereketlisi 
ve en güzeli, en az masraflı olanıdır.”8 bu-
yurulmuş, nikâh ve sonrasında yapılacak 
düğünde israf ve gösterişten kaçınılması 
tavsiye edilmiştir. Bunca ayet ve hadîs-i 
şerife rağmen taraflardan birinin ayağını 
direyerek illa da şu kadar altın, bu kadar 
gümüş ve mücevherat istemesi dinimize 
uygun değildir. 

Sorunun ikinci kısmına gelince şunları 
ifade edebiliriz: Nişan ve düğünlerde ge-
line gelen hediyeler gelinin, damada ge-
len hediyeler de damadındır. Ancak gelin 
tarafının veya erkek tarafının geline tak-
mış olduğu takıların durumu farklı olabilir. 
Böyle pozisyonlarda oturmuş bir örf varsa 
o örfe göre hareket edilebilir. Çünkü “Örf 
ile tayin, nas ile tayin gibidir.”9 Fukaha 
buradan hareketle “Örfle sabit olan şey, 
nasla sabit gibidir.” demişlerdir. Takılar-
dan önce eşler arasında bir anlaşma da 
olabilir. Böyle olmazsa, kime ne takıldı ise 
o, onun kabul edilir ve takılar zekât nisa-
bına ulaşırsa herkes zekâtını kendisi verir.

SORU -4- 
Evlilikte başlık parası uygula-

masının hükmü nedir?

Başlık bazı bölgelerde, evlenirken da-
mat tarafının kız babasına ödediği toplu 
paraya başlık parası denir. Buna “kalın”, 
“kalin” ve “ağırlık” da denir. Eski kaynak-
larımızdan öğrendiğimize göre İslam’dan 
önceki Türklerin hayatında böyle bir uy-
gulamadan bahsedilmektedir. Fakat İs-
lam dininin bunu ortadan kaldırmasıyla 
Türklerin hayatından da çıkmıştır. Fakat 
zamanımızda yine bazı bölgelerde başlık 
parası alınmaktadır. Alınan başlık parası 
âdeta kızların satış bedeli olarak kabul 
edilmekte ve kızlara verilmemekte; düğün 
giderleri olarak sarf edilmemekte veya 
çok az bir kısmı harcanmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi İslami evli-
likte aslolan nikâhta kolaylık gösterilmesi-
dir. Başlık, Kur’an ve sünnetle sabit olan 
ve evlenen kadının hakkı olan mehirle ala-
kalı değildir. Mehir kadının hakkı olarak 
meşru kılınmıştır. Bunda kadının ailesi-
nin en ufak bir hakkı söz konusu olamaz. 
Analar ve babalar kızlarını satılık mal gibi 
görmekten vazgeçmelidirler. 

SORU -5- 
Günümüzde düğünlerde aşırı 
masraf yapıldığını görüyoruz 
veya yeni evlilerin eşyalarını 
almak için aileler borçlanıyor. 
Hatta kimi aileler çocuklarının 
bu yöndeki taleplerini karşıla-
mak için kredi çekiyor. Bu du-
rumu nasıl değerlendirirsiniz?

Dinimizde israfın her türlüsü haramdır. 
Hele hele düğünlerde gösteriş yarışına 
girerek büyük borçların altında ezilip ya-
pılan harcamalar dinimizce kötülenmiştir. 
Bu nedenle ister erkek tarafı ister kız tara-
fı olsun, zorlaştırıcı olmamalı, her zaman 
makul isteklerde bulunulmalıdır. Çünkü 
karşı tarafı kaldıramayacağı yükün altına 
sokmak bir vebaldir. Zira Hz. Peygamber 
(s.a.v.), yukarıda zikrettiğimiz “Nikâhın en 
bereketlisi ve en güzeli, en az masraflı 
olanıdır.”10 hadîs-i şerifinde düğünlerde 
israf ve gösterişten kaçınmamızı tavsiye 
buyurmuştur. 
 

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

AİLE 
KURMAK

M. Hulusi Ünye

SORU -1- 
Evlenmek üzere sözlü 

olan veya nişanlılık 
döneminde bulunan çiftlerin 
mahremiyet durumu nedir? 

Bu sınırlara dikkat eden 
nişanlı Müslüman çiftler 

birlikte gezip eğlenebilir mi?

Nikâhta ve düğünde israfa kaçmadan ve 
kişilerin maddi durumlarına göre harca-
mada bulunmaları doğru olandır. Bir evde 
bulunması gerekli olan asli ihtiyaç araç ve 
gereçleri, yatak odası, salon aksesuar-
ları ve mutfak aletleri yine kocanın gücü 
nispetinde meşru ve helal imkânlarla te-
min edilmelidir. Lüks ve zengin görülmeyi 
arzulayarak; hatta harama girerek faizli 
krediler çekmek caiz değildir. Gerek ai-
leler gerekse toplum yeni evlenenlere is-
raf alanları açmamalıdır. Yeni evlenenler 
gereksiz harcamalara sevk edilmemelidir. 
Allah en iyisini bilir.

1. Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l Fıkhi ale’l 
Mezahibi’l Erbaa, 4/8-11

2. Buhârî, Sahih, 16/131, H. No:4758; Müs-
lim, Sahih, 4/144, H. No: 3558

3. İbn-i Sa’d, Tabakat, VIII/19
4. İbn-i Sa’d, Tabakat, VIII/23; Abdürrezzâk, 

Musannef, V/487; Diyârbekrî, Tarihu’l-Ha-
mis fi-Ahval-i Enfesi’Nefis, I, 412

5. Abdurrahman el-Cezirî, Kitabu’l-Fıkhi 
ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/96 

6.  A’râf suresi, 7:31
7. Ebû Dâvûd, Sünen, 6/13, H. No: 1808
8. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 8/501, H. 

No:6146; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
41/75, H. No: 24529 (Müsnedü Siddika 
Aişe binti Sıddika ra.) 

9. Mecelle, Mad. 45
10. Beyhaki, Şuabu’l İman, 8/501, H. 

No:6146; Ahmet b. Hanbel, Müsned, 
41/75, H. No: 24529 (Müsnedü Siddika 
Aişe binti Sıddika ra.)
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B
uhârî şârihi İbn Hacer (v. 
852/1448), “iki iş/ şey” ile kas-
tedilenin, dünyevi işler (umûr-i 
dünyâ) olduğunu ve “(O en ko-

layda) günah olmadıkça” cümlesinin bu 
yorum ve anlayışı desteklediğini belirttik-
ten sonra şöyle der: “Zira umûr-i dîn diye 
tabir edilen dinî işlerde (bu anlamda) bir 
günah bahis konusu olmaz.”2

İbn Hacer’in önemli kaynakları arasında 
yer alan Endülüslü Buhârî şârihi İbn Battâl 
(v. 449/1057), istişare ve irşat çerçevesin-
de dünya işleri karşısında en kolayın ter-
cih edilmesi gerektiğine dair söz konusu 
yorum ve anlayışı önce zikreder, ardından 
da bunun “dinî işlerde/ şeylerde (umûr-i 
dîn) bir günah olmadıkça” şeklinde anla-
şılabileceği ihtimalini dile getirir. Zira Yüce 
Kur’an, dinde aşırıya kaçan Ehl-i kitâbı 
yererken,3 Resûl-i Ekrem de etli ve leziz 
yiyecekleri kendine yasaklayıp ruhbanlı-
ğa meyleden bazı sahâbîleri “Ben kolay 
ve külfetsiz hanîflik ile gönderildim.”4 diye 
uyararak nefsin yumuşak muamele hakkı-
nın bulunduğuna işaret eder.

Bu durumda “dünyevî işlerde (umûr-i 
dünyâ) en kolayın tercih edilmesi” ko-
nusu, misafiri olduğu ev sahibinin ikram 
telaşı ve heyecanı karşısında Resûl-i Ek-
rem’in, kolay ve külfetsiz ikram yolunu 
seçmesinde örneğini bulmaktadır. Ger-
çekten de, Resûl-i Ekrem’in hiç kimseye 
yük ve sıkıntı olacak bir işarette bulundu-
ğu vârid değildir. O, tekellüf izleri taşıyan 
her türlü tavırdan uzak durmuş, telaş ve 

yersiz heyecana kapılmadan tabii davra-
nış şeklinin nasıl olması gerektiğini öğret-
miştir. Onun bu ahlâkı, yetiştirdiği sahabe 
nesli üzerinde görülmektedir. Nitekim bir 
gün bir grup, Câbir b. Abdullah’ı (r.a.) zi-
yaret eder. O da onlara ekmek ve sirke 
ikram ettikten sonra şöyle der: “Resûlul-
lah (s.a.v.) külfet ve zahmet altına girmeyi 
bize yasakladı. Eğer öyle olmasaydı sizler 
için külfet ve zahmete katlanırdım. Zira 
ben Resûlullah (s.a.v.)’in ‘Sirke ne kadar 
da güzel katıktır!’ dediğini işittim.”5 

“Kolay Olanı Seçmek” başlığı altında şu 
noktanın vurgulanmasında fayda vardır: 
Hz. Âişe’nin ifadesinden, ihtilaf konu-
su dinî hükümlerin içinden en kolayını 
seçmek, fıkıh mezheplerinin zayıf kalan 
bazı ictihadlarını rastgele dile getirmek 
veya onların ruhsatlarını araştırıp ardına 
düşmek gibi bir mana anlaşılmamalıdır. 
Çünkü bu, gayr-i ciddi bir tutum ve dav-
ranıştır. Bu yüzden Endülüslü Mâlikî âlim 
İbn Abdilberr (v. 463/1070), “Şayet sen 
her âlimin ruhsatına tutunsaydın, şerrin 
tamamı sende toplanırdı!” diyen Süley-
man et-Teymî’nin bu uyarıcı sözünden 
sonra, “Bu bir icmâdır, bu mevzuda farklı 
bir görüş bilmiyorum.”6 diyerek konunun 
ciddiyetini dile getirir. “Kim mezheplerin 
ruhsatlarının ve müctehidlerin zellelerinin 
peşine düşerse, onun dini kopma nokta-
sına gelir.” diyen Zehebî de (v. 748/1347) 
aynı ihtarda bulunur.7

Bu hususta, Abdullah İbn Abbâs’tan (r.a) 
rivâyet edilen “Allah, azimetlerin yerine 

getirilmesini sevdiği gibi ruhsatlarının da 
yerine getirilmesini sever.”8 hadisi hatır-
lanabilir. Ancak bu hadisin, sözü edilen 
tutum ve davranışla bir ilgisi olmadığı, 
onun, su bulunmadığında teyemmüm, 
ramazan ayında hasta olan veya yolculuk 
yapan kimsenin oruç tutmaması gibi ruh-
satları ifade ettiği açıktır.

1. Buhârî, Hudûd, 10; Müslim, Fezâil, 77; 
Ebû Dâvud, Edeb, 4; Muvatta’, Hus-
nü’l-huluk, 2; Ahmed b. Hanbel, VI, 32.

2. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 665, XII, 88.
3. Mâide suresi, 5:77
4. Ahmed b. Hanbel, VI, 116, 223, V, 266; 

Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, VIII, 216; 
Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V, 279.

5. Zebîdî, Ukûdü’l-cevâhir, II, 143.
6. İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ılm, s. 

410-411. İbn Abdilberr, Süleyman et-
Teymî’nin bahse konu olan sözünü farklı 
isnad zinciriyle Taberî’nin zikrettiğini de 
kaydeder.

7. Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, VIII, 90.
8. Abdürrezzâk, Musannef, XI, 291. Burada 

eş-Şa’bî’nin sözü olarak zikredilir; Ahmed 
b. Hanbel, II, 108; İbn Hıbbân, Sahîh, II, 
69, VI, 451; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 
III, 140. Hadis, İbn Mes’ud, İbn Abbâs ve 
İbn Ömer’den merfû olarak (Hz. Peygam-
ber’e nisbet edilerek) rivâyet edilir. Şuayb 
el-Arnavut, İbn Abbâs’ın merfû tariki için 
sahîh, İbn Ömer’in merfû tariki için kavî, 
İbn Mes’ûd tariki için de mevkûf olarak 
daha sahih değerlendirmesini yapar. 

////////////////////// Hadis Günlüğü

KOLAY OLANI 
SEÇMEK

Prof. Dr. Zekeriya Güler

Hz. Âişe (r.a.) diyor ki: 
“Peygamber (s.a.v.) iki iş/şey 

arasında muhayyer kaldığında, bir 
günah olmadıkça (günah ve harama 

götürmedikçe) onların en kolayını 
tercih ederdi. Şayet günah ise, 

insanların ondan en uzak olanı olurdu. 
Vallahi Resûlullah (s.a.v.) kendisine 
intikal eden hiçbir şeyde (dâvada), 

kendi nefsi (şahsı) için ceza vermedi. 
O, sadece Allah’ın yasakları (hudut, 

haramlar, mukaddes değerler) 

çiğnendiğinde ceza verirdi.”1 

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.

Zinnet Gürler

Mustafa Aydın

İhsan Erol Yılmaz

Ahmet Gül

Mürüvvet Sümer

Murat Çüşdem

Hatice Güneş

Salije Demiri

Şevket Arslan

Sait Deniz

Mohamad Nizar Azrak

Ali Karaardıç

Belinay Söğüt

Kadir Mustafaoğlu

Hasan Ekekon

Kemal Yel

22.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

25.11.2018

26.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

02.12.2018

01.12.2018

03.12.2018

04.12.2018

05.12.2018

05.12.2018

05.12.2018

05.12.2018

06.12.2018

Hamburg/Rendsburg

Düsseldorf/Duisburg-Mevlana

Hamburg/Hamburg Merkez

R.N.Saar/Frankenthal

Berlin/Neuköln-Gop

Bremen/Hemelingen

Ruhr-A/Neuenrade

Hamburg/Glinde

Bremen/Delmenhorst

Berlin/Kreuzberg-Mevlana

Köln/Bonn

Arlberg/Womp Schwaz

Hannover/Sz-Lebenstedt

Ruhr-A/Herten

G. Bavyera/Ingolstadt

Hamburg/Vilhelmsburg
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YEMEN BIZE NE KADAR YAKIN?
Murat Kubat
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(Enbiyâ suresi, 21:35)

A
dresi değişse de yaşanan olumsuz 
hadiselerin kalbimizdeki etkisi, acısı 
aynı oluyor. Hatta gittikçe daha da 
artıyor. İnsan olmak, yaşanan acıla-
ra tepki vermekle alakalı bir durum-

dur. Neticede insanız. İnsan olmak, insan kalmak 
gibi bir erdemden uzak düşmek istemeyiz. 

