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GENEL MERKEZ

“Meselelerimizi kendimiz 
halledeceğiz!”

KÜLTÜR VE SANAT

Teâvün-i ihsan, 
hazine-i insandır

AİLE

“Utanma Duygusu
Köreltılmemelıdır.”

HASENE 
YEMENLİ MÜLTE-
CİLERE 43 TON 
GIDA YARDIMINDA 
BULUNDUK

s. 21

2019 yılı İnfak Kampanyası başladı. Av-
rupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
EMUG e. V. ile birlikte, ilgili müesseseleri 
işletecek olan kurumların ortaklaşa dü-
zenledikleri İnfak Kampanyası kapsamında 
IGMG Sosyal Hizmetler Başkanlığı da des-
tek amacıyla Bölge Sosyal Hizmetler Baş-
kanlarına geniş bilgilendirmeler yapıyor.

2019 yılı İnfak Kampanyası ile destekle-
necek olan projeler şu şekilde açıklandı:

Almanya’da; Hamburg - Wilhelmsburg 
İslam Akademisi, Köln - Bölge ve Eğitim 
Merkezi, Güney Bavyera - Münih İrfan Yur-
du.

Fransa’da; tamamlandığında Avru-
pa’nın en büyük cami ve külliyesi olacak 
olan Doğu Fransa - Strazburg Eyyüp Sul-
tan Külliyesi, Paris - Bölge ve Eğitim Mer-
kezi, Lyon - Darulerkam Lisesi, Güneybatı 
Fransa - Rennes Anaokulu ve İlkokulu.

Avusturya; Viyana - Hamidiye Hafızlık 
Okulu, Linz - Hallein Hafızlık Yurdu. Da-
nimarka’da Bölge ve Eğitim Merkezi, İn-
giltere’de Londra Eğitim Kurumu, Avust-
ralya’da Brunswick Eğitim Külliyesi.

2012 yılından itibaren tüm Avrupa’da 
başlatılan İnfak Kampanyası çerçevesinde 

Almanya’nın çeşitli bölgelerinde zaman 
zaman evsizlere sıcak çorba ikram eden Ha-
sene derneği bu kış da ikramlarına devam 
ediyor. Bu senenin ilk sıcak çorba ikramı Al-
manya’nın Hamm şehrinde gerçekleştirildi. 
Tren istasyonu önündeki meydanda yapılan 
ikramlar bir hafta boyunca devam etti.

Hamm Eyüp Sultan Camii ve Hasene 
iş birliği ile gerçekleştirilen ikramı cami 
yöneticileri ile gönüllü görevliler yaptılar. 
Hasene’nin sıcak çorba ikramını yapan Ha-
sene mobil aşevini Hamm Belediye Sosyal 
Entegrasyon Daire Başkanı Wolfgang Mül-

İnfak Kampanyası ile 
geleceğe yatırım

Evsizlere soğuk günlerde 
sıcak çorba

Bu seneki İnfak Kampanyası çerçevesinde Avrupa ve Avustralya’da 
hayata geçirilmesi planlanan 12 yeni projenin büyük kısmını okullar 
ve eğitim merkezleri oluşturuyor. 

Hasene International derneği soğuk kış günlerinde evsizlere, 
sokakta yaşayan insanlara sıcak yemek dağıtımında bulunduğu 
çalışmasını bu yıl da sürdürüyor.

İNFAK  KAMPANYASI HASENE

bugüne kadar yaklaşık olarak 47 proje ha-
yata geçirildi. Projelerin önemli bir bölü-
mü bitmiş ve tüm Müslümanların hizme-
tine sunulmuş durumda bulunuyor. Yeni 
kurulacak olan  müesseseler ile bu sayının 
60’ı aşacağı belirtiliyor.

İnfak Kampanyası ile Avrupa’daki Müs-
lümanların cami, okul ve eğitim merkezle-
ri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu kök-
lü müesseselerin el birliği ile oluşturması 
hedefleniyor. 

Ayrıca bu kampanya ile, birbirlerini hiç 
görmeseler de Müslümanlar arasındaki 
gönül bağları kuvvetleniyor. Almanya’daki 
bir Müslüman, mesela İngiltere, Kanada 
ve Fransa’daki müesseselerin kurulmasına 
katkıda bulunurken, Avustralya Müslü-
manları da İsviçre, Almanya, Danimarka, 
Belçika’daki müesseselere katkıda bulunu-
yor. Böylece Müslüman toplum birbirine 
maddi ve manevi destekte bulunuyor, hep 
birlikte gelecek nesillerine yatırım yapıyor. 

Bu nedenle IGMG Sosyal Hizmetler 
Başkanlığı da tüm Müslümanları şubat 
ayının başına kadar sürecek olan İnfak 
Kampanyası’na destek olmaya çağırıyor.   
s. 6-7

ler ile Uyum Meclis Başkanı İsmail Erkul da 
ziyaret etti.

Sıcak çorba ikramı için bir mobil aşevi 
kuruldu. Pişirilen çorbalar sıcak olarak çev-
rede bulunan evsizlere, sokakta yaşayanlara 
dağıtıldı. Sıcak çorba ikramı Almanya’nın 
Hamm şehrinden sonra diğer şehirlerde de 
devam edecek.

Hasene Genel Müdürü Mesud Gülba-
har, Hamm’daki dağıtımı tamamlayan mobil 
aşevinin oradan Recklinghausen şehrine ge-
çeceğini ve ikramların orada devam edeceği-
ni bildirdi.   s.20

• Hadis Günlüğü: Az da olsa devamlı olan makbul s. 12

• Fıkıh Günlüğü: İnfak s. 12

Hayatın içinden

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesinde 
Kur’an ziyafeti
Düsseldorf Bölgesi’nin değerli karilerin katı-
lımıyla düzenlediği Mâide-i Kur’an programı 
gönüllere huzur verdi.

UMRE ORGANİZASYONU

Yıl sonu umresine gençler 
damgasını vurdu
IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirketi yıl sonu 
umre programları çerçevesinde umre yapan 
kafilelerinin dönüşleri başladı.

KUZEY BAVYERA

“Wir sind Heimat – Biz vatanız”
IGMG Kuzey Bavyera Hersbruck Şubesi 
Kadınlar Gençlik Teşkilatı yerel bir banka 
tarafından yapılan proje yarışmasında
birincilik ödülünü kazandı.

 s.15 s.8  s.26SOSYAL HİZMETLER

UKBA hizmet alanlarını 
genişletiyor
Sosyal Hizmetler Birimi uhdesinde Genel 
Merkez’de UKBA Cenaze Hizmetleri Başkan-
ları Toplantısı icra edildi.

 s.9

En güzel hizmetlere infak ile imza atıyoruz  s. 6-7
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Zaman öylesine bir akıcılıkla gidiyor ki, gün-
leri saymaya kalksanız, saymakta zorlanırsınız 
da, bir bakarsınız bir yıl geçip gitmiştir. Şu 
anda Miladî 2019 yılından neredeyse bir haf-
tayı bile geri bırakmış durumdayız. Ama unut-
mayalım, hızlı geçtiğini düşündüğümüz  za-
man bizlere aynı zamanda amel-i sâlih işleme 
imkânı da veriyor. İşte hüsran, bu amel-i sâlihi 
işlemeyince başlayacaktır. Bizim amel-i sâlihi 
işlemeye niyetimiz bile sevap getirecek bir ka-
zançtır. Hatta öyle ki, bu alandaki gayret bile 
yetecektir.  Nitekim Hz. Âişe’den rivayet edil-
diğine göre, Allah’ın Resûlü Efendimiz (s.a.v.) 
şöyle buyurmuşlardır: “Güç yetirebileceğiniz 
amelleri yapmaya gayret ediniz. Allah usan-
maz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin 
en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.” (Ebû 
Dâvûd, Tatavvu’, 27)

Allah rızasını gaye edinen bir teşkilat ola-
rak, zamanı fırsat bilip, İslam ve Müslüman-
lar için  gayrete devam edeceğiz. Yerinip, dö-
vünmek yerine, programlarımızı uygulayıp, 
Müslümanların hayrına yapabileceklerimizi 
yapacağız. Zamanın heba olup gitmesini göz-
lemleme yerine, o zamanı dolu dolu ve verimli 
kullanacağız. Allah bu uğurda çalışan herkesin 
niyetini kabul etsin, muvaffak eylesin. Bu vesi-
le ile 31 Aralık 2018’e kadar süren Genel Mer-
kez üyelik kampanyamıza destek olan kardeş-
lerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bununla 
birlikte gerek Genel Merkezimize gerekse ca-
milerimize üyeliklerin yılın her dönemi arta-
rak devam etmesini de diliyoruz.

Avrupa’daki resmî okullarda İslam din 
dersleri ile ilgili çok çeşitli uygulamalar söz ko-
nusu. Aynı farklılıklar Almanya’da da mevcut. 
Almanya’nın en büyük Müslüman nüfusunun 
bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletindeki 
uygulama Almanya’daki farklı uygulamaların 
bir örneği. Din dersleri, ilgili cemaatin katılı-
mı ile verilebilecek iken, Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti kendi modelini geliştirip bir danışma 
kurulunu bunu havale etmiş durumda. İslami 
cemaatler, bu derslere hak ettikleri kadar mü-
dahil değil. İşte bu yolda yapılan hukukî mü-
cadelede bizim teşkilatımızın da üye olduğu 
Almanya İslam Konseyi  Federal İdare Mahke-
mesi tarafından haklı bulundu.  Ancak bizim 
asıl beklentimiz Eyalet hükûmetlerinin, hu-
kuki sürece yer bırakmadan, böylesine önemli 
bir anayasal hakkı kullanmaları hususunda 
İslami cemaatlerle bir araya gelerek ortak bir 
karara varmalarıdır. Hükûmetler, hukuki ku-
rumları meşgul etmeden meseleyi Müslüman-
larla çözüme kavuşturma imkânına sahip. Bi-
linmelidir ki, anayasaya göre yanlış bir karar 
şimdi önemsenmese de, ilerleyen dönemlerde 
büyük hukuki problemlerin meydana gelme-
sine yol açabilir. 
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“Saldırılarda sessiz kalınması artışa sebep oluyor.”
Almanya’da geçen yılın ilk dokuz ayında Müslümanlara ve camilere karşı 578 saldırı yapıldığı tespit edildi.

ALMANYA

Almanya’da Müslümanlara karşı yapı-
lan saldırılarla ilgili bilgileri veren Federal 
İçişleri Bakanlığı, saldırı sayısını 578 olarak 
bildirirken, bu saldırılarda 40 kişinin ya-
ralandığını belirtti. Bakanlık açıklamasına 
göre geçen yılın ilk üç ayında Müslümanlara 
karşı 190 saldırı gerçekleşmiş bulunuyor. 

Medyada yer alan bilgilere göre, İçişleri 
Bakanlığı Müslümanlara karşı yapılan sal-
dırılarla ilgili bilgileri, Sol Parti’nin Federal 
Meclis’te verdiği bir soru önergesi üzerine 
açıkladı. Önergeye verilen cevapta, çoğun-
luğunun aşırı sağcılar tarafından düzen-
lediği bilinen saldırılarda, bir önceki yılık 
Ocak-Eylül ayları döneminde ise 780 saldırı 

oldu. Bu saldırılarda 27 kişinin yaralandığı 
bildirildi. Açıklamada, Müslümanlara karşı 
işlenen suçların çoğunun hakaret ve taciz 
suçları olduğu, camilere yönelik suçların da 
mala zarar verme amaçlı işlendiği belirtildi. 

Sol Parti İçişleri Sözcüsü Ulla Jelpke, 
saldırıların artmasından endişe ettiklerini 
açıkladı. Jelpke, Müslümanların aşağılanıp 
dışlandığını ve Almanya’nın bir parçası ol-
madıklarının gösterilmeye çalışıldığını ifade 
etti.

“Sessiz kalma” çağrısı

Yakılıp yıkılan camiler, İslam karşıtı 

yazılar, haksızlığa uğrayan Müslümanlar. 
Şiddetin ve İslamofobi’nin her geçen gün 
arttığı Avrupada “sessiz kalma” çağrısı İs-
lam Konseyi Başkanı Burhan Kesici’den 
geldi. Avrupa’da yaşanan İslam karşıtı 
gösterilere karşı Müslümanların yeteri 
kadar sesi çıkmadığına dikkat çeken Ke-
sici; böyle bir dönemde yapılan saldırılar-
dan şikâyette bulunulmamasından dolayı 
her geçen gün saldırı sayısının arttığını 
belirtti. Çoğunluğu aşırı sağcılar tara-
fından gerçekleştirilen İslam karşıtı gös-
terilerin Almanya İslam Konferansı’nda 
ele alınması gerektiğini ifade eden Kesi-
ci; saldırıların gündeme gelmemesinden 
duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Alman

Hükuûmeti’ne İslam düşmanlığı ko-
nusunu ele alması için çağrıda bulunan 
Kesici; Müslümanların da diğer insanlar 
gibi dinlerini özgürce yaşabilmesi için 
hükûmetin harekete geçmesi gerektiğine 
vurgu yaptı.

Bielefeld

Öte yandan 16 Aralık’ta DİTİB Biele-
feld Camii’ne yeni bir saldırı gerçekleş-

tirildi. Duvarlara PKK ve YPG yazısı ile 
zarar verilen saldırıda, Bielefeld Camii 
suç duyurusunda bulundu. Bielefeld po-
lisinin verdiği bilgiye göre olay kayıt al-
tına alındı fakat suçlunun kimliği henüz 
belirlenmedi.

Ulm

 2018’in mart ayında molotof kokteyli 
ile Ulm kentinde bulunan İslam Toplumu 
Millî Görüş’e bağlı  camiye saldıran zanlılar 
13 Aralık’ta hakim karşısına çıktı. Mahke-
demede zanlıların birinin talimat verdiği, 
diğer iki failin ise gece 3 sularında saldırıyı 
düzenlediği öğrenildi. Çıkan yangın çevre 
sakinlerinin itfaiyeye haber etmesi sonu-
cunda söndürülmüştü. Olay yerinde 8 ki-
şinin bulunduğunu bilen zanlıların, saatler 
öncesi Ulm istasyonunda grup hâlinde tren 
raylarının üzerinde protesto yaparak, hızlı 
treni engelledikleri de ortaya çıktı. Zanlılar 
Türkiye’nin Afrin hareketına karşılık Türk 
bayrağı bulunan camiye saldırdıklarını 
belirttiler. Kundaklama ve cinayete teşeb-
büsten dolayı yargılanacak olan zanlıların 
18 yaşlarında oldukları için, dava sürecine 
gençlik mahkemesi bakacağı belirtildi.

Danıştaydan güzel haber
Danıştay kararı ile, Almanya İslam Konseyi ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin dinî cemaat olarak kabul edilmesinin önü açıldı.

ALMANYA

Federal Almanya Danıştayı (Federal İda-
re Mahkemesi), Kuzey Ren Vestfalya Eyale-
ti Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Almanya 
İslam Konseyi ve Almanya Müslümanları 
Merkez Konseyi’nin anayasal şartları hâiz 
dinî cemaat olamayacakları yönünde 2017 
yılında aldığı kararını bozdu. 

Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi daha 
önce her iki kuruluşun da dinî cemaat ol-
madıkları yönünde karar almış ve bu kararın 
temyiz yolunu kapatmıştı. İslami kuruluş-
lar, Eyalet Yüksek İdare Mahkemesinin tem-
yiz yolunu kapatmasına Danıştay nezdinde 
itiraz etmişti. Danıştay, temyiz yolunu açtı-
ğı gibi, Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi’nin, 
2015 yılında Federal İdare Mahkemesinin 

çizdiği çerçeveyi daraltarak yorumladığı ge-
rekçesi ile eyalet mahkemesinin kararını da 
bozdu ve davanın yeniden görüşülmesini 
istedi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan 
Kesici kararı tebrik etti ve, eyalet hükûmeti-
nin İslam din dersleri konusundaki engelle-
yici tutumundan vaz geçmesini istedi. Kesici 
yaptığı basın açıklamasında, resmî okullar-
daki İslam din derslerinin İslami cemaatler 
tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı 
ve hem siyasetin hem de eyalet hükûme-
tinin anayasal ve yüksek yargı kararlarına 
göre davranmalarını istedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Yüksek İdare 
Mahkemesi, eyaletteki resmî okullarda din 

dersleri verebilme yetkisi isteyen Almanya 
İslam Konseyi ve Almanya Müslümanları 
Merkez Konseyi’nin dinî cemaat olamaya-
cakları ve bu kararın temyiz edilemeyeceği 
yönünde karar almıştı. Buna rağmen Fede-
ral İdare Mahkemesi nezdinde temyiz hakkı 
isteyen Almanya İslam Konseyi ve Almanya 
Müslümanları Merkez Konseyinin bu istek-
leri Federal İdare Mahkemesi tarafından ka-
bul edildiği gibi, Eyalet Yüksek İdare Mahke-
mesi’nin kararı da bozuldu.

Almanya İslam Konseyi üyesi olan İslam 
Toplumu Millî Görüş Genel Sekreteri Bekir 
Altaş da kararı olumlu bir gelişme olarak yo-
rumladı. Altaş, İslami cemaatlerin dinî bir 
cemaat olarak kabul edilmesinin ve bu şekil-

de tanınmasının yargı kararları ile değil de 
karşılıklı diyalog ve müzakere yoluyla olma-
sını tercih ettiklerini bildirdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İdare Mah-
kemesi, Almanya İslam Konseyi ve Alman-
ya Müslümanları Merkez Konseyi’nin dinî 
cemaat olabilmesi için dinî konularda yet-
kili merkezi otoritelerinin olmadığını, do-
layısıyla anayasal şartları hâiz dinî cemaat 
olamayacaklarına hükmetmişti. Federal 
İdare Mahkemesi son kararıyla, böyle bir 
dinî otoritenin varlığının, cemaatlerin ilgili 
dinî otoritenin kararlarını dikkate almasıy-
la yeterli olacağını, bu yüzden, konunun bu 
yönünün de göz önünde bulundurularak, 
davanın yeniden görülmesini istedi.

İslam din dersinde yeni dönem
Baden-Württemberg eyaleti, İslam din dersleri için 2006/2007 öğretim yılından beri uyguladığı modelden vaz geçiyor. Model bu sene sona erecek. 

ALMANYA

Baden-Württemberg eyaletinde İslam 
din dersleri için 2006 yılından itibaren şim-
diye kadar uygulanan model sona erdirile-
cek.Eyalette hâlihazırda 93 okulda 6 bin 100 
öğrenci İslam din dersleri alıyor. Dersler bu 
zamana kadar aralarında Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkez-
leri BW Ulusal Birliği (LVIKZ), Baden-Würt-
temberg İslam Cemaati (IGBW) ve Boş-
naklar İslam Topluluğu (IGBD) ile işbirliği 
ile veriliyordu. Ancak eyalet hükûmeti, bu 
dersleri “Sünni Okul Konseyi” adlı devletin 
desteklediği bir vakıf aracılığı ile vermeyi 
planlıyor.

İslam din dersleri, 2006 yılında başla-
yan uygulama  ile yeni eğitim ve öğretim 
döneminde müfredat kapsamında düzenli 
bir ders olarak okullarda yerini alacaktı. 

Fakat eyalet hükûmeti bu uygulamadan 
vazgeçerek, İslam din derslerini yeniden 
düzenlemek istiyor. Eyalet Başbakanı Win-
fried Kretschmann (Yeşilliler Partisi) İslam 
din derslerini “Sünni Okul Konseyi” adı-
nı verdiği bir vakıfla yürütmeyi planlıyor. 
Konseyin kurulması için Baden-Württem-
berg eyalet yönetimi İslami kuruluşlar ile 
temel ilkeler üzerine bir anlaşma yapacak. 
Yeni oluşacak olan vakfın yönetim kurulu-
na dinî cemaatlerin temsilcilerinin yanı sıra 
oylama ile seçilecek uzmanlar ve hükûmet 
temsilcileri de dahil olacak. Eyalet yöneti-
minin anlaşma taslağı ve kuruluş tüzüğünü 
devlet kurumlarına sunduğu söyleniyor.

İslami cemaatler ise taslağı şüphe ve 
endişe ile değerlendiriyor. İslami cema-
atler, kendilerinin yeterince dikkate alın-

madığını, tüzüğün özerklik, yani kendi 
kendini yönetme hakkını soyutlayıp, saf 
dışı bıraktığını ve bu durumun eyalet yö-
netiminin tarafsızlığı ile çeliştiğini düşü-
nüyorlar. Almanya’da din dersleri ilgili dinî 
cemaatin sorumluluğunda veriliyor. Din 
derslerinde işlenecek konuları ve mahiye-
tini devlet kararlaştırmadığı için İslam din 
derslerini düzenleme ve uygulamasının da 
devlet ve İslami cemaatler işbirliğinde bu-
lunması gerekiyor. Burada devletin görevi, 
dersin uygulamaya girmesi, öğretmenlerin 
atanması (İslami dinî cemaatlerin de ortak 
kararlarıyla) ve maliyetlerin karşılanmasını 
sağlamak olarak tanımlanıyor. Fakat İslam 
din dersleri konusunda eyalet hükûmetleri 
farklı bir uygulamayı kabul ettirmek isti-
yor. İslami cemaatler, İslam din dersleri-

nin düzenli bir ders olabilmesi için önce-
likli olarak dersin finansmanı konusunun 
netleştirilmesini istiyorlar. Bu amaçla Ba-
den-Württemberg Eğitim Bakanlığı’na ya-
pılan dilekçeye henüz cevap verilmedi. 

İslami cemaatler eyalet yönetiminin 
kontrolü altında geçici bir sünnî vakfa 
şüphe ve endişe ile yaklaşıyorlar. Mevcut 
hâliyle onaylanması durumunda İslami ce-
maatler kendi kararlarını alma konusunda 
çok kısıtlanmış olacak. Vakfın bu şekliyle 
kurulmuş olması durumunda Eyalet hükû-
meti, İslami cemaatlerin İslam din dersle-
rini verebilecek şartlara sahip olmadıkları-
nı teyit etmiş olacak. Bu durumda, İslam 
din derslerinin eyalet okullarında müfre-
data dahil düzenli bir ders olarak verilmesi 
zorlaşacak. 



camia | 4 Ocak 2019 Gündemden 5|

20 ARALIK 21 ARALIK

Tübingen Belediyesi’nin Yeşiller Par-
tili Başkanı Boris Palmer Müşlüman 
kız öğrencilerin başörtüsü özgürlü-
ğünü kısıtlayarak, özgürlük istedi. . 
Genç kızların başörtüsünü ebeveyn-
lerinin kararlarıyla taktığını belirten 
Palmer bu kararın çocukların ken-
dilerine bırakılmasını istedi. Palmer, 
bu meselenin en azından reşit olana 
kadar okulda başörtüsüz bulunarak 
başarılabileceğini iddia etti. Palmer 
“Kızların başörtüsü takmamaları hâ-
linde Tanrı tarafından cezalandırıl-
mayacaklarını öğrenmeleri gerek.” 
diyerek dinî bir konuda hüküm de 
verdi. Daha sonra da, Müslüman 
kız öğrencilerin başörtüsüz olmanın 
hiçbir yanının iffetsizlik olmadığını 
ve erkeklerin kendilerini cinsel obje 
olarak sınıflandırmadığını öğren-
meleri gerektiğini söyledi.  İslami 
dernek temsilcileri ise Palmer’e,  
başörtüsünün dinlerinin bir parçası 
olduğu için bir anlamda bir özgüven 
göstergesi olduğu cevabını verirken 
eğitim kurumları veya diğer kamusal 
alanlarda başörtüsüne yasak geti-
rilmesi veya müsaade edilmesi gibi 
herhangi bir kurallaştırmaya karşı 
olduklarını belirtti.  

