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GENEL MERKEZ

Görme Engelliler Eğitim 
Kampı yapıldı

KÜLTÜR VE SANAT

İbn Haldun “Hadi bakalım,
IGMG üyesi olun.” dedi mi?

AİLE

“Camiler çocuğun mahremiyet ve 
değerler eğitiminde etkin olmalı.”

HASENE 
AVRUPA’DA SOĞUKTA, 
AVUSTRALYA’DA 
SICAKTA EVSİZLERE 
UZANAN EL

s. 21

İslam Toplumu Millî Görüş Sosyal 
Hizmetler Başkanlığı, teşkilatımızın Ge-
nel Merkez üyeliği için yürüttüğü Üyelik 
Kampanyası’nın sonuçlarını değerlendir-
di. Yapılan değerlendirmede 2015 yılın-
daki ilk kampanya sonucunda 2993, 2016 
yılında 2032, 2018 yılında 2206 ve bu sene 
de 2644 olmak üzere son dört yılda Ge-
nel Merkez’e 9875 yeni üyenin kaydedil-
diği tespit edildi. Kampanya süresinde en 
fazla üye yapan bölge ise 1350 yeni üye ile 
Ruhr-A Bölgesi oldu. Ruhr-A Bölgesi’ni 
872 yeni üye ile Doğu Fransa, 671 yeni üye 
ile de Württemberg Bölgesi takip etti.

IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı Mus-
tafa Uyanık, Üyelik Kampanyası’nın özel 
olarak 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri ara-
sında uygulandığını, ancak, tüm yıl bo-
yunca devam ettiğini bildirdi. “Üyelik, 
bir aidiyet ve mensubiyet bilinci hareke-
tidir.” diyen Uyanık, üye sayısının dengeli 
bir artış sürdürdüğünü söyledi. Uyanık 
şöyle devam etti: “Üyelik ile oluşan bir 
tüzel kişilik olarak IGMG, üyelerinin tek 
başına veremeyeceği hizmetleri yapıyor. 
Kişilerin toplumsal, kültürel ve siyasal 
alanlarda, yine tek başlarına yapamaya-

Viyana İslam Federasyonu 30’uncu 
yılını değerli konukların ve çok sayıda 
basın mensubunun katılımı ile organi-
ze etmiş olduğu bir programla coşkuyla 
kutladı.  1988 yılında resmî olarak ku-
rulan Viyana İslam Federasyonu’nun 
geçmişi 45 yıllık bir maziye dayanıyor. 
Federasyon Başkanı Mehmet Arslan 
programdaki konuşmasında “Büyükle-
rimiz 18 Eylül 1988 yılında resmî olarak 
Viyana İslam Federasyonu’nu kurarak 
buradaki Müslümanların ihtiyaçlarına 
daha kapsamlı cevap vermeye başladılar. 

“Ben büyük bir IGMG ailesi 
üyesiyim!”

Hizmetle dolu nice nice 
yıllara…

İslam Toplumu Millî Görüş Genel Merkez Üyelik Kampanyası ile 
2015-2018 yılları arasında IGMG ailesine 9875 yeni üye daha 
kaydedildi.

Viyana İslam Federasyonu (IFW) kuruluşunun 30’uncu yılını kutlarken 
Hamburg’da kurulan ilk cami olan Hamburg Merkez Camii  yapılan 
bir törenle 50’nci yılını kutladı.

SOSYAL HİZMETLER YIL DÖNÜMÜ 

cağı temsil görevini yerine getiriyor. Müs-
lümanların tüm meseleleriyle ilgilenerek, 
hayat şartlarının düzeltilmesi ve Müslü-
manların temel haklarının korunması için 
gereken çalışmaları yapıyor. Bu hizmetle-
re ortak olmak, belki de bir ayrıcalık ola-
rak da kabul edilmelidir. Zira üyelik, bir 
şuur meselesi ve ne yaptığını bilme mese-
lesidir.”

IGMG içinde faaliyet gösterdiği top-
lumların huzur ve refahı konusunda ken-
disini görevli kabul etmektedir. IGMG 
aynı zamanda İslam ümmetinin bir parça-
sı olarak, İslam âlemine karşı sorumluluk 
bilinciyle ümmetin karşılaştığı her türlü 
soruna karşı duyarlı davranmayı da bir 
görev kabul eder. IGMG, insanlık ailesi-
nin bir parçası olarak da, insanlığa karşı 
sorumluluğun idraki ile, her zaman maz-
lum ve mağdurların yanında yer alır ve 
her türlü zulme karşı çıkar. 