Coğrafyaların bize uzak ya da yakınlığından ba-
ğımsız, yaşanan acılar bize o kadar yakın ki! Ye-
men’de 2 yılı aşkın süren iç savaş geldiği nokta 
itibarı ile büyük bir insani felakete dönüşmüş du-
rumda. Ama dünya üç maymunu oynuyor: Gör-
medim, duymadım, söylemiyorum. İnsanlığın fe-
laketini duyarsızlığı getirecek gibi geliyor bana. 
Yemen üzerinden savaşan, Yemen üzerinde he-
sapları ve çıkarları olan ya da olmayıp konuya 
duyarsız kalan ülkeler bu büyük insani felaketin 
sorumlularıdırlar. Sözüm ona büyük hesaplar 
içerisinde küçük dünyalar, küçük insanlar kolay-
ca ihmal edilebilir değil mi?! Ülkelerin âli menfa-
atleri herşeyin üzerindedir ne de olsa.İnsanlığın 
ortak vicdanının yaşanan büyük insani krizleri 
durdurmaya, engel olmaya dönük harekete geç-
memesi insanlık adına utanılacak bir durumdur. 

Yemen’deki son duruma dair bazı veriler şöyle: 

29 milyonluk ülkede 22 milyon insani yardıma 
ihtiyaç duyuyor; yani her dört kişiden üçü yar-
dıma muhtaç. 8 milyonu aşkın kişi yetersiz bes-
leniyor. Bunların 4,5 milyonu hamileler, kadınlar 
ve çocuklardan oluşuyor. 11 milyondan fazla 
çocuk bombaların, bulaşıcı hastalıkların ve aç-
lığın kıskacında yaşama tutunmaya çalışıyor. 
Çocuklar anne ve babalarının gözleri önünde 
açlıktan ölüyor. 

Bunlar, rakamlarla çok kolay ifade ettiğimiz, lakin 
yaşanan tekil acılardan bir tanesini bile yüreği-
mizin kolay kaldıramayacağı acı dolu gerçekler. 

Söyler misiniz;

Hangi çıkar, hangi hesap masum bir çocuğun 
açlıktan ölmesinin üzerinde olabilir? Hangi men-
faat, hangi dengeler gözleri önünde açlıktan so-
lan yavrusunun acısını derinden duyan bir anne-
nin acısının üzerinde durabilir? Hangi açıklama, 
hangi gerekçe çocuğunun yavaş yavaş ölümü 
karşısında çaresiz, perişan olan bir babayı teselli 
edebilir? Acılar katlanarak bir çığ gibi üzerimize 
üzerimize geliyor. 

Yüreğimize isabet eden her bir acı âdeta insan-
lığımızdan birşeyler alıp götürüyor. Bedenimiz 
refah içerisinde olsa da, sol yanımızdaki et par-
çası acıyor, acıtıyor. O kadar büyük çaplı acılar 

yaşanıyor, o kadar çok dramlara şahit oluyoruz 
ki, acıya karşı duyarsızlaşıyoruz çoğu defa. Acı-
larımız sıradanlaşıyor, normalleşiyor; yaşananları 
durduracak bir set oluşturamıyor. 

Refah içerisinde yaşayan toplumlar, vatandaşları-
na rahat bir yaşam sunan ülkeler, kendi dışlarında 
olup biten insani krizlere gözlerini yuman, kulak-
larını tıkayan güçler Yemen’deki insani kriz karşı-
sındaki duyarsızlığınız en büyük felaketinizdir. 

Yemen üzerinden bilek güreşi yapan ülkeler, Ye-
men’de insanlık kaybettikten sonra hanginizin 
kazandığının ne önemi olabilir ki! 

Sizler kazansanız da kaybedenlerdensiniz. 

Sizler masum çocukların çığlığını duymayacak 
kadar duyarsızsınız, duyarsızlaşmışsınız. Kendi 
refahını düşünen ülkeler, bu acıya duyarsızlığı-
nız, insanlığın utanç vesikasıdır. 

Sahi, biz Yemen’e ne kadar yakınız? 
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“Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.” 
Kısa adı NIF olan Hollanda İslam Federasyonu cemiyet başkanları ile düzenli olarak yaptığı istişare toplantısını aralık ayının ikinci günü Leerdeam cemiyetin-
de gerçekleştirdi.  Adnan Şahin

GÜNEY HOLLANDA 

Hollanda İslam Federasyonu Cemiyet 
Başkanları Toplantısı tüm teşkilatların 
katılımıyla yapıldı. Toplantıda bazı birim 
başkanları kısa sunumlar yaparak birimle-
ri hakkında bilgilendirmelerde bulundular. 
Mehmet Erdoğan başkanlara gelişmeler 
hakkında bilgiler verdi, Rotterdam Ayasof-
ya Cemiyetinde yapılan başkan değişikliği-
ni duyurdu. 2011 yılından beri başkanlık ya-
pan Hakkı Özkan’a yaptığı güzel ve başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdo-
ğan istişare sonucu göreve getirilen Mus-
tafa Azmaz’a da yeni görevinde başarılar 
dileyerek başkanlara tanıttı. Başkan ayrıca 
Arnhem şubesi başkanı Hüseyin Türkoğ-
lu’nun de istişare sonucu bir dönem daha 
göreve devam edeceğini duyurdu. 

Başkan Mehmet Erdoğan bazı husus-
ların altını çizerek şunları kaydetti: “Bu 

teşkilatın bir ümmet teşkilatı olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Hepimiz sorumlulukla-
rımızın bilincindeyiz. Yaşadığımız bu coğ-
rafyadaki, Müslümanlar ve diğer insanlara 
karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Tabi 
her ne kadar sorumluluğu taşımış olsak da 
İslam coğrafyasında olan zulümlerin önüne 
geçemiyorsunuz. Tıpkı Suriye, Filistin ve 
Yemen örneklerinde olduğu gibi. Ama teş-
kilatımız ümmetin yanında olduğunu ispat 
ediyor ve her halükârda elinden geldiğince 
bu kardeşlerimizin dertleri ile hemhal olma-
ya devam ederek maddi ve manevi yardım-
larını sürdürüyor. Bu çerçevede Yemen’deki 
kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası 
başlattık. Hasene acil yardım çağrısında bu-
lundu. Hamdolsun güzel sonuçlar elde ettik, 
ediyoruz. Aynı şekilde Endonezya için de ca-
milerimizde bir sergi açtık. Toplanan meblağ 

doğrudan Endonezya’daki mağdurlara ulaş-
tırıldı. Bütün bunlardan anlaşılması gereken 
şu ki; teşkilatımız dünyanın neresinde olur-
sa olsun her daim mağdur ve mazlumun acı 
çığlığını yüreğinin derinliklerinde hissederek 
derhal tüm kurumları ile yardıma koşmakta-
dır.” 

Başkan Erdoğan teşkilatlarda yöneticileri 
kapsayan köklü bir eğitim seferberliği yapa-
rak yöneticileri daha donanımlı hâle geti-
receklerini haber verdi. Gençlerimizin tüm 
meslek dallarına yer edinmelerinin önemine 
vurgu yaptı. 

Toplantının davetli Hatibi Genel Merkez 
Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şenel konuşmasında bu toplantıların yıllardır 
yapılageldiğini ve her türlü meselenin konu-
şulduğu, dertleşildiği bir toplantı olduğunu 
ve çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmala-

rın üç noktada etkili olduğunu belirten Şenel 
şunları kaydetti. “En önemlisi bizim burada 
kendi yaptığımız çalışmalar. Yani 50-55 yıllık 
çalışmalar baktığımız zaman özellikle son 
10-15 sene içerisinde biraz daha düşünce 
yapımız bizleri farklı çalışmalara itti. Ve bu 
doğru bir yönelişti. Ve bu yönelişle özellikle 
infak çalışmalarıyla birlikte okullaşmak, böl-
ge merkezlerimiz, eğitim merkezlerimiz, ha-
fızlık kurslarımız gibi buradaki insanımızın 
geleceğinde etkili olacak bütün bu çalışma-
ları hızlandırdık.” Şenel özetle burada yaşa-
yan Müslümanların Allah’ın bir lütfu olarak 
diğer yerlere kıyasla çok daha iyi şartlarda 
yaşadığını, ellerinde çok imkanlar olduğunu 
hatırlatarak dolayısıyla buradakilerin dün-
yanın diğer yerlerinde olup da zaruret içinde 
olanların dertleriyle dertlenmek durumunda 
olduğunun altını çizdi. 

Hacılar hasret giderdi
Bu sene IGMG organizesi ile hacca beraber giden hacılar bir araya gelerek 
hasret giderdi.  Mehmet Calay

RHEİN-NECKAR-SAAR

IGMG Rhein-Neckar-Saar Bölgesi (RNS) 
Hac ve Umre Başkanlığı, bu sene hacca gi-
denleri bir araya getirdi. Hac arkadaşlarının 
yeniden buluşmasında, hacılar birbirleriyle 
hasret giderdi.

2018 yılında hacca giden hacılar Ludwigs-
hafen’deki Bölge Merkezi’nde bir araya geldi. 
Buluşmada çok sayıda hacı yer aldı. Hacılar 
birbirlerini kucakladı ve arkadaşlarıyla bera-
ber olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hacıların bir araya gelerek buluşmalarını 
Bölge Hac ve Umre Başkanı Osman Sarı or-
ganize etti. Osman Sarı, mübarek beldelerde 
hac gibi bir ibadeti bir arada gerçekleştiren 
yol arkadaşlarını bir araya getirmekten dola-
yı mutluluk duyduğunu söyledi. Osman Sarı, 
henüz hacca gitmemiş olan Müslümanların 
bu ibadetlerini bir an önce yerine getirmeleri 
tavsiyesinde de bulundu.

IGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Başkanı 

Şerif Aslan da hacıların bölge merkezindeki 
buluşmasına iştirak etti. Hacılara hoş gel-
diniz diyen Aslan, hem bölge hem de Genel 
Merkez olarak, İslam Toplumu Millî Gö-
rüş’ün Allah’ın misafirleri olan hacılara hiz-
met kalitesini günün şartlarına göre uyarla-
dığını bildirdi. Haccın bir seyahat değil, bir 
ibadet olduğunu belirten Aslan, üzerine hac 
farizası oluşan Müslümanların ilk fırsatta hac 
yapmalarını tavsiye etti.

Kafile başkanı olarak hacca giden ve ha-
cıların hizmetini gören Saarbrücken-Völklin-
gen Ulu Camii İmam Hatibi İsa Ulus Hoca 
efendi de hacılarla olan anılarını anlattı. 
Grup başkanı olarak görev alan Mannheim 
Çarşı Camii eski başkanı İbrahim Albayrak da 
buluşmada yer aldı. Albayrak, hac arkadaşları 
ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığı-
nı belirtti. Buluşma verilen ikramların ardın-
dan son buldu.

Stuttgart hacıları buluştu
Stuttgart Kafilesi ile bu sene hacca giden hacılar Bölge Merkezi’nde bir araya 
geldiler.  Eyüp Esen

WÜRTTEMBERG

IGMG Württemberg Bölge Hac Kafilesi 
ile birlikte bu sene hacca giden hacılar bir ara-
ya geldiler. Bölge tarafından her yıl geleneksel 
olarak yapılan hacılar buluşmasına çok sayıda 
hacı katıldı. Württemberg bölge hacılar bu-
luşmasını Kafile Başkanı Eyüp Esen ile bir-
likte, Grup Hocaları Abdülkadir Avcı, Aydın 
Güran, Yunus Emre Yıldız, Arif Yılmaz, İslam 
Çelikkaya ve Bayan Görevli Selma Çelikkaya 
organize etti. 

Hacılar buluşması program ikindi namazı 
eda edildikten sonra okunan açılış Kur’ân-ı 
Kerîm’i ile başladı. Kafilede yer alan grup baş-
kanı hocalar sırası ile birer selamlama konuş-
ması yaptı. Hacılara teşekkür eden hocalar, 
uyumlu ve çok güzel bir hac dönemi geçiril-
diğini dile getirdiler.

Daha sonra söz alan Kafile Başkanı Eyüp 
Esen, kafilede görev yapan Grup Başkanları 
hocalara, bayan görevlilere ayrı ayrı teşekkür 
etti. Eyüp Esen kafilede güzel bir uyum oluş-

tuğunu, kafilede yer alan hanımefendilerin 
de bu uyuma katkıda bulunduklarını dile ge-
tirdiği konuşmasında haccın unutulmama-
sı gerektiğini söyledi. Her hacının, bir fahri 
görevli gibi hareket etmesi dolayısıyla uyum-
lu bir ibadetin yerine getirildiğini söyleyen 
Eyüp Esen, hacıların sürekli bir araya gelerek 
hac hatıralarını canlı tutmalarını istedi.

Öte yandan, “Kâbe’nin sevdası nasıl kal-
binizde ise, Avrupa’daki camiler de K3abe’nin 
birer şubesidir. Ve bu camilere mutlaka üye 
olun!” şeklinde çağrıda bulunan Esen, bu ca-
milerin diri tutulup yaşatılmasının önemine 
dikkat çekti.

Württemberg Hacılar Buluşması, daha 
sonra hanım hacıların hazırladıkları ikram-
larla devam etti. Hacılar ayrıca tek tek de 
sohbet etme imkânı buldu. Bu buluşmaların 
sürekli olarak tekrarlanması istendi. Buluş-
ma Abdülkadir Avcı hocanın yaptığı kapanış 
duası ile sona erdi.



camia | 14 Aralık 2018 Bölgelerimizden 17|

Mâide-i Kur’an Heyecanı 
“Mâide-i Kur’an” salon programı Bremen Eğitim ve Hizmet Merkez binasında 
gerçekleştirildi.  Medine Kaya

BREMEN 

Bremen Bölgesi Kadınlar Teşkilatı’nın 
düzenlemiş olduğu “Mâide-i Kur’an” sa-
lon programı 18 Kasım tarihinde Bremen 
Eğitim ve Hizmet Merkez Binasında ger-
çekleşti. 2018 Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarış-
ması bölge birincisi Merve Yeter’in Kur’ân-ı 
Kerîm Tilaveti ile başlayan program, Bre-
men Bölge Kadınlar Teşkilatı Başkanı Fat-
ma Kutlay’ın konuşması ile devam etti. 