Fransa’nın Reimse şehrinde Müs-
lüman bir otobüs şöförü hakkında, 
yolcuları indirdikten sonra mola es-
nasında namaz kıldığı gerekçesiy-
le disiplin soruşturması başlatıldı. 
Son durağa gelen şöför yolcuları 
indirdikten sonra otobüsün ışıklarını 
söndürüp içeride namaz kıldı. Bunu 
tespit eden diğer çalışanlar Müslü-
man şöförü şikâyet etti. Araştırma 
sonrasında şöföre disiplin cezası 
verilebileceği belirtildi. Şirket yöne-
timi yaptığı açıklamada, şikâyette 
bulunun diğer çalışanlara teşekkür 
ettikten sonra olayı ciddiyetle ince-
lediğini duyururken, şikâyet sonrası 
olayın doğruluğunun anlaşılması 
için Müslüman şöförün ifadesinin de 
alındığını bildirdi. Otobüs işletmecisi 
Transdev’in iş sözleşmesinde, tüm 
çalışanların inançlarını gösterme-
mekle yükümlü olduklarının yer al-
dığı aktarılırken şirket yönetiminden 
yapılan yazılı açıklamada çalışanların 
mola zamanına denk gelse bile iş ye-
rinde ibadet etmelerinin yasak oldu-
ğuna dikkat çekildi. 

20 ARALIK

Danimarka, mültecilerin hareket im-
kânlarını kıstlayan yeni bir yasa tasa-
rısını gündeme aldı. Buna göre mül-
teciler bir adaya hapsedilecek. 2019 
yılı bütçe görüşmelerinde suç işleyen 
ve Danimarka’dan geri gönderilmeyi 
bekleyen mültecilere 7 hektarlık ala-
na sahip Lindholm Adası’nda özel bir 
geri gönderme merkezi kurulacağına 
dair karar çıktı. Adaya ulaşım, düzenli 
vapur seferleriyle sağlanacak. Ülkede 

büyük tartışmalara yol açan ve insan 
hakları teşkilatları tarafından ağır eleş-
tirilere maruz kalan tasarı Danimarka 
Parlamentosunda oylandı ve hükûmeti 
oluşturan Liberal İttifak ile Muhafaza-
kar Parti ve hükûmeti dışarıdan des-
tekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka 
Halk Partisi’nin oylarıyla kabul edildi. 
Kabul edilen yeni yasa tasarısı ile geri 
gönderme merkezi 2021 yılından iti-
baren hizmete girecek. 

Anayasa Mahkemesi: “Kesin delil olmadan 
Türkler vatandaşlıktan çıkarılamaz!”
Avusturya Anayasa Mahkemesi, gizli çifte vatandaşlık iddiaları üzerine Avusturya vatandaşlığını kaybeden veya kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan Türkleri rahatlattı. 

AVUSTURYA

Avusturya’da “Liste Krizi” olarak tabir 
edilen gelişmeler sonucu yargıya yansıyan 
mevzuda Anayasa Mahkemesi, idarenin 
sunduğu ve çifte vatandaşlık listesi denilen 
listenin, resmî belge olmama ihtimalinin de 
bulunduğunu çünkü bu listenin çifte vatan-
daşlığı gösteren bir liste olmadığı ve başka-
ları tarafından istenildiği gibi değiştirilebile-
cek bir özellikte bulunduğunu ifade etti. Bu 
şekildeki bir belgeye dayanarak vatandaşlık 
yasasının ihlal edildiğinin iddia edilemeye-
ceğini ifade eden Anayasa Mahkemesi, söz 
konusu listenin Vatandaşlık Hukuku’nun 
27. maddesini işletmek için yeterli bir daya-
nak teşkil etmeyeceğini hükme bağladı.

Ancak bu karar sonrasında Avusturya’da 
Türk vatandaşları için çifte vatandaşlığın 
mümkün olabildiğini iddia edenlere karşı 
uyarılar da bulunuluyor. Bu kararın, 2017 
yılındaki Türkiye’de yapılan anayasa refe-
randumunda oy kullandıkları iddia edilen 
Avusturya vatandaşlarını gösteren liste 
ile alakalı olduğunu, söz konusu belgenin 
resmî bir belge olma durumunda Avusturya 
vatandaşlığının yine tehlikeye girebileceğini 
belirtiyorlar.

“İllegal Vatandaşlık”

Avusturya kamuoyu, yasal olarak çif-
te vatandaş olamadıkları hâlde, Avusturya 
makamlarının bilgi ve izni dışında çifte va-
tandaşlık sahibi olan yurttaşlar için “İllegal 
Vatandaşlık” tabirini kullanıyor. Avusturya 
Anayasa Mahkemesinin kararı ülkede yaşa-
yan ve listede adı bulunan 10 binlerce Tür-
kiye asıllı Avusturyalıyı ilgilendiriyor.  Zira 
2017 Nisan ayından sonra, Avusturya’da 10 
binlerce Türkiye asıllının, yasal olmayan bir 
şekilde çifte vatandaşlık sahibi olduğu iddia 
edilmiş bu iddia da bir liste ile belgelenmeye 
çalışılmıştı.

Söz konusu iddialar üzerine Avustur-
ya’daki çeşitli idari birimler yasal olmayan bir 
şekilde çifte vatandaş oldukları iddiasıyla 85 
Türkiye asıllı Avusturyalının vatandaşlığını 
iptal etmiş, 100 kadarının vatandaşlığını da 
hukukî sonuçları olmayacak şekilde askıya 
almıştı.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, kaynağı 
belli olmayan ve seçmen listesi denilen 100 
bin kişilik listenin, vatandaşlıktan çıkarılma 
sebebi sayılabilecek bir belge olamayacağı-

na hükmetti. İstenildiği şekilde değiştirile-
bilme özelliği taşıyan ve seçmen listesi olup 
olmadığı ispatlanamayan bir belgeye dayana-
rak, vatandaşlığın yasa dışı ilan edilmesinin 
mümkün olmadığına hükmeden Anayasa 
Mahkemesi bu kararıyla ayrıca, özgünlüğü 
kanıtlanmamış bir belgeye dayanarak kişilere 
suçsuz olduklarını ispatlama yükümlülüğü 
dayatılamayacağını gündeme getirdi.

Anayasa Mahkemesi bu kararını, Türkiye 
seçmen listesi denilen listede adı geçen ve 
Avusturya vatandaşlığı iptal edilen bir Türki-
ye asıllı Avusturyalının, kendisinin Türk va-
tandaşı olmadığını ispat etmesinin istenmesi 
üzerine açtığı dava sonucunda aldı. Davanın 
avukatı Kazım Yılmaz, kesinliği tespit edile-
meyen bir belgeye göre vatandaşlık iptaline 
izin verilmiş olsaydı, bu kararla sadece Türki-
ye asıllı Avusturyalıların değil tüm Avustur-
ya’nın zarar görebileceğini belirtti.

“Liste Krizi” nedir?

2017 Nisan ayında Türkiye’de yapılan 
Anayasa referandumuna katılarak Avustur-
ya’da oy veren Türk vatandaşları arasında, 

referandumda evet oyu kullananların oranı-
nın yüzde 72 gibi yüksek bir oranda çıkması 
Avusturya’da büyük tepki almıştı. Bu yüksek 
oran, Türklerin entegre olmadığı, Avusturya 
toplumuna uyum gösteremediği yolundaki 
iddiaların ispatı olarak değerlendirilmişti. 

Ülkedeki etkin aşırı sağcı Özgürlük Par-
tisi (FPÖ), 100 bin kişinin ismi bulunan bir 
listeyi, içlerinde gizli, (illegal) çifte vatandaş 
Avusturyalıların da bulunduğu ve gereğinin 
yapılması için Avusturya İçişleri Bakanlı-
ğı’na teslim etmişti. İddiaya göre bu listede 
yer alan 29 bin kişi Avusturya vatandaşı ol-
duğu hâlde Türkiye’deki seçimlerde oy kul-
lanma hakkına dolayısı ile çifte vatandaşlığa 
sahip bulunuyordu.

Yargıya taşınan gelişmeler üzerine, Eya-
let İdare Mahkemesi ile Yüksek İdare Mah-
kemesi, bu kişilerin Avusturya vatandaşlık-
larının iptal edilmemesi için kendilerinin 
Türk vatandaşı olmadığını ispat eden bel-
geleri mahkeme sunmasını istemiş, böyle 
bir belge getiremeyen mağdurların da va-
tandaşlıklarının mahkemeyle yeteri kadar iş 
birliği yapmadıkları gerekçesiyle iptal edil-
mesini onamıştı.
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İnfak kampanyası ile Avrupa’da Müslümanların 
kurumsallaşmasına yönelik, okul ve eğitim mer-
kezleri gibi çok önemli projeler gerçekleştiriliyor.

İNFAK  KAMPANYASI

Her yıl çok sayıda kalıcı hizmete imza 
atılan bir çalışma olan İnfak Kampanya-
sı 2019 yılı için başlatıldı. Almanya’da 3, 
Fransa’da 4, Avusturya’da 2, Avustralya, 
İngiltere ve Danimarka’da da birer mü-
essesenin kurulması için düzenlenen bu 
seneki kampanya, şubat ayında sona ere-
cek.

Almanya’dan EMUG e. V. - Avrupa 
Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği koor-
dinatörlüğünde düzenlenen 2019 İnfak 
Kampanyası’na Fransa’dan UECM- Avru-
pa Camileri Kurma ve Yaşatma Derneği 
ile UEPM- Avrupa Müslüman Özel Eği-
tim Birliği, İngiltere’den LICARS - İsla-
mi Kültür ve Yaşatma Derneği, Avust-
ralya’dan ICMG - İslam Toplumu Millî 
Görüş ve Danimarka’dan DIKEV-Dani-
marka İslam Kültür ve Eğitim Merkezi 
katılıyor.

İnfak Kampanyası kapsamında 
imam-hatip liseleri, Kur’an kursları, ha-
fızlık kursları, kolejler, enstitüler, öğ-
renci yurt veya öğrenci evleri, çocuk ba-
rınma yurtları, yatılı yurt hizmeti veren 
eğitim merkezleri, bakımevleri, çocuk ve 
gençlik evleri, ilahiyat meslek okulları, 
yaşlılar yurdu ve rehabilitasyon merkez-
leri ile anaokullarına destek veriliyor. Bu 
müesseseler, Müslüman toplumun ihti-
yaçlarına göre daha da çeşitlendirilecek.

Kampanya ile ilgili konuşan İslam 
Toplumu Millî Görüş Sosyal Hizmetler 
Başkanı Mustafa Uyanık bu zamana ka-
dar yapılan kampanyalarla çok önemli 
müesseselere imza atıldığını ve her sene 
yeni müesseselerin Müslümanların hiz-
metine sunulduğunu söyledi. Uyanık, 
“İnfak Kampanyası, Müslümanlar olarak 
kendi kurumlarımızı kendimizin kurma-
sının daha verimli olduğunu gösteren 
önemli bir dayanışma gösterisidir.” dedi. 
IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da, 
daha önceki Sosyal Hizmetler Başkanla-
rı Toplantısı’nda yaptığı bir konuşmada, 
infakı müminliğimizin, zekâtı da zen-
ginliğimizin gereği olarak yorumlamıştı.

İnfak Kampanyası: Kalıcı hizmet-
lerin kaynağı

Avrupa’daki mevcut müesseseler 
Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek durumda değildir. Özellikle, İslami 
eğitim, İslami kimliği koruma ve geliş-
tirme alanlarında önemli rol oynayacak 
olan müesseseler yetersiz durumdadır. 
Bu ihtiyaçları çok iyi bilen ve emin bir 

şekilde karşılanmasını planlayan EMUG,  
Avrupa’daki Müslüman nesillerin gelece-
ğini dayandıracakları kalıcı müesseseleri 
kurmak için İnfak Kampanyası düzenli-
yor. Bu müesseseler, aynı zamanda mev-
cut Müslümanların gelecek Müslüman 
nesillere bırakacağı en değerli miraslar 
olacaktır. Bu doğrultuda, “İnfak Kam-
panyası” adı altında yürütülen kampan-
ya ile, camiler, anaokulları, imam hatip 
liseleri, enstitüler, kolejler, Kur’an kurs-
ları ve öğrenci yurtları tüm Müslüman-
ların hizmetine sunulmaktadır. 

Müslümanların ihtiyaçlarına göre, 
ilerideki dönemde üniversite ve araştır-
ma merkezlerinin de kurulması günde-
me gelecek. Bunun ilk adımları atılmış-
tır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan her alanda bir 
kamu hizmeti verecek olan kuruluşların 
oluşturulması da planlanacaktır. Böyle-
ce İnfak Kampanyası sadece belirli bir 
alanda hizmet verecek olan müessese-
lerin kurulması için değil aynı zamanda 
ihtiyaç durumuna göre farklı alanlardaki 
projelerin gerçekleştirilmesi için yürü-

tülecektir.
Şu anda öncelik, eğitim merkezleri ve 

okullarda bulunmaktadır. Çünkü yapılan 
analizler, özellikle göçmen kökenli ço-
cukların ve gençlerinin eğitim bakımın-
dan arzu edilen konumda olmadıklarını 
ortaya koymaktadır. Verilecek infaklarla 
desteklenecek olan kurumlar sayesinde 
kuşaklarımızın bilinçli meslek veya üni-
versite seçimine katkı sağlanacaktır. Bu 
müesseseler ile parçası olduğumuz ülke-
lerin eğitim imkânlarından istifade et-
mek suretiyle eğitimde daha yüksek bir 
seviye elde edilecek, yaşadığımız ülkeye 
de katkı sağlanacaktır.

İnfak kampanyaları ile eğitim ça-
lışmalarının kurumsallaşması 

Kurumsallaşmak her yönüyle, ka-
liteyi artırmaktadır. Her şeyden önce 
planlamalar yapılmakta, eğitimciler ve 
eğitimcilerin yürüteceği müfredat tes-
pit edilerek, yeni göreve gelecek olan 
eğitmenlere aktarılmaktadır. Son dö-

“İnfak müminliğimizin, 
zekât zenginliğimizin 
gereğidir.

nemlerde Müslüman toplumun eğitim 
hizmetlerine daha çok ihtiyacı oluşmak-
tadır. Eğitim, kaliteli bireylerden kali-
teli topluma geçebilmek için önemli bir 
rol oynamaktadır. Eğitim de en düzgün 
bir şekilde kurumsallaşma ile mümkün 
olabilmektedir. Dolayısıyla, geleceği şe-
killendirmek için, kurumsallaşmış bir 
eğitim çalışmasının bulunması ve des-
teklenmesi gerekmektedir.

Hayal kurduk ve bu hayalin ger-
çekleştiğini görüyoruz 

İnfak Kampanyası organizeli bir şe-
kilde 2012 yılında hayata geçirildi. İnfak 
Kampanyası kapsamında 2012 yılından 
bu yana 47 projeye destek olundu. Bu 
sene de 12 yeni projeye destek olunacak-
tır. İnfak Kampanyası ile Müslümanların 
ihtiyaç duyduğu önemli bir boşluğu ha-
yırseverlerin büyük bir desteği ile dol-
durduk. İnfak Kampanyası ile Avrupa’ya 
göç eden ilk neslin hayallerini de gerçek-
leştirmiş olduk. Yani, hayal kurduk, bu 
hayalimiz İnfak Kampanyası ile gerçek-
leşiyor.

İnfak en iyi yatırımdır

Ferasetle görmek gerekir ki: Bu asırda 
ve her çağda nesillere yatırım yapmak, 
yatırımların en iyisi ve en değerlisidir. 
Çünkü, bu kampanya ile yapılan yatı-
rım doğrudan insana yapılan yatırımdır. 
Özellikle de bulunduğumuz ülkelerde 
infakı bilhassa nesillerin yetiştirilmesi-
ne, eğitim öğretime harcamak, bu mü-
esseseler için sarf etmek, gelecek için 
nesillerimize yapacağımız en iyi yatırım 
olacaktır.

İnfak için belirli bir miktar var 
mıdır?

Allah için infakta bulunma lezzeti-
ni sadece mülk sahipleri değil, Malîk-ül 
Mülk (mülkün sahibi) olan Allah’a iman 
eden her Müslüman tadabilir. Sadaka ve 
infak, var olanı vermekten başlar. Buna 
göre, yarım hurmayı vermek dahi bir in-
fak olup, kulu cehennem ateşinden mu-
hafaza eder. Dolayısıyla genç veya yetiş-
kin, erkek veya kadın her mümin infak 
edecek kadar zengindir. Unutmayalım ki; 
‘’Hayırdan ne infak ederseniz, karşılığı 
size tam olarak verilir ve asla haksızlığıa 
uğratılmazsınız.’’ (Bakara sûresi, 2:272)

“İnfak Kampanyası, Müslümanlar 
olarak kendi kurumlarımızı kendi-

mizin kurmasının daha verimli 
olduğunu gösteren önemli bir 

dayanışma gösterisidir.”
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2019 YILI İNFAK 
Kampanyası’nda Destek Verilecek Müesseseler*

Hamburg-Wilhelmsburg İslam Akademisi
7’den 70’e tüm Müslümanların hizmetinde olacak bu 

akademi 3600 m2 arsa üzerine kurulacaktır. Toplam 17 
sınıf tan müteşekkil olacak olan akademinin öğrenci kapa-

sitesi ise 600 kişi olarak planlanmıştır. Hamburg-Wilhelms-
burg İslam Akademisi’nin toplam bütçesi, ortalama 4 milyon 
140 bin avro olarak tespit edilmiştir.

Güney Bavyera  Münih İrfan Yurdu
Münih Üniversitelerinde okuyacak olan üniversite talebeleri-

nin, İslami kimlik ve şuur ile üniversitelere devam edebilme-
leri için kurulacak olan Münih İrfan Yurdu, toplam 3.000m2 
arsa üzerine 2.300 m2 kullanım alanlı olarak projelendi-

rildi. 250 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca 13 ders 
ve mütalaa sınıfı bulunacaktır. Projenin bütçesi ortalama 5 
milyon avro’dur.

Köln Bölge ve Eğitim Merkezi
Köln Bölgemizin hizmetlerini yürütecek olan bu proje içeri-

sinde ayrıca bir Eğitim Merkezi de bulunmaktadır. 1.751 m2  
arsa üzerine kurulu olan bu merkezde kullanılacak olan 

alan ise 1.247 m2’dir. Eğitim Merkezi 15 sınıftan oluşacak 
ve toplamda 600 öğrenci kapasitesi bulunacaktır. Projenin 

toplam bütçesi: 2 milyon 200 bin Avro olarak tespit edilmiştir.

Danimarka Bölge ve Eğitim Merkezi
Danimarka Bölge ve Eğitim Merkezi hem Bölg hizmetlerini 

yürütecek hem de genç nesillerimizin eğitiminde kullanılacaktır.  
Bu projede de ayrıca bir Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 

Toplam 4.000 m2 arsa üzerine kurulu olan bu merkezde 
2.696 m2 kullanım alanı olacaktır. Eğitim Merkezinde 16 sınıf 

bulunacaktır. Projenin toplam bütçesi ortalama 
2 milyon 400 bin avro olarak tespit edilmiştir. Strazburg Eyyüp Sultan Camii ve Külliyesi

Bir cami etrafında kurulacak olan Strazburg Eyyüp Sultan 
Camii ve Külliyesi alanında Avrupa’nın en büyük müessesesi 

olacaktır. Caminin cemaat kapasitesi 5000 olarak tespit 
edilmiştir. Eğitim Merkezinde eğitim alacak olan öğrenci 

kapasitesi ise 700 kişidir. Cami 15.500  m2 alana kurulacaktır 
ve kullanım alanı da 5.500 m2 olacaktır. Projenin toplam 
bütçesi ortalama 38 milyon avro olarak tespit edilmiştir.Paris Bölge ve Eğitim Merkezi

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresinde hizmet veren Paris 
Bölgemizin hizmetlerini yürütecek olan bu projede de ayrıca bir 

Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 873 m2 arsa üzerine kurulu 
olan bu merkezde kullanılacak olan alan ise 300 m2’dir. 

Eğitim Merkezi toplam 11 sınıftan oluşacak ve 
toplamda 150 öğrenciye eğitim verecektir. Projenin toplam 

bütçesi ortalama 750 bin avro olarak tespit edilmiştir. Güneybatı Fransa - Rennes Anaokulu ve İlkokulu
Güneybatı Fransa Bölgemizin eğitim alanındaki 

hizmetlerinden bir tanesi olacak olan Rennes eğitim proje-
sinde hem bir anaokulu hem de ilkokul yer almaktadır. 250 
m2 alana kurulacak olan bu eğitim projesinde 200 öğrenci 

eğitim görecektir. Projenin toplam bütçesi ortalama 1 milyon 
avro olarak tespit edilmiştir.

Lyon – Darulerkam Lisesi
Fransa’nın Lyon kentinde örnek Müslüman nesillerin 

yetiştirilmesi için kurulacak olan Darulerkam Lisesi, 
2.600m2’lik bir alana inşa edilecek. Toplamda 14 sınıf  
olacak ve öğrenci kapasitesi de 400 kişi olacak. Proje-

nin toplam bütçesi ortalama 4 milyon avro olarak tesbit 
edilmiştir.

İngiltere Londra Eğitim Merkezi
Britanya Krallığı’nın başkentinde faziletli ve erdemli bir 

Müslüman toplumun yetiştirilmesi için kurulacak olan Londra 
Eğitim Merkezi 600 m2’lik bir arsa üzerinde 2.250 m2’lik 

kullanım alanına sahip olacaktır. Bu merkezde 130 ögrenci 6 
sınıfta eğitim görecektir. Projenin toplam bütçesi 

ortalama 3 milyon avro olarak tespit edilmiştir.