Uyanık, üyeliğin, insanlarda fıtraten 
var olan aidiyet duygusunun aidiyet bilin-
cine dönüştürülerek bizleri topluluktan 
topluma yani “İslam Toplumu’’na ulaştı-
racak bir şuurlanmanın sonucu olacağına 
da dikkat çekti.  s. 9

O günden bu yana Viyana İslam Federas-
yonu her geçen şube ve üye sayısını artı-
rarak, bugün Avrupa’nın en büyük sivil 
toplum kuruluşu olan IGMG’nin en bü-
yük bölgelerinden biri hâline gelmiştir.” 
dedi.

Hamburg’un merkez ilçelerinden St. 
Georg’da kurulu bulunan Hamburg Mer-
kez Camii’nin 50 yıldan beri sürdürdüğü 
hizmetler de anıldı. 50’nci kuruluş yılı 
için Friedrich Ebert Halle’de yapılan bir 
kutlama töreni yaklaşık 1000 kişilik ka-
tılımla yapıldı. 

Üniversiteliler Özel Eğitimden mezun oldu  s. 25

• Hadis Günlüğü: Emir Bi’l-Ma’rûf Nehiy Ani’l-Münker s. 12

• Fıkıh Köşesi s. 13

Hayatın içinden

HANNOVER

Mahremiyete dikkat çekildi
Eğitim Fuarı’nda Braunschweig Şubesi “Mah-
remiyet ve gebelik” konusunu ele aldı.

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

Çocuklarımızın tatil sevincini 
katladık
Kış tatili, yoğun bir katılımla IGMG eğitim 
kurumlarımızda değerlendirmeyi tercih eden 
öğrencilerle cıvıl cıvıl geçti.

BULMACA

Yeni bulmaca köşemiz artık 
her sayımızda sizlerle

 s.19 s.6  s.24HASENE ALMANYA

“Sistemik Aile Danışmanlık 
Eğitim Kursu” başladı
İlk Sistemik Aile Danışmanlığı Eğitim Kursu 
5-6 Ocak tarihlerinde 20 katılımcı ile başladı.

 s.6
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kim İs-
lam’da iyi bir yol açarsa, açtığı bu yoldan 
gidenlerin kazandığı sevaplardan hiç eksil-
meden aynısı, bu iyi yolu açana da yazılır.” 
buyurmuşlardır. Bu hadîs-i şerifin manasına 
uygun hizmetleri yürüten siz kardeşlerimi 
tebrik ediyorum. Bu teşkilat ile, değeri ölçü-
lemeyen ne kadar hizmete imza attınız, ge-
lecek nesiller bunu daha iyi anlayacak. Ama 
bizim işimiz bir günlük, bir aylık ya da bir yıl-
lık değildir. Bir ömürlüktür. Çünkü hayatın 
kendi kuralı böyledir: Ömür boyu gayret.

Üniversiteliler Başkanlığımızın aralık ayı 
sonu ve ocak ayı başlarında gerçekleştirdiği 
Üniversiteliler Özel Eğitim programlarını bu-
rada dikkatinize sunmak istiyorum. Bu sene-
nin özel bir ayrıcalığı var. 2015 yılında başlayan 
3 yıllık Özel Eğitim programı tamamlandı ve 
hemen akabinde ikinci bir 3 yıllık Özel Eğitim 
programına başlandı. İlk programdan 55 üni-
versiteli kardeşimiz mezun oldu. Yeni progra-
ma ise 82 üniversiteli kardeşimizle başladık. 
Üniversiteliler Başkanlığımızı bu çok özel hiz-
metinden dolayı tebrik ediyorum. Böylece çok 
önemli bir çığır, doğru bir  yol açılmış oldu.

Müslüman ailelere sorunlarının çözümü 
konusunda destek sunacak kalifiye insan-
ların azlığı ve yetersizliğinden yola çıkarak 
başlattığımız Sistematik Aile Eğitim Danış-
manlığı çalışmasının ilk oturumu da yapıldı. 
Kurs sonunda 22 kişi bölgelerimizde bu alan-
da Müslümanlara yardımcı olacak inşallah. 
Kendilerine başarılar dilerken bu çalışmanın 
pek çok yuvanın derdine derman olmasını te-
menni ediyorum.