2018 Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Ya-
rışması’nda küçükler kategorisinde birinci 
olan Zeynep Ayan’dan Kur’ân-ı Kerîm zi-
yafeti dinlendi. Akabinde Genel Merkez 
Kadınlar Teşkilatı Hatibesi Zehra Dizman 
Kur’an’ın hayatımızdaki anlam ve önemi 
hakkında konuştu. Dizman, Kur’an’ı oku-

mak kadar hayatımızda ona göre hareket 
etmenin de elzem olduğunu vurguladı. 

Program kapsamında Kur’an tilaveti da-
lında şubeler arasında daha önce yapılmış 
olan yarışmalarda birincilik elde edenlere 
de hediyeleri takdim edildi. Buna göre; Te-
never Şubesi, Hemelingen Şubesi, Gröpe-
lingen Şubesi ve Blumenthal Şubesi birin-
cileri ödüllendirildi.

Programın devamında videolarıyla 
birlikte şiirler dinlendikten sonra Esmâ-i 
Hüsnâ Yarışması ödül töreni de gerçekleş-
ti. 2018 Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’n-
da küçükler kategorisinde bölge üçüncüsü 
olan Zeynep Gönlüaçık’ın kapanış tilaveti 
okumasıyla birlikte program sona erdi. 

Kadınlar eğitim için yarıştı
Düsseldorf Bölgesi’nde gerçekleşen Eğitim Fuarı’nda Kadınlar Teşkilatları yarıştı.  Tuba Kaya

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkilatı 
(KT) Eğitim Fuarı düzenledi. Bölge Başkanı 
Bayram Kılıç, Bölge Eğitim Başkanı Ahmet 
Koçyiğit ve KT Başkanı Handan Yazıcı’nın 
da katılım sağladığı fuarda, Wanheim Şu-
besi İmam Hatibi’nin duası ile temsili fuar 
kurdalesi kesilerek fuarın açılışı yapıldı. KT 
Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin eksiksiz 
katılım ve katkıları ile gerçekleşen fuarda, 
Düsseldorf KT İrşad Başkanı’nın sunduğu 
bir program da yer aldı. Bölge KT Başka-
nı Ayla Gedik burada bir konuşma yaparak 
“Eğitim Fuarı’nı bölge olarak çok önemsi-
yoruz. Fuarımız şubelerin daha da çok kay-
naşmalarının yanı sıra eğitim materyalleri 
ile alakalı şubeler arası istişarelere vesile 
oluyor.” diye konuştu. Sonrasında KT Baş-

kanı Handan Yazıcı, jüriler ve tüm şubelere 
katılımları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. 

Juri üyeleri Nurcan Demiryürek Ulupı-
nar, Safiye Şen ve Emine Bilgin Arslan’ın 
titiz incelemelerinin sonunda, Krefeld ve 
Mevlana Şubeleri birinciliği paylaşırken, 
Düsseldorf Şubesi ikinci, Marxloh, Wan-
nheim, Oberhausen Holten Şubeleri ise 
üçüncülüğü paylaştılar. 

KT Bölge Eğitim Başkanı Tünay Er-
miş’in bilgilendirme ve teşekkür konuşma-
sı ile devam eden programda, katılan 10 şu-
benin dikkat çekici sunumları yer alırken, 
tanıtım masaları tek tek ziyaret edilerek 
değerlendirmeler yapıldı. Sonuçların açık-
lanması ve kapanış Kurân’ı Kerîm’i okun-
ması ile program sonlandırıldı.

“Kur’an Yıldızları”
Danimarka İslam Toplumu (DİT) “Kur’an Yıldızları” programı tarafından Böl-
ge Merkez binasında gerçekleştirildi.  Nevzat Korkmaz

DANİMARKA

Danimarka İslam Toplumu (DİT) “Kur’an 
Yıldızları” programı 18 Kasım’da düzenlen-
di. IGMG 30. Avrupa Kur’ân-ı Kerim Tilavet 
Yarışması birincisi Talhat Yeter’in açılış tila-
vetiyle başlayan program, DİT Bölge İrşad 
Başkanı Ahmed Bendeş’in açılış konuşma-
sı ile devam etti. Akabinde Bölge Başkanı 
Mustafa İncikli günün Hatibi IGMG İrşad 
Başkanı Celil Yalınkılıç, Talhat Yeter ve mi-
safirlerı selamladıktan sonra sonra “Kur’an 
Yıldızları” programını tertip eden İrşad Baş-
kanı Ahmet Bendeş ve GOB birimine teşek-
kür etti. İncikli sözlerine şöyle devam etti: 
“Elhamdulillah biz bölge ve şubelerimizle 
gece gündüz insanımıza, ümmete ve toplu-
ma hizmet etmek, faydalı olmak için çalışı-
yoruz. Bir kimsenin iyi bir insan olabilmesi 
için, başkalarının iyiliğini istemesi ve iyi in-
san yetiştirme uğraşında lazım. DİT olarak 
bu tür programları benimsiyoruz ve Müslü-
manların rol model olarak sahabeleri örnek 
almaları, onların hayatlarıını okumaları ve 
bu tür programlara katılmaları gerektiğini 
düşünüyoruz. Teşkilat olarak daha kalıcı fa-

aliyetler yapmak için politikacılar, gazeteci-
ler, rektörler ve profesörler yetiştirmeliyiz. 
Müslümanlar olarak kendimizi ve faaliyetle-
rimizi bulunduğumuz ülke toplumuna daha 
iyi tanıtarak, bu ülkenin bir parçası olduğu-
muzu göstermeliyiz. Bu konularda belediye, 
bakanlık, Kilise bakanlığı, Kopenhag Bele-
diyesi gibi resmî makamlarla temaslarımızı 
sıklaştırmanın yanı sıra mecliste toplantıla-
ra katılıyoruz.”

DIT Bölgesi ve çalışmaları hakkında 
bilgi veren İncikli sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Üye ve infak kampanyalarımıza destek 
verelim. Hac ve umre kayıtları hızla devam 
ediyor. Cami ve kurumlarda takriben 2000 
talebe okutulurken, yatılı ve gündüzlü kurs-
lar devam ediyor. Teşkilatlarımız Haydi Sa-
bah Namazına programları, Ev sohbetleri, 
İhsan Sohbetleri ve cemiyet ziyaretleri gibi 
hayırlı hizmetlerine devam ediyor.” 

Ardından günün hatibi IGMG İrşad Baş-
kanı Celil Yalınkılıç Ishöj’da Said bin Ebi-
vakkas’ı anlattı. Vejle Şehrinde ise Selmani 
Farisi’yi anlattı. Çoşkulu iki gün yaşandı.
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“İz bırakan hayırlı kadınlar”
Kuzey Hessen Bölgesi Kadınlar Teşkilatı tarafından “Hayrunnisa - İz bırakan hayırlı kadınlar” programı ve Eğitim Fuarı gerçekleştirildi.  Sinan Aktürk

HESSEN

Kuzey Hessen Kadınlar Teşkilatı (KT) 
“Hayrunnisa - İz bırakan hayırlı kadınlar” 
programı ve Eğitim Fuarı Bürgerhaus Mün-
chholzhausen’da düzenlendi. Yaklaşık 300 
kişilik katılımcıyla yoğun ilgi gören prog-
rama Kuzey Hessen KT Şube Başkanları ve 
şube idarecileri katılım sağladı. Programın 
açılış konuşmasını yapan Kuzey Hessen Ka-
dınlar Teşkilatı Bölge Başkanı Naile Atsız 

öncelikle yapılmış olan faaliyetler hakkında 
kısa bir sunum gerçekleştirdi ve gelecekteki 
hedeflere değindi.

Ardından programa Türkiye’den katılan 
Araştırmacı-Yazar İstanbul Saraylar Müdürü 
Fahrettin Gün “Topkapı Sarayı” çevresiyle 
birlikte Osmanlı Devleti’ndeki saray hayatına 
değinerek, katılımcılarla birlikte tarihe kısa 
bir yolculuk yaptı. Akabinde Gazeteci-Yazar 

Mine Alpay Gün dinî değerlerimiz konusunu 
ele alarak, mevki makam derdine düşmeden, 
birlik içinde çalışmalara ve maneviyata sahip 
çıkılması gerektiğini söyledi. Nesillerin inşa-
sında katkıda bulunulmasının önemini be-
lirten Alpay Gün sözlerine şöyle devam etti: 
“Gelecek nesillerin emanetine değer vermeli-
yiz, unutmayalım ki geçmişin izinde ve gele-
ceğin peşinde olmamız gerekmektedir.”

Eğitim Fuarı’nda ise şubeler hazırladıkla-
rı sunum ve sergiler ile aralarında güzel bir 
yarışma gerçekleştirdiler. Mine Alpay Gün, 
Fahrettin Gün ve Naile Atsız stantlardaki su-
numları değerlendirerek derecelendirmede 
bulundular. Limburg Şubesi güzel sunumu 
ile birinci seçildi. Program Hessen Bölgesi KT 
Kur’ân-ı Kerîm Yarışması birincisi Rumeysa 
Kuş’un okuduğu kapanış tilavetiyle sona erdi.

“Ağızların tadını kaçıran ölümü sıkça hatırlayınız!”
Danimarka Kadınlar Teşkilatı Cenaze Kursu 60 kişilik bir katılım ve yoğun bir ilgi ile icra edildi.  Nevzat Korkmaz

DANİMARKA

Danimarka İslam Toplumu Kadınlar 
Teşkilatı (KT) Sosyal Hizmetler Birimi’nin 
tertip etmiş olduğu Cenaze Kursu 12 Ka-
sım tarihinde gerçekleştirildi. KT Sosyal 

Hizmetler Başkanı Betül Başoda kursun 
cenaze ile ilgili her açıyı ele alarak hazır-
landığını bildirdi. Kursun toplumsal bir 
ihtiyacı gidermek, bu konularda ehil olan 

kimselerin sayısını artırmak ve doğru bili-
nen yanlışları bertaraf etmek gibi amaçları 
göz önünde bulundurularak hazırlandığı 
açıklandı. 

Danimarka KT Bölge Başkanı Nezihe 
Güler konuşmasında “Kurs boyunca edine-
ceğimiz bilgilerin yanı sıra, bol bol tefekkür 
edeceğiz, zaman zaman keyfimiz kaçacak.” 
dedi. Güler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
“Ağızların tadını kaçıran ölümü sıkça hatır-
layınız!” hadîs-i şerifini paylaştı ve kursta 
işlenecek olan konulara değinerek sözleri-
ni tamamladı. 

Uzman Dr. Aynur Güzel; ölüm anında-
ki fizyolojik belirtiler, ölüm sonrası tıbbi 
tanımlar ve hastahane işlemleri konuları-
nı ele aldı. Eğitimci Dilşen Deniz “İslam’a 
göre ölüm ve hayat”, “Ölmek üzere olan ki-

şiye karşı sorumluluklarımız”, “Fıkhi yön-
den cenaze yıkama ve kefenleme işlemi” 
hususlarında bilgi verdi.

Psikoterapist Mukaddes Terkeşli “Ce-
naze sahibi olmanın psikolojik ve manevi 
boyutu”, “Taziye adabı ve cenaze sahibine 
manevi destek”, “Çocuklarda ölüm algısı” 
başlıklarını işledi. RAVZA Cenaze Fonu 
Sorumlusu Nevzat Korkmaz ise cenaze ile 
ilgili dinî ve resmî işlemleri ele aldı, cena-
ze defni ve Türkiye’ye nakli konularıyla ile 
alakalı bilgi verdi. Kurs, katılımcılara “Kur-
sa Katılım Belgesi” verilerek tamamlandı. 
İlk kez bu denli kapsamlı bir “cenaze kursu” 
tertip edilirken kursla ilgili cemaatten bü-
yük ilgi ve olumlu tepkiler alındı. Kursun 
aynı konseptle şubelerde de düzenlenmesi 
planlanıyor.

Engelliler Köln’de bilgilendirildi
İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları engelli vatandaşları resmî haklarını arama noktasında bilgilendirmek için 2 Aralık’ta Köln’de bir salon programı dü-
zenledi.  İskender Güngör

KÖLN

Köln Bölgesi Aachen’dan hastalık bakım 
ve yaşlılar huzur evi direktörü Hakan Ak-
yayla’nın katılımıyla engelliler konusunda 
bir program düzenledi. Akyayla katılımcı-
lara az bilinen engelli hakları hakkında bir 

seminer verdi. Akyayla özellikle engelli Tür-
kiye kökenlilerin çoğunluğunun kamunun 
kendilerine tanıdığı hakları bilmediklerinin 
altını çizdi. Hakan Akyayla örneğin rad-
yo-televizyon vergisi gibi bazı ödemelerden 

engellilerin muaf olduğunu, ancak bu beyan 
edilmediği için boş yere ödeme yaptıklarını 
sözlerine ekledi. 

Köln Bölgesi İrşad Başkanı Nihat Çiftci 
engellileri Kur’an ve sünnet açısından de-

ğerlendirdi. Çiftci doğuştan engelliliğin dinî 
hükmünün iki karşılığı olduğunu ifade etti. 
“Doğuştan engellilik durumu doğuşundan 
kişinin ya yaratıcı tarafından sabır ve şükür-
le sınanılması, ya da ebeveynin bir günahın-
dan dolayı, soyundan birinin engelli yaratıl-
masıyla imtihan edilmesidir.” diyen Çitci, 
ebeveynin bir günahından dolayı zürriye-
tinden gelen engelliliğe “Geçmişte de günü-
müzde de çocuk gözün nuru ve en önemli 
hazinemizdir.” diyerek açıklık getirdi. Prog-
rama üçüncü konuşmacı olarak katılan ba-
yan çocuk terapistinin pratikte yaptırdığı 
hareket ve uygulamalar ayrı bir renk kattı. 

Köln Bölgesi Teşkilatlanma Başkanı 
Ümit Akçay’ın hazırladığı programda Köln 
Bölge Başkanı Selahattin Demirci kısa bir 
selamlama konuşması yaparak emeği geçen-
lere teşekkür etti. 
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İlk kez çocuklara özel fuar
Hessen Bölgesi Eğitim Başkanlığı tarafından organize edilen ilk Çocuk Kulübü Fuarı ve Bilgi Yarışması Bölge Finali Kelsterbach’ta yapıldı.  Sinan Aktürk

HESSEN

Hessen Bölgesi Eğitim Başkanlığı ilk 
Çocuk Kulübü Fuarı’nı ve erkek talebe-
lerin Bilgi Yarışması bölge finalini Kels-

terbach’ta gerçekleştirdi. Fuarda Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.)’in ashâb-ı kirâmı 
üzerinde çalışıldı. Program açılış Kur’ân-ı 

Kerîm’inin ardından Hessen Bölgesi Eği-
tim Başkanı Ömer Gündüz’ün açılış ko-
nuşması ile başladı. Akabinde şubelerin 
sergileyip tanıtmış olduğu sunumlar/
standlar gezildi ve değerlendirildi.