Avustralya Brunswick Eğitim Külliyesi
Avustralya’nın Melbourne kentinin bir ilçesinde kurulacak olan 
Brunswick Eğitim Külliyesi, projelerden birisidir. Avrupa’dan 
binlerce km uzaklıkta da olsa, Avrupalı Müslümanların bir 

sadaka-i cariyesi olarak tarihteki yerini alacaktır. Bu eğitim 
külliyesi 630 m2 kullanım alanlı olarak 247 m2 arsa üzerine 
kurulacaktır. 6 sınıftan müteşekkil olacaktır. Projenin toplam 

bütçesi ortalama 1 milyon avro olarak tespit edilmiştir.

Avusturya Viyana Hamidiye Hafızlık Okulu
Hafızlık ön çalışmalarının yapılabilmesi için cemiyetin genişletme 

projesi gerçekleştirilmektedir. Bu proje bittigi zaman 50´nin 
üzerinde talebenin  hafızlık yapabileceği bir mekân olacak. 

Allah’ın izniyle hafızlık noktasında bu proje ile güzel bir çığır 
açılacaktır. Faaliyetin olacağı mekân Müslümanların yoğun 

yaşadığı ve ihtiyaçları olduğu bir mekân. Bundan dolayı 
bu hafızlık projesini çok önemsiyoruz.

Avusturya Linz Hallein Hafızlık Yurdu
3.343 m2’lik kullanım alanı ile 8 sınıfta onlarca öğrenci 

eğitim alacağı gibi bölge merkezi olarak da Müslüman 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar bu merkezden 
idare edilecektir. Birçok proje için müsait olan bir bina. 

Toplumumuza ve neslimize her alanda hizmet verecek hitap 
edebilecek bir kapasiteye sahip, zengin ve geniş çaplı 
projelere yer sağlama imkânına haiz bir mekân.

HAVALE İÇİN 
KT Bank
EMUG e. V.
DE09 5023 4500 0107 8000 08
KTAGDEFFXXX  Amaç: infak 2019

*2019 İnfak Kampanyası ile desteklenecek projelerin bütçesi proje 
başvurularında tespit edilen maliyet rakamlarıdır.
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Yıl sonu umresine gençler damgasını vurdu 
IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirketi yıl sonu umre programları çerçevesinde umre yapan kafilelerinin dönüşleri başladı.

UMRE ORGANİZASYONU

IGMG Hac-Umre ve Seyahat Orga-
nizasyonu başaralı bir umre programı 
daha gerçekleştirdi. Yıl sonunda kış tati-
lini mübarek topraklarda değerlendiren, 
Kâbe’yi tavaf edip, Peygamber Efendimizi 
ziyaret eden umre kafileleri geri dönme-
ye başladı. Umre kafilelerinin tatil dola-
yısıyla özellikle gençlerden oluştuğu göz-
lendi. İlk hareket eden Norveç kafilesinin 
2 Ocak’ta geri gelişi ile de dönüşler başla-
dı. Kudüs bağlantılı olarak umreye giden 
kafilenin 7 Ocak Pazartesi günü dönmesi 
ile birlikte bütün kafilelerin dönüşünü 
tamamlaması bekleniyor.

Bu yıl tüm Avrupa’dan 32 kafile olarak 
gerçekleştirilen umre seferleri içerisinde 
rehberliğinin Almanca olarak yapıldığı 
özel bir kafile de yer aldı. Öte yandan, 
Kudüs ziyareti bağlantılı umre kafilesine 
de büyük ilgi oldu.

Umre seferine aile olarak da katılım 
gerçekleşti. Çocukların da katıldığı bu 

sohbetlerini ikindi namazının ardından 
gerçekleştirdi. Tesettüre yeni giren genç 
kızlar için merasimler düzenlendi.  Medi-
ne’de ise Ravza ve Peygamber Efendimizin 
doğduğu evin önünde sohbet programları 
da yer alırken, aynı şekilde da gençlik bu-
luşmaları ile umre ibadetini yapan genç-
lere hizmet etti.  Umrecilerin otellerinde 
hurma ve zemzemlerle karşılanmasında 
da KT, GT, KGT ve Çocuk Kulubü  tem-
silcileri hep birlikte hazır bulundu.  Açı-
lan stantlarda KT ve KGT hizmetleri de 
tanıtıldı.

Ön toplantı yapıldı

Umre seferleri başlamadan önce 
IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirketi Mü-
dürü Tahir Köksoy başkanlığında umre-
de görev alacak kafile ve grup başkanları  
ve vekilleri, Mekke ve Medine Sorumlu-
ları IGMG Genel Merkezi’nde bir araya 

seferlerde IGMG Çocuk Kulübü minik 
misafirlere yine ev sahipliği yaptı. Engel-
li umreciler için de yardımcı personel ve 
rehberler görev yaptı. Umrecilerin sağlık 
hizmetleri için özel sağlık ekipleri de ha-
zır bulunduruldu.

Bu sene de Türkiye’deki akrabalarının 
katılımı ile umre yapmayı imkânı bulan 
umreciler verilen hizmetleri takdir et-
tiler. Umreciler, özellikle umre ile ilgili 
soruların cevaplandırılmasının yanı sıra 
irşad hatiplerince çeşitli sohbet, seminer 
ve konferansların verilmesini memnuni-
yetle karşıladılar.

Öte yandan umre programları içinde 
Kadınlar Teşkilatı (KT), Gençlik Teşkilatı 
(GT) ve   Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 
umre görevlileri de aktif bir şekilde çalış-
malarda bulundu.  KT hizmetleri çerçe-
vesinde her gün öğle namazının ardından 
kadınlara yönelik sohbetler ve ardından 
Elif-Bâ dersleri yapıldı.  KGT ise günlük 

gelerek bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirdi. Köksoy toplantıda Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) tarafından küçük hac 
olarak tanımlanan umre gibi önemli bir 
ibadetin gerçekleşmesine yardımcı ol-
mak için yapılan bu organizede özverili 
hizmetler veren görevlilere teşekkür etti.

Toplantıda, Mekke’deki organizasyon 
ile ilgili bilgilendirmeyi Cengiz Dağdevi-
ren yaparken, Medine’deki organizasyon 
ile ilgili bilgilendirmeyi de İskender Es-
mer yaptı. Umre esnasında gerçekleşti-
rilecek olan irşad programları hakkında 
da İrşad Sorumlusu Abdurrahim Güçlü 
açıklamalarda bulundu. 

Ayrıca Kadınlar Teşkilatı adına Hacer 
Fırat, Kadınlar Gençlik Teşkilatı adına 
Nagihan Seyis, Gençlik Teşkilatı adına 
İbrahim Yazıcı, Çocuk Kulübü adına Fat-
ma Demir, Sağlık Ekibi adına Zehra Al-
ver de birimlerinin hazırlıkları hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Yayınlarımızı ayrıca 

üzerinden de temin 
edebilirsiniz

Kitaplar PLURAL yayınevinin 
internet sitesinden veya Kitap 
Kulübü’nden temin edilebilir:

Online sipariş için:
www.pluralverlag.eu
www.kitap-kulubu.de

Telefonla sipariş için:
+49 221 73904 41

FETÂVÂ  -  II
• EVLİLİKTE İZİN, EŞ SEÇİMİ,  

NİŞAN ADABI VE HÜKÜMLERİ
• DÜĞÜN ADABI VE HÜKÜMLERİ
• KUMAR VE ŞANS OYUNLARI
• RÜŞVET VE HEDİYE
• İBADETLERDE RUHSAT VE AZİMET,  

ZARURET VE HACET
• HAC VE UMRE İLE İLGİLİ MESELELER
• İNTERNET VE SOSYAL MEDYA HÜKÜMLERİ
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UKBA hizmet alanlarını genişletiyor 
Sosyal Hizmetler Birimi uhdesinde Genel Merkez’de UKBA Cenaze Hizmetleri Başkanları Toplantısı icra edildi.  Eyüp Seyis – Cengiz Kadırgan

SOSYAL HİZMETLER                                                                                  

Cenaze Hizmetleri Başkanları Top-
lantısı 25 bölgeden toplam 33 kişilik bir 
katılımla Köln’deki  Genel Merkez’de icra 
edildi. Bölgelerin yoklanmasının ardından 
IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı Dr. Mus-
tafa Uyanık toplantıya iştirak eden Bölge 
Başkanlarına teşekkür ederek sözlerine 
başladı. 

UKBA olarak yoğun çalışma dönemi 
içerisinde olduklarını ve bölgelerdeki ça-
lışma arkadaşlarının gayretlerinin mem-
nuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. 
Konuşmasının devamında UKBA derneği 
bünyesinde tüzük çalışmalarındaki yeni-
liklere değinen Uyanık, cenaze hizmet-

lardan biri olduğuna değinen Ergün “İslam 
hayatın merkezidir. Teşkilatımız da 7’den 
70’e bu düsturla hizmet etme gayretinde-
dir. UKBA insanımızın hüzünlü olduğu ve 
en zor anlarını yaşadığı bu süreçlerde teş-
kilat olarak insanımızın yanında olmanın 
huzurunu yaşadığımız güzel bir çalışma. 
Sizlerden ricam bu alanda gayretlerinizi 
daha fazla ortaya koymanızdır.” dedi.

Programın ana gündeminde UKBA 
Cenaze ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Emrullah Yayla bölgelerde yapılan UKBA 
çalışmalarını değerlendirirken, 2019 yı-
lında yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi-
lendirmelerde bulundu. Ayrıca bölgelerin 

leri, hospiz ve palyatif bakımı, mezarlık 
ziyaretleri ve temizliği, cenaze yıkama, 
kefenleme, defin kursları, hastane ve ta-
ziye ziyaretleri gibi bir çok alanda farklı 
hizmetleri olduğunu dile getirdi. Düzen-
lenen Hospis ve Palyatif Bakım  Kursu’n-
dan 2018’de 40 öğrenci mezun olurken 20 
kişi mentörlük eğitimine devam ediyor. 2. 
dönem kursu ise 34 bayan 6 erkek eğitimci 
ile 25.11.18’de başladı.

Programın ilerleyen vakitlerinde IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün de toplan-
tıya iştirak etti. Doğumdan ölüme kadar 
hizmet sunan IGMG teşkilatları için UK-
BA’nın  hizmetlerinin en önemli calışma-

cenaze yıkama, kefenleme, defin kursu ve 
seminerleri ile ilgili çalışmaların teşvik 
edilmesini istediklerini dile getirdi.

Toplantının son gündeminde çalışma-
larıyla örnek teşkil eden Württemberg, 
Ruhr-A, Hamburg ve Bremen Bölgeleri 
çalışmarıyla alakalı bölge sorumlularının 
sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. 
Sunumların ardından Genel Merkez Üyelik 
(GMÜ) Kampanyası ile ilgili GMÜ sorum-
lusu İbrahim Gaygısız açıklamalarda bulu-
nurken 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam 
eden  Genel Merkez Üyelik Kampanyası ile 
ilgili kampanya sonrasında da bölgelerden 
destek beklediklerini ifade etti.

“Meselelerimizi kendimiz halledeceğiz!”
Teşkilatlanma Başkanlığının hizmet alanlarının müzakere edildiği Bölge Teşkilatlanma Başkanları ve Teftiş Başkanları Toplantısı dolu bir gündemle gerçekleşti.

TEŞKİLATLANMA

IGMG Teşkilatlanma Başkanlığı 2018 
yılı Çalışma Takvimi’nde planlanan Böl-
ge Teşkilatlanma Başkanları ve Teftiş 
Başkanları Toplantısı Köln’deki Genel 
Merkez’de gerçekleştirildi. Toplantının 
ikinci gününde İhsan Sohbetleri sorum-
lularının katılımıyla da bir toplantı ya-
pıldı.

Toplantıya katılımın tespiti için yapı-
lan yoklamanın ardından Teşkilatlanma 
Başkanı Murat İleri katılımcılara teşek-
kür ederek bir selamlama konuşması 
yaptı. Teşkilatlanma çalışmalarının öne-
mini vurgulayan İleri, Avrupa’da Müslü-
manların geleceği ile alakalı ümitlerini 
gündeme getirdi.

Toplantıya Kanada ve Avustralya Böl-

ge Teşkilatlanma Başkanları da dâhil 
olmak üzere 31 bölgeden katılım oldu. 
Gelen Başkan Kemal Ergün de toplantı-
da hazır bulundu. Bölge Teşkilatlanma 
ve Teftiş Başkanlarına hitap eden Ge-
nel Başkan Kemal Ergün, bugün teşki-
lat olarak verilen hizmetler ile İslam’ın 
tanıtımını ancak bizlerin yapacağını, 
bir başka yerden insanların gelip bunu 
yapmayacaklarını, dolayısıyla şerefli bir 
mesuliyet ile karşı karşıya bulunduğu-
muzu söyledi. “Kendi işimizi kendimiz 
yapacağız, kendi meselelerimizi kendi-
miz halledeceğiz. Başkası gelip yapmaya-
cak.” diyen Ergün “Ankara’dan, İslama-
bad’dan, Riyad’dan, Cakarta’dan kimse 
gelmeyecek. Eğer gelecek diye bekleyen 

varsa, daha çok bekler.” ifadesini kullan-
dı. Ergün özetle şunları söyledi:

“Bizim davamız, Allah’ın davası, Re-
sulünün davasıdır. Bu davaya sahip çık-
maları gerekenler sahip çıkmazlar ise, 
Allah bir başka kavmi gönderir ve onlar 
Allah’ın davasına sahip çıkarlar. Ama 
kaybeden biz oluruz. Zira, biz buradayız. 
Burada var olduğumuz hâlde, Allah’ın 
davasında şereflerin en büyüğüne sahip 
olamayacaksak, hüsrana uğrarız. Bu yüz-
dendir ki, bu hizmetleri başkaları değil 
biz yapacağız. Başkaları da gelip yapma-
yacak. Başka bir yerden başka birilerini 
oturup bekleyen de meselesine çözüm 
bulamaz.

Biz hizmetlerimizi yaparken yanlışla-

ra müsaade etmeyeceğiz. Şahıslar gidici 
prensipler kalıcıdır. O yüzdendir ki bizler 
temel esaslarımızı bir ders hâlinde cema-
atimize anlatıyoruz. Bu esaslar ortadadır. 
Bu esasların temeli de Kur’an ve sünnete 
dayanır. Kur’an ve sünnet de ilk günkü ta-
zeliği gibi ortadadır, önümüzdedir.”

Ergün konuşmasında ayrıca teşkilat 
tarafından hazırlanan yayınların ve ki-
tapların mutlaka takip edilmesi gerekti-
ğine de vurgu yaptı.

Bölge Teşkilatlanma ve Bölge Teftiş 
Başkanları Toplantısı’nda bölgelerde ya-
pılan teftişler ve teftişler sonucunda or-
taya çıkan durumlar da değerlendirildi. 
Teftiş raporlarında olumlu gelişmelere 
dikkat çekildi.
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 “UTANMA DUYGUSU      
KÖRELTİLMEMELİDİR.”  

Keriman hanım size göre mahre-
miyet eğitimi kavramı neleri kapsar?

Mahremiyet eğitiminin en hassas 
noktası nezaket ve zarafet kavramlarını 
kapsamasıdır. Çocuğun direkt kişiliğine 
dokunan, ruha dokunarak gelişen bir eği-
timdir. Çocukta saygınlık duygusunu ge-
liştirebilmek için, mahremiyet eğitimine 
dikkat edilmesi gerekiyor.

Mahremiyet denince sadece f izik-
sel beden mi akıllara gelmeli? Ruhu-
muzun, maneviyatımızın mahremi-
yetle bağı var mıdır?

Mahremiyet eğitimi denince sırf fizik-
sel beden aklımıza gelmemelidir. Mahre-
miyet eğitimi çocuğa kimlik kazandırır 
ve ruha dokunan bir eğitimdir. Ruha do-
kunan eğitimler davranışı oluşturan eği-
timlerden farklıdır. Sırf fiziksel olaylarla 
değil, duygusal olaylarla da bağlantılıdır. 
Çocuğun duygularına önem verilmesi, 
saygı duyulması şartı sağlanması gerekir 
ki, çocuğun duygusal hayatı gelişmiş ol-
sun. 

Mahremiyet eğitimi konusunda 
özellikle erken çocukluk döneminde 
“doğru bilinen yanlışları” sorsak ne-
ler anlatırsınız?

Çocukluk döneminde doğru bilinen 
yanlışların büyük çoğunluğunu çocuk-
larımızın duygusal, fiziksel ve zihinsel 
dünyalarına fazla müdahil olmamızdan 
kaynaklanan hatalar oluşturuyr.  Bizler 
bu hareketimizle  çocukların kendilerini 
duygusal olarak ifade etmesini engellemiş 
oluyoruz. Duygusal olarak kendilerini bo-
şaltmalarını engelliyoruz. Bizim çocuk-
larımıza söylemiş olduğumuz “utanma, 
gülme, ağlama” gibi yargılayıcı ifadeler 
çocukların duygusal boşaltımını engel-
leyen ifadelerdir. Çocukların duygusal ve 
zihinsel dünyaları zarar gördüğü vakit, 
yetişkinlik zamanlarında geri dönüşü ol-
mayan tavırlar sergileyebiliyorlar. Öfke 
kontrolü, panik atak ve duyarsızlaşmaya 
kadar giden bir süreç oluşabiliyor.

 Sağlıklı bir mahremiyet eğitimi al-
mamış bireylerde bu eksiklik yaşamın 
ileriki dönemlerinde nasıl yansır?

Sağlıklı bir mahremiyet almamış bi-
reyler kendi sınırlarını bilmediği gibi, 
başkasının sınırlarını da bilmezler. Ko-

Mahremiyet eğitimi konusundaki söyleşi serimizin ikincisinde Avusturya’dan Gelişim Psikolojisi Uzmanı Psikolog Keriman Keskin ile erken çocukluk 
döneminde mahremiyet eğitimi üzerine konuştuk.  Röportaj: İlknur Küçük

SÖYLEŞİ

laylıkla tacizkâr davranışlarda bulunabi-
lirler. Eşlerin izinsiz olarak birbirlerinin 
eşyalarını karıştırmalarını örnek olarak 
zikredebiliriz. Mahremiyet eğitimi alma-
mış kişilerin fiziksel ve duygusal dünya-
ları zarara uğradığından, öfke kontrolü, 
duygu durumu bozukluğu, duyarsızlaş-
ma, panik atak gibi problemler yaşarlar. 
Bu kişiler kendilerini ifade edemez, çe-
kingen ve içe kapanık kişiler olurlar. Ve 
artık duyarsızlaşmaya başladıklarından 
dolayı hissetmemeye, hissettiklerini de 
hissettirmemeye başlarlar. Böylelikle 
ikinci bir kişilik oluşturmayı yetenek hâ-
line getirirler. 

Utanma duygusu nasıl oluşur ve 
gelişir? Bu duygu bireyi nelerden 
korur? “Ne kadar utanırsak o kadar 
iyidir.” diyebilir miyiz? Bu bağlamda 
“Utanmazsan dilediğini yap!” hadi-
sini nasıl yorumlarsınız?

Çocukların kendi bedenlerine yönele-
cek tehlikelerden kurtulabilmeleri ve ko-
runabilmeleri için verilmesi gereken eği-
time biz temel davranış refleksi diyoruz. 

Bunu utanma veya hayâ duygusu ola-
rak nitelendiriliyoruz. Utanma duygusu 
aslında çok enteresan bir histir. Bu his, 
kişinin koruyucu kalkanıdır. Kişi toplum 
tarafından kınanan ve sosyal yaşamda 

anormal bulunan davranışlardan utan-
ma duygusu sayesinde kaçınarak, sosyal 
yaşam düzeninin sürekliliğini sağlar. Ör-
neğin bir erkek çocuk kadınlar tuvaletine 
girdiğinde veya bir kız çocuğu erkekler 
tuvaletine girdiğinde ne yapıyor mesela? 
Hemen bir çekingenlik hissediyor, utanı-
yor ve  hemen dışarı çıkmak istiyor. 

Böyle durumlarda sosyal yaşamdaki 
ilkelerin oluşmasını utanma duygusunu 
sağlıyor. O yüzden çok önemli kişilik sı-
nırlarının da utanma duygusu ile belir-
ginlik kazandığını biliyoruz.   Bu yüzden 
utanma hissinin köreltilmemesi, örselen-
memesi gerektiğinin altını özellikle çizi-
yoruz. Çokça utandırılan çocuklardaki içe 
dönük hâl ya da kişilerdeki içe dönüklük 
utanma hissinin yoğunluğundan değildir. 
Bu duygunun kaybolup, onun yerine suç-
luluk ve değersizlik duygularının hâkim 
olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı 
bazı çocukları ne kadar utandırırsanız 
utandırın, içlerine kapanmazlar üstelik 
daha da utanç verici davranışlara devam 
ederler. Bu çocuklar utanma duygusu 
bastırıldıktan sonra ortaya çıkan değer-
sizlik hissini duymamak için, çevreleriyle 
duygusal etkileşimi kesmiştir. Yani ken-
dilerini çevreye karşı kapatmışlardır. Siz 
ne söylerseniz söyleyin artık sizi duyma-
maya başlarlar ve bunu bir eğlence hâline 
getirirler.

Avrupa’da okullarda 4. sınıf müfre-
datında ders olarak cinsel eğitim verili-
yor. Bu yaş bu eğitim için uygun bir yaş 
mıdır? Okul ortamında verilen bu ders-
te, kızlar erkeklerin erkekler de kızların 
yanında mahrem konularda bilgi sahibi 
oluyorlar. Bu ortamın ne derece sağlıklı 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

Cinsel eğitim tamamen kendi başına 
eğitim gerektiren bir konu. Yedi yaşından 
itibaren çocuklar net sorular soruyorlar. O 
yüzden çocuklara bu cinsel eğitimin ted-
ricen adım adım verilmesi gerekiyor. Yani 
çok hassas olan bir dönemden geçildiği 
için, çocuğun zihnî gelişimi ölçüsünde ve 
bilmesi gerektiği kadar bilgi prensibiyle 
eğitim verilmelidir. Fakat okullarda kala-
balık bir grup içinde, hangi çocuğun hangi 
oranda cinsel bilgiyi sindirebileceğini ön-
ceden kestiremezsiniz. Her birinin konu 
hakkında ön bilgisi farklı olacağı gibi, anla-
tılan konunun hangi çocuğu nasıl etkileye-
ceği de tahmin edilemez.

Bir kısım verilen bilgiler bir kısım ço-
cukta negatif etki de oluşturabilir. Örneğin 
cinsel sapkınlık üzerinde konuşulduğunda, 
11 yaşındaki bir çocuk bu durumu merak 
edip buna başlayabilir. Özellikle Avrupa’da 
okullarda 4. sınıf müfredatında bu konu 
ders olarak verilmeden evvel, buradaki 
ebeveynlere okuldan önce bir ön bilgi ve-
rilmesi gerekir; çünkü orada öğrenecekleri 
şeylerin tam olarak ne olduğu bilinmelidir. 
Grup içerisinde ders verilmesinin bir olum-
suz yanı ise, böyle bir ortamın çocuktaki 
utanma duygusunu zedelemesidir.