Öte yandan geçen sayımızda da gündeme 
getirdiğimiz gibi, Üyelik Kampanyamız ta-
mamlandı, İnfak Kampanyamız ise tamam-
lanmak üzere. İslam Toplumu Millî Görüş 
gibi büyük bir ailenin üyesi olmak aslında 
ayrıcalıktır. Cemaat olma şuurunun en gü-
zel örneğidir. Bizim için üye olmak demek, 
sorumluluğa bizzat ortak olmak, hizmetlerin 
icrasına katılmak, yol göstermek demektir.
İnak Kampanyamız sonucunda oluşturduğu-
muz ve oluşturacağımız müesseselerin kalı-
cılığı ile Avrupa’daki Müslümanların gelecek-
leri arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu 
unutmayalım. Bugün bir tane olur, ama yarın 
iki, ertesi gün de üç tane olur. Ama hiç hare-
ket etmezsek, bu kampanyaları düzenlemez 
isek hiç olmaz, böylece de sürekli ah vah et-
mekle zaman geçiririz. Ah vah etmenin hiç-
bir getirisi olmayacağı gibi avunmaya bile 
yaramaz. Ama buna karşılık en ufak bir adı-
mın bile neleri değiştirebileceğinin şahitleri 
olduk. Bu vesile ile yine hepinizi muhabbetle 
selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.

Selam ve dua ile
Kemal Ergün
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Duisburg’ta camiye çirkin saldırı
İslam Toplumu Millî Görüş Düsseldorf Bölgesinde inşaatı devam eden Duisburg Mevlana Camii duvarına çirkin ve hakaret içerikli yazılar yazılarak, saldırıda bulunuldu. 

ALMANYA

Almanya’da son 9 ayda camilere ve Müs-
lümanlara yönelik yapılan 578 çirkin saldırı-
ya bir yenisi daha eklendi. Duisburg’ta henüz 
inşaatı tamamlanmamış olan Mevlana Ca-
mii’ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 
çirkin bir saldırı düzenlendi. Saldırı, duvar-
lara hakaret içerikli yazılar yazılarak gerçek-
leştirildi. Yahudiliğin sembolü olan “Davut 
Yıldızı”nın da çizildiği saldırı polis tarafından 
inceleniyor.

Genel Başkan’dan açıklama 

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Ge-
nel Başkanı Kemal Ergün saldırıyı kınadı 
ve bir açıklama yaptı. Ergün açıklamasında 
“Duisburg Mevlana Camii inşaatına yapı-
lan bu ırkçı saldırının failleri bir an önce 
yakalanmalı ve adalete teslim edilmelidir.” 
dedi. 

Konu hakkında Mevla Camii Şube Baş-
kanı Hulusi Yüksel de bir açıklama yaparken 
saldırıyı polise ihbar ettiklerini ve takipçisi 
olacaklarını duyurdu. İnşaatın 1,5 yıldır sür-
düğünü, küçük çaplı reaksiyonlar dışında 
fazla tepki almadıklarını ve saldırının kimin 
tarafından yapıldığını bilmediklerini ifade 
eden Yüksel bölgede İslam veya Müslüman 
düşmanlığının olmadığını da dile getirdi. 

Saldırıyı kınayan Bölge Başkanı Bayram 
Kılıç Düsseldorf Bölgesinde  dört kez benzer 
durum yaşadıklarını ve artık ciddi manada 
rahatsız olduklarını söyledi. Yaşananların 
kendilerini üzdüğünü ifade eden Kılıç şunları 
ifade etti: “Camiler, kiliseler insanların iba-
detleri için, insanların inançlarını yaşaması 
için vardır. Herkes inancını rahat bir şekilde 
yaşayabilmelidir. Son yıllarda siyaset üslubu 
biraz daha sertleşti. Özellikle aşırı sağ parti 
AFD’nin yükselişe geçtiği bir dönemde bun-

ların yaşanması dikkatimizi çekiyor. Müslü-
manlar olarak bizim de burada haklarımızın 
korunmasını istiyoruz. Polisin olayla ilgili 
incelemesi devam ediyor. Bu bölgede dört 
kez benzer durumu yaşadık. Bize bunlarla il-
gili söylenen tek şey bir kanıt bulunmadığı ve 
bizim elimizde bir kanıtın olup olmadığıydı. 
Umarım bu kez de aynısı olmaz.”