Hessen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz 
çocukların eğitim ve yetiştirilmelerine 
değindi. Kaçmaz’ın konuşmasının hemen 
ardından sırasıyla Offenbach, Pfungstadt 
ve Darmstadt şubeleri’nin Çocuk Kulübü 
üyeleri ilahi ve şiir gösterilerini sunarak 
seyircilere hoş dakikalar yaşattılar. 

Programın ikinci yarısında erkek öğ-
rencilerin Bilgi Yarışması yapıldı. Yarışma, 
öncelikle Temel Dinî Bilgiler 1 kategori-
sinden Darmstadt, Offenbach, Stadtallen-
dorf ve Limburg şubelerinden üçer kişilik 

grupların katılımıyla başladı. Jüri heye-
ti’nin verdiği puanlarla Darmstadt Şubesi 
100 puan ile birinciliği kazanırken, Offen-
bach Şubesi 90 puan ile ikinci, Stadtallen-
dorf Şubesi ise 60 puanla üçüncü sırada 
yer aldı. 

Ardından Raunheim, Wiesbaden, 
Wetzlar, Rüdesheim ve Limburg şubele-
rinden yine üçer kişilik grupların katılı-
mıyla Temel Dinî Bilgiler 2 kategorisinde 
yarışma başladı. Jürinin puanlamasına 
göre dereceye giren şubeler sırasıyla şun-
lardı: 1. Raunheim 200 puan; 2. Wiesbaden 
180 puan; 3. Wetzlar 130 puan. Program 
yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencile-
re hediyeler takdim edilikten sonra toplu 
fotoğraf ile sona erdi.

Kampanyalar değerlendirildi
Rhein-Neckar-Saar Bölgesi Sosyal Hizmetler Başkanları Ludwigshafen Bölge Merkezi’nde 2018 yılında yürütülen kampanyaları değerlendirdi.  Mehmet Calay, 

Tunay Uçar

RHEİN-NECKAR-SAAR

Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Sos-
yal Hizmetler Başkanları Toplantısı Lu-
dwigshafen Bölge Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. İlk olarak Bölge Sosyal Hizmetler 
Başkanı Tunay Uçar 2018 Zekât ve Fitre 
Kampanyası’nın değerlendirmesini yapa-
rak bölgeye verilen hedefi geçtiklerinin 

altını çizdi. Uçar Kampanyada gayret gös-
teren herkesi tebrik ederek “İnşallah bir 
nebze olsun mazlum ve mağdurlara şifa 
olmuşuzdur. ” diye dua etti. Akabinde Böl-
ge Hasene International Sorumlusu Murat 
Sağdıç sözü alarak 2018 Kurban Kampan-
yası’nı değerlendirirken, gelecek senelerde 

nasıl daha verimli sonuçlar alınabileceği 
konusunda bilgi alışverişi yapıldı. 

Günün konuğu Genel Merkez Sosyal 
Hizmetler Başkan Yardımcısı Eyüp Seyis 
Genel Merkez Üyelik sunumu yaparken, 
yürütülen kampanya kapsamında iş takibi 
ve bölge ile şube nazarındaki sorumluluk-
lara da değinerek katılımcıları bilgilen-
dirdi. Seyis üyelik kampanyası ile birlikte 
Genel Merkez üyelik çalışmasının temel 
hedefinin 5 madde üzerinde toplandığı-
nı açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: 
“Öncelikli hedefimiz üyelerimizde aidiyet 
ve mensubiyet bilinci oluşturmak, şuurlu 
bir İslam toplumu inşa etmek, yaşadığı-
mız coğrafyada kimliğimizi ve kişiliğimi-
zi oluşturmak, insanların bireysel hak ve 
hukukunu savunmak, Müslümanların ku-
rumsallaşması ve kurumsal bütünlüğün 
devamını sağlamak.”

Eyüp Seyis konuşmasına 2019 İnfak 

Kampanyası ile devam etti. Kampanyanın 
1.12. 2018- 31.01.2019 tarihleri arasında yü-
rütüleceğini belirten Seyis şöyle konuştu: 
“Kitabımız yüce Kur’ân-ı Kerîm’de Allah 
(c.c.) biz mümin kullarının infak etmesini 
emrediyor ve infak edenleri şöyle müjde-
liyor: ‘Onlar ki, mallarını gece, gündüz; 
gizli ve açık infak ederler. Artık bunların 
ecirleri Rableri katındadır, onlara korku 
yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.’ 
(Bakara suresi, 2: 274) Bildiğimiz üzere in-
fak sadaka-i câriyedir, yani biz öldükten 
sonra amel defterimizin kapanmamasına 
vesile olur. Bunun içine su kuyusu, okul, 
cami v.b. kurumları yaptırmak ve öğren-
ci yetiştirmek gibi ameller girer. Sizler de 
Allah yolunda infak etmek ve gelecekteki 
nesillerimizin sağlam bir temel üzerine 
inşa edilmesine katkıda bulunmayı arzu 
ediyorsanız haydi el ele verip infak ede-
lim.” 

www.selamfood.eu

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin 
Herkes Yesin
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Soğuktan üşüyenlere, kuraklıktan etkilenenlere…
Hasene International Derneği her sene aralık ayında acil yardım çağrısı yapıyor. Kuraklıktan, doğal afetlerden, savaşlardan etkilenen mazlum ve 
mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşünülen çağrıya yapılacak bağışlarla soğuktan üşüyenlerin ısınmasına, gıdasız kalanların doyma-
sına yardımcı olunması amaçlanıyor. Avrupa’daki evsizlere sıcak yemek ikramı da bu çağrı bağlamında yapılacak çalışmalar arasında yer alıyor. 
“Soğuktan üşüyene, kuraklıktan etkilenene” sloganı ile yürütülen çalışma aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Çalışmalar hakkında Hasene 
International Derneği Genel Müdürü Mesud Gülbahar’dan bilgiler aldık.  Murat Kubat

ACİL YARDIM ÇAĞRISI 

Yemen ve Suriyeli mazlumlar 
öncelikli

Acil Yardım Çağrısı kapsamında 
öncelikli olarak kimlere yardım ulaş-
tırmayı planlıyorsunuz?

Bu çağrı aracılığı ile öncelikli olarak sa-
vaşlardan dolayı mağdur duruma düşmüş, 
yerlerini ve yurtlarını terketmek zorunda 
kalmış, kimsesiz ve çaresizlere el uzatmak 
istiyoruz. Savaşlar malesef en fazla sivilleri 
vuruyor, en fazla çocukları, kadınları, yaş-
lıları ve hastaları mağdur ediyor. Bu insan-
ların yaralarının sarılması, ihtiyaçlarının 
giderilmesi hususu önceliklerimiz arasın-
da yer alıyor. Bu duyarlılık herşeyden önce 
insani bir sorumluluktur. Yemen ve Suriye 
bu anlamda ön plana çıkan ülkeler arasın-
da yer alıyor. Soğuklardan dolayı bahsetti-
ğimiz mağduriyetlerin daha da katlandığı-
nı ifade edebilirim. Kuraklık, doğal afetler 
gibi sebeplerden dolayı mağdur durumda 
olan insanlar da var. Onlar da bu kapsam-
da el uzatacağımız gruplar arasında yer alı-
yor. Gıda ihtiyacı olanlara gıda, battaniye, 
kışlık giysi ihtiyacı olanlara ise bu ihtiyaç-
larını ivedilikle temin ederek ulaştırmayı 
planlıyoruz. Yemen’de ilk etapta 1000 gıda 
kolisi dağıtımını ve adak akika kurban ke-
sim ve dağıtımını planladık, önümüzdeki 
günlerde gerçekleştirilecek. 

Çalışmaları hangi ülkelerde yürü-
teceksiniz?

Yemenli mağdurlar ve Suriyeli mazlum 

insanlar başta olmak üzere çalışmaların 
yürütüleceği ülkeler şunlar: Bangladeş, 
Bosna Hersek, Cibuti, Endonezya, Etiyop-
ya, Kongo, Mali, Nijer, Pakistan, Sancak, 
Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Togo, 
Türkiye ve Vietnam.

Yemen’e tekrar dönmek istiyorum. 
Yemen’de büyük bir insanlık ayıbı ya-
şanıyor. Çocuklar açlıkta dolayı ölü-
yor. Yemen’de neler yapıyorsunuz? 

Yemen’de yaşanan savaş sebebiyle mil-
yonlarca insan zor durumda. Bahsettiğiniz 
gibi çocuklar açlıktan dolayı ölümle karşı 
karşıya. Savaşın hâlihazırda sürüyor olma-
sı sebebiyle uzun bir süre Yemen’e girme 
ve yardımlarımızı ulaştırma hususunda 
zorlandığımızı ifade etmeliyim. Savaşın 
etkinliğinin sürdürdüğü yerlerden biraz 
daha güvenli noktalarına göç etmiş savaş 
mağdurlarına gıda başta olmak üzere ih-
tiyaca binaen insani yardımlarımızı ulaş-
tırmanın çalışması içerisindeyiz. Cibuti’ye 
sığınmış 535 mülteci olduğu haberini al-
dık. Ordaki Yemenlilere de yardım elimizi 
uzatıp, gıda yardımı yapmayı planlıyoruz. 

Geçtiğimiz aylarda Endonezya’da 
büyük bir felaket yaşandı. Buralara 
acil yardımlarınız devam edecek mi? 

Endonezya’da geçtiğimiz aylarda yaşa-
nan deprem ve tsunami felaketi büyük bir 
yıkıma sebep olmuştu. İlk etapta acil gıda 
yardımında bulunmuştuk. Buradaki afet-
zedelerin süregelen ihtiyaçları noktasında 

yine çalışmalarımız olacak. 100 kadar pre-
fabrik konut inşa etmeyi planlıyoruz. 50’si 
tamamlandı, 50 adet daha yapmak için 
görüşmelerimiz sürüyor. Burada kalıcı bir 
de proje ortaya koymayı amaçlıyoruz. Ara-
kanlıların acısı dinmiyor. Arakanlılara dö-
nük yardımlarımız da devam edecek. 

Avrupa’da sıcak yemek ikramı

Avrupa’daki evsizlere dönük ola-
rak sokaklarda sıcak çorba ikram 
ediyorsunuz. Bu çalışmanın sizin için 
önemi nedir?

Her sene bu aylarda, yaşadığımız Av-
rupa ülkelerinde, dışarda yaşayan, soğuk-
lardan etkilenen evsizlere sıcak yemek 
ikramımız oluyor. Gerekli izinleri ve ha-
zırlıklarımızı yapıp mobil aşevlerimizi 
Avrupa’nın farklı ülke ve şehirlerinde do-
laştırmayı planlıyoruz. Sokakta yaşayan 
insanlar, toplumun genelde yüz çevirdiği 
kimseler oluyor. Bu insanlar sıcak bir ilgi-
ye muhtaç. Soğuklardan üşüyen bu insan-
lara sıcak bir tas çorba ile ilgimizi yansıt-
mak istiyoruz. 

Binlerce kilometre ötelere yardımla-
rı ulaştırırken, yanı başımızdaki mağdur 
insanları görmezden gelemeyiz. Bu tür 

çalışmalar toplumsal kaynaşmayı ve daya-
nışmayı artıran çalışmalardır. Bu sebeple 
bu aktiviteyi önemsiyoruz ve Avrupa’nın 
muhtelif ülke ve şehirlerinde her sene 
yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene mo-
bil aşevimiz Ruhr-A Bölgemiz uhdesinde 
farklı noktalarda hizmet verecek. 

Yardımlar ne zaman ihtiyaç sahip-
lerine ulaşacak?

Aralık ayının 13’ü itibariyle gözlemci-
lerimizi farklı ülke ve bölgelere gönder-
meye başlayacağız. Bu ayın sonuna kadar 
gidişler olacak. İkinci bir tarih olarak ocak 
ayının ilk haftası ile ikinci haftası arasında 
yine dağıtım yapılacak ülkelere gözlemci-
lerimizi göndereceğiz. 

Acil Yardım Çağrısı’na kulak ver-
mek istyenler ne yapmalılar? 

Bağışçılarımız 20 €’luk bir yardımla 
acil yardıma ihtiyaç duyan kimselere el 
uzatabilirler. Bu çağrıya kulak vermek is-
tiyen bağışçılarımız hesap numaralarımı-
za bağışta bulunabilirler, şubelerimizdeki 
ilgili kardeşlerimize yardımlarını ulaştıra-
bilirler. 

Bilgi için: 
Hasene International e. V.
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
T +49 221 942240-400 | F +49 221 942240-401
www.hasene.org | haseneorg

Havale için banka bilgileri
Hesap Sahibi: Hasene International e. V. | Banka: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
Amaç: Adresiniz, Acil Yardım
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Hasene 5 ülkede 100 su kuyusunu teftiş etti
Hasene International Derneği düzenli olarak farklı ülkelerde açtığı su kuyularını denetliyor.  Murat Kubat

SU KUYUSU

Hasene su kuyusu departmanı bu sene 
Benin, Çad, Kamerun, Fildişi Sahili ve Togo 
olmak üzere 5 ülkede, 15 gözlemci nezare-
tinde 100 su kuyusunun denetimlerini ger-
çekleştirdi. Su kuyularında olası arızaları 
gidermek ve denetlemek için beş ülkeye gi-
den ekipler teftiş sonrası rapor hazırlayarak 
Hasene Derneği su kuyusu departmanına 
sundular. 