Genel manada bu konuda ailelere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Genel olarak, yedi yaşından itibaren ço-
cuklarda oluşturulmuş mahremiyet eğitimi, 
davranışlarda kendini göstermeye başlıyor. 
Çocuklar okul hayatı ile beraber, yeni bir 
sosyal çevre ve arkadaşlar edinir ve bu etki-
leşimin sonucunda, çocukların tutumların-
da değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu durumda 
ebeveynin yapması gereken şey, nezaket ve 
zarafet tutumlarını tekrardan çocuklara ha-
tırlatmalarıdır. Bilinmesi ve unutulmaması 
gereken husus da, çocukların tavır ve davra-
nışlarında aniden ortaya çıkan değişiklikler 
varsa (agresiflik, sessizlik, öfke vb.), burada 
bir problem başlamıştır demektir. Bu prob-
lemi çocuğun çözebilmesi için, ebeveynlerin 
ve eğitimcilerin harekete geçmesi gerekir. 
Hiçbir şeyi erteleyip ötekileştirmemeliler ki, 
problemi baştan fark edip, çözebilsinler. 

“ÇOCUKLARIN DUYGUSAL VE ZİHİNSEL 
DÜNYALARI ZARAR GÖRDÜĞÜ 

VAKİT, YETİŞKİNLİK ZAMANLARINDA 
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN TAVIRLAR 

SERGİLEYEBİLİYORLAR. ÖFKE KONTROLÜ, 
PANİK ATAK VE DUYARSIZLAŞMAYA KADAR 

GİDEN BİR SÜREÇ OLUŞABİLİYOR.”
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Benim 
Yıldızlarım

Sevgili Peygamberimiz Hz. Ali’yi ço-
cukluktan tanıyordu, çünkü amca 
çocuklarıydı. Ayrıca Peygamberi-
miz küçük yaşta yetim kalınca am-
cası Ebû Tâlib onu yanına almıştı. 
Hz. Ali doğunca Peygamberimiz 
ona abilik yapmış, çok kez Ali be-
beğin beşiğini sallamıştı. Peygam-
berimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde 
ise ayrı eve çıkmıştı. Minik Ali bu 
duruma çok üzülmüştü. Hem abilik 
yapan hem de arkadaşı olan sevgi-
li Peygamberimizden ayrılmak ona 
zor gelmişti. Buna rağmen dost-
lukları sürmüştü. Birbirlerini sık 
sık ziyaret edip sohbet ederlerdi. 
Birkaç yıl sonra Mekke’de büyük 
bir kuraklık başlamıştı. Durumu 
iyi olmayan Ebû Tâlib altı çocuğu-
na bakamayacak duruma gelmişti. 
Çocukları daha rahat edebilmeleri 
için yakın akrabalarının yanına ver-
ecekti. Altı yaşında olan Hz. Ali’yi 
sevgili Peygamberimizin yanına 
vermeye karar vermişti. Hz. Ali te-
krar sevgili Peygamberimizle birlik-
te olacağına çok sevinmişti. Hz Ali 

henüz on yaşındayken, Peygambe-
rimize ilk vahiy geldiğinde ona he-
men iman etmişti. Bazı şeyleri an-
lamasa bile sevgili Peygamberimize 
olan sevgisi ve güveni sonsuzdu. 
Peygamberimiz daha çocuk olan 
Ali’nin Müslüman olmak istediğini 
duyunca ona sormuştu: “Aliciğim, 
Müslüman olmak istediğini baban 
Ebû Tâlib’e sordun mu?” Hz. Ali çok 
zekice bir cevap vermişti: “Yüce 
Allah beni yaratırken babam Ebû 
Tâlib’e sormadı ki, ben Allah’a iman 
etmek için neden kendisinden izin 
alayım?” Peygamberimiz Ali’nin bu 
cevabına şaşırmıştı. On yaşındaki 
bir çocuğun aklına hayran kalmıştı. 
Ali on yaşında ilk Müslüman olan 
çocuk olmuştu. Hz. Ali bundan son-
ra zekâsını İslam’ı öğrenmeye ve 
faydalı ilim edinmeye kullanmıştı. 
Bundan dolayı ona “ilmin kapısı” 
lakabı verilmişti.

Benim Yıldızlarım

İLİM KAPISI 
HZ. ALİ

O’nun en güzel isimleri: 

EL-KUDDÜS
“Her türlü eksiklikten uzak olan, temiz ve pak.”

Bir zamanlar denizler pırıl pırıl, gökyüzü masmavi ve 
ormanlar yemyeşil iken insanlar kendi elleriyle güzel 
ve temiz olan doğayı kirlettiler. Oysa Kuddüs olan Al-
lah her şeyi eksiksiz ve temiz yaratmıştı. Kuşların tüy-
leri pırıl pırıl, kedilerin de öyledir... Ağaçların yaprakları 
tertemiz. Çiçekler mis kokuludur. Çünkü onları yara-
tan Allah’tır. Allah’ın bir ismi de Kuddüs’tür. Kuddüs, 
kendisinde bir leke, bir eksiklik bulunmayan, tertemiz 
olan demektir.

(Alıntı: Çocuklar için Allah’ın güzel isimleri/Özkan Öze, 
Uğurböceği yayınları)

Penguenler, milyonlarca sene 
evvel uçma özelliğini kaybeden 
kuşlardır. Bütün yiyeceklerini 
de denizden temin ederler. Bu 
yüzden onlara, havalarda uç-
mak yerine denizde yüzmek 
gereklidir. Hayat şartlarına 
göre her hayvana ayrı ayrı özel-
lik veren Allah, penguenlere 
müthiş bir yüzme yeteneği ver-
miştir. Denizde en hızlı hayvan-
lardan biri olmuşlardır. Saatte 
24 kilometre hızla yüzebilirler. 
Suyun 100 metre derinliklerine 
kadar dalar, balık ve diğer de-
niz ürünlerinden avlarlar. Hem 
zarif görünüşleriyle hem de iki 
tarafa sallanarak yaptıkları ko-
mik yürüyüşleriyle kutupların 

HANGİ KUŞ SUYUN 
İÇİNDE UÇAR?

neşesi olarak tanınırlar. 
Denizlerde aylarca kalabilirler. 
Yalnız yuva yapmak için kayalık 
ve tepelerin arasında kendile-
rine uygun bir yer ararlar. Dişi 
penguenler ile birleşmek için 
erkek penguenler garip hareket-
lerde bulunurlar. Mesela, erkek 
penguenler dişi penguenlerin 
ilgisini çekmek için çakıl taşı 
hediye ederler. Bu taşlarla dişi 
penguenler yuvalarını yaparlar. 
Bazı penguen cinslerinde dişiler 
yumurtladıktan sonra, hemen 
denize giderler. Yumurtaların 
üzerinde yatma ve yavru çıkar-
ma görevi ise erkeklerindir. Tam 
iki ay yumurtaların başından 
ayrılmazlar. 

ANNE DİNOZORLAR 
YAVRULARINA NASIL ULAŞACAK?
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H
adisi Hz. Âişe’den rivâ-
yet eden Kâsım b. Mu-
hammed şu gözlemde 
bulunur: “Âişe, amel işle-
diğinde onu devamlı ya-

pardı (ve kânet Âişe izâ amilet el-amele 
lezimethu)”. Yine hadisin diğer râvisi Ebû 
Seleme, “Hz.Muhammed (s.a.v.)’in âli/ 
ehl-i beyti bir amel işledikleri zaman onu 
devamlı olarak yerine getirirlerdi.”2  diye-
rek aynı noktayı perçinler. 

Hadislerin hemen ardından zikredilen bu 
ifadeler, az da olsa kesintiye uğratma-
dan yerine getirilen kulluğun lüzum ve 
faziletini öğreten asr-ı saâdet tatbikatını 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Meşhur tâbiîn âlimlerinden Alkame’nin 
şu rivayeti de bu konuyla ilgilidir: Mü-
minlerin annesi Hz. Âişe’ye, “Yâ üm-
me’l-mü’minîn! Resûlullah (s.a.v.)’in 
ameli nasıldı, belli günlerde belli şeyler 
yaptığı olur muydu?” diye sordum. Bu 
suale o şöyle cevap verdi: “Hayır, onun 
ameli devamlıydı. Hangi biriniz, Resû-
lullah (s.a.v.)’in güç yetirdiğine takat ge-
tirebilir?”3 Ayrıca, Hz. Âişe’nin Resûl-i 

Ekrem’den rivayet ettiği şu hadis, konu 
bütünlüğü açısından burada kaydedil-
melidir: “Orta yolu takip edin ve ümitvar 
olun. Zira hiçbir kimseyi ameli cennete 
sokmaz.” Sahabe, “Sen de mi, yâ Resû-
lallâh?” diye sorunca, Resûlullah (s.a.v.) 
şu cevabı verdi: 

“Ben de öyle. Allah’ın bana rahmetle mu-
amele etmesi müstesna (o takdirde ne-
tice farklı olur). Biliniz ki, amelin Allah’a 
en sevimli geleni az da olsa devamlı ola-
nıdır.”4 

“Az da olsa devamlılık” anlayışı, aşırı hırs 
ve yersiz rekabetten uzak okuma alışkan-
lığı, ilim ve düşünce hayatında başarılı ol-
mak için de geçerlidir. Tıpkı amel ve icra-
at gibi, okumak ve düşünmek de daimi bir 
süreçtir. Şu uyarı dolu tespitlerin burada 
dikkatlere sunulmasında fayda var:

“Büyük İslam feylesofu İbn Sîna, dünya-
ca meşhur olan Kitâbü’ş-şifâ’sını hergün, 
sabah namazından sonra Bağdat’taki 
bir caminin büyük kandili altında otura-
rak, kuşluk vaktine kadar, yani takriben 
iki saat çalışmak suretiyle vücuda getir-

miştir. Meşhur İngiliz feylesofu Spencer, 
muazzam eserlerini, günde iki saat çalı-
şarak yazmıştır. Her sene bin, bin ikiyüz 
sahifelik eser veren Fransız edibi Emil 
Zola’ya bu muvaffakiyetinin sırrını sor-
muşlar: Hergün yalnız üç saat çalışır ve 
yazarım demiş.5  Çalış, fakat haris olma. 
Haris insan, ciğer bulaşmış eğeyi yala-
yan aç kedi gibidir, dilinden akan kanı 
yalar da bilmez. Çalış, daima çalış, fakat 
hırsı bırak. Zira hırs, verimli çalışmanın, 
sağlık ve saadetin düşmanıdır.”6

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi de 
benzer uyarıda bulunur:  

“Tamâ-yı hırsa uyup nefs ile mahkûr 
olma, Râhatın zâil olur nâm ile muşhûr 
olma!”

1. Müslim, Müsâfirîn, 218.
2. Müslim, Müsâfirîn, 215.
3. Müslim, Müsâfirîn, 217.
4. Müslim, Münâfıkîn, 78.
5. Başgil, Gençlerle Başbaşa, s. 68.
6. Başgil, a.g.e., s. 74.

////////////////////// Hadis Günlüğü

AZ DA 
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DEVAMLI 
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MAKBUL
Prof. Dr. Zekeriya Güler

Hz. Âişe’den (r.a.) rivayet 
edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) 

şöyle buyurdu:
“Amellerin, Allah Teâlâ’ya en 

sevimli olanı, az da olsa en 
devamlı olanıdır.”1 

İ
nfak, dinimizde önemli bir iba-
dettir. Çünkü Allah’ın rızasına gö-
türürür. İslam âlimleri, infakı tarif 
ederken Allah rızasını kazanma 
niyetiyle harcamada bulunmaya, 

maddi ve manevi yardımlar yapmaya 
infak denir diye tarif ederler.1  Cenâb-ı 
Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah yolunda 
infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi teh-
likeye atmayın. Amellerin hepsi en güzel 
olsun. Allah iyilik yapanları (hayır-ha-
senat, amel-i salih işleyenleri) sever.”2  
buyurmuş ve infak sahibinden razı ola-
cağını haber vermiştir. Bütün bunlardan 
dolayıdır ki, sahâbe-i kirâmın, bir kısım 
infak yapmaktan muaf olacak kadar fa-
kir olanları ve infaka imkân bulamayacak 
derecede yoksulları bile, infaktan elde 
edilecek ecir ve mükafata nail olabilmek 
için, dağdan sırtlarıyla odun taşıyıp sata-
rak, kuyudan su çekmek suretiyle para 
kazanarak tasaddukta bulunmuşlardır. 
Âyet-i kerîme de böyle infakta bulunan-
ları şöyle buyurarak övmüştür: “O (takva 
sahipleri) ki, bollukta da darlıkta da Allah 
için infak ederler (harcarlar)…”3  

Bir gün Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz: “Bir 
dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” buyur-
dular. Sahâbe-i kirâm, “Bu nasıl olur, ey 
Allah’ın Resulü?” diye sordular. Efendimiz 
(a.s.) şu cevabı verdi: “Bir adamın iki dir-
hemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk 
etti. (Yani malının yarısını sadaka olarak 
vermiş oldu.) Diğeri (ise hayli zengin biriy-
di) o da malının yanına varıp, malından yüz 
bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.”4 

Bu ayetler ve hadîs-i şeriften anlıyoruz 
ki, infak az veya çok zengin veya fakir 
her Müslüman üzerine gerekli olan bir 
ibadettir. Yani takva ölçülerine göre; sa-
dece zekât ve sadak-i fıtır mükellefleri 
değil, darda, zorda kalmış olan müminler 
bile az veya çok neye gücü yeterse o ka-
darıyla infakta bulunmalıdır. 
 

Soru: İnfak etmek için 
herhangi bir zamanı beklemek 

gerekir mi? İnfakın zaman ve 
miktarı ne olmalıdır?

İnfakın ölçüsü, yani en azı veya en çoğu 
ne kadar olacak bunun bir ölçüsü yok-
tur. Kişinin ne kadara gücü yetiyorsa ve 
ihtiyaç ne ise o ölçüde infakta bulunulur. 
İnfakın, belli bir zamanı ve miktarı da yok-
tur. Zekât ve sadaka-i fıtır gibi ibadetlerin 
edası, bu ibadetleri farz veya vacip kılan 
mali varlıklar var ise, yılda bir defa öde-
nir. Fakat infak, ihtiyaç fazlası olarak ne 
varsa ve ne zaman infak edilmesi gereki-
yorsa, o kadar verilmesi gerekir. Cenâb-ı 
Hak, şöyle buyuruyor: “Resulüm!) Sana 
(Allah yolunda) ne harcayacaklarını soru-
yorlar. ‘İhtiyaç fazlasını.’ de…”5  

Bu demektir ki, bir Müslüman şahsi ya-
şantısında da israftan uzak bir hayat ya-
şamalı; yetecek miktarla yetinmeli ve ih-
tiyacından arta kalanı da Allah rızası için 
infak etmelidir.

Yukarda da ifade ettiğimiz gibi, infak Al-
lah rızası için ve fedakârca verilmelidir. 
İnfakın değeri buradadır. Nitekim Rabbi-
miz, “O (Allah) ki, ölümü ve hayatı, han-
ginizin amel bakımından daha güzel ol-
duğunu imtihan etmek için yaratmıştır.”6  

Hem infakta bulunup hem de başa ka-
karcasına sözler sarfetmek caiz değildir. 
Çünkü sadaka verdikten sonra yapılacak 
başa kakma yapılan infakın içini manen 
boşaltır. Bundan dolayı da güzel bir söz 
ve bağışlama, peşinden ezâ gelen sada-
kadan daha hayırlıdır. Allah, insanların 
mal ve mülklerine muhtaç değildir. Şu 
âyet-i kerîme bunu işaret buyurmakta-
dır: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret 
gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş 
için harcayan kimse gibi, başa kakmak 
ve incitmek suretiyle, yaptığınız infak ve 
sadakalarınızı boşa çıkarmayın!..”7  “Sağ 
elin verdiğini sol elin duymayacağı” ka-
dar gizli ve samimi verilen infak ve sa-
daka sahipleri, günahları affedilmiş ve 
kıyametin dehşetli anında arşın gölgesi 
altında gölgelenecek mutlu insanlar ola-
caklardır.8 

1. Seyyid Şerif el-Cürcânî, Tarifat, İnfak Md. 
Shf. 40

2. Bakara suresi, 2: 195
3. Âl-i İmran suresi, 3: 134
4. Nesaî, Sünen, Zekât, 49, H. No: 2480 
5. Bakara suresi, 2:219
6. Mülk suresi, 67:2
7. Bakara suresi, 2: 262-264
8. Buhârî, Sahih, 3/51, H. No: 620

////////////////////// Fıkıh Günlüğü

İNFAK 
M. Hulusi Ünye

Soru: 

İnfak İslam dininde 
önemli bir ibadettir. 
Avrupa’da yaşayan 

Müslümanlar olarak, bu 
zamana kadar camilere 
ve diğer müesseselere 

infak yaptık. Yine 
her sene yapmaya 

devam ediyoruz. Ama, 
hep infak yapmamız 

gerekiyor mu? 
Bunun için bir Müslüman 

açısından infak etmenin 
önemini izah eder misiniz?
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Strazburg’da Eyyüp Sultan Camii külliyesi ile 
birlikte yükseliyor
Fransa’nın Strazburg kentinde temeli önceki yıl yılında atılan Eyyüp Sultan Camii ve Külliyesi’nin 3.5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DOĞU FRANSA

Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu 
Fransa’nın Strazburg kentinde, yapıldığında 
Avrupa’nın en büyük camii ve külliyesini oluş-
turacak olan Eyüp Sultan Camii’nin inşaatı de-
vam ediyor. Önceki sene temeli atılmış bulu-
nan ve 2019 İnfak Kampanyası kapsamında da 
desteklenecek olan camiinin tamamlanması 
üç buçuk senede gerçekleşecek. 

14 bin 500 metre kare alana kurulacak 

olan cami ve külliyenin mimarisinde Os-
manlı ve Strazburg mimarisinin izleri de bu-
lunacak. Camide Osmanlı mimari tarzı daha 
çok belirgin olacak. Cami etrafındaki külli-
yede ise özellikle Türkiye’nin Batı Karadeniz 
bölgesinde yer alan Safranbolu tarihî evleri 
ile, Strazburg’un bulunduğu Alsas Bölgesin-
deki tarihî evlerin izleri yansıyacak. Cami 
aynı anda 3 bin 500 kişilik cemaatin namaz 

kılabileceği büyüklükte olacak.

Tam bir külliye olacak

Strazburg Eyyüp Sultan Camii ve Kül-
liyesi tam bir külliye olacak. Külliyede, 
İslami araştırmaların yapılacağı ve İs-
lam’ı tanıtma programlarının gerçekleş-
tirileceği İslam Enstitüsü de kurulacak. 
Ayrıca, İslam tanıtım merkezleri, ana-
okulu, ilkokul, ortaokul gibi eğitim ve 
tanıtım merkezleri olacak olan külliyede 
bunlara ek olarak, çarşı, restoran, ka-
dınlara, gençler ve yaşlılar için ayrı ayrı 
lokaller de bulunacak. İslam medeniye-
timizin yansıması olan Anadolu kültürü-
nün çeşitli el sanatlarının sergileneceği 
sanatsal sergi alanlarının bulunduğu Ey-
yüp Sultan Camii ve Külliyesi, İslam’ın 
anlatılması ve tanıtılmasının yanı sıra 
ayrımcılıkla mücadele Müslümanlara 
yönelik ön yargıların ortadan kaldırıl-

ması için çalışma merkezi olacak.
Tamamlandığında Strazburg’un 

önemli ziyaret edilecek yerleri arası-
na girecek olan Eyyüp Sultan Külliyesi 
ile ilgili olarak basına bilgi veren İslam 
Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Baş-
kanı Kemal Ergün, külliyenin Strazburg 
ve çevresinde yasayan farklı inanç grup-
larının birbirini daha iyi bir şekilde ta-
nımasına da imkân tanıyacağını söyledi.

Ergün, Strazburg kent yönetimi ile 
camiin yapımı için destek veren diğer 
dinî cemaatlerin temsilcilerine teşek-
kür ettikten sonra, Eyyüp Sultan Camii 
ve Külliyesi’nin Strazburg kentine değer 
katacağını ifade etti.

Eyyüp Sultan Camii’nin kaba inşaa-
tının 2019 yılı içinde bitirilmesi planla-
nıyor. Külliye ise tamamıyla 2021 yılın-
da hizmete açılacak şekilde planlanmış 
bulunuyor. Külliyenin temeli 2017 yılı 
Ekim ayında yapılan törenle atılmıştı.

450 öğrencinin eğitim değerlendirmeleri yapıldı
Heilbronn Fatih Camii’nde öğrencilerin eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla  bir veliler toplantısı düzenlendi.  Mehmet Yücel

WÜRTTEMBERG

Württemberg Heilbronn Fatih Camii 
eğitim alanında da adından söz etttiren ce-
miyetlerimizinden. Bu noktada hizmetle-
rin geliştirilmesi ve çocukların eğitimleri-
nin değerlendirilmesi amacı ile son olarak 
yapılan toplantıda IGMG Heilbronn Fatih 
Camii Eğitim Başkanı Kadir Doğan bilgi-
lendirmede bulundu. Doğan haftasonları 
yaklaşık 450 öğrencinin faydalandığı Şube 
Eğitim Merkezi’nde sunulan eğitimin, aile, 
öğretmen ve öğrenci arasında geleceğe ya-
pılan en büyük yatırım olduğunu belirtip, 
bu eğitimin değerinin bilinmesi gerekti-
ğini söyledi. Kadir Doğan, şözlerine şöyle 
devam etti: “Bizler ve siz veliler geleceği-
miz olan yavrularımıza yatırım yapmaya 

çalışıyoruz. Yavrularımızın camiye severek 
ve isteyerek gelmeleri bizleri çok mutlu 
ediyor.”

Toplantıya özel konuk olarak katılan 
Geylani Akan Hoca aile içi eğitimin çok 
önemli olduğunu belirtirken “Asıl eğitim 
evde başlıyor. Anne, baba ve çocukların 
evde birbirine olan saygı ve sevgiye çok 
önem göstermeleri gerek. Sizler şanslı 
velilersiniz, sizin gibi şanslı olmayan bin-
lerce anne ve baba var. Şükürler olsun, ço-
cuklarınız burada, camiide İslami eğitim 
görüyor. Bunun değerini bilelim, yavru-
larımıza, hocalarımıza ve yöneticilerimize 
destek olalım.” dedi. Program dilek ve te-
mennilerle sonlandırıldı.
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Düsseldorf Bölgesinde Kur’an ziyafeti
Düsseldorf Bölgesi’nin değerli karilerin katılımıyla düzenlediği Mâide-i Kur’an programı gönüllere huzur verdi.  Mahrem Işık

DÜSSELDORF

Dünya Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma 
birincisi Abdülkadir Şehitoğlu ve Ali Tel, 
dünya ikincisi Abdülkerim İleri ve Avru-
pa ikincisi Ahmet Talha Karabulut müthiş 
kıraatleriyle Düsseldorf Bölgesi Mâide-i 
Kur’an programında Kur’an sevdalıları ile 
bir araya geldi.  Oberhausen 2000 Salon’un-
da gerçekleşen Mâide-Kur’an programının 
konukları arasında Teşkilatlanma Başkanı 
Murat İleri, Köln Bölge Başkanı Selahattin 
Demirci, Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah 
Kodaman, İngiltere Bölge Başkanı ve ida-
recleri de yer aldı.

Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç 
tüm katılımcıları selamlayarak başladığı 
sözlerine şöyle devam etti: “Yüce Kitabı-
mız Kur’ân-ı Kerîm Cebrail vasıtasıyla Pey-
gamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’e vahiy 
yoluyla indirilmiş, okunması ibadet olan 
Allah kelamıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in muha-
tabı bütün insanlar, gayesi de insanların 
dünya ve ahiret saadetini sağlamaktır. Bu 
gayeye ulaşabilmemiz için Kur’ân-ı Kerîm’i 
okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına 
uymamız gerekir. Yüce Allah şöyle buyur-
maktadır: ‘Ey insanlar! İşte size Rabbiniz-
den bir öğüt, kalplere bir şifa ve inanan-
lar için yol gösterici bir rehber ve rahmet 
(olan Kur’an) geldi.’ (Yunus suresi 57. ayet) 
Allah, bize değer vermiş ve bize seslenmiş-

tir. Kur’an’a kulak verenler Allah’ın samimi 
kullarıdır. Onu okumak, dinlemek, onun-
la amel etmek başlı başına bir ibadettir. 
Kur’ân-ı Kerîm’i okumaktan maksat onu 
anlamak, anlamaktan maksat da onun hü-
kümleriyle amel etmek ve onun gösterdiği 
yoldan yürümektir. Nitekim milli şairimiz 
Mehmet Akif şiirinde şöyle diyor: ‘Ya açar 
Nazm-i celilin bakarız yaprağına; Yahut 
üfler geçeriz bir ölünün toprağına, İnme-
miştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin; 
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak 
için.’ Bu vesileyle geceniz mübarek olsun. 
Cen’ab-ı Mevla, sevgili peygamberimizin 
(s.a.v.) getirmiş olduğu güzellikleri hayatı-
mıza aktarıp dünya ve ahiret mutluluğunu 
kazanmayı cümlemize nasip etsin. Yüce 
Rabbim Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin 
şefaatine nail eylesin. Hayatımız Kur’an ile 
bir anlam kazanır. Dünya ve ahiret saade-
tine ancak Kur’an ile ulaşabiliriz. Peygam-
berimiz veda hutbesinde ‘Size iki emanet 
bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarılırsanız 
hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayacaksınız. 
Bunlar Kur’an ve sünnetimdir.’ buyurmak-
tadır. Tekrar hepinize teşekkürler. Geceniz 
mübarek olsun.” 

IGMG Teşkilatlanma Başkanı Murat İle-
ri ise konuşmasında özel bir anı yaşadıkla-
rını dile getirirken “Benim için özelliği var 

bu yerin, uzun süre bu şehirde görev yaptım 
ve bu salonda 20 yıl önce rahmetli Profesör 
Doktor Erbakan Hoca’ya evsahipliğinde 
bulundum. Allah mekânını cennet eylesin.” 
diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Dola-
yısıyla Düsseldorf Bölgesi’nin bende ayrı 
bir yeri olduğunu iletirim. Çünkü bu bölge 
bir şehit vermiştir. Ahmet Yahşi hocamız 
mekânı cennet olsun görev esnasında Rah-
man’a kavuşan bir abimiz. Bütün mevtala-
rımıza Allah’tan rahmet, hayatta kalanlara 
sağlık, sıhhat diliyorum. Kardeşlerim bu-
gün burada gönüllerimizin pasını inşallah 
Kur’an-ı Azimüşşan’ı dünyaca meşhur ses-
lerden dinleyerek temizleyeceğiz. Peygam-
berimiz Hz Muhammed (s.a.v.) âlemlere 
rahmet olarak gönderilmiş Allah’ın son el-
çisdir. Allah Teâlâ kainatı sevmiş, yaratmış, 
onu sevmiş Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiş ve 
yine onu sevdiği için Kur’an’daki emir ve 
yasakları anlatacak insanların içinden bi-
rini peygamber tayin etmiştir. Bütün bun-
lar Allah’ın rahmeti ile mümkün olmuştur. 
Rahmet kavramının özünde sevgi hissi 
vardır, öyleyse söylediklerimiz de sevgi ile 
mümkün olmuşsa bütün hepsi rahmet ile 
yaratılmıştır. Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) son peygamberdir. Ondan başka 
ilâhi irade ile bir peygamber yeryüzünde 
var olmamış, olmayacaktır da. O insanla-

ra doğru ve güzel olanı hem tavsiye etmiş 
hem de söylediklerini yaşayarak onlara ör-
nek olmuştur. Bütün bunlar onun rahmet 
peygamberi olduğunun açık göstergesidir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her yönüy-
le örnek alınacak bir insandır. Müslüman 
olan her insanın Peygamberimiz (s.a.v.)’i 
en güzel şekilde öğrenip tanıması ve onun 
yüce ahlakını nesillerce yaşamaya ve yaşat-
maya çalışması gerekir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in güzel ahlak-
lı oluşuna en güzel örnek üstün kişiliği, 
güvenilirliği, insana değer vermesi, hakkı 
gözetmesi, sabırlı ve hoşgörülü olmasıdır. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in  en önemli 
özelliklerinden birisi de başkalarına öner-
diği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi 
yaşamında uygulamasıdır. O hiçbir zaman 
kendisini başkalarından üstün görmemiş, 
Kur’an’ın insanlara öğütlerini ve yasakları-
nı yaşamının her anında uygulamıştır. İşte 
bu duygu ve düşünceyle ne yaptığımızın 
cevabını en güzel şekilde eserlerimizde, 
yavrularımızda görüyoruz. Böyle yavruları-
mızı yetiştiren siz anne ve babalar, yöneti-
cilerimiz ve idarecilerimizi can-ı yürekten 
tebrik ediyorum.”

Yaklaşık 3.5 saat süren programda ko-
nuşmaların ve Kur’an tilavetinin yanı sıra 
ilahiler de okund. 

Projemizde siz de söz sahibi olun
Offenbach Yabancılar Meclisi’nde IGMG Mevlana Camii’nin yeni proje tanıtımı sunuldu.  Mustafa Gürler 

HESSEN

IGMG Offenbach Mevlana Camii, Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Doğan, Dış 
Ilişkiler Başkanı Ömer Akyüz ve Basın 
Sözcüsü Muhsin Şenol’un katılımı ile Of-
fenbach Yabancılar Meclisi oturumunda 
Mevlana Camii’nin yeni projesi tanıtıldı. 
Mimar Atiye Sav resmî kurumlara yönelik 
ilk proje sunumunu gerçekleştirdi. Sav, 
projenin mimarlık kısmının çizimini ger-
çekleştirerek, çizim aşamasında hizmet 
veren bütün birimlerin Kadınlar Teşkilatı 

(KT), Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) ve 
Gençlik Teşkilatı da dahil olmak üzere fi-
kir ve önerileri alınarak projeye dâhil etti. 
Meclis üyelerinin büyük bir ilgiyle  izledi-
ği sunum büyük beğeni topladı. Caminin 
Offenbach şehrine ayrı bir görsellik kata-
cağı ve ziyaret merkezi olacağı belirtildi.

Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Akyüz 
mülkü şubeye ait olan binanın yerine ku-
rulacak olan “Yeni Camii ve Yaşam Merke-
zi”nin, masraflarının karşılanması için bu 

güne kadar olduğu gibi faiz desteği alma-
dan inşaatı tamamlamayı planladıklarını 
ifade etti. Akyüz, Bu projede mimarın bir 
bayan olmasının büyük bir katkı olduğu-
nu ve genel olarak hanımların projelerde 
etkili olduğunu vurguladı. Akyüz, projede 
gençlere sosyal faaliyetler için yer ayrıldı-
ğını ve onlara bunun bir ayrıcalık olaca-
ğını zira buranın gelecek nesillerin yaşam 
merkezi olmasını istediklerini belirtti. 

Mevlana Camii Basın Sözcüsü ve Of-

fenbach Belediye Meclis Üyesi Muhsin 
Şenol ise bir soru üzerine, caminin şehrin 
gerek yerel halkının, gerekse dışarıdan 
gelecek olan turistlerin de uğrak noktası 
olacağını ifade etti. Şenol bugüne kadar 
arka sokaklarda dinî vecibelerini yerine 
getiren cami merkezli çalışmaların, kül-
türel ve dinî faaliyetlerin toplumla işbir-
liği hâlinde devam edeceğini de sözlerine 
ekledi. Projenin teknik-fiziki yapısı ve ya-
pılan hizmetler ile ilgili bilgiler verildiği 
toplantı, tüm üyeler tarafından beğenile-
rek son buldu. 

“Projemizde siz de söz sahibi olun.” 
sloganı ile proje hazırlanırken cami çev-
resinde oturan kiracı ve ev sahiplerine de 
projedeki istek ve temennileri soruldu. 
Proje için aşama aşama tanıtımlar sürdü-
rülüyor. Offenbach Cemiyeti, Offenbach 
Belediye Meclisi’ne ve bazı sivil toplum 
kuruluşlarına proje tanıtımı yaparak, 
şehrin ve toplumun bir parçası oldukları-
nı, dinî ve kültürel farklılıkları ile şehrin 
zenginliklerinden olduğu imajını koru-
mak istiyor ve kamuoyu oluşturmayı he-
defliyor.
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Uden’de canlı yayın ses getirdi
Hollanda İslam Federasyonu Uden Süleymaniye Eğitim Merkezi için yapılan canlı yayında yardım yağdı.  Adnan Şahin  

GÜNEY HOLLANDA

Hollanda İslam Federasyonuna bağ-
lı Uden Süleymaniye Camii yaptırmayı 
planladığı eğitim merkezi için canlı yayın 
aracılığı ile yardım çağrısında bulundu. 
Gökkuşağı Sanat Merkezi’nin yönettiği, 
Facebook üzerinden yayın yapan Hasanet 
Tv’nin 8 ve 9 Aralık Cumartesi ve Pazar 
günleri yaptığı yayın ses getirdi. Eğitim 
merkezi için gerek canlı yayın çadırında 
bulunanlar tarafından gerekse Facebook 
üzerinden canlı yayına katılan hayırse-
verler tarafından âdeta yardım yağdı. Ya-

pılan çağrılar cevap buldu ve iki günlük 
yayın sonunda eğitim merkezi için 160 
bin avro toplandı. Yöneticiler sonuçtan 
oldukça memnun olduklarını ifade et-
tiler. Önümüzdeki yılın ilk yarısı içinde 
yeni eğitim merkezinin temeli için kazma 
vurulacağına kesin gözüyle bakıyorlar. 
Teşkilat yaklaşık bir milyona mal olacak 
olan, değişik yaşlarda çocuklara eğitim 
verecek olan üç katlı eğitim merkezinin 
temelinin atılabilmeleri için gerekli meb-
lağın oluştuğunu belirtiyorlar. 

Uden’deki bu eğitim projesi 2017  İn-
fak Kampanyası projeleri arasında bulu-
nuyordu ve proje hem Genel Merkez ve 
hem de Güney Hollanda Bölgesi’nin des-
teğini de almıştır. 

Programın görünür ve görünmez kah-
ramanları vardı. 

İlahiyatçı yazar ve hatiplerden Ömer 
Döngeloğlu, Zekeriya Budak’ın sunu-
muyla ilk gün 83 bin Euro toplanmasını 
sağladılar. İkinci gün ise Ahmet Yılmaz’ın 
sunumuyla Sebahattin Uçar sahnede kal-
dılar ve onlarda meblağın 160 bine ulaş-
masını sağladılar. Yapılan sohbetler ve 
dualar etkili oldu.  

Ünlü sanatçılardan Abdurrahman 
Önül ve Sedat Uçan canlı yayına katılarak 
çalışmalara başarılar dilerken birer ilahi 
söyleyerek programa renk kattılar.

İlk gün canlı yayın çadırında hazır 
bulunan Bölge Başkanı Mehmet Erdo-
ğan canlı yayında bir konuşma yaparak 
Uden’deki bu çalışmaya bilhassa tüm 
Millî Görüş teşkilatlarını yardıma çağırdı. 

Kardeş teşkilat olan Oss teşkilatı cema-
ati, esnafı ve işverenleri ile kardeş teşkilat 
olduklarını yaptıkları önemli miktardaki 

yardımlarıyla göstermiş oldular. Diğer ce-
miyetler de canlı yayına katılarak ellerin-
den geldiğince desteklerini açıkladılar. 

Uden esnafı ve cemaati de bu projenin 
arkasında olduklarını hem iki gün boyu so-
ğuk havaya rağmen çadırdan ayrılmayarak 
hem de oldukça cömert bir biçimde maddi 
katkıda bulunarak ispat ettiler. Ancak her 
türlü takdire şayan olan bir kesim vardı ki 
onların gayretlerini anlatmak oldukça zor. 
“Uden’li genç kızlar ve bayanlar” bilhassa 
sosyal medyayı hareketlendirerek can-
lı yayına daha yoğun katılımı sağlamakta 
çok gayret ettiler. Hat ve ebru tabloları ve 
daha başka birçok değerli eşyadan oluşan 
ürünler müzayede (açık artırma) yoluyla 
satışa sunuldu. İki kez satışa sunulan bir 
tablodan 4500 Euro elde edildi. İsimlerini 
sayamayacağımız birçok Uden Süleymani-
ye Camii üyesi cömertçe katkılarda bulun-
dular. 

Program boyunca çevre camilerden 
gelen birçok imam ve hatip sahnede yer 
alarak kısa konuşmalar yapıp bu eğitim 
merkezine yardım çağrısında bulundular.  
Program pazar gecesi saat 24:00’e kadar 
devam etti.  

Büyükelçi’den Rheinland-Pfalz eyaletine ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın eyalet gezilerine Rheinland-Pfalz eyaletiyle devam etti.  Mehmet Calay

RHEIN-NECKAR-SAAR 

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükel-
çisi Ali Kemal Aydın resmî olarak çalış-
malarına başladıktan sonra çeşitli eyalet 
gezileri başlattı. İlk önce güney eyalet-
lerinden başlayan Ali Kemal Aydın, daha 
sonra Eyalet, Meclis, Sanayi Odası Baş-
kanlarını ve çeşitli sivil toplum kuruluş-
larını ziyaret ederek hemen hemen her 

kesim ile görüşmeler yaptı. T.C. Berlin 
Büyükelçisi Rheinland-Pfalz eyaletinin 
başkenti olan Mainz’ın Başkonsoloslu-
ğu rezidansında düzenlenen toplantı ile 
bölgedeki Türkiye kökenlilere ait sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) başkanları 
ile bir araya geldi. Mainz Başkonsolosu 
Sibel Müderrisoğlu ile Konsolos Sedat 

Turan´ın ev sahipliği yaptığı toplantıda 
Rheiland-Pfalz eyaletinde yapılan temas 
ve ziyaretler hakkında misafirleri bilgi-
lendiren Büyükelçi Aydın “Gençlerin eği-
timleri maalesef yeterli değil.” diyerek, bu 
alanda eğitim ve öğretime azami derece-
de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya’da istatistiklere göre son se-
nelerde yüksek öğrenim gören öğrenci 
sayısının Alman gençlerine nazaran iste-
nildiği seviyede olmadığını belirten Bü-
yükelçi Aydın, bu tablonun değiştirilmesi 
için yapılacak gayretlerin biraz daha fazla 
olması gerektiğini vurguladı. Okullarda 
verilen Türkçe derslerinde de öğrenci 
sayısının az olduğunun gözlemlendiğini 
söyleyen Aydın, daha fazla öğrencinin ka-
tılım sağlaması için STK´ların ve velile-
rin daha öz verili çalışmaları gerektiğini 
aktardı. Büyükelçi Aydın sözlerine şöyle 
devam etti: “Eyaletteki işverenlerin ileri-
de daha önemli bir yeri olacak hasta ba-
kıcılığı, meslek eğitimi ve lojistik alanın-

da çalışmalarını genişletmelerini tavsiye 
ediyorum. Yeni oluşacak müteşebbislerin 
bu alanlara kaydırılması en doğrusu ola-
cak. TDU-Pfalz Türk Alman İşverenler 
Derneğinin faaliyetlerini ve çalışmalarını 
yakından izliyoruz ve takdirle karşılıyo-
ruz.” Almanya-Türkiye ilişkilerinin iyi-
ye gittigini anlatan Büyükelçi Aydın, bu 
alanda çalışmaların pozitif şekilde ilerle-
diğini belirtti. 

Toplantıya IGMG Rhein-Neckar-Sa-
ar Bölge Başkanı Şerif Aslan, TDU-Pfalz 
İşverenler Derneği Başkanı Ender Önder, 
DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız, Mainz Göç ve Uyum 
Meclisi Başkanı Süleyman Taner, gazete-
cilerve  bölgede çeşitli çalışmalarda aktif 
isimler katıldı.

Mainz Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Elzem 
Babayiğit, Mainz Din Hizmetleri Ataşesi 
Celil Dindar ve Mainz Başkonsolosu Hu-
kuk Danışmanı Avukat Ahmet Karadağ da 
toplantıda hazır bulundu. 

Cami başkanları bir araya geldi
Cami ve İslamî kuruluşların çatı derneği olan “Bündnis Islamischer Gemeinden“ (BIG)’in düzenlediği toplantıda cami başkanları toplandı. 

KUZEY RUHR

Almanya’nın Bielefeld şehrinde bu-
lunan camilerin ve İslamî kuruluşların 
çatı derneği BIG’in düzenlediği toplan-
tıda cami başkanları bir araya geldiler. 
IGMG, DİTİB, ATİB, İslam Kültür Mer-
kezleri, Kadirî ve Nakşî tekkeleri, ERNA 
Medresesi, Caferi, Bosnalı, Arap, Alman, 
Fas, Arnavut, Afrikalı derneklerin, farklı 
grupların, üniversite ve gençlik dernek-
lerinin temsil edildiği BIG toplantısında 
2019 için yol haritası çizildi. İslam din 

dersi, manevi bakım ve İslam düşmanlı-
ğına karşı projeler gibi birçok konuda or-
tak çalışma kararı alan dernek başkanları, 
Almanya’da İslam’ın doğru şekilde temsil 
edilebilmesi için tüm derneklerin birlik, 
beraberlik sergilemeleri ve fitneye yol 
açacak davranışlardan uzak durulması 
gerektiğini vurguladılar. BIG Başkanı Dr. 
Cemil Şahinöz “Ahirete ve hesap günü-
ne inanan insanlar olarak her adımımızı 
en az 10 kere düşünmemiz gerek. ‘Bana 

dokunmayan yılan 1000 sene yaşasın.’ 
derseniz, o yılan gelir bir gün size de do-
kunur. Camilere saldırıların yaygınlaştığı 
böyle zamanlarda fitneye vesile olabile-
cek adımlardan uzak durmamız ve tüm 
gücümüzle İslam birliği için çalışmamız 
gerekir.” diye konuştu.

Toplantıya IGMG’yi temsilien  Biele-
feld Hicret Camii Başkanı Yılmaz Kara-
han, IGMG Jöllenbeck Teşkilati Temsilci-
si Selvet Kocabey katıldı.
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“İslam’ı anlatmakla mesulüz.” 
RNS Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanları toplantısı yapıldı.  Mehmet Calay

RHEIN-NECKAR-SAAR 

RNS Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Kurum-
sal İletişim Başkanları Toplantısı Ludwigs-
hafen Bölge Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Bölge Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim 
Başkanı Selma Emekçi açılış konuşmasında 

bayanlara katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. Bölge Kurumsal İletişim Başkanı Akif 
Ünal’ın selamlama konuşmasının ardından 
ise toplantı bayanlar arası devam etti. RNS 
Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Başkanı Selime 

Ökden, Kurumsal İletişim Başkanlığının 
yaşadığımız koşullardaki önemine değin-
di. IGMG ile tanıştığı ilk yıllarda yabancı 
danışmanlığı görevini üstlenen Ökden, ba-
yanları özellikle belediye kurumlarıyla or-
tak çalışmaya teşvik etti. 

İkinci sunum ise Kurumsal İletişim Baş-
kanı Selma Emekçi tarafından Almanya’ya 
ekonomik kazanç elde etmek ve kısa bir 
süre sonra ülkelerine geri dönmek amacıy-
la gelen Türk kökenli Müslümanların 60’lı 
yıllardan bu yana karşılaştığı sıkıntılardan 
bahsetmesiyle başladı. Emekçi akabinde 
başörtü yasağı, sünnet eleştirisi, okullarda 
Müslüman kızlara yüzme dersi zorunlulu-
ğu ve İslamofobi gibi güncel konulara deği-
nirken, Avrupa ülkelerinde Müslümanların 
ibadethanelerine düzenlenen saldırıların 
her geçen gün arttığını, Avrupalı yetkilile-
rin ise bu saldırılara karşı sessizliğini sür-

dürdüklerini ifade etti. Emekçi sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Tüm bu yaşananla-
ra karşı cemiyet sorumlularının yorumsuz 
kalmaması gerekiyor. Özellikle tesettürlü 
bayanlara karşı artan ön yargıları yıkmak 
için bayan görevlileri aktif bir şekilde çalış-
maya davet ediyorum.” 

Daha sonra Kurumsal İletişim Başkan 
Yardımcısı Ayla Gönç konuşmasında Allah’ın 
dinini tebliğ ve talim etmenin Peygamber 
mesleği denilebilecek mukaddes bir vazife ol-
duğunu söyledi. Tebliğin önemi ve yöntemi 
üzerine konuşan Gönç “Her bir Müslüman 
fert etrafındaki insanlara İslam’ı anlatma 
noktasında mesuldür.” diyerek tebliğin öne-
mine değindi. Dilek ve temennilerin alınma-
sından sonra Selma Emekçi başkanlara te-
şekkür ederek “Rabbim bize öğrendiklerimizi 
o’nun rızasını kazanarak hayatımıza geçirme-
yi nasip etsin.” diye dua etti. 