Bir başka cami saldırısında da dava 
süreci devam ediyor

Heilbronn yakınlarında bulunan IGMG La-
uffen Şubesi’ne yönelik ateşli saldırıda bulunan 
3 genç kundakçılık ve cinayet girişiminde bu-
lunmakla suçlanıyor. 

9 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen saldırıda 
içeride bulunan cami imamı ve eşi uyanıp ken-
dilerini kurtarmayı başarmışlardı. Dava süreci 
devam ediyor. 

Son 9 ayda Müslümanlara yönelik 
578 saldırı

Almanya İçişleri Bakanlığı Aralık ayının 
başında yaptığı açıklamada ülkede son 9 ayda 
cami ve Müslümanlara yönelik tam 578 saldırı-
nın gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bu çirkin 
saldırılara Duisburg Mevlana Camii ile böylece 
bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Vatandaşlık istiyorsan 
tokalaşacaksın!
Danimarka vatandaşı olmak isteyen Müslümanlar, vatandaşlık belgesini ve-
ren belediye başkanıyla zorunlu olarak tokalaşacak.

DANİMARKA

Danimarka Parlamentosunda tartışma-
lı bir vatandaşlık yasa tasarısı kabul edildi. 
Yeni yasaya göre Danimarka vatandaşı ol-
mak isteyenlerin 2019 yılından itibaren yeni 
vatandaşlıklarını tokalaşmayla tescil etmesi 
gerekiyor. 

Danimarka  hükûmetini oluşturan Liberal 
Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar 
Parti ile hükûmeti dışarıdan destekleyen aşırı 
sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi’nin oyla-
rıyla kabul edilen yasa, vatandaş olma hakkını 
kazananların, belediye başkanıyla tokalaşma 
zorunluluğunu öngörüyor. Danimarka’da va-
tandaşlık hakkı kazananlar, belgelerini bele-
diyelerde yapılan törenlerle alıyorlar. Müslü-
manlara yönelik hazirlanan yasa 1 Ocak 2019 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

Müslümanları tokalaşmaya zorlayan bu 
yasaya birçok belediye başkanı karşı çıkmıştı.  
Başkanlar, tokalaşma şartının gereksiz oldu-
ğunu bildirmişlerdi. Ancak, tasarıyı hazırla-
yan Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger 

Stöjberg tasarıyı yasalaştırmayı başardı. 
Yasa, tokalaşmanın aynı zamanda kül-

türel bir şart olduğunu öne sürüyor. Va-
tandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, 
tokalaşma eylemiyle Danimarka halkına 
karşı büyük saygı göstermiş olduğunu iddia 
eden yasaya göre, bu tokalaşma hareketi so-
nucunda Danimarka hükûmeti de o kişiye 
Danimarka vatandaşlığını vererek karşılık 
vermiş olacak.

Yılbaşından itibaren yürürlükte olan bu 
yeni yasayla, Danimarka vatandaşı olan bir 
kişi yapılacak olan törende ülke anayasasını 
dikkate aldığına dair imza atacak. İmza at-
tıktan sonra ise genellikle belediye başkanı 
olan devlet yetkisiyle tokalaşması gerecek.

Birlik Partisi’nden Søren Søndergaard bu 
yeni yasayı ağır bir şekilde eleştirdi. Sønder-
gaard sorunun “insanlar düzgün davranıyor 
mu?” sorusu olduğunu ama, tokalaşmanın 
bu sorunun doğru cevabını veren bir cevap 
olmadığını söyledi. 

Kurşunların hedefi: Cami
İslam düşmanları Malmö’de bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya 
da yaralanan olmaması tek teselli.  

İSVEÇ

Avrupa genelinde camilerimize yapılan 
saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsveç’in 
Malmö kentinde bulunan Mahmood Ca-
mii’ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Cami 
Başkanı Kareem Lone konuyla alakalı ko-
nuşurken mahalle sakinlerinin çıkan ses-
lerin ilk etapta yılbaşı kutlayanların pat-
lattığı havai fişekler nedeniyle çıktığını 
zannettiklerini açıkladı. Camların kırıldı-
ğını fark ettiklerinde ise olayı polise ihbar 
ettiklerini dile getiren Lone polisin aynı 
zamanda olay yerinde kurşun çekirdekleri 
bulduğunu söyledi. Lone son olarak saldı-
rının sebebini bilmediklerini,  soruştur-

manın devam ettiğini ve henüz kimsenin 
gözaltına alınmadığını söyledi.