 “Elhamdulillah! diye dua etti
Fildişi Sahili’ndeki su kuyularını teftiş 

için görevli olan Şerafettin Sungur çalış-
malarla ilgili bilgi verdi: “Fildişi Sahili’inde 
Dimbokro, Sinfra, Oume, Belie, Dialakoro 
ve Konofla şehirlerinde toplam 21 su ku-
yusunun teftişini gerçekleştirdik. Ülkede 
toplam 134 su kuyumuz var. Açılan su kuyu-
larından 400 ila 1000 arasında kişi istifade 
ediyor. İnsanlar burada su kuyuları açılma-
dan önce uzun yollar katederek suya ulaşı-
yorlarmış. Buralarda açılan her su kuyusu 
büyük imkân oluyor istifa edenler için. De-
netimlerimiz sırasında ilginç olaylar ile kar-
şılaştık. Su kuyusu denetimlerimiz sırasında 
birisi yanıma sokulup yeleğimdeki bayrağı 
işaret etti ve ‘Türk müsün?’ diye sordu, ben-
den evet cevabını duyunca ellerini açarak 
‘Elhamdulilah’ diye dua etti. Yine denetimle-
rimiz esnasında, 2.5 milyonluk bir bölgeyi zi-
yaret ettik. Bölgenin Müslüman olmayan va-
lisinden müsade alırken, kim olduğumuzu, 
niçin geldiğimizi anlatınca bizi etkileyen şu 
cümleleri sarfetti: ‘Osmanlının tüm dünya 
ve Afrika’da yapmış olduğu güzellikleri çok 
iyi biliyoruz. Onun için siz burada hiçbir iş 
yapmasanız bile, buraya gelip buralarda bu-
lunmanız dahi çok önemli.’ Vali Bey bize bir 

de jest yaptı ve bize bir polis eskortu verdi.”
Su teftişlerinin yanı sıra adak akika kur-

banı kesip dağıttık
Çad’taki su kuyularını denetlemek için 

görevli Burak Şenel gözlemlerini paylaştı: 
“Su kuyusu teftişlerinin yanı sıra 70 hisse 
adak akika kurbanlarının kesim ve dağıtım 
işlemlerini gerçekleştirdik. Denetimleri-
mizi iki gruba ayrılarak iki farklı bölgede 
gerçekleştirdik. Ngama ve Sahr bölgelerin-
deki su kuyularının teftişini yaptık. Ayrıca 
Ngama bölgesindeki köylerde toplam 308 
kumanya paketi dağıttık.”

Küçük hediyelerle sevinen yetimler
Su kuyusu teftişi için Togo’da bulu-

nan gözlemci Yusuf Akbaba, 20 kadar su 
kuyusunun teftişini gerçekleştirdiklerini 
ve kuyuların tamamının çalışır durumda 
olduğunu ifade etti. Togo’daki su kuyusu 
denetimini gerçekleştiren gözlemcilerden 
Atakan Erdun ise şunları paylaştı: “Su ku-
yusu denetimlerimiz esnasında şunu gör-
dük ki, su kuyularından yalnızca insanlar 
değil, hayvanlar da istifade ediyorlar. Ku-
yuları teftiş ettiğimiz köylerde halk bizi 
büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bizler 
için dua ettiler. Buralarda su kuyusu yoksa, 
insanlar göletlerden bidonlarla su taşıyor-
lar. Bu görevi ise genelde kadınlar ve küçük 
çocuklar üstleniyorlar. 

Buralarda nereye bakılırsa, nereye gi-
dilirse orada farklı hikâyelerle karşılaşı-
yorsunuz. Yetimlere hediyeler dağıttık. 
Bir dondurma ya da küçük bir balon bile 
çocukları o kadar çok mutlu ediyor ki! Ye-
timlik zor ama bu bölgelerde yetim olmak 
çok daha zor.”

Su kuyularından din ayrımı yapılma-
dan herkes istifade ediyor

Benin’deki su kuyularını denetleyen 
gözlemci Halit Mermer su kuyuların-
dan yalnızca Müslümanların değil, aynı 
zamanda diğer dinlerden insanların da 
faydalandığını söyledi ve “Gittiğimiz bir 
bölgede Hristiyan bir bayan kuyudan su 
dolduruyordu. Biraz sohbet ettik. Kendisi 1 
km mesafe öteden gelerek su kuyusundan 
su alıyormuş. Buraya su kuyusu yapılacağı-
nı ilk duyduğunda hem sevinmiş, hem de 
üzülmüş. Sevinmiş, çünkü temiz suya ula-
şabileceği bir su kuyusu yakınlarına kadar 
gelecekmiş. Üzülmüş, çünkü bu su kuyu-
sundan yalnızca Müslümanların yararlana-
cağını düşünmüş. O köyün imamından bu 
su kuyusundan din ayrımı yapmadan her-
kesin istifade edebileceğini duyunca çok 
sevinmiş.” diye konuştu.

Teftişleri sürdürüyoruz
Su Kuyusu Departmanı Sorumlusu 

Zehra Tan denetimler hakkında bilgi verdi: 
“İlkini mart ayında gerçekleştirdik. İkinci-
sini kasım ayında. Düzenli olarak yılda iki 
defa su kuyularımızın teftişlerini sağlaya-
cağız. Teftişlerimiz Çad, Kamerun, Benin, 
Fildişi Sahili ve Togo olmak üzere toplam 
5 ülkede, 15 gözlemci nezaretinde gerçek-
leştirildi. Hasene Derneği olarak diğer ça-
lışmalarımızda olduğu gibi Su Kuyusu Pro-
jesi’nde de en üst düzeyde kalitede hizmet 
yürütmekteyiz, yılın tamamında aktif bir 
çalışma yürütüyoruz. Su kuyusu denetim-
lerimiz; yapılan çalışmaları yerinde gör-
mek, varsa eksikliklerinin tamamlamak, 
kuyuların verimini artırmak için partner 

kurumlara gerekli talimatları vermek kap-
samında yapılmaktadır. Yaptığımız hizmeti 
en verimli ve en uzun süreli nasıl kullanıma 
sunabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Su 
kuyularımızı yaparken kurumsal kimliği-
mizi koruyarak ve belli bir uyum içerisinde 
yürütüyoruz. Partner kurumlarımızı da bu 
doğrultuda çalışmaya teşvik ediyoruz. 

Su kuyularında zamanla ufak tefek ek-
siklikler oluşabiliyor. Bunların giderilmesi 
gerek bağışta bulunan yardımseverlerimi-
zin yardımlarını daha uzun süre kullanımı-
nı, gerekse su kuyularından istifade eden 
ihtiyaç sahiplerinin uzun süreli istifadesini 
sağlamaktadır. 

Su kuyularımız 2 yıl garantili olarak 
açılmaktadır. Denetimini yaptığımız su 
kuyuları öncelikli olarak garanti süresi bi-
ten su kuyuları için geçerlidir. Hasene Ge-
nel Merkezi Su Kuyusu Departmanı olarak 
kriterlerimizi, stratejilerimizi, yol harita-
mızı belirleyip bölgelerimizden görevlen-
dirdiğimiz gözlemcilerimizle toplantı yapı-
yoruz. Denetimlerimizi nasıl yapacağımızı, 
nelere dikkat edeceğimizi ve denetimini 
yapacağımız su kuyularını gözlemcileri-
mizle istişare ediyor, paylaşıyoruz. 

Denetimlerde iklim şartlarına göre ku-
yuların boyasında, levhalarında ve beton-
larında zaman zaman silinme ve kaybolma 
olabildiği gibi, su kuyusu aksamlarında 
ufak tefek problemler de olabiliyor. Su ku-
yusu denetimi için görevlendirdiğimiz 
gözlemcilerimiz eksiklikleri bir bir tespit 
ediyor, fotoğrafını çekiyor ve rapor ediyor. 
Akabinde partner kurumlarımızı bunların 
tamir edilmesi ve eksikliklerinin gideril-
mesi için yönlendiriyoruz.”

Yemenli mazlumlar yararına anlamlı etkinlik
Balkanlar’da Sancak bölgesine bağlı Yeni Pazar şehrinde Yemenli mazlum ve mağdurlar yararına Hasene Yardım Derneği Sancak Şubesi ve Bal-
kanlar Araştırma ve Analiz Merkezi tarafından bir etkinlik düzenlendi.  Murat Kubat

BALKANLAR 

 Sancak Yeni Pazar’da Yemen halkı yara-
rına düzenlenen ve “İslam’ın ilk döneminde 
diplomasi ve diplomatik ilişkiler” kitabının 
tanıtımının yapıldığı etkinliğe Yeni Pazarlı-
lar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Yeni Pazar, 
Tutin ve Seniçe Belediye Başkanları ve çalış-
ma arkadaşlarının yanı sıra İslam Toplumu 
Millî Görüş Balkanlar Bölge Başkanı Edin 
Salkoviç de hazır bulundu. Kitaptan elde 
edilen tüm gelirin Hasene Derneği üzerin-
den Yemenli mazlum ve mağdurlara ulaştırı-
lacağı ifade edildi. 

Gönüllerimiz mazlum ve mağdurların 
yanında

IGMG Balkanlar Bölge Başkanı Edin Sal-

koviç etkinlikle ilgili şöyle konuştu: “Etkin-
liğe destek veren Yeni Pazar Belediyesi’ne ve 
belediyenin kültür dairesi yetkililerine te-
şekkür ediyorum. Kitabın tüm geliri Yemenli 
mazlumlara ulaştırılmak üzere toplandı. Sa-
raybosna’dan kardeşlerimizle etkinliğe ka-
tıldık. Merkezinde kitap olan bir etkinliğin 
merkezinde insani yardım olan bir yardım 
çalışmasına destek olmasını çok anlamlı bu-
luyoruz. Böyle bir etkinliğe aracı olmaktan 
ve katılmaktan dolayı memnun olduk. Hem 
Sancak hem de Bosna’da yaşayan halkımızın 
kitaba ve Yemen’deki insani drama duyarlı ol-
ması bizleri sevindirdi. Yemen’de anlamsız bir 
savaş sürdürülüyor ve en büyük zararı siviller 
görüyor. Bu etkinlikle tarafımızın ve katkı-

mızın kitaptan yana, barıştan yana, insandan 
yana olduğunu göstermek istedik. Bu tür 
etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Bizim gönül-
lerimiz mazlum ve mağdurların yanında, on-
lar için bir atıyor, aynı atıyor. Bundan yirmi 
küsür sene önce bizim halkımız da Yemenli 

ve Suriyeli kardeşlerimiz gibi mazlum, mağ-
dur, ihtiyaç sahibi, çaresiz bir durumdaydı. 
Biz bu kardeşlerimizin hâllerinden anlıyoruz. 
Halkımızın bunu unutmaması, bu konuda 
duyarlılığını koruması için bu tür çalışmala-
rımızı sürdeceğiz. Allah kabul etsin.”
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Siz hangi oymaktansınız?
İlhan Bilgü

Soy, boy, oğul, kabile, aşiret, cemaat, oymak, 
oba, sülale, ocak, hane. Bu kelimeler size 
neyi hatırlatıyor? Hepsinin de küçük bir 

temsilcisi, yani kısa bir özeti olan aileyi hatırlatı-
yor mu? Hatırlatmıyorsa eğer, sizin bir soya, boya, 
kabileye, aşirete, cemaate ya da oymak veya obaya 
ait olmadığınız anlamına mı geliyor bu?

Elbette ki hayır. Nasıl ki tüm insanlık, Âdem 
atamız ile Havva ninemizden yayıldı, yayıldığında 
insanlar, kendilerinin güvende olacaklarını hisset-
tikleri bir şekilde bir grup oluşturdular. Büyüdük-
çe de küçüldükçe de o grubun adı değişti. Soyumu-
zu, boyumuzu, obamızı bilmesek de bir soyun, bir 
boyun ve bir obanın mensubuyuz.

İçinde yaşadığımız şartlar, aldığımız eğitim ve 
bunların sonucu olarak oluşan davranış biçimleri-
miz artık çok küçük şeylerle tanıtıyor bizi bize. En 
büyük grubumuz sülale şeklinde, en küçük grubu-
muz da aile şeklinde biliniyor şimdi. Nasıl oluyor 
da aileler çoğaldıkça, birbirlerinin yakınları olma-
sına rağmen insanlık bu kadar farklılık arz edebi-
liyor? Aile, aileden uzaklaşıyor, hatta düşman hâle 
gelebiliyor?

Tarih dediğimiz hayat sürecine baktığımızda 
insanlık âlemi dediğimiz âlemin Hz. Âdem’den te-
vellüt ettiğini görüyoruz. Allah, önce, Hz. Âdem’i 
topraktan, eşi olan Hz. Havva’yı da ondan yarattı 
(Nisâ suresi, 4:1). Âdem ile Havva’dan, bugün say-
maya ömrümüz yetmeyecek kadar insan meydana 
geldi. O Allah ki, her şeye, istediği şekliyle hük-
meder, istediği şeyi istediği şekilde yaratır. Onun 
için Allah’ın insanı topraktan yaratmasına şaşırıp 
kalsak ne olur, şaşırmasak ne olur? Bizim idraki-
miz öylesine sınırlıdır ki, bazen kendi kendini ikna 
etmesi dahi mümkün olmayabilir. Bu yüzden biz 
Kur’an’ın ve peygamberlerin getirdiklerine olduk-
ları gibi iman eder, hikmetlerini düşünürüz.

Allah, Âdem’i yarattıktan sonra bütün varlıkla-
rın isimlerini de ona öğretti (Bakara suresi, 2:31). 
Demek ki iş ilimle başlıyor. O hâlde, insanlık ai-
lesinin nasıl kurulduğu, nasıl yayıldığı, nerelere 
yerleştiği, hangi dilleri konuştuğu, kimin kiminle 
akraba olduğu gibi meseleler bugün artık bir ilim 
dalı olmuş durumdadır. Buna etnoloji ilmi (ırk 
ilmi) denilir. Arap cahiliyesi döneminde buna ne-
sep (soy) ilmi denilse de, nesebbiyye çok sınırlı bir 

ilimdir. Etnoloji ise, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) 
bir yayınına göre “budunbilim” demek olurmuş. 
Budun, TDK’nın bir başka yayınına göre ırk de-
mek olurmuş. Buna göre budunbilim (etnoloji) şu 
demekmiş: “Özellikle ilkel diye nitelenen budunla-
rın, ama son otuz kırk yıldan beri ilkel diyemeye-
ceğimiz toplumların özdeksel ve tinsel kültür öge-
lerini dizgeli bir biçimde açıklayan; türlü kültürler 
arasında karşılaştırmalar yapan, insanlığın kültür 
tarihini açıklamaya çalışan, kültürel göçleri ve kül-
türün genel gelişme yasalarını araştıran bilim.”