Bergkamen’e kardeş okul ziyareti
Vision Hagenau İslami İlimler Enstitüsü 2 A sınıfı öğrencileri çeşitli paylaşımlarda bulunmak amacıyla Eğitim Akademisi Bergkamen’i ziyaret ettiler.   Beyza Yılmaz

RUHR-A / DOĞU FRANSA

Vision Hagenau İslami İlimler Ensti-
tüsü 2A sınıfı öğrencileri tarihinde çeşitli 
paylaşımlarda bulunmak amacıyla “Kardeş 
Okul Projesi” kapsamında Eğitim Akade-

misi Bergkamen’i ziyaret ettiler.  Ziyaretin 
amacı iki okul arasındaki iletişimi güç-
lendirmekle beraber öğrenciler arasında-
ki sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularını 

geliştirmekti.   
Öğrenciler ilk gün birbirlerini yakından 

tanımak için oynadıkları “Hemdert İle El 
Ele” oyununda samimi bir ortam oluştur-
duktan sonra, çeşitli tanışma oyunları ile 
eğlenip, hep birlikte ilahiler söylediler, şiir-
ler okudular. 2A sınıfı öğrencileri, araların-
da kura ile kardeş öğrencileri belirledikten 
sonra, hediyeleştiler. Akabinde cemaat hâ-
linde yatsı namazı eda edilip evrad-ı şerif 
okundu. Yapılan çay sohbeti esnasında ise 
öğrenciler okullarındaki eğitim faaliyetleri, 
ilgi alanları ve gelecekleri ile ilgili hedefleri 
hakkında bilgi paylaşımı yaptılar. 

Ziyaretin ikinci günü akademinin yeni 
alınan eğitim binası Federasyon Başkanı 
İsmet Çataklı rehberliğinde gezildi. Ça-
taklı misafirlere federasyonun çalışmaları 

hakkında da bilgi verdikten sonra öğren-
ciler yürüyüş ve oyun parkı alanında fark-
lı etkinlikler düzenledi. Öğrenciler daha 
sonra sağlık ve ekoloji dersine katılırken, 
Okul Müdiresi Safiye Şen memnuniyetle-
rini şu şekilde ifade etti: “Bu ziyaretin hem 
kendi okulumuz hem de kardeş okulumu-
zun öğrencilerine çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum.”

 Bu tür çalışmaların arttırılması te-
mennisinde de bulunan Safiye Şen, Vision 
Hagenau İslami İlimler Enstitüsü Bellet-
meni Şeyma Yapıcı ve 2A sınıfı öğrencile-
rine teşekkürlerini iletti. Proje kapsamın-
da gerçekleştirilen bu ziyarette, Eğitim 
Akademisi Bergkamen ve Vision Hagenau 
İslami İlimler Enstitüsü öğrencileri keyif 
dolu zaman geçirdiler.

“Bilge Çocuklar” yarıştı
Württemberg Bölgesi Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilge Çocuk Bilgi Yarışması beğeni topladı.  Rasim Gül

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi Bilge Çocuk 
Bilgi Yarışması Ludwigsburg Errich Lil-
lich Salonu’nda gerçekleştirildi. Ahmet 
Güler’in sunduğu programa 19 şubeden 
48 öğrenci katıldı. Württemberg Bölge 
Eğitim Başkanı Rasim Gül açılış konuş-
masında eğitim faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi ve öğrencilere başarılar di-
leyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Selamlama konuşması yapan Bölge Baş-
kanı Zeki Şeker İslam’ın bilgi temeline 
dayalı bir din olduğunu belirterek islamî 
bilginin doğru kaynaktan alınmasının 
önemine dikkat çektikten sonra Eğitim 
Başkanlığı’nı tebrik etti. Sorumlusunun 
Metin Çetinkaya olduğu Bilgi Yarışması 
Temel Bilgiler 1-3 arası kategorilerinde 
gerçekleşti. 

Yarışma öncelikle Temel Dinî Bilgiler 
1 kategorisiyle başlarken Ludwigsburg 
Şubesi’nden Azra Ceren Balkar birinci-
liği, Bretten Şubesi’nden Muhammed 
Talha Erdoğan ikinciliği, Lauffen Şube-
si’nden Meryem Hakan üçüncülüğü elde 
etti. “Temel Dini Bilgiler 2” kategori-
sinde ise birinci Ludwigsburg’dan Salih 
Talha Akgün, ikinci Enzweihingen’den 

Müberra Arslandağ ve Schorndorf ‘dan 
Hasan Kara üçüncü sırayı aldı. Son ola-
rak “Temel Bilgiler 3” kategorisinde Aa-
len Şubesi’nden Saliha Afşin birinci olur-
ken, ikinci Pleidelsheim’den Berranur 
Öztürk,üçüncü ise Wangen Şubesi’nden 
Rabia Sarıkaya oldu. Yarışma hediyeler 
takdim edildikten sonra toplu fotoğraf 
ile sona erdi.
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Hatibe ve Eğitimci Zeynep Akpınar’a veda
30 yıldır hatibe ve eğitimci olarak görev yapan Zeynep Akpınar Türkiye’ye kesin dönüş kararı sebebiyle görevine veda etti.  Hazım Damgacı

BERLİN

Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı eği-
timci ve hatibe Zeynep Akpınar Hoca ha-
nım için Bölge Başkanı Nebahat Kartal’ın 
da katıldığı bir veda programı gerçekleş-
tirdi. Berlin Bölge Merkezi’nde yapılan 

programda son 3 yıldır Bölge Kadınlar 
Teşkilatı (KT) İrşad Başkanı olarak gö-
rev yapan IGMG Berlin Bölgesi’ne çok 
kıymetli projeler sunup, uygulanma-
sı için destek veren Akpınar’a Bölge KT 

Başkanı emeklerinden dolayı teşekkür 
etti. Akpınar’ın çalışma arkadaşlarının 
da konuşmalar yaptığı programda hatı-
ralar anlatıldı. Sinevizyon izletildi. Cami 
cemaatinden katılımların olduğu prog-
ramda  helallik alındı. Zeynep Akpınar’ı 
talebeleri, cemaati ve onu seven tüm dava 
kardeşleri Türkiye’ye kesin dönüş sebebi 
ile uğurladılar.  

Berlin’de 30 yıldır hatibe ve eğitimci 
olarak görev yapan ve 25 yılını Emir Sul-
tan Şubesi’nde ceşitli faaliyelere öncülük 
ederek geçiren Akpınar bu süre içerisinde 
hafızlık eğitimini ilk olarak başlatan Ayşe 
Taş hanım efendiye hafızlık yaptırarak 
icazetini almasına vesile olmuştur. Yine 
Berlin’de hanımlara yönelik derslerin baş-
latılmasında ilk adımın atılmasına vesile 
olarak Emir Sultan Şubesi’nde “özel kad-
ro” adı altında hanımların akaid, fıkıh gibi 

itikadi ve ameli dersler ile ilk kez tanışma-
larına vesile olmuştur.  Emir Sultan Şubesi 
KT Eğitim Başkanlığını yaptığı dönemde 
eğitim adına en iyisi olması, çocukların ve 
gençlerin camideki dinî eğitime merak-
lanması ve sevmesi için ile camide sınıf 
sistemini yerleştiren Akpınar her sınıfın 
eksiksiz olması ve genel anlamda okullar-
daki düzenin kurulması için büyük çaba 
sarf etmiştir. Dosyalama sistemi ile Kur’an 
kurslarının da sistemli bir şekilde işlemesi 
için tüm öğrencilerin kayıt altına alınma-
sını sağlamıştır. “Özel kadro” adı altın-
da kurulan sınıflarda yetişen talebeleri 
eğitimci olarak görevlendirerek eğitime 
büyük destek olmuş, eğitimci açığını böy-
lelikle kapatmıştır. Eğitimciliği sırasında 
öğrencisi olan Zülal Celebi ile IGMG Av-
rupa Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarış-
ması’nda Avrupa birinciliği kazanılmıştır. 

“Ölmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz.”
Danimarka Bölgesi Bröndby Şubesi değerli hatiplerin katılımıyla maneviyat dolu bir program düzenledi.  Nevzat Korkmaz

DANİMARKA

Bröndby Şubesi’nin düzenlediği prog-
ram büyük bir katılım ve çoşku ile icra 
edildi. Şube Eğitimcilerinden Ragib Eray 
Toplu Hocaefendi’nin Peygamber Efendi-
miz’in (s.a.v.) doğumu öncesi ve sonrasın-
daki dönemi anlattığı programda ilahiler 
okundu, salavatlar getirildi. 

Cami İmam Hatibi Can Muhammed 
Özer ölümden önce kendimizi hesaba 
çekmemiz gerektiğine değinirken, “Ne 
için çaba gösteriyoruz? Günlük çabaları-
mız ne için? Mutlu olmak, felâha ermek 
için değil mi? Sözde refah seviyesi yüksek 
ülkelere bakın! En çok depresyon yaşanan 
yerlerin oralar olduğunu görürsünüz. De-
mek ki felâh, mutluluk, para ve mülk ile 

elde edilmiyor. Kim Allah ve Resulü’ne 
sırtını çevirirse, bilsin ki onun için dep-
resyon kaçınılmazdır.”  Kıyamet gününe 
de değinen Özer, o gün Kur’an ve sün-
netten uzak duranlara “Bizim ayetlerimiz 
sana geldi, bir Resul (s.a.v.) gönderdik. 
O her bakımdan en güzel örnekti, onun 
peygamber oluşundan hiç bir şüphe yok-
tu. Allah’ın varlığını anlatan Kur’an gön-
derdik, sünnet gönderdik, umursamadın 
ve aynı şekilde bugün unutulacaksın.” 
şeklinde seslenileceğini söyledi. Özer  
“Dolayısıyla bütün dünyanın fâni menfa-
atleri birşey ifade etmeyecek, yalnız kalp 
ve amellerimizin meyvelerini göreceğiz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

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.

Ali Chasanahmet

Kerstin Sancaktar

Ümmü Gökalp

Yıldırım Özkurt

Rasim Kus

Siyah Ahmet Tunç

Mehmet Yıldırım

Ramazan Duman

Zeynep Dursun

Hasan Sivri

Selvie Srour-Sait

Mehmet Ünlü

06.12.2018

07.12.2018

09.12.2018

11.12.2018

12.12.2018

13.12.2018

16.12.2018

16.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

15.12.2018

18.12.2018

Württemberg/Pforzheim

Hannover/Braunschweig

R.N.Saar/Lu.-Alem-i İslam

Kuzey Ruhr/Osnabrück

Düsseldorf/MG.Rheyt

Schwaben/Neu Ulm

Köln/Stolberg

Hamburg/Lübeck

Kuzey Ruhr/Bielefeld

Ruhr-A/Herten

Berlin/Kreuzberg-Mevlana

Köln/Troisdorf
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İdareciler Heilbronn’da bir araya geldi
Württemberg Bölgesi Sosyal Hizmetler Başkanları ve Sosyal Yardım Derneği Hasene Heilbronn Fatih Camii’nde yapılan toplantıda bir araya geldi 
 Mehmet Yücel

WÜRTTEMBERG

Württemberg Bölgesi, Heilbronn Şu-
besi’nde şubelerde görev alan Sosyal Hiz-
metler Başkanları ve Sosyal Yardım Der-
neği Hasene’de hizmet veren 32 idareci 
ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 
Bölge Sosyal Hizmetler Başkanı Hamza 
Gül birim değerlendirmesinde bulunarak 
2018 yılının çalışmalarını ele aldı. Gül ay-
rıca 2019 İnfak Kampanyası’ndaki hedefle-
ri açıkladı. Hasene International Derneği 
Bölge Sorumlusu Mehmet Atasoy ise ka-
tılımcılara derneğin yürüttüğü 12 proje 
hakkında detaylı bilgilendirmede bulun-
du. Atasoy ayrıca bu yıl içerisinde yapılan 

su kuyusu, katarakt ameliyatları, Yetim 
Projesi, acil yardım, manevi danışman-
lık, Kumanya ve Kurban Kampanyası’nın 
değerlendirmelerini yaptı, Endonezya’ya 
yapılan Acil Yardım Kampanyası hakkında 
da bilgi verdi. Atasoy Acil Yardım Kampan-
yası’nın 1 Aralık’ta başlayacağını ve bir ay 
süreceğini de açıkladı. 

Programın diğer bölümünde ise Bölge 
Genel Merkez Üyelik Sorumlusu Musta-
fa Uzun Genel Merkez Üyelik Kampanyası 
hakkında bilgi verdi ve şubelerin ve bölgenin 
üyelik çalışmalarını değerlendirdi. Progra-
mın son bölümünde sorulara cevap verildi. 

3. ŞBT’ye Genel Başkan da katıldı
Güney Bavyera Bölge Başkanlığı 2 Aralık tarihinde Freising Merkez Camisi’nde 3. Şube Başkanları Toplantısı’nı icra etti.  Aydın Erdem

GÜNEY BAVYERA

Güney Bavyera Bölgesi  3. Şube Baş-
kanları Toplantısı yoğun bir katılımla ger-
çekleştirildi. Toplantıda açılış konuşması 
yapan Bölge Başkanı Tayyip Sayan, teşki-
latın güncel faaliyetleri ile alakalı açıkla-
malarda bulunarak, konuşmasına şöyle 

devam etti: “Allah’a hamd olsun ki bize 
İslam Toplumu Millî Görüş çatısı altında 
çalışmayı nasip etti. Allah Teâla bir kulu-
nu severse, onu hayırlı işte meşgul eder-
ken, sevmediği taktirde batılı doğru olarak 
gösterir.” Açılış konuşmasının ardından 

sırayla Teşkilatlanma, Teftiş, Eğitim, Ku-
rumsal İletişim, Sosyal Hizmetler ve İrşat 
Başkanları de söz alarak, birimlerinin fa-
aliyet ve hedefleri ile alakalı olarak Şube 
Başkanlarını bilgilendirdiler.

Soru, dilek ve temenni bölümünün ar-

dından toplantıya Köln’den teşrif eden 
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün söz aldı. 
Ergün konuşmasının başında yöneltilen 
sorulara cevap verirken, özellikle teşkilat 
ile alakalı güncel gelişmeleri Şube Başkan-
ları ile paylaştı. Genel Başkan kısaca şöyle 
devam etti: “IGMG olarak biz tarafsız de-
ğil, bir mücadelenin taraftarıyız. Bu müca-
delede dışlanmak, saf dışı bırakılmak ama 
Allah’ın rızası da var.” Ardından kelime-i 
tevhidin manasını izah eden Genel Başkan 
şunları söyledi: “Başımıza gelen felaketle-
rin altında yanlış ilah anlayışı yatmakta-
dır. Tevhid ehlinin sıkıntısı da ilah kavra-
mının gerçek manasını anlamamalarıdır. 
Tevhid sadece kendisine kulluk yapılan ve 
yalnız kendisinden yardım dilenilen kişi 
demektir. Hüküm koyan ve arzu edilen 
şey, sadece kendisinden istenilecek kişi. 
Bunlar hakkıyla anlaşılıp yaşanınca iyinin, 
güzelin, adaletin ve hakkın galip gelmesi 
mutlaktır!” Toplantı Genel Başkan Kemal 
Ergün’ün konuşmasının ardından okunan 
kapanış Kurân-ı Kerim’i ile sona erdi.
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Avrupa’da evsizlere sıcak yemek ikramı
İnsani yardım kuruluşu Hasene International derneği bu sene Almanya’nın Hamm şehrinde evsizlere bir hafta boyunca çorba dağıttı. Dağıtımlar 
başka şehirlerde de devam edecek.  Murat Kubat

ALMANYA

Hasene Derneği, birkaç yıl önce başlattığı 
evsizlere ve sokakta yaşayanlara sıcak çorba 
hizmetlerine devam ediyor. Soğukların bas-
tırması ile birlikte Avrupa’nın farklı ülke ve 
bölgelerinde, evsizler ve sokakta yaşayanla-
ra sıcak çorba ikram eden Hasene bu sene 
ilk ikramına Hamm şehrinde başladı. Ruhr 
bölgesinde bulunan Hamm şehrinde çalış-
malar için mobil aşevi tahsis edildi ve sıcak 
çorba ikram edildi. Evsizlere sıcak çorba ik-
ramı Bahnhofsvorplatz’da bir hafta boyunca 
devam etti. 

Belediye Sosyal Entegrasyon Daire Başka-
nı Wolfgang Müller ile Uyum Meclis Başkanı 
İsmail Erkul sıcak yemek dağıtımının yapıldı-
ğı Hasene mobil aşevini ziyaret ettiler. Sosyal 
Entegrasyon Daire Başkanı Wolfgang Müller 
bu çalışma ile Müslümanların çok anlamlı bir 
aksiyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

“Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir” (Hadis-i Şerif)

Hasene Ruhr-A Bölge Temsilcisi Hasan 
Aydoğan Hamm’daki sıcak çorba ikramına 
dair şu bilgileri verdi:

“Yakınlarımızda bulunup da yardıma ihti-
yaç duyan kimselere el uzatma sorumluluğu-

muzun bilincindeyiz. Bölge olarak bu sene ilk 
defa böyle bir çalışma yaptık. İnsanların güzel 
tepkileri ile karşılaştık. Çalışmalara Pelkum 
Eyüp Sultan Camii yönetici ve gönüllüleri de 
destek verdi. Şube Başkanımız Bünyamin Se-
ver bu güzel çalışmaya öncülük etti. Hasene 
Şube Sorumlumuz Mustafa Uslubaş da her 
gün dağıtımda bulundu. Şube Kadınlar Teş-
kilatımız’dan gönüllülerimiz her gün oraya 
sıcak çorba götürerek destek oldular. 

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ 
hadîs-i şerifi doğrultusunda yürütüyoruz bu 
çalışmayı. Dinimiz İslam, iyi komşuluk ilişki-
lerine, yakınımızdaki muhtaçlara el uzatma-
ya bizleri her daim teşvik etmiştir. Evsizler 
bu ikramın her gün yapılmasını istediler. Bir 
hafta boyunca günlük 200 kişiye çorba ikra-
mında bulunduk.”

Bu tür çalışmaları artıracağız

Evsizlere sıcak çorba ikram eden Hasene 
mobil aşevini ziyaret eden Hasene Internati-
onal Genel Müdürü Mesud Gülbahar çalışma 
ile ilgili şunları söyledi: 

“Ruhr-A Bölgesi, Hamm şehrinde hiz-
met veren mobil aş aracımız bir hafta bo-
yunca evsizler başta olmak üzere yolda 

olanlara sıcak çorba ikramında bulundu. 
Hamm Eyüp Sultan Camii ve Hasene iş-
birliği çerçevesinde yürütülen çalışmada, 
Hamm şubesinin idareci ve gönüllüleri 
çorbaları pişirdiler, kendi elleriyle dağıttı-
lar. Mobil aşevimiz buradan ilk olarak Re-
cklinghausen şehrine geçecek ve oradan 
da diğer bölgelere doğru yola çıkacak. Bu 
çalışma yerel yönetimlerden müsaade alı-
narak yapılıyor. 

Soğuk havada sıcak bir çorba ikram et-

mek toplumsal kaynaşmaya, dayanışma ve 
paylaşmaya vesile oluyor. Bu çalışma top-
lumsal barışa katkı sağlayan bir çalışmadır. 
Bu tür çalışmalar toplumla bizleri birbiri-
mize yakınlaştırıyor. Bu çalışma Müslüman 
kimliğimizin en güzel yansımalarından biri-
si ve içerisinde bulunduğumuzun toplumun 
sorunlarına duyarsız kalmadığımızın bir 
işaretidir aynı zamanda. Gönüllülük esası 
üzerinde yükselen bu tür çalışmaları yaşadı-
ğımız toplumlarda artırmayı hedefliyoruz.” 

Hasene öğrenciler ile mültecileri buluşturdu
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Suriyeli mültecilere kumanya paketleri dağıtıldı.  Murat Kubat

TÜRKİYE

Hasene Türkiye Sosyal Yardımlaşma 
Derneği’nin organizesi ile Kabataş Erkek 
Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri-
nin iştirak ettiği kumanya dağıtım progra-
mı çerçevesinde Suriyeli mültecilere 5 bin 
kumanya paketi dağıtıldı. Dağıtımlar 4 – 6 
Aralık tarihlerinde, Şanlıurfa’nın Akçakale 
ilçesinde yapıldı. Programa Kabataş Erkek 
ve İstanbul Erkek Liselerinden yirmi iki öğ-
renci ve iki öğretmenin yanı sıra, Uluslara-

rası Üniversiteliler ve Akademisyenler Der-
neği UNİAD’tan sekiz üniversite öğrencisi 
ile bir konuşmacı ve Hasene Türkiye’den 
ise sekiz kişi katıldı. 

Yapılan yardım programına dair konu-
şan Hasene Türkiye çalışanlarından Hali-
me Aydın şunları söyledi: 

“Kumanya dağıtımı eğitmen İsmail Çe-
tinkaya ile birlikte tasarlandı. Projenin ana 
hedefi; sosyal yardımlaşmaya ilgi duyan öğ-

rencilerin sahada faal olmalarını sağlamak 
ve bu konulara duyarlılıklarını artırmaktı. 
Yardım çalışmalarına katılan öğrenciler, 
bu tür yardım çalışmalarının nasıl işledi-
ğini yerinde gördüler, bizzat kendi elleriyle 
kumanya paketlerini dağıttılar. Dağıtım-
larımız mülteci nüfusunun yoğun olduğu 
Akçakale ilçemizde gerçekleşti. Öğrenciler 
buradaki mültecilerin yaşam şartlarını ya-
kından gördüler. Çalışmaya katılan öğren-

cilere boşaltılmış mülteci konuk evlerin-
deki yaşam şartları hakkında bilgi verildi. 
Bölgedeki kültürel ve tarihî yerler ziyaret 
edildi.”

Hasene Türkiye Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Abdullah Erbay kumanya 
dağıtımına katılan öğrencilere Hasene’nin 
yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü diğer faa-
liyetler hakkında detaylı bilgi verdi. 3 gün 
süren programda öğrencilerle göç ve mül-
tecilik konulu bir atölye çalışması da ger-
çekleştirildi.

Öğrenciler, mültecilere kumanya paketi 
dağıtımına büyük ilgi gösterdi ve dağıtım-
da büyük özveri ile çalıştılar. Mülteci ço-
cuklara beraberlerinde getirdikleri küçük 
hediyeleri vererek sevince vesile oldular. 
Kumanya paketlerinin dağıtımına aracılık 
eden öğrenciler, mazlum ve muhtaç aileler-
le tanışma fırsatı da buldu. Öğrenciler ile 
mülteciler aynı dili konuşmuyor olsalar da, 
iletişim kurmada hiçbir sıkıntı yaşamadılar. 
Hasene Türkiye bu tür sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma duyarlılığını yükseltecek ça-
lışmalarını sürdürecek. 
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Yemenli mültecilere 43 ton gıda yardımında bulunduk
Hasene Derneği yürüttüğü Acil Yardım Çağrısı kapsamında Cibuti’de bulunan 535 Yemenli mülteciye 43 ton gıda yardımında bulundu.  Murat Kubat

YEMEN

Cibuti’ye göç durumunda kalan Yemen 
mültecilere yapılan gıda yardımı dağıtımı-
na Almanya’dan Hasan İstanbul, Aziz Do-
ğan, Ahmet Basri ve Türkiye’den de Fadıl 
Yağlıtaş katıldı. Cibuti’de bulunan göz-
lemcimiz Aziz Doğan, “Burada karşılaştı-
ğımız tablo karşısında bugün birkez daha 
yüreklerimiz dağlandı.” diye konuştu. 