Bugün insanlık ailesinin, birleşe birleşe ve yine 
birleşerek bölündüğü yer olarak ırkları görüyoruz. 
Ama, işin içine ilim girince, tarifleri karıştırmamak 
gerek. Mesela, ırk dediğimizde aslında sarı, beyaz 
ve kara ırklar vardır ki, insanlık bu üç tanımlama 
ile büyük bir aile oluşturur. Biz yine o ilmin yalan-
cısıyız: Sarı ırk Moğol, Çin, Türk gibi milletlerden 
oluşurken, beyaz ırk da Avrupa milletlerinden olu-
şurmuş. Kara ırk ise Afrika’da bulunurmuş. Ama, 
dediğiniz o milletler eninde sonunda bu milletlere 
bağlanırmış. Demek oluyor ki, ikinci büyük atamız 
Nûh’un Hâm, Sâm ve Yafes isimli oğulları yeryü-
züne dağılarak, “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi 
bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanı-
manız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.” (Hu-
curât suresi, 49:13) sırrı mucibince soylara soplara 
ayrıldı ise, renklere göre de 3 ırk var.

İnsanlık (insan oğlu), anadan mı, babadan mı 
gelişti? diye bir soru sorulabilse de, bunun doğru 
cevabını ve hikmet-i ilahiyesinin hakikatini ancak 
Yaratan Allah bilir demekten de başka çaremiz 
yoktur. Lakin, Hz. Âdem ancak Havva ile, Havva 
da ancak Âdem ile bir aile oluşturabildi diyebiliriz. 
Bunlar birbirinden ayrılamaz ki!

Yine işin içine ilim girince kendi kendimize 
neler olup bittiğini de daha iyi anlayabiliyoruz. 
Mesela, ailelerin soyları tarih boyunca 
“patriyarkal”, eski zamanlarda kullandığımız 
Türkçede Farsçadan aktarmalı olarak 
“pederşahi” bir şekilde i l e r l e m i ş t i r . 
İnsanlar analarının değil de 
babalarının soyuyla a n ı l ı r 
olmuştur. 

Buna şimdilerde babaerkil, yani babanın 
idareci olduğu bir  aile sistemi deniliyor. Bunun 
karşılığında “matriyarkal” denilen “maderşahi”, 
yani anaerkil aile sistemleri de bulunmakla birlikte, 
bu tür aile ve soyların sayısı az durumdadır. O 
yüzden eskiden bazı etnik gruplara matrilineal veya 
patrilineal yani, anasoylu veya babasoylu denilirdi.

Aile ancak evlilikle oluşabilir. Şekli ve gelenek-
leri farklı olsa da evlilik, tarih boyunca en güçlü 
toplumsal olgu olarak hâkimiyetini hâlâ sürdür-
mektedir. Yukarıda bahse konu olan ana ya da 
baba ile ilgili bir de anayerli, babayerli (patrilokal, 
matrilokal) diye bir başka tanımlama daha vardır 
ki o da kişinin evlilik sonrasında anasının mı yoksa 
babasının mı yanında kaldığı hakkında bilgi verir.

İlim, bilim dedik ya, işte o ilim ya da bilim, bu 
evlilik şekilleri ile ilgili de bilgiler seriyor önümü-
ze. Şöyle ki: Evlilikte yaygın olan şekil monogami, 
yani tek eşliliktir. Buna İslam’da (Arapça) zevac 
denilir. İkinci yaygın evlilik türü ise poligamidir. 
Bizim taaddud-i zevcât dediğimiz, bir erkeğin aynı 
anda nikâhlı olarak birden fazla kadınla (en fazla 
4) evlenmesi demektir. Asında buna poligini de 
denilir. Bir de poliandri vardır ki, bir kadının aynı 
anda birden fazla erkekle evli olması demektir. Bu 
evlilik eski dönemlerde yaygın olsa da buna bugün 
çok az bir şekilde, Himalaya bölgesinde, Tibet’te, 
Çin’de rastlanır. Lakin, günümüz modern dünya-
sında agami denilen, nikâhlanmadan yapılan evli-
likler muteber olmaya başlamış durumdadır. 

İlimin bize verdiği bilgiye göre, evlilik sosyal, 
ekonomik ve duygusal bir birliktelik olarak insa-
nı güvence altına alır. Aile böylece kurulur. Aile, 
ana-baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal 
birim diye tanımlanır. Bu tarif aslında, küçük, dar 
veya çekirdek aile tanımıdır. Bir de geniş aile tanı-
mı vardır ki, bu ailelere, dedeler, nineler, amcalar, 
halalar ve onların çocukları da dâhil olurlar. Bu aile 
genişleyince, teyze ve dayılar ile onların da çocuk-
ları bu tanıma dâhil olur. İşte bu aile büyük bir aile-
dir. Ki, her bir aile mensubu kendisini bir diğerine 
karşı sorumlu hisseder.

Siz siz olun, ailenizi küçültmeyin, daraltmayın, 
çekirdek hâline getirmeyin. Daraltmayın, gönlü-
nüz daralır. Genişletin, gönlünüz genişlesin.
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Avustralya 
 Zeliha Akın

Avustralya Bölgesi Meadow Heigh-
ts Şubesi Kadınlar Teşkilatı(KT)’nın 
düzenlenmiş olduğu, 3. Kur’ân-ı 
Kerîm Yarışması 100 kişinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Talebelerin 
motive edilmesi amacıyla düzenlene 
programın amacına uygun şekilde 
derslere kayıtlı olduğu hâlde katılım 
sağlamayan talebeler de etkinliğe 

davet edilerek “Biz buradayız, siz-
leri özledik” mesajı verildi. Şubede 
gerçekleştirilen etkinlikte ICMG KT 
Bölge Başkanı Selda Malkoç’un 
katılımıyla gerçekleşen programda 
birinci olan YEK (Yetişkinler Eğitim 
Kursu) öğrencileri Sefanur Alkan, 
Züleyha Uçar ve Kur’ân-ı Kerîm D 
sınıfından Neslihan Tekin oldu. 

Württemberg 
 Gülnur Sönmez 

Württemberg Bölgesinin (YÖGEP) 
Yönetici Gelişim Eğitim Programı 10 
ve 11 Kasımda İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Ahmet 
Akın ile Böblingen’de Sindelfingen 
Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçek-
leşti. Prof. Dr. Ahmet Akın liderlik 
hakkındaki seminerind “İyi bir yö-
netici makamına güç verir, kötü 
biryönetici makamından güç alır!” 
vurgusunda bulundu. Akın yönetim 
süreçlerini; karar, planlama, iletişim, 

koordinasyon, etki ve değerlendir-
me olarak sıraladı. YÖGEP’te ayrıca 
“Kendini yönetme becerisi”, “Strate-
jik eğitim” ve “Stres yönetimi” konu-
ları işlendi. İkinci gün ise ruh sağlığı 
konusunda seminer verildi. Seminer-
de kişilik bozuklukları olan kişilerin 
sorunu kendilerinde değil toplumda 
aradıkları ifade edildi. Programın so-
nunda yer alan motivasyon semineri 
ile hiç birşey yapmayanın, hata da 
yapmayacağı vurgulandı. 

Württemberg 
 Mehmet Yücel

İslam Toplumu Millî Görüş Heilbronn 
Şubesi’nde beş yıl önce sancağı 
alan ve bu süre zarfında başarılı bir 
başkanlık dönemi geçiren Halil İbra-
him Ocak 2.12.2018 itibariyle göre-
vini uzun yıllardır teşkilatta görevde 
olan Şube Teşkilatlanma Başkanı 
İzzet Ekinci’ye devretti. Halil İbrahim 
Ocak şube cemaatine veda mesa-
jında şunları belirtti: “5 yıl boyunca 

Allah rızası dairesi içerisinde Müslü-
manlara ve topluma güzel hizmetler 
yapmak nasip oldu. AT, GT, KT ve 
KGT’deki idareci kardeşlerim, bize 
çalışmalarımızda desteğinizi hiçbir 
zaman esirgemediniz. Allah hepi-
nizden razı olsun. Neslimize, birbi-
rimize ve camilerimize sahip çıkarak 
yaşamak dileğiyle, hepiniz Allah’a 
emanet olun.”

Linz
 Ceyhan Öztürk

Avusturya Linz Bölgesi Erkam Soh-
betleri Toplantısı 2 Aralık’ta 80 kişi 
ve IGMG Genel Başkan Yardımcısı 
ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Celil Ya-
lınkılıç konuşmasında, Erkam Soh-
betlerinin önemi ve tarihdeki yeri 
konusunu ele aldı. Bu çalışmanın 
Avrupa’da neden uygulandığına 

vurguda bulunan Yalınkılıç Avru-
pa’ya yapılan ilk işçi göçüyle birlikte 
İslami sohbetlerin ilk nesil gurbetçi-
lerinin evlerinde yapılmaya başladı-
ğını belirtti. Bunun günümüze olan 
pozitif etkilerine değinen Yalınkılıç 
teşkilat mensuplarının bu konudaki 
tutumunun ve yol haritasının nasıl 
olması gerektiğinin de altını çizdi. 

Rhein-Neckar-Saar (RNS) 
IGMG RNS Bölgesi gençlere yönelik 
bir seminer düzenledi. Frankenthal 
Polisinden Remzi gelerek gençlere 
polis mesleği ile geniş bilgi verdi.
Pürgül, nasıl polis olunur, şartla-
rı nedir ve gelecekte nasıl kademe 
yükselimi gibi konuları işledi. Ken-
disini ilgi ile izleyen gençler sorular 
sorarak bilgilendirildiler. Seminerde 

RNS Bölgesi Basın Yayın Başkanı 
Mehmet Çalay´da hazır bulundu. 
Polis memuru Pürgül davetten do-
layı Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı 
Tolga Yaşar´a çok teşekkür ederek 
memnuniyetini dile getirdi. Prog-
ramın sonunda Tolga Yaşar polis 
memuru Pürgül’e küçük bir hediye 
takdim etti.

Rhein-Neckar-Saar (RNS)
 Mehmet Çalay 

RNS Bölgesi Eğitim Başkanlığı ve 
Kadınlar Teşkilatı birlikte anasınıfı 
eğitmenleri için geniş kapsamlı bir 
eğitim semineri düzenlendi. Semi-
ner Ludwigshafen Bölge Merkezi 
konferans salonunda tüm cemiyet-
lerin katılımıyla başladı. Genel Mer-
kez Hatibesi Derya Ünalan anasınıfı 
müfredatlarının bölge ve cemiyet-
lerden gelen önerilere göre gelişti-
rildiğini belirterek, bu alanda önemli 
başarılar kazanan cemiyetlere ve 
hizmet verenlere teşekkür etti. Üna-

lan “3-7 yaş arası çocuklar nasıl 
öğrenir?”, “Rahle dersinden oyun 
hamuruna”, “Etkili ve kalıcı eğitim 
yöntemleri ve metodları” başlıkları 
altında verdiği seminer ile pedago-
jik ve didaktik metotların önemini 
vurguladı. RNS Bölgesi Eğitim Baş-
kanı Musa Dursun yapmış oldukları 
güzel çalışma ve hizmetlerden do-
layı Genel Merkez Hatibesi Derya 
Ünalan, Anasınıf Sorumlusu Hacer 
Çiğdem ve RNS Kadınlar Teşkilatı 
Başkanı Selime Ökden’e teşekkür-
lerini sundu.
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genç
KGT GİYES 
Genç idareciler 
seminerde buluştu s. 26

Ruhr- A
“Tesettüre denk güzellik yoktur.”s. 27

Değerli Genç Kardeşlerim,
Bir yılın sonuna neredeyse gelmiş bu-

lunmaktayız. Bu yıl içerisinde Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı (KGT) ve Gençlik Teşki-
latı olarak birçok önemli çalışmaya imza 
attık. KGT olarak Abla-Kardeş Haftası/
Kampları, Hilal Hitabet Yarışması, Geri 
Dönüşüm Yarışması, “ÇevreSizsiniz” Fo-
toğraf Yarışması ve Ablalar Eğitim Prog-
ramı gibi güzel çalışmalarımızı sizlerin 
katılımı ve desteği ile gerçekleştirmiş bu-
lunmaktayız. Hepinize teşekkür ederim. 

Kadınlar Gençlik Teşkilatı olarak ama-
cımız imanlı, ihlaslı, özgüveni olan ve çev-
resine faydalı bir nesil yetiştirmek. Bunun 
için gençliğin sorunları ile hemhâl olmaya 
ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aralık 
ayının başında gerçekleştirdiğimiz Ablalar 
Eğitim Programı’nda ise bizler “Ablaları-
mız” ile birlikte bu konuyu masaya yatırdık. 
Bu programda “Gençlerimize nasıl yaklaş-
malıyız?” sorusuna cevap aradık ve genç-
lerin sorunları karşısında ne yapmamız ve 
onların ne yapmaları gerektiği hususunda 
istişarelerde bulunduk. Bu çalışmamızda 
mahremiyet eğitimi, gençlik bunalımı ve 
ihlas sorunları gibi birçok önemli konuyu 
ele alarak uzmanlarımız ve “Ablalarımız” 
ile birlikte çözümler ürettik. 

Sevgili Genç Kardeşlerim,
Gençlik ilkbahar mevsimi gibidir. Renkli, 

taze, hareketli ve ılımlıdır/ılıktır. Sizler daha 
mevsiminizin başındasınız. Gönlünüzdeki 
çiçeklerinizin renkli açabilmesi, ilkbaharın 
o güzel kokusunu ve tazeliğini hissedebil-
meniz için gayretli ve azimli olmalısınız. 
İlkbahara hazırlanmanız için kış mevsimi 
sizler için bulunmaz bir nimet. Gündüzlerin 
kısa, gecelerin uzun olmasını avantaja çevi-
rin. Kitap okumaya, kendinizi geliştirmeye, 
düşünmeye ve üretmeye çalışın. 

Efendimiz (s.a.v.)’in gençlere ayrı bir 
önem verdiğini unutmayın. Ayrıca Efen-
dimiz’in gençleri özenle yetiştirdiğini ve 
bu genç sahabeler üzerinden tüm insanlığı 
evrensel mesajlar verdiğini her daim göz 
önünde bulunduralım. Kıyamet Günü’nde 
Allah’ın rahmet gölgesinde gölgeleyeceği 
yedi kişiden biri için Efendimiz “Allah’a 
ibadet içinde yetişen genç” olarak ifade 
etmiştir. Hatta Efendimiz en sıkıntılı dö-
nemlerini yaşarken “Beni yaşlılar yalan-
ladı, gençler tasdik etti.” diye buyurması 
gençlerin ne denli önemli ve kıymetli ol-
duğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda 
sevgili gençler Efendimiz’in nazarında ne 
denli önemli bir yere sahip olduğunuzu 
lütfen unutmayın, Kur’an ve sünnete göre 
yaşamak için azami ölçüde gayret gösterin. 
Sizler bizlerin umudumuzsunuz…

KGT Başkanı 
Meryem Saral

Başkanımızdan mesaj var

“Rabbim! Benim yükümü azaltma, 
sırtımı kuvvetlendir.”
Kadınlar Gençlik Teşkilatı yılın son Bölge Başkanları Toplantısı ile birlikte Genç İdareciler Yatılı Eğitim Semineri 
(GİYES) ve Ablalar Eğitim Programı’nı 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.  Ebru Kutlucan

KGT BBT 

Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 1-2 Ara-
lık tarihlerine Bölge Başkanları Toplantısı, 
GİYES ve Ablalar Eğitim Programı olmak 
üzere üç önemli toplantı sığdırarak Genel 
Merkez’de yoğun bir gündem takip etti. 
Toplantıların başlangıç bölümü müşterek 
olarak yapıldı. Bu kısımda IGMG Teşkilat-
lanma Başkanı Murat İleri katılımcılara hitap 
etti. İleri konuşmasında idarecinin vasıfların-
dan bahsetti. Yöneticiliğin bir sanat olduğu-
nu vurgulayan İleri, Hz. Ali’nin “Bir gerçeği 
savunurken önce kendimiz inanmalıyız, son-
ra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.” 
sözünü nakletti.

Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Mer-
yem Saral ise Âl-i İmrân suresinin 42. aye-
ti olan “Ey Meryem, Allah seni seçti. Seni 
tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadın-
larına tercih etti.” buyruğunu ele aldı. Hz. 
Meryem’in tüm insanlara örnek olduğunu, 
adanan bir evlat ve adayan bir anne oldu-
ğunu dile getiren Saral, genç idarecileri “Sizi 
Rabbimiz niye seçti? Bu soruyu kendinize 
hiç sordunuz mu?” sorusu ile tefekküre da-
vet etti.

Saral’ın ardından KGT eski Eğitim Baş-
kanı Melek Vural söz aldı. Pedagog Melek 
Vural “Neden ben” başlıklı bir sunum ger-
çekleştirdi. Vural konuşmasında iman, ihlas, 
kulluk ve farkındalığın önemine dikkat çeke-
rek “Rabbim kalbimde mi? Asıl tartı ve terazi 
kalbimiz.” diye konuştu. Daha sonra GİYES 
öğrencileri ve Ablalar Eğitim Programı katı-
lımcıları kendi çalışmalarını yapmak üzere 
ayrıldılar.

28 Bölgeden katılan KGT Bölge Başkan-
ları Toplantısı ise KGT Teşkilatlanma Başkanı 
Zehra Karataş’ın birim sunumuyla başladı. 
2018 çalışmaları hakkında bilgi veren Kara-
taş, “2019 yılı üyeler yılı olacak.” diyerek ge-

leceğe yönelik hedefleri bölge başkanlarına 
açıkladı. KGT Eğitim Başkanı Nagihan Seyis, 
Genç İdareciler Yatılı Eğitim Semineri, Erkam 
ve Lokal Sohbetleri, Ehl-i Sünnet ve’l cema-
at programları hakkında sunumunu gerçek-
leştirirken, şubat ayındaki kısa öykü yarış-
masının konseptini bölgelere sundu. Seyis 
ayrıca KGT Okuma Halkalarına değindi.

Akabinde Ablalar Eğitim Programı ka-
tılımcıları ile tekrar bir araya gelindi. Çocuk 
Gelişim Öğretmeni ve İlahiyatçı Emine Kayağ 
Kılıç, “Ergenlik” konulu bir seminer verdi. Er-
genliği, insanın kendisini daha iyi tanıdığı, 
kişinin aile ortamından dışarı çıkıp kendini 
birey olarak tanıdığı ve tanıttığı dönem ola-
rak tanımlayan Kılıç, ergenlerin sorunları kar-
şısında onlarla gönül bağı kurmak gerektiğini 
aktardı. Kılıç, araştırmalara göre sevgi gören 
bebeklerin daha sağlıklı psikolojiye sahip ol-
dukları, sırf ihtiyaçları karşılanan bebeklerin 
ise yetişkinlik dönemlerinde birtakım psiko-
lojik sorunlar yaşadıkları bilgisini paylaştı. 

İkinci bölümde ise bir grup çalışması ya-
pıldı. Bu grup çalışmasında Bölge KGT Baş-
kanları ve Ablalar 8 gruba ayrıldı. Her grup-
ta farklı bir sorun ele alındı. “Kardeşe nasıl 
yaklaşmalıyız?” başlığı ile gerçekleşen grup 
çalışmasına Psikolog Fatma Say dâhil oldu. 
Katılımcılar sorunlar karşısında çözümler su-
narken, Fatma Say çözümlerin sonuçlarını 
değerlendirdi.

Toplantının ikinci gününde Genel Mer-
kez Hatibesi Rabia Özdemir “Dava İnsanı 
ve Fedakârlık” konusu hakkında sunum 
yaptı. Sunumunda, IGMG’yi bir kardelene 
benzeten Özdemir, Hz. Ömer’in zorluklar 
karşısında ettiği “Rabbim! Benim yükümü 
azaltma, sırtımı kuvvetlendir.” şeklindeki 
duasından bahsetti. Ayrıca hiçbir şubenin 
bize uzak gelmemesi gerektiğinden bahse-

den Özdemir, İslam’a davet için Çin’e kadar 
gidildiğini hatırlattı. 

KGT Üniversiteliler Birimi Başkanı Mer-
yem Küçükhüseyin ise ekim ayında gerçek-
leştirilen Uniday programını değerlendirerek 
önümüzdeki dönemin “Özel Eğitim” kayıt-
larının tamamlandığını açıkladı. İrfan Evleri 
hakkında kısa bilgilendirme yapan Küçük-
hüseyin daha sonra sözü KGT Ortaöğretim 
Başkanı Kübra Ertuğrul’a bıraktı. Ertuğrul, 
Hilal Hitabet Eğitimi ve Yarışması hakkın-
da yaptığı bilgilendirmeden sonra “Nesiller 
Portreleri” başlıklı yeni projeyi sundu ve 
konsepti açıkladı. Ertuğrul “Ortaöğretim 
Kampı” konusunu ele aldıktan sonra “Ab-
lalar Eğitimi’nin” ne denli önemli olduğunu 
vurguladı.

GOB Başkanları güncel çalışmalar hak-
kında bilgilendirme yaptıktan sonra KGT 
Sosyal Hizmetler Başkanı Fatma Gürbüz 
2019 İnfak Kampanyası hakkında bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Gürbüz, geleceğin en 
iyi yatırımının eğitime destek vermek oldu-
ğunu dile getirdi. KGT Teftiş Birimi Başkanı 
Nursen Elemenler ise birim bilgilendirme-
sinin ardından “Teftiş birimi, başkanlarının 
çalışma için uygun olup olmadığını görmek 
için bir aynadır.” diyerek teftişlerde karşılaş-
tığı bazı konulardan bahsetti. 

Hilal Hitabet Yarışması’nın değerlendir-
mesinden sonra KGT Başkanı Meryem Sa-
ral özellikle daha birkaç aylık bebekleri ile 
toplantıya gelen KGT Bölge Başkanlarına 
bu azimlerinden dolayı teşekkür etti. Saral 
ayrıca Bölge KGT ve KT Başkanlarının bir-
birlerini bölge yönetim kurulu toplantılarında 
ziyaret edip ve bilgilendirmelerinin önemin-
den bahsetti. Aynı zamanda KGT ve KT’nin 
ortak bölge yönetim kurulu toplantıları yap-
masının gereğine vurgu yaptı.
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Genç idareciler seminerde buluştu
Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 2018 yılının son Genç İdareciler Yatılı Eğitim Semineri’ni Genel Merkez binasında gerçekleştirdi.  Ebru Kutlucan

KGT GIYES

KGT Genç İdareciler Yatılı Eğitim 
Semineri’ni 1-2 Aralık tarihlerinde 53 
kişinin katılımıyla Genel Merkez’de 
gerçekleştirdi. 4 seminer ve bir atölye 
çalışmasıyla icra edilen programda “Ey 
Meryem! Allah seni seçti” ayetinden ha-
reketle 4. modülde Hz.Meryem’in iffeti 
ve takvası konu edilerek genç kızlara, 
Müslüman bir kadının kimliğini aynı za-
manda tesettürü ile de oluşturduğu me-
sajı verildi.

Programda KGT Eğitim Başkanı Na-
gihan Seyis Hazreti Meryem’in imanı, 

itaati, iffeti ve sıkıntılara karşı sabrını 
örnek ayetlerle anlattı. Seyis Abla Kar-
deş Projesi ve İnfak Kampanyası hakkın-
da bilgilendirmede bulundu ve gençlerin 
teşkilat çalışmalarında aktif rol almala-
rının büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Kadınlar Teşkilatı (KT) Genel Merkez 
Hatibesi Rabia Özdemir “Takva elbise-
si” seminerinde, iffet konusuna değindi 
özellikle ahlaki konularda tavsiyeler-
de bulundu. İffetin yasak edilenlere el 
uzatmamak, Rabb’in koyduğu hudutları 
aşmamak hususunda gösterilen titizlik 

olduğunu ve takvanın, kalbin Allah’tan 
uzaklaştırıcı her hâlden nefret etmesi 
hâlinde tecelli ettiğini anlattı. Özdemir 
seminerini Ahmed İbn Hanbel’in “Kulun 
kalbini ıslah etmesi için iyilerle beraber 
olması kadar faydalı bir şey yoktur.” sözü 
ile sonlandırdı.

KT Eğitim Başkanı Elif Köse “Teset-
türün tarihçesi ve modanın tesettür 
üzerindeki etkileri“ başlığı ile bir su-
num gerçekleştirdi. Köse, tesettürün İs-
lam‘dan öncekitarihsel sürecini, semavi 
dinlerde tesettürü ve dünden bugüne 

başörtüsü sorununu değerlendirerek 
günümüzde pek çok din ve kültürde 
varlığını sürdüren örtünme geleneğinin 
ilk defa ne zaman başladığı tam olarak 
bilinmediğini, ancak ilk asırlardan iti-
baren farklı medeniyet ve toplumlarda 
görülen örtünmenin, soğuk ve sıcaktan 
korunma vasıtası, süslenme aracı veya 
sosyal bir gereklilik olarak değişik şekil-
lerde uygulandığının altını çizdi.

Programın ilk günü manevi bir gece 
ile sonlandırıldı. Genel Merkez İslami 
İlimler Sorumlusu Sultan Balkaya “Be-
den Dili ve Dış Görünüşü Konuşmamıza 
Etkileri” ana başlığı altında vücut dili, 
mimik ve gestik konularını ele aldı. Son-
rasında katılımcılar grup halinde atölye 
çalışması yaptılar ve çeşitli konuları be-
den dilini dikkate alarak sundular.

Son olarak IGMG Genelsekreter Yar-
dımcısı ve Almanya İslam Konseyi Genel 
Sekreteri Murat Gümüş “Müslümanların 
Toplum İçinde karşılaştıkları Güncel So-
runlar” temalı bir konuşma gerçekleştir-
di ve bu gibi sorunların KGT idarecileri 
olarak nasıl sağlıklı bir şekilde ele alınır 
sorusunu katılımcılara yöneltti. Gümüş 
konuşmasında ayrıca katılımcıları Müs-
lümanları Avrupa’da çevreleyen tartış-
malar ve Alman İslam Konferansı içeriği 
hakkında bilgilendirdi.

“Kardeşlerinize Gönül bağı ile yaklaşın.”
IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatının Orta Ögretim bünyesinde 01. – 02.Aralık tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ablalar Egitim Programına 22 bölgeden 46 
Abla katılım sağladı.  Şüheda Gürbüz

KGT

Bölge ve şubelerde Abla-Kardeş Projesi 
bağlamında görev yapan vasıflı ablaları geliş-
tirme ve eğitme amaçlı organize edilen Ab-
lalar Eğitim Programı 1-2 Aralık tarihlerinde 
Genel Merkez’de gerçekleşti. Programda ilk 
semineri Genel Merkez Hatibesi Rabia Öz-
demir “Davada fedakârlık: Abla olmak” baş-
lığıyla sundu. Avrupada yetişen gençlerde 
kimlik kaybı görüldüğünü söyleyen Özde-
mir, bu kardeşlerin bir rol modele ihtiyaçları 
olduğunu vurguladı. Özdemir konuşmasına 
şu sözlerle devam etti: “Gençlerin özünü, di-
nini ve değerlerini unutmamaları için abla 
olmanız gerekir. Abla olmanın şartı, iyi ko-
nuşmacı olmak değil. Vaaz etme yeteneğini-
zin olmasına gerek yok. Hâl ile de çok iyi bir 
abla olabilirsiniz. Madem sizlere abla olma 
vaziyeti verildi, içinizdeki güzellikleri keş-
fedin ve bunu Allah yolunda harcayın. Sen, 
Hz. Mus’ab bin Umeyr’in kurtarıcısı Hz. 
Habbab bin Eret misali olmalısın.” 

Programın ikinci seminerini IGMG Ka-
dınlar Gençlik Teşkilatı eski Eğitim Başka-
nı Pedagog Melek Vural bir grup çalışması 

hâlinde ablalar ile interaktif bir sekilde ger-
çekleştirdi. Bu çalışmadaki amaç ortak bir 
hedef belirlemiş olan ablaların fikrilerini 
birbirleri ile müzakere ederek kendi şahsi fi-
kirlerini geliştirmeleriydi. Melek Vural çalış-
masını özetleyerek şöyle dedi: “Kendinizi ve 
sınırlarınızı bilirseniz, karşınızdaki insanın 
farklılığını kabul edersiniz. Abla olmak, in-
san-ı kâmil olmaktır. Siz onu kardeş edinin, 
Allah’ın izniyle Hz. Peygamber de sizi kardeş 
edinecektir.”