Yardımlarda yetimleri önceledik

Acil yardım gözlemcilerinden Hasan 
İstanbul Cibuti’deki acil yardım çalışma-
ları hakkında şu bilgileri verdi: “Cibuti’ye 
geldiğimizde partner kurum yetkilileri ile 
bir durum değerlendirmesi ve iş bölümü 
yaptık. Sonrasında çalışmalara koyulduk. 
70 kişi için 10 büyükbaş adak, akika ve 
sadaka kurbanlarının kesim ve dağıtım iş-
lemlerini gerçekleştirdik; 175 kişiye pay et-
tik. Eğitim gören yetim çocukları, fakir ve 
fukaraların bulundukları mahalleleri ziya-
ret ettik. Balonlar ve şekerlerle çocukların 

sevincine vesile olduk. Kadınlara başörtü-
sü dağıttık. Çalışmaları özellikle yetim ai-
lelerini önceleyerek yürüttük. 

Bu arada, T.C. Büyükelçiliğini ziyaret 
ettik. Yeni atanan Cibuti Büyükelçisi Le-
vent Şahinkaya’ya yaptığımız çalışmalar 
hakkında bilgi verdik. Cibuti Büyükelçisi 
Levent Şahinkaya da çalışmalardan dolayı 
Hasene’yi tebrik ve takdir etti. Büyükelçi, 
kendilerine düşen bir vazife olduğunda 
hazır olduklarını ifade etti. Yemenli mül-
tecilere bir sonraki gün yapacağımız yar-
dımlar için kendi ekibinden bir kişiyi de 
bizi eşlik etmesi için görevlendi.”

Yüreklerimiz bir kez daha dağlandı
Cibuti’ye sığınan Yemenli mültecilere 

yaklaşık 43 ton gıda yardımında bulun-
duklarını vurgulayan Aziz Doğan, karşı-
laştıkları tablolar karşısında büyük üzüntü 
duyduklarını söyleyerek şöyle devem etti:

“İçerisinde bir ay yetecek gıda mad-
delerinden müteşekkil kumanya paket-

lerinde; 25 kg un, 25 kg pirinç, 5 lt yağ, 
20 paket makarna, süt tozu gibi gıda ka-
lemleri yer aldı. Çalışmalara T.C. Cibuti 
Büyükelçiliği görevlilerinden Volkan Ateş 
bey de katıldı. Dağıtım yaptığımız gün 
yüreklerimiz birkez daha dağlandı. Sa-
bah herşey sakindi ve sakin başladı. Bir 
gün önce, akşamdan tüm hazırlıklarımızı 
yapmıştık. Sabah Yemenli kardeşlerimiz 
gelmeye başladı. Sayı arttıkça izdiham 
da arttı. İnsanlar bir adet fazla kumanya 
paketi alabilmek için yavrularını gizleyip, 
ayrı bir aile gibi sıraya sokmaya çalışıyor-
lardı. Oradaki görevlilerin bunları tespiti, 
ayırmaya çalışması gerekti. Açık ki, bütün 
bunlar çaresizliğin, yoksulluk ve açlığın 
acı birer sonucuydu. Bu durum içimizi 
dağladı. Allah kimseyi bu duruma düşür-
mesin. Cibuti’deki Yemenli mültecilere 
Hasene Derneğimizin yardım ulaştırması 
çok isabetli oldu. Bu vesile ile yardım ya-
pan tüm duyarlı kardeşlerimize teşekkür 
ediyoruz.” 

100 ton gıda, 1.050 hisse kurban eti dağıtıldı
Hasene ekibi Tanzanya’da gıda dağıtımı yaptı, adak ve akika kurbanları kesti.  Murat Kubat

TANZANYA

Hasene International derneği Tanzan-
ya’da da acil yardım çalışmalarını sürdür-
dü. Tanzanya’daki çalışmalara Türkiye’den 
Ömer Söyleyenoğlu, Himmet Uysal ve 
Ayhan Türk, Almanya’dan ise Ali Atik ve 
Nedim Biçen katıldılar. Gözlemci Ali Atik 
Tanzanya’da 100 ton gıda dağıtımının yanı 
sıra 1.050 hisse adak ve akika kurban kesim 
ve dağıtımlarının gerçekleştirildiğini söyle-
di. Atik bizlerle şunları paylaştı: 

“5 görevli arkadaş Tanzanya’da acil yar-
dımları yürütmek üzere görevlendirildik. 

Darüsselam şehrinde 1.500 kumanya pa-
ketinin dağıtımının yanı sıra, 50 büyük 
baş (350 hisse) adak ve akika kurban kesi-
mi yaparak, dağıtımlarını gerçekleştirdik. 
Bu arada ayrıca, Başkent Darüsselam’a 
300 km uzaklıktaki Morogoro şehrinde de 
1.500 kumanya  paketi dağıtımı, yine aynı 
şekilde 350 hisse adak ve akika kurban 
kesimi ve dağıtımlarını yaptık. Morogo-
ro’ya 200, Darüsselam’a 500 km uzaklık-
taki Dodoma şehrinde de 1.500 kumanya, 
50 büyük baş kesim ve dağıtım işlemle-

rini gerçekleştirdikten sonra, son olarak 
başkent Darüsselam’a 50 km uzaklıktaki 
Bagamoyo şehrinde 500 kumanya paketi 
dağıttık. Böylece toplam 5 bin kumanya 
dağıtımı, 150 büyük baş (1.050 hisse) adak 
ve akika kurban kesim ve dağıtımını ta-
mamladık. Her biri ortalama 20 kg ağır-
lığındaki kumanyaların içerisinde 10 kg 
pirinç, 2 kg şeker, 3 kg un, 2 kg mısır unu, 
3 kg fasulye yer aldı. Adak ve akikaları da 
3’er kiloluk paketler hâlinde ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırdık. Hasene Derneği’nin 

düzenli olarak sahip çıktığı yetimler var-
dı; onlara da kumanya paketleri verdik. 
52 yetime kıyafet yardımında bulunduk. 
Onları balon ve şekerlerle sevindirdik. 
Bu arada, T.C. Tanzanya Büyükelçiliğine 
ziyaret gerçekleştirdik ve çalışmalar hak-
kında bilgi verdik. Çalışmalarımız esna-
sında yağmur yağdığı için yollar kapandı, 
zor şartlarda dağıtımları gerçekleştirdik. 
Yardım yaptığımız kimseler yardımların 
neticesinde ellerini açarak dua ve teşek-
kür ettiler.” 
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Y ok yok, bu başlık, sizin zannettiği-
niz gibi ne bir bilmece, ne bir ata-
sözüdür. Sadece bu yazıyı yazarken 
okuduğum bazı kitapların, bazı 
bölümlerinin arasına sıkışmış tam 

dört kelimenin bir araya bizzat benim tarafım-
dan getirilmiş şeklidir. Amma, bundan meramım 
ne ola diye soracak olursanız, o da şudur ki, teş-
kilatımızın her yıl düzenlediği infak kampanyası 
var ya, işte bu kampanyaya dikkatinizi çekmektir.

Malumunuzdur ki, teâvün yardımlaşma de-
mektir. Bu hâlde yazımızın başlığının manası 
da, ihsanda yardımlaşmak, insanın hazinesidir, 
demek olur. İhsan iyilik etmek, güzellik yapmak, 
güzelleştirmek, hayırlı iş işlemek demektir. Dola-
yısıyla, başlık, Avrupa’da yürütülen bu infak kam-
panyasının manasına da vurgu yapmaktadır.

Kimileri infak denildiğinde bunu tanımlamak 
için, “Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle 
harcamada bulunmak” şeklinde bir açıklama yap-
maktadır. Ne güzel bir açıklamadır bu! Çünkü, in-
fak kampanyası aynı zamanda, ihsan demektir. O 
zaman ihsanın manası da iyilik ve lütufta bulun-
mak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlasla 
kulluk etmek olduğuna göre, bu kampanya-
ya katılmak, Allah rızası için harcamada 
bulunmak demek olur.

Ayette, “İyilik ve takva üzere 
yardımlaşın. Ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın.” 
(Mâide suresi, 5:2) şeklinde bir 
emir bulunmaktadır. İşte bu in-

fak kampanyası, iyilikte yardımlaşmanın, iyilikte 
dayanışmanın bir şekli olarak önümüzde dur-
maktadır. Ayrıca, hayır işlemek, Hac suresinin 
77. ayetine göre insanın kurtuluşuna vesile olur. 

Daha geçmişe gitmeyelim. Çünkü saymakla 
bitmeyecek kadar hayırlı müesseseler ortaya çı-
kardınız. Avrupa’nın neresine giderseniz gidin, 
orada sizin bir eseriniz var. Tam da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in “İnsanoğlu öldüğü zaman 
bütün amelleri kesilir. Ancak, devam eden sada-
ka (sadaka-i câriye), faydalanılan ilim ve kendisi-
ne dua eden sâlih bir evlat bırakanlarınki kesil-
mez.” (Müslim, Vasiyye, 14) şeklinde buyurduğu 
gibi sadaka-i câriye eserleriniz var. Akıp giden, 
aktıkça da azalmayan, çoğalan bir sadaka. Sizle-
rin sahibi olduğunuz, çoğalarak gelişen müesse-
selerin sayısı son dört yılda muazzam bir şekilde 
arttı. Bu artış da infak kampanyası ile bir sisteme 
bağlı olarak gelişti.

Anaokulu, okul, imam-hatip lisesi, Kur’an 
kursu, eğitim merkezi, cami, belki de üniversi-
te... Aklınıza Avrupa’daki Müslümanların hem 
şimdiki hem de gelecek nesillerinin hayatını şe-
killendirecek İslami kurumlardan ne geliyorsa, 

infak kampanyası ile gerçekleşti ve 
Allah’ın izniyle gerçekleşecek. 

Bu müesseselerin sahiple-
ri, tüzel olarak bir dernek 

olsa da aslen sizlersiniz. 

Eğer bu kampanyaya katıldı iseniz ve katılı-
yorsanız, “İşte bu benim eserim!” diyebilirsiniz. 
Çünkü sizin eserinizdir.

Şimdi bu yazının başlığına bir bakalım: “Teâ-
vün-i ihsan, hazine-i insandır.” İyilikte, güzel-
likte ve hayırda yarışmak, insanlığın hazinesidir. 
Evet, Avrupa’nın şu şehrinde, bu kasabasında 
yükselen bir okul, bir eğitim merkezi, bir cami 
inşa edilmeye başlandığı andan itibaren bizim 
hazinelerimiz şekline dönüşmektedir. Oralar 
bir hazine hâline gelmektedir ki, hazinenin ma-
nasını da geniş bir şekilde bilmekte yarar vardır. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde hazineye, Arapça 
asıllı bir kelime denilerek, daha pek çok mana-
sının yanında şu manaları da verilmiştir: “Altın, 
gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük 
servet. Bir şeyin kaynağı. Büyük bağlılık duyu-
lan, değer verilen şey veya kimse.”

Evet bu müesseseler de bizim altınlarımızın, 
değerli eşyalarımızın da değerlisi olan dinimize 
hizmet edeceğinden bizim için birer hazine ola-
caktır. Bu müesseseler, bizlerin ve gelecek nesil-
lerimizin güven kaynağı olacaktır. Onun için bu 
müesseselere değer veriyoruz ve onları ayakta tu-
tuyoruz. Unutmayalım ki, 

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harca-
madıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her 
ne harcarsanız Allah onu bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 3:92)

Teâvün-i ihsan, 
hazine-i insandır

infak
İlhan Bilgü
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Bremen
Hilal Cansız 
Bremen Bölgesi Blumenthal Cemi-
yeti Zeynel Abidin Camii Kadınlar 
Teşkilatı öncülüğünde Anne-Kız se-
mineri  düzenledi. “Çocuklarınızı iyi 
eğitin ki, yüce Allah sizleri affetsin.” 
hadisi gereğince her annenin ço-
cuklarının eğitimi ile ilgilendiğinde, 
Allah’ın affına mazhar olacağını ha-
tırlatan seminer oldukça beğenildi. 

Güzel ahlak ve toplumdaki vazifele-
rimiz konulu seminere 20 kişi katıldı. 
Yılda beş kere cuma akşamları dü-
zenlenen Anne-Kız seminerinin bu 
son buluşmasında  anneler ve kızları 
için çeşitli oyun halkaları oluşturuldu. 
Katılımcıların hoşça vakit geçirdikleri 
hem eğlenip hem öğrendikleri semi-
ner yemek ikramı ile sonlandırıldı. 

Bremen
Medine Kaya
IGMG Bremen Bölgesi Kadınlar 
Teşkilatı Bremen Eğitim Merkez 
Binasında Cenaze Eğitim Semine-
ri düzenledi.  Cenaze Eğitim Se-
mineri 26 Kasım’da  Bremen KT 
Başkanı Fatma Kutlay’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi.  Bremen Bölge 
KT Başkanı Fatma Kutlay’ın se-
lamlama konuşması ile başlayan 
seminerde Hamburg Bölgesi KT 

Başkanı Narin Yalçın’ın sunumu 
ile “Sekerat, Taziye Âdâbı, Vasi-
yet, Cenaze yıkaması, Kefenleme 
ve Cenaze Namazı’’ konuları ele 
alındı. Narin Yalçın’ın söylediği 
“Kendine mezar hazırlayacağına, 
kendini mezara hazırla.”, sözünün 
ardından yoğun katılım ile gerçek-
leşen seminer katılımcılara belge 
verilerek sona erdi.

Rhein-Neckar-Saar (RNS)
Mehmet Calay
RNS Bölgesi Mannheim Çarşı Ca-
mii’nde büyük bir katılımla Üyeler 
Toplantısı gerçekleştirildi. Şubenin 
yeni Cemiyet Başkanı Bilal Ümit 
Özbek üyeleri selamlayarak geç-
mişte güzel çalışmalar yapıldığını 
ve gelecekte de topluma faydalı 
hayırlı hizmetler yapacaklarını söy-
ledi. RNS Bölgesi idarecilerinden 
Halil Yücebudak  ve  Çarşı Camii 

Sorumlusu Hamza Akargöl’ün de 
katıldığı toplantıda Akargöl konuş-
masında “Mannheim’in merkezinde 
bir cemiyetimizin olması bizim için 
bir avantajdır, bu avantajı insan-
larımıza faydalı hizmetler yaparak 
geleceğe gençlerimize yatırımlar 
yapmalıyız.” dedi. Dilek ve temen-
nilerin alınmasının ardından toplan-
tı son buldu.

Rhein-Neckar-Saar 
Mehmet Çalay
Rhein-Neckar-Saar Bölgesi UKBA 
Cenaze Hizmetleri Başkanları Top-
lantısı Ludwigshafen Bölge Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 
Bölge UKBA Cenaze İşleri Sorum-
lusu Hamza Akargöl misafirlerini 
selamlayarak katılımlarından do-
layı teşekkür etti. Akargöl bölge-
de 2018 çalışma yılında yapılan 
faaliyetleri hatırlattı.  Ev, taziye ve 
geçmiş olsun ziyaretleri, hastahane 
ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri, ce-
naze namazları ve cenaze yıkama 
ve kefenleme kursları gibi faaliyet-
lerde bulunduklarını ifade etti.Daha 
sonra IGMG UKBA Cenaze Yardım-
laşma Derneği yetkililerinden Em-

rullah Yayla UKBA’nın 2018 yılı içe-
risinde başarılı çalışmalar yaptığını, 
Avrupa’da yaşayan milleti veya ırkı 
ne olursa olsun, bütün Müslüman-
ların Ukba’ya üye olabileceğini ve 
bu hizmeti böyle yapan tek teşkila-
tın UKBA olduğunu belirtti. Birçok 
kimsesiz Müslüman’ın cenazesinin 
yakılmaktan kurtarıldığını ve cena-
ze masraflarının UKBA tarafından 
karşılanarak cenazelerin kaldırıldı-
ğını söyledi. 2019 yılında da yeni 
çalışmalarda yeniliklerle halka hiz-
met etmeye devam edeceklerini 
söyledi. Cemiyet sorumlularının da 
dilek ve temennileri alınarak verilen 
ikramla toplantı son buldu.

Ruhr-A
Ümit Akca
Ruhr-A Bölgesi Bestwig Camii’n-
de bir program gerçekleştirildi. 
Salih Özbay Hocaefendi ve cami 
öğrencilerinden Edip Taha Ak-
ça’nın okuduğu Yâsîn-i Şerif ile 

başlayan program Ömür Elde-
niz’in de güzel ilahileriyle renklen-
di.  Yapılan sohbetde Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) ele alındı.

Württemberg
Eyüp Esen
Her ayın ilk pazarı  Württemberg 
Bölgesi Şubelerinde gerçekleş-
tirilen, “Ailece Sabah Namazı” 
programı aralık ayında 31 şubenin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Prog-
ram sabah namazı öncesi okunan 
mukabele ile başladıktan sonra 
cemaatle kılınan sabah namazı ile 
devam etti. Toplu zikirin ardından 
ise farklı camilerden katılım sağ-
layan hocalar kısa sohbetleri ile 

programa renk kattı. Cemaatle bir-
likte ayakta dua edildikten sonra 
kahvaltı ikram edildi. Württemberg 
Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri  
“Ailece Sabah Namazı” programı 
için ayrı ayrı camileri ziyaret ettiler. 
Bölge Başkanı Zeki Şeker Nürtin-
gen Şubesi’nin buluşmasına katıl-
dı. Bölge İrşad Başkanı Eyüp Esen 
ise Lauffen Şubesi’nin programına 
misafir oldu.
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genç
Ruhr-A
Gayrimüslim gençlere
anlamlı davet s. 26

Hannover
“We can do it, too!” s. 27

Değerli Camia okuyucuları,

Gençlik olarak bir aksiyon oluştur-
mak istedik. “Peygamberinin izinde” emin 
gençlik diyerek yola revan olduk. Bu söz 
çok büyük manaları ifade ediyordu. Bu 
sözü genç gönüller olarak harekete geçir-
memiz gerekiyor, onun yolunda olduğu-
muzu, onunla beraber olmak istediğimize 
yönelik şahit olacak bir şeyler yapmalıydık. 

Çünkü bizler reaksiyon  değil aksiyon 
gençliğiyiz. Aksiyonumuzda onu sevdiği-
miz gösterecek bir sünnetin ihyası olsun 
istedik. Çünkü Peygamberimiz şöyle bu-
yurdu: “Kim benim sünnetimi ihya ederse 
beni sevmiş olur. Beni seven de cennette 
benimle beraber olur.” 

Demek ki  Resûlullah s.a.v.’in sünnetini 
ihya etmek O’nu sevmek demektir. O’nu 
sevmek ise cennette O’nunla beraber ol-
maya vesiledir. 

O hâlde, cennette Efendimiz ile bera-
ber olmayı arzulayan sevdalısı hiç vakit 
kaybetmeden onun sünnetine sarılmalı ve 
ihya etmelidir diyerek  yola çıkalım istedik 
ve pazartesi orucunu Avusturalya’dan Ka-
nada’ya Balkanlardan Avrupa’ya gençleri-
mizle yaşatalım istedik.

Zaten haftanın pazartesi ve perşem-
be günleri oruç tutmak da teşvik edilmiş 
bir nafiledir. Peygamberimiz’in pazartesi 
ve perşembe günleri oruç tuttuğu ve se-
bebi olarak da “İnsanların amelleri Allah 
Teâlâ’ya pazartesi ve perşembe günleri arz 
olunur; ben amelimin arzı sırasında oruçlu 
olmayı tercih ediyorum.” hadisinden yola 
çıkarak bütün gençlerimizle kıtalar öte-
lerinden peygamber sevgisinin şahitleri 
olmaya davet ediyorum ve gencin orucu 
Peygamber sevgisi ile  başlasın istiyoruz..

 O gün gençlerimizin oruç tutmalarını 
ve sanal dünyada da bu aksiyonu canlı tu-
tarak gündem oluşturmalarını arzu ediyo-
ruz.

                # ORUC
                 # GENCORUC
                 #ORUC19

Bu gencin orucu eylemine bütün genç-
lerimizi davet ediyor, ve 

Bir genç binlerce umut, Efendisinin 
izinde emin gençlik şuuru ile manevi ikram 
olan iftarda dualarda buluşmak üzere….

Selam ve dua ile….
Ünal Ünalan
GT Başkanı

Başkanımızdan mesaj var

“Wir sind Heimat – Biz vatanız”
IGMG Kuzey Bavyera Hersbruck Şubesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı yerel bir banka tarafından yapılan proje yarışma-
sında birincilik ödülünü kazandı.  Osman Gündoğan, İlknur Küçük 

KUZEY BAVYERA 

Kuzey Bavyera Hersbruck Şubesi Ka-
dınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) yerel bir 
bankanın her sene sivil toplum örgütlerine 
yönelik düzenlediği proje yarışmasında ya-
pılan oylama sonucunda birincilik ödülünü 
kazandı. “Wir sind Heimat – Biz vatanız” 
başlığı ile yapılan ve yerel bazda; toplum 
yararına, sosyal ve kreatif  çalışmalar yü-
rüten veya gönüllülük esasına göre hizmet 
veren tüm dernek, organizasyon, kurum, 
kuruluşlara açık olan proje yarışmasında 
21 proje yer aldı.  “Projenizin ne kadar bü-
yük olduğu önemli değil. Önemli olan sizin 
özel çabanız.” açıklamasıyla duyurulan ya-
rışmanın 2018 Teşvik Ödülü kapsamında 
tüm projeler maddi olarak elde ettikleri de-
receye göre desteklenirken ilk üç derece-
ye girenlere 3 bin avro para ödülü ve bin 
avro jüri özel ödülü takdim edildi.

IGMG Hersbruck KGT adına Şeyma 
Yerlikaya önderliğinde yürütülen çalışma-
da birincilik kazandıran proje hakkında 
Yerlikaya şu şekilde bilgi verdi: “Son yıllar-
da çevre kirliliği ve özellikle artan plastik 
tüketimi hakkında çok gündem oluşmak-
la beraber bunun doğadaki ve özelikle 
denizlerdeki açtığı problemler hakkında 
medyadan bilgi ediniyoruz. Bu durum bizi 

Hersbruck’ta yapabileceklerimiz üzerin-
de düşünmeye sevk etti ve insanların da 
çevreleri ve doğa hakkında daha fazla 
düşünmeye başladıkları bir proje haftası 
oluşturma fikrine getirdi. En azından ye-
rel düzeyde bir çözüm istedik ve bir haf-
ta boyunca bir proje konsepti oluşturduk. 
Proje tüm insanların çevre bilincini güçlen-
dirmesine yardımcı olacağı gibi ayrıca dini 
veya kökeni ne olursa olsun yaşadığımız 
çevrenin hepimiz tarafından korunması 
gerektiğine de dikkat çekecek bir içeriğe 
sahip olmalıydı. Böylece en azından çev-
re duyarlılığı ve çevre sorunları konusunda 
ortak bir düşünce oluşması ve bir mesajın 
verilmesinde mutabık kaldık. Bu nedenle 
yerel bankanın yarışmasına katılmaya ka-
rar verip herkese açık olan oylamada, oy-
ların büyük bölümünü hanemizde toplayıp 
bu süreci birincilik ile tamamladık.”