Görevli ablaların hemhâl oldukları yaş 
grubu ergenlik döneminde olan kardeşler 
olduğu için kendilerine “ergenlik” temalı bir 
sunum da yapıldı. Çocuk gelişim öğretmeni 
ve ilahiyatçı Emine Kayağ Kılıç bu konuyu 
ele alarak katılımcılara hitap etti. Kılıç se-
minerinde ergenliği tanımladıktan sonra er-
gen beyninin nasıl çalıştığından bahsederek 
bunun davranışlara olan etkisini anlattı. Bi-
limsel ve pedagojik açıklamalarda bulunan 
Kılıç, sorunlar karşısında ergenlere nasıl 
yaklaşılması gerektiği sorusuna “Gönül bağı 
ve güven duygusu ile” cevabını verdi. 

Ablalar Eğitim Programı’nda birinci gün 
bir grup çalışmasıyla kapatıldı. Bu grup ça-
lışmasında Bölge KGT Başkanları ve Ablalar 
8 gruba ayrıldı ve 8 farklı sorun ele alındı. 
“Kardeşe nasıl yaklaşmalıyız?” başlığı ile ger-
çekleşen grup çalışmasında Psikolog Fatma 
Say yer aldı. Katılımcılar tarafından sorun-
lar karşısında çözümler sunulurken Psikolog 
Fatma Say bunları değerlendirdi.

IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı Orta 
Ögretim Başkanı Kübra Ertuğrul ikinci 
günün açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Ertuğrul, “Bu sene ilk defa Ablalar Eğitim 
Programı’nı gerçekleştirdik. Başta ekibime, 
emeği geçen herkese ve siz değerli ablala-
rıma çok teşekkür ederim.” diyerek 2019 
çalışma yılında bu çalışmanın devam ede-
ceğini duyurdu. Ertuğrul, ablalık görevinin 
ehemmiyetine su sözler ile değindi: “Ablalık 
fedakârlıktır. Ablalık, kendini tanımaktır. 
Ablalık, davaya ve teşkilata insan kazandır-
maktır.”

Hasene Almanya İslami Sosyal Hizmetler 
Sorumlusu Meryem Özmen-Yaylak da prog-

ramda yer alarak bir sunum gerçekleştirdi. 
“Abla Kardeş Haftası”nı ele alan Yaylak, bu 
haftada start verilecek olan “Nesiller Portre-
leri” projesini anlattı. Kendi tecrübelerinden 
hareketle ablanın kardeşine yaklaşımının 
nasıl olması gerektiği hakkında fikirler ve-
ren Yaylak: “Karşı tarafa (kardeşinize) doğ-
ru nedir seçme hakkını bırakın. Bir kafede 
muhabbeti zenginleştirmenin yolu sadece 
nasihat olmamalı, ona örnek teşkil eden ha-
reketler olmalı ki o kendi seçimini yapmalı 
ve onun doğru veya yanlış olduğunu bilme-
li.” diye konuştu. 

Eğitim programının son seminerini ise 
IGMG İslami İlimler ve Yetişkinler Eğitim 
Sorumlusu Sultan Balkaya sundu. Semine-
rinde; “İnsan ne ile yaşar, ihtiyaçları nelerdir 
ve ne zaman belirlenir, şekillenir?” sorusunu 
ele alan Balkaya, “Abla ‘insanı’ tanırsa karde-
şini tanıyabilir.” dedi. Balkaya Orta Ögretim 
biriminin Abla-Kardeş Projesi ile ilgili şunla-
rı söyledi: “Sizlerle beraber bu proje ile gele-
ceğe yatırım yapıyoruz. 13-16 yaş arasındaki 
gençlerde bir şekillenme oluşuyor, kardeşler 
gelişimlerinde idealler ve hedefler oluştur-
maya çalışıyorlar. Teşkilat; gencin ikinci ai-
lesidir, ama birinci etken gencin kendi aile-
sidir. Aile o gence kendi tecrübesini aktarır, 
ardından teşkilat genci yetiştirir. Gençlik bir 
sorun değildir, onların kafalarında soruları 
vardır. Onun sorularını sorabileceği bir ab-
lası olması gerekir. O ablalar ise sizsiniz.” 

Programın değerlendirme bölümünde 
ise 2018 yılında düzenlenen iki Ablalar Eği-
tim Programı’na katılan ablalara KGT Orta 
Öğretim Başkanı Kübra Ertuğrul tarafından 
sertifika verildi ve seneye bölgelerden yeni 
katılımcılar ile programın icra edileceği bil-
gisi aktarıldı.
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“Tesettüre denk güzellik 
yoktur.”
Ruhr-A Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğretim Başkanlığı 
“Ortaöğretim Kampı”na ilgi yoğundu.  Nuray Akın

RUHR-A

Almanya’nın Meschede şehrinde 
Ruhr-A KGT Ortaöğretim Başkanlığı tara-
fından düzenlenen “İslam’da Tesettür” te-
malı Ortaöğretim Kampı’na ilgi büyüktü. 
10 - 11 Kasım 2018 tarihleri arasında ger-
çekleşen kampta atölye çalışmaları, el be-
cerileri, seminerler ve eğlenceli oyunlarla 
doğa ile iç içe bir hafta sonu geçirildi. 48 
katılımcıyla gerçekleşen kamp başarıyla 
tamamlandı.

Bölge KGT yetkilileri genç kızlara te-
settürün asıl manasını hatırlatmak için 
bu kampı yaptıklarını belirtirken, tesettü-
rün sosyal medyadan değil ayetlerden öğ-
renilmesi gerektiğini vurguladılar. Genç 
kızların sosyal medya fenomenleri veya 

bloggerlerden gördükleri, öğrendikleri 
tesettürün doğru yol olduğunu zannettik-
lerini belirten yetkililer zaman zaman bu 
konunun üzerinde durmaya devam ede-
ceklerini bildirdiler. 

Genel Merkez KGT Orta Öğretim Baş-
kanı Kübra Ertuğrul “Tesettüre denk gü-
zellik yoktur” adlı seminerde konuşurken 
sosyal medya fenomenlerin genç kızları 
nasıl yönlendirdiğini anlattı. Bu fenomen-
lerin kötü örnek olmakla birlikte, bu tür 
görsellerle göz önünde bulunmalarının 
mahremiyeti de yok ettiğini dile getirdi. 
Bu nedenle genç kızların örnek alacakları 
kişileri seçerken de hassas davranmaları 
gerektiğini hatırlattı.

Genç kızlardan anlamlı 
ziyaret
Herne 1 Şubesi Ravza Kadınlar Gençlik Teşkilatı’na mensup genç kızlar 
Mevlit Kandili vesilesiyle yaşlıları ziyaret etti.  Büşra Bingöl 

RUHR-A

Ruhr-A Bölgesi Herne 1 Şubesi Ravza 
Kadınlar Gençlik Teşkilatı Mevlit Kandili 
dolayısıyla 19 Kasım tarihinde ziyaretler 
gerçekleştirdi. “Kim gençliğinde bir yaş-
lıya iyilikte bulunursa, Allah o kimseye 
yaşlılığında yaptığı iyiliği karşısına çıka-
rır.” (Tirmizî, Birr, 75) hadîs-i şerifini göz 
önünde bulundurarak böyle bir etkinliği 
hayata geçiren genç kızlar 12 kişilik bir 
ekiple toplamda 16 ev ziyareti yaptı. Ha-
zırladıkları paketleri dağıtan genç kızlar 
öncelikle büyüklerin kandilini kutladı 
kendileriyle sohbet etti, hayır dualarını 
aldılar. Yaklaşık  olarak  saat: 15.30’da baş-
layan ziyaretler saat: 19.00 sularında bitti. 

Ziyaretleri büyük bir memnuniyetle 
karşılayan ev sahipleri “Bu tür ziyaretle-
rin sıkça yapılmasını ve bunun çok güzel 
bir davranış olduğunu.” dile getirdiler, 
düşünceli hareketlerinden ötürü kızlara 
teşekkür ettiler. 

Büyüklerinin nasihatlerini dinleyen, 
ve hayır dualarını alan Ravza Gençlik 
kızları ise, onların tecrübelerinden öğre-
necekleri çok şey olduğunu bir kez daha   
farkettiler. Ravza Gençlik kızları ayrıca, 
bu ve benzeri faaliyetlere devam etmenin 
önemini daha iyi anladıklarını ve ziyaret-
lerinin kandillerle sınırlı kalmamasının 
bilincine vardıklarını söylediler.



No. Bölge Şube Kurs 
Sorumlusu Telefon Mail Başlama 

Tarihi
Bitiş 
Tarihi

Kız/
Erkek

Yaş 
Grubu

Yatılı / 
Gündüzlü

1 Hamburg Seevetal 0176 34121822 egitim@big-nord.de 23.12.18 29.12.18 Erkek 10 - 13 Yatılı

2 Hamburg Seevetal 0176 48671188 egitim@mfg-nord.de 30.12.18 05.12.19 Kız 10 - 13 Yatılı

3 Bremen Bremen S. Tepe 0172 2914571 kt.bremen.egitim@gmail.com 23.12.18 30.12.18 Kız 12 - 15 Yatılı

4 Hannover Hannover Fatma Köşker 0152 01887639 koskerfatma@outlook.de 24.12.18 03.01.19 Kız 10 - 15 Yatılı 

5 Hannover Hannover Tarkan Oğuz 0174 8847509 tarkanoğuz75@yahoo.de 24.12.18 03.01.19 Erkek 10 - 15 Yatılı 

6 Ruhr-A Olsberg Ayşe Aydemir 0162 7135954 kt-egitim@igmgruhra.org 26.12.18 05.01.19 Kız 11 - 15 Yatılı

7 Ruhr-A Bestwig Zafer Yusuf 0163 5002220 zafer.yusuf@hotmail.de 22.12.18 29.12.18 Erkek 11 - 12 Yatılı

8 Ruhr-A Bestwig Zafer Yusuf 0163 5002220 zafer.yusuf@hotmail.de 29.12.18 05.01.19 Erkek 13 - 15 Yatılı

9 Düsseldorf Wuppertal 0179 9380451 30.12.18 05.01.19 Erkek 13 - 16 Yatılı

10 Düsseldorf Duisburg Wanheim 01725486093 / 017630136129 23.12.18 04.01.19 Kız 10 - 16 Yatılı

11 Köln Finnentrop Tevfik Karataş 0160 4207776 22.12.18 29.12.18 Erkek 10 - 14 Yatılı

12 Köln Finnentrop Tevfik Karataş 0160 4207776 29.12.18 05.01.19 Kız 10 - 14 Yatılı

13 Hessen Rüsselsheim 0172 8432870/ 0176 72960274 egitim@igmg-hessen.de 01.01.19 12.01.19 Erkek 10 - 13 Yatılı

14 Hessen Rüsselsheim 0176 23671180 / 0178 8688809 egitim@igmg-hessen.de 22.12.19 01.01.19 Kız 11 - 13 Yatılı

15 Württemberg Heilbronn Kadir Doğan 0157 86536287 23.12.18 05.01.19 Erkek 10 - 13 Yatılı

16 Württemberg Herrenberg Mehmet Aktürk 0157 88416161 23.12.18 05.01.19 Kız 10 - 13 Yatılı

17 Württemberg Pforzheim Ali Elbuga 0176 62680696 23.12.18 05.01.19 Erkek 10 - 13 Yatılı

18 G.Bavyera Rosenheim Mehmet Karaca 0176 92979581 23.12.18 04.01.19 Erkek 9 - 14 Yatılı

19 G.Bavyera Fürstenfeldbruck Kadir Çetinkaya 0176 22073344 25.12.18 05.01.19 Erkek 9 - 14 Yatılı

20 G.Bavyera Mainburg Atilgan Enes Çe-
tin 0176 57824617 23.12.18 04.01.19 Kız 9 - 14 Yatılı

21 Schwaben Günzburg Abdullah Sarp-
kaya 0176 60349769 24.12.18 03.01.19 Erkek 10 - 14 Yatılı

22 R. N. Saar Mannheim Murat Belgin 0176 51438567 muratbelgin@web.de 23.12.18 01.04.19 Erkek 10 - 13 Yatılı

23 R. N. Saar Mannheim Murat Belgin 0176 51438567 muratbelgin@web.de 23.12.18 01.04.19 Kız 10 - 13 Yatılı

24 İsviçre Flumserberg 076 3881299 / 076 5644934 egitim@sig-net.ch
ht_sekreter@sig-net.ch 23.12.18 29.12.18 Erkek 9 - 13 Yatılı

25 İsviçre Weggis 076 3221382 / 055 6101382 egitim@sig-net.ch
ht_sekreter@sig-net.ch 23.12.18 29.12.18 Kız 9 - 13 Yatılı

26 Belçika İbn-i Sina Abdullah Kükner 0032 483128156 kurs.kayitlari@hotmail.com 23.12.18 03.01.19 Kız 10 yaş 
üzeri Yatılı

27 K. Hollanda İskender Paşa / Rot-
terdam İsa Kandemir 0031 654675867 22.12.18 03.01.19 Erkek 12 - 16 Yatılı

28 G. Hollanda İskender Paşa / Rot-
terdam İsa Kandemir 0031 654675867 22.12.18 03.01.19 Erkek 12 - 16 Yatılı

29 Lyon Mehmet Şimşek 0033 678341524 simsek@free.fr 23.12.18 04.01.18 Kız 9 - 16 Yatılı

30 Lyon Mehmet Şimşek 0033 678341524 simsek@free.fr 23.12.18 04.01.18 Erkek 9 - 16 Yatılı

31 D. Fransa Haguneau Mikail Akbulut 0033 658329676 mikail.akbulut@col-eyyubsultan.fr 23.12.18 04.01.18 Kız 9 - 16 Yatılı

32 D. Fransa Parc du Doubs Mikail Akbulut 0033 658329676 mikail.akbulut@col-eyyubsultan.fr 23.12.18 04.01.18 Erkek 9 - 16 Yatılı

33 A- Linz Wels Tuncay Acuma 0043 676585845 tuncay.acuma@gmail.com 22.12.18 30.12.18 Kız 7 - 13 Yatılı

34 A- Linz Wels Tuncay Acuma 0043 676585845 tuncay.acuma@gmail.com 22.12.18 30.12.18 Erkek 7 - 13 Yatılı

35 Alpes Belleydoux Cihat Yılmaz 0033 628190062 cihat@gmx.fr 16.02.19 02.03.19 Kız 9-15 Yatılı

36 Lyon Belleydoux Cihat Yılmaz 0033 628190062 cihat@gmx.fr 16.02.19 02.03.19 Kız 9-15 Yatılı
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