Proje haftası kapsamında adım adım 
şu yolun izlenmesi öngörülüyor: 1. gün: 
Eski tişörtleri toplamak için Hersbruck’taki 
üst pazar Meydanı’na (Oberer Markt) eski 
kıyafet toplama konteyneri koyulacak ve 
gereken tanıtım ile halkın eski tişörtlerini 
bağışlaması sağlanacak. 2. gün: Toplanan 
tişörtlerden bez çantalar hazırlanacak ve 

aynı zamanda ilköğretim okullarında çevre 
bilincinin önemi hakkında bir bilgilendirme 
günü düzenlenmesi organize edilecek. 3. 
gün: İlkokul çocukları ile meyve bahçele-
rinin bulunduğu vadiye gezi yapılıp dört 
kişilik gruplar hâlinde birer meyve ağacı 
dikilmesi sağlanacak. 4. gün: Şehir mer-
kezinde bulunan pazarda (Marktplatz) bil-
gi panoları oluşturulup yoldan geçenlerin 
proje hakkında bilgilendirilmesi sağlana-
cak. Eski tişörtlerden hazırlanmış bez tor-
balar dağıtılacak ve plastik tüketiminin de-
recesini göstermek için, plastik torbalarla 
asılı olarak, pazar yerinin üzerinde uzun bir 
çamaşır ipi gerilecek ve böylelikle konuya 
dikkat çekilecek. 5. gün: İlkokul öğrencile-
riyle bir araya gelinerek projenin ortak ana-
lizi yapılacak.

 “Doğrudan finansal destek olmadan 
projemizin gerçekleştirilmesi mümkün ol-
madığından bu çalışmada birincilik ile elde 
ettiğimiz maddi desteği, projemizi hayata 
geçirmek  için kullanacağız. Birlikte yaşa-
dığımız toplumda ‘biz de varız’ mesajını 
iletmek için projemizin çok faydalı olacağı 
kanaatindeyiz.” diyen Şeyma Yerlikaya oy-
larıyla destek veren herkese çok teşekkür 
etti. 
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Helal yaşam herşeyin başı
Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu Yatılı 
Eğitim Semineri’ne 50’yi aşkın genç kız  katılım sağladı.  Neslihan Şen

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı 15-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Ju-
gendherberge Ratingen’de genç kızlara helal 
yaşamın önemini aktarma amacıyla bir Yatılı 
Eğitim Semineri düzenledi. Açılış tilavetiyle 
başlayan program, tüketimle alakalı farklı 
konuların ele alındığı atölye çalışmasıyla de-
vam etti. Bu çalışmada günümüzde hayvan-
cılık ve hayvan hakları, plastik çöp sorunu, 
minimalist yaşam tarzı, çevreye ve hayvan-
lara karşı sorumluluk bilinci gibi konular 
işlendi. 

Ardından Editör, Yazar ve Alternatif ve 
Holistik Sağlık Danışmanı Hatice Misge 
insan fıtratı, beslenme yolları, katkı mad-

deleri ve tehlikeleri, hastalıklar ve sebepleri 
gibi konular hakkında genç kızları aydınlattı. 
Sadece yediklerimizin değil kokuların bile 
sağlımızı tehdit ettiğini söyleyen Misge helal 
yaşamın  bütün olarak görülmesi gerektiğini 
bir kaz daha hatırlattı.  Seminer yoğun ilgi 
gördü ve akabinde uzun bir soru-cevap kısmı 
yapıldı. 

Daha sonra moda konusunu ele alan bir 
belgesel izlendi. Belgesel“fast fashion”, yani 
hızlı moda üreten, ürettiğini makul bir fiyata 
satabilmek için insanları sömüren ve insan-
lık dışı şartlar altında çalıştıran moda marka-
larını ele alıyor. İkinci günde ise Ümmü Gül-
süm Buyrukçu helal gıda konusunu ele aldı.

“İnsan imtihanın farkına 
varmalı.” 
Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Hilal Kursu Yatılı Eğitim Se-
mineri (YES)’in ikincisi Iqbal-Hütte’de gerçekleştirildi.  Fatıma Günenç

HAMBURG

Hamburg Bölgesi KGT  Hilal Kursu 
YES’in ikincisi 21.12.-23.12.2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi. Geleceğin teşkilatçı-
larını açılış semineriyle KGT Bölge Başkanı 
Fatıma Günenç karşıladı. Günenç semine-
rinde katılımcılara hem YES’te hem de gele-
cekte Allah yolunda bir görevde koştukların-
da güzel zaman geçireceklerini söyledi. 

“Ben Kimim?” konulu ikinci seminer-
de KGT Hamburg Bölge Kurumsal İleti-
şim Başkanı ve aynı zamanda Hilal Kursu 
Müdiresi olan Buket Okumuş “Bir görev 
uğruna koşturuyoruz hayatta. O da bir tek 
Allah rızasını kazanmaktır. Bunu bilinç-
li bir şekilde gönülden başarabilmek için 
önce kendi öğrenip bilmesi gerekir insan.” 
dedikten sonra insanın Kur’an’da geçen ya-
ratılışını, gelişimini, karekterini ve fıtratını 

anlatan ayetleri sundu. Okumuş sözlerine 
şöyle devam etti: “İnsan imtihanın farkına 
varacak. Allah için adım atacak. Söylemesi 
kolay ama gönülden yapması zor olan şey 
budur.”  

Hamburg Bölgesi KGT Orta Öğretim 
Başkanı Büşra Uçar ise üçüncü seminerde 
“Şems-i Tebrizi’nin 40 kuralı” hakkında ko-
nuşurken son seminerde Hamburg Bölge 
KGT Teftiş Başkanı Zeynep Dok öncülü-
ğünde“Örnek şahsiyetler” konusu işlendi. 
Dok kim olduklarını yavaş yavaş anlayan 
kızlara kim olmak istemeleri gerektiğini 
daha iyi anlamaları için geçmişten günü-
müze örnek şahsiyetlerden bahsetti. Yüz-
me, toplu yemek, çeşitli tanışma ve kaynaş-
ma oyunlarıyla eğlenen YES katılımcıları 
dolu dolu iki gün geçirdiler.

50 kişilik Abla-Kardeş 
kampı
Köln Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Orta Öğretim Abla-Kardeş kampını yo-
ğun bir katılım ile gerçekleştirdi.  Şeyma Budak

KÖLN

Köln Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı 
30.11-02.12.2018 tarihleri arasında Jugend-
herberge Kleve’de Orta Öğretim Abla-Kar-
deş Kampını 50 kişilik bir grup ile ger-
çekleştirdi. Kampın ilk günü şehre akşam 
saatlerinde varan genç kızlara ablaları önce-
likli olarak özenle hazırladıkları yiyecekleri 
ikram etti. Tanışma faslının ardından ise 
kampın içeriği hakkında bilgi verildi. İkinci 
gün küçük gruplar hâlinde ufak bir gezi ya-
pan genç kızlar, Kleve Sehrini keşfetti. 

Gezinin ardından 3 bölümden oluşan 
bir program gerçekleştirildi. Programda ilk 
seminer genç kızların kendilerine örnek ala-
bileceği bir hanım sahâbi hakkındaydayken 
ikinci seminer beddua ile alakalıydı. Üçün-
cü bölümde ise hep birlikte atölye çalışması 
gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında kızlara 
kısa hadisler verilirken onları resim hâlinde 
anlatmaları istendi. Kampın üçüncü günün-
de ele alınan  kapanış semineri ise “1400 yıl 
ilim bugün bilim” konusu hakkındaydı.  

Gayrimüslim gençlere 
anlamlı davet
Herne 2 Kadınlar Genclik Teşkilatı İslam dinine karşı ön yargıları ortadan kaldır-
mak amacıyla “Uluslararası Hoşgörü Günü” münasebetiyle gayrimüslim arka-
daşlarını Herne 2 Şubesine davet etti.  Hümeyra Kaya – İzel Doğan

RUHR-A

Herne 2 KGT üyelerinin ve 5 gayrimüs-
limin katılımıyla gerçekleştirilen program 
misafirler ile tanışma ve KGT’nin tanıtı-
mı ile başlarken KGT Başkanı Dilara Kav-
lacık’ın 1995 yılında UNESCO tarafından 
benimsenen Hoşgörü İlkeler Bildirgesinde 
vurgulanan “hoşgörü” anlayışı hakkındaki 
konuşmasıyla devam etti. Kavlacık konuş-
masında “Hoşgörü kültürel çeşitlilik, farklı 
yaşam tarzları ve insanlığın farklı ifade bi-
çimlerine saygı gösterilmesine teşvik eder. 

Giderek daha çok birbirine bağlanan ve çe-
şitlilik kazanan dünyada tüm insanlık için 
barış ve gelişim şarttır.” diyerek hoşgörünün 
önemine değindi. Dinlerle ilgili soruların de-
ğerlendirildiği davette İslam ile alakalı soru 
işaretleri ortadan kaldırılırken “Kültürel ve 
dinî farklılıklara rağmen nasıl hep bir arada 
yaşanır?“ şeklinde sorular ele alındı. Sohbet 
ve muhabbet ile arkadaşlık ortamı sağlanan 
programda hoşgörü ile yaşamanın güzel bir 
örneği sergilendi. 
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“Yarınlar rahatından vazgeçenlerin olacaktır.”
Hamburg Bölgesi Kadınlar  Gençlik Teşkilatı 2018 yılının 5. ve son Şube Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdi.  Buket Okumus

HAMBURG

Hamburg Bölgesi Kadınlar  Gençlik 
Teşkilatı (KGT)  2018 yılının 5. ve son Şube 
Başkanları Toplantısı’nı  9 Aralık tarihinde 
Bürgerhaus Wilhelmsburg binasında ger-
çekleştirdi. Toplantıya 12 şubenin KGT Baş-
kanı katıldı. 

Toplantı gündeminde öncelikle Genel 
Merkez’de düzenlenen KGT  Bölge Başkan-
ları Toplantısı’nda verilen bilgilerin aktarıl-
ması hususu ele alındı. Bu doğrultuda her 
birimin kendi hedeflerini belirlemesi gibi 
amaçları olan toplantıda  ortaöğretim yaş 
gruplarına  yönelik düzenlenen kamplar gö-
rüşüldü. Ev ve lokal sohbetlerinin önemi ve 

takibatı, İdariceler Günü ve değerlendirme-
si, Camia Bülteni ve iletişim gibi konular da 
ele alındı.

Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı Başkanı Fatıma Güvenç konuşmasında 
bu görevlere talip olanların görev bilinçleri 
gereği Hz. Ömer’in “Ben yükümün azalma-
sını değil, sırtımın kuvvetlenmesini istiyo-
rum!” duasına da talip olmaları gerektiğini 
söyledi. Güvenç “Yarınlar yorgun olanların 
değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır.” 
sözünü hatırlatarak çalışmalara daha da 
azimli olarak devam edilmesini temenni 
etti.

“We can do it, too!”
Hannover Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı “We can do it, too! Biz de yapabiliriz” başlığı altında genç Müslüman kızları motive etmek adına bir Yatılı 
Eğitim Semineri gerçekleştirdi.  Hatice Aktaş

HANNOVER

“We can do it, too! Biz de yapabiliriz” 
adında genç Müslüman kızları güçlendir-
mek ve motive etmek adına Landesjugend-
ring Niedersachsen e.V. (LJR) ve “Bausteine 
für interkulturelle Kompetenz in der Jugen-
darbeit” (BIK) ile birlikte 8.-9.12.2018 tarih-

leri arasında “Tagungshaus Gleidsreieck” 
binasında bir Yatılı Eğitim Semineri (YES) 
düzenlendi. Müslüman genç kızları motive 
etmeyi ve çeşitli konualrda bilgilendirmeyi 
amaçlayan seminerde Müslümanlara kar-
şı ırkçılık konusu ele alındı,  genç kızların 

günlük yaşamlarında ırkçılığa uğradıkların-
da veya buna benzer zor durumlarla karşı 
karşıya kaldıklarında kendilerini nasıl daha 
kuvvetli hissedebilecekleri konusunda bilgi-
ler verildi.  

İki günlük bu çalışmada ilk önce hedef-
ler konuşulurken bunların arasında ırkçılığı 
fark etmek, ırkçılık hakkında konuşabilmek 
ve buna karşı davranış çözümleri üretmek 
vardı. Seminerde “Irkçılık nedir?” ve tanımı 
nasıl yapılır konusu işlenirken, Müslüman-
lara karşı yapılan ırkçılık, İslam düşmanlığı 
ve İslamofobi kavramları karşılaştırıldı. Aka-
binde ırkçılığın tarihine bakan ve bu konula-
rın çağımızda çok yaygın ve çok güncel olsa 
dahi, bu düşmanlığın çok uzun bir zaman 
önce başladığını tespit eden genç kızlar, 
Almanya’ya gelen Türk işçileri, 11 Eylül’ü, 
Thilo Sarazzin’in tezlerini, mültecilere karşı 
yapılan saldırıları ve bunların Almanya’daki 
Müslüman ırkçılığına nasıl etki ettikleri ko-
nularını ele aldılar. 

KGT Hannover Şubesi Başkanı Emine 
Uçkun ve Psikolog Sanaa Laabich’in de ka-
tılmalarıyla renklenen programda Laabich 
ırkcılığın psikolojiyi nasıl etkilediği sorunu-
nu ele aldı. Genç kızlar buna karşı neler ya-
pılabileceği konusunda stratejiler geliştirdi. 
Bazı katılımcılar sakin kalmayı bazıları ise 
refleks göstermenin daha iyi olabileceğini 
dile getirdiler. Yanlış hareket edildiğini an-
latmak, yardım ve destek aramak gibi bir 
çok farklı strateji ortaya kondu. Grup çalış-
malarında ise katılımcılar kendilerine karşı 
yapılan ırkçılıkları dile getirdiler. Yaşanmış 
hikâyeler bazen üzüldükleri, bazen sinirlen-
dikleri, bazen ise gülünç durumların söz ko-
nusu olduğu durumlardan ibaretti. 

İlk günün konusu bittiğinde, Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı katılımcıları ile çay, mu-
habbet, gezi ve oyunlar eşliğinde güzel bir 
akşam geçirildi. Seminerin ikinci gününde 
benliğini keşfetmek, özdeğer ve özgüven 
konuları pratik uygulamalar ile işlendi.

RNS’de Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat buluşmaları
RHEIN-NECKAR-SAAR (RNS) Bölgesi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat buluşmaları  büyük ilgi gördü.  Mehmet Calay

RHEIN-NECKAR-SAAR (RNS)

IGMG RNS Bölgesi Gençlik ve Kadınlar 
Gençlik Teşkilatları Ehl-i Sünnet ve’l - Ce-
maat buluşmaları adı altında bir program 
düzenledi. Gençlerin uzun zamandan beri 
bekledikleri program oldukça kalabalık ve 
yoğun geçti. 

Programa Bölge Başkanı Şerif Aslan 

ve çalışma arkadaşları da katılarak destek 
verdiler. Gençlerin yaptıkları her türlü ca-
lışmayı desteklemeye hazır olduklarını be-
lirten Aslan “Gençler bizim geleceğimiz.” 
diyerek katılım sağlayan gençlere teşekkür 
etti. Akabinde RNS Bölge Gençlik Teşkila-
tı Başkanı İbrahim Köroğlu konuşmasın-

da gençlerin yoğun katılımlarından dolayı 
çok memnun olduğunu ifade etti. Köroğ-
lu sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da 
yaşayan gençler olarak buralara entegre 
olacağız ama asla asimile olmayacağız ve 
kendi kültürümüzü, dinimizi unutmadan 
yaşayacağız.” 

Daha sonra IGMG Esslingen Dar’ul Er-
kam Eğitim Merkezi Müdürü İlhami Yaşar 
Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat hakkında açıkla-
malarda bulunarak şunları söyledi: “Ehl-i 
Sünnet ve’l Cemaat, sünnet ve cemaat ehli 
demektir. Ashâb-ı kirâmın, Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) cemaatidir. Sünnet 
de, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yolu 
demektir. Demek ki ‘Ben sadece Kur’an’a 
ve sünnete yapışırım.’ demek yetmiyor. 
Ashâb-ı kirâmı sevmek ve onların yolun-
da olmak da şarttır. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) sadece kendisinin yolundan giden-
ler cennetliktir gibi bir söz asla söylemedi. 
Tam aksine ‘Benim ve ashâbımın yolun-
dan gidenler...’ buyurdu. Bu çok önemli bir 
inceliktir. Ashâb-ı kirâmın tamamını sev-

mek, sadece Ehl-i Sünnet fırkasına nasip 
olmuştur. Şu hâlde doğru yolda olmanın 
ölçüsü, Resûlullah’ın ve ashabın yolunda 
olmaktır. Her grup kendisi için  ‘ben Ehl-i 
Sünnetim’ diyebilir. Bunu öğrenmenin 
yolu da vardır. Allah Teâlâ İslamiyet’i doğ-
ru öğrenmek isteyene, bunu nasip edece-
ğine dair söz verdi. Allah sözünden dön-
mez. İki âyetin meali şu şekilde: ‘Doğru 
yolu arayanları, saadete ulaştıran yollara 
kavuştururuz.’ (Ankebut suresi, 69. ayet); 
‘Allah, kendisine yöneleni doğru yola ile-
tir.’ (Şûra suresi, 13. ayet); O hâlde, Allah 
Teâlâ’nın sözüne güvenmeli, biz kesin 
doğru yoldayız desek de, yine, ‘Ya rabbi, 
kimler doğru yolda ise, senin rızan kimler-
le ise, bana onları sevmeyi, onlarla beraber 
olmayı nasip eyle.’ diye dua etmelidir. Eğer 
doğru yolda isek, duanın bir zararı olmaz. 
Yanlış yolda isek, ihlasla yaptığımız dua 
sebebiyle doğruya kavuşmuş oluruz. Her-
kes böyle dua etmelidir. Hâşâ ‘Allah Teâlâ 
beni yanlış yola sokar.’ gibi yanlış düşün-
celerden sakınmalıyız. 
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Württemberg  
Feyza Şerbetci

Württemberg Bölgesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı (KGT) Hilal Eğitim Kursu (HEK) 
Bilgilendirme Toplantısı’nı 22 gençle 
gerçekleştirdi. Württemberg Bölgesinin 
KGT Başkanı Esmanur Avcı katıldığı HEK 
toplantısında yoğun ilgi ve katılımdan 
dolayı tebrik etti. Avcı ilmin önemine 
değindi ve kısa bir motivasyon konuşması 

Württemberg
Feyza Şerbetçi

Rastatt Şubesi Üniversiteliler Birimi’nin 
her iki haftada bir salı akşamları düzen-
lemiş oldukları “Üniversiteliler buluşma-
sı” etkinliği aktif bir şekilde devam edi-
yor. Üniversiteli genç kızların toplandığı 
sohbet ortamında cami faaliyetleri, dinî 
ve güncel konular hakkında sohbet edi-
lip fikir alışverişi yapılıyor. Etkinlik kap-
samında PLURAL Publications Yayıne-

yaptı, Hilal Egitim Kursu’nun amacının 
kaliteli ve şuurlu genç Müslümanlar 
yetiştirmek olduğunu hatırlattı. HEK 
Müdiresi Neslihan Tekdemir katılımcılara 
ders müfredatı, ders günleri, genel olarak 
Hilal Eğitim Kursu konsepti hakkında bilgi 
aktardıktan sonra toplantı Bölge Yönetim 
Kurulu’nun ikramı ile son buldu.
 

vi’nin “Muhammed (s.a.v.) Sein Leben 
und Wirken” adlı kitabı ile başlatılan ki-
tap okuma halkası, “İslam Benden Ne 
İster?” kitabı ile devam ederken kitap 
büyük bir ilgi ile okunuyor. Etkinliğin son 
buluşmasında yeni yıla kadar okunması 
hedeflenen “İslam Benden Ne İster?” 
kitabının akabinde sipariş edilecek olan 
yeni kitabın istişaresi de yapıldı.

Württemberg 

Württemberg Bölgesi Sindelfingen Şubesi’nde gerçekleştirilen ilk Ehl-i 
Sünnet ve‘l-Cemaat Buluşmaları programına toplam 170 genç teşrif etti. 
Genel Merkez’den Gençlik Teşkilatı (GT) İrşad Başkanı İrfan Bakşis, Würt-
temberg Bölge Başkanı Zeki Şeker ve Bölge GT Başkanı Fatih Akbaş’ın 
selamlama konuşmalarıyla başlayan program, Esslingen Şubesi Darul Er-
kam Eğitim Merkezi Müdürü İlhami Yaşar Hoca’nın Ehl-i Sünnet ve‘l-Ce-
maat hakkındaki semineriyle devam etti. Seminerin sonunda soru ve ce-
vap bölümüyle birlikte Bölge GT Başkanlığı için yapilan istişare sonuçları 
açıklandı. Buna göre Fatih Akbaş’ın bir dönem daha başkanlık görevini 
devam ettireceği açıklandı. 

Kuzey Bavyera 
Sara Akdağ

Kuzey Bavyera Bölgesi Kadın-
lar Gençlik Teşkilatı’nın düzenle-
miş olduğu Orta Öğretim Kampı 
Treuchtlingen Medine Camii’nde 
21.12-23.12.2018 tarihleri arasın-
da büyük bir ilgiyle  gerçekleştirildi. 

3 Gün süren kampa 13-18 yaşları 
arasında 10 Öğrenci katıldı. Tes-
bihat halkalarının, ayet ve hadis 
derslerinin, farklı sohbet konuları-
nın işlendiği kampta ceşitli aktivi-
teler de yapıldı. 

Ruhr-A

Sefa Akhoy 

Ruhr A Bölgesi Gençlik Teşkilatı plaj voleybolu turnuvası 8 Aralık 2018 tarihinde toplam 92 
gencin katılımıyla Castrop Rauxel şehrinde gerçekleştirilirken büyük bir ilgi gördü. 14 takımın 
katıldığı turnuvada kıyasıya bir mücadele yaşanırken birinciliği elde eden Witten Şubesi Gençlik 
Teşkilatı oldu. Ruhr A Gt Spor ve Gezi Başkanı Mevlüd Güç tüm yarışmacıların ve seyircilerin 
katılımlarından dolayı çok memnun olduklarını belirtirken “Bu gibi faaliyetlerin devamı gelmesi 
gerek. Böyle programlar sayesinde kardeşlik pekişiyor” dedi. 