Camilere yapılan saldırıları araştıran 
İsveç Uppsala Üniversitesi daha önce yap-
tığı araştırmada ırkçı saldırıların arttığı-
nı tespit etmişti. 2017 yılının baz alındığı 
araştırmada saldırıların bir önceki yıla göre 
tam 10 kat arttığını ve 38 cami ile mescidin 
saldırıya uğradığını bildirmişti. 

Çirkin saldırıda caminin 3 camının kı-
rıldığını söyleyen Emniyet Müdürlüğü 
Sözcüsü Anna Göransso olayla alakalı cina-
yete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını 
açıkladı.

Yabancı düşmanlığı mı “hasta” mı?
Almanya’nın Bottrop şehrinde yılbaşı gecesi 50 yaşında bir adam arabasını yabancı kökenli yayaların üzerine sürdü. 

ALMANYA

Yılbaşı gecesi gerçekleşen olayda  
Münster polisi Kriminal Dairesi’nin açık-
lamasına göre 50 yaşında olan Andreas N. 
adlı saldırgan aracını ilk önce bir yayanın 
üzerine doğru sürdü. Saldırıya uğrayan 
kişi canını son anda kurtarırken daha son-
rasında ise saldırgan bu sefer mercedes 
marka aracını şehir merkezinde bulunan 
Afgan ve Suriyelilerden oluşan bir gruba 
doğru sürerken saldırıya uğrayan 8 kişiden 
4’ü ağır yaralandı. Yaralılar arasında bir de 
çocuk bulunuyor. 

Olayın ardından komşu şehir olan Es-
sen’e kaçan saldırgan bu sefer de burada 
aracını yayaların üzerine sürerek bir kişi-

ye çarptı ve  saldırgan burada yakalanarak 
göz altında alındı.  Kimi haberlerde saldır-
ganın bu esnada ırkçı ifadeler kullandığı 
da belirtildi. Tagesspiegel’in haberine göre 
saldırgan bu iki kentteki iki saldırıya daha 
kalkıştı ancak hedefine ulaşamadı. 

Konuyla alakalı bilgilendirmede bulu-
nan Essen Emniyet Müdürlüğü açıklama-
sında saldırganın hedefinin yabancı düş-
manlığı olabileceği dile getirildi. Federal 
Savcılık Bürosu

 ise olayın terör saldırısı olarak sınıf-
landırıldığnı bildirdi. Andreas N.’nin İşsiz 
olduğu ve devletten aldığı “Hart IV” maaşı 
ile geçindiği polisteki sorgusunda  ülkede-

ki yabancıların da devletten para alması-
nın haksızlık olduğunu söylediği basında 
yer aldı. Bazı yayın organları da yakalanan 
saldırgan Andreas N.’nin “Bu kadar yaban-
cı Almanya için bir sorun. Ben bu sorunu 
çözmek istedim.” şeklinde yabancı düşma-
nı bir yaklaşım sergilediğine yer verdiler.

 Yerel medya ise, soruşturmayı yürüten 
ekibin, saldırganın psikolojik rahatsızlığı-
nın olduğunu açıkladığını yazdı. Saldır-
ganın şizofren hasta olduğu ve psikolojik 
tedavi gördüğüne dair kanıtlar olduğu be-
lirtilirken hem yabancı düşmanı olan hem 
de psikolojik hasta olan şahsın “özellikle 
tehlikeli bir suçlu resmi” çizdiği belirtildi. 

NRW’nin Hıristiyan Demokrat Partili 
(CDU) İçişleri Bakanı Herbert Reul ise sal-
dırganın yabancı kökenlileri hedef alması-
na dikkat çekerek “Bu adamın niyeti çok 
açık bir biçimde yabancıları öldürmekti.” 
açıklamasında bulundu. 

Saldırılar bitmek bilmiyor

Son senelerde mültecilere ve bulun-
dukları yurtlara yönelik birçok saldırı 
gerçekleştiriliyor. İçişlerini Bakanlığı’nın 
açıklamasına göre 2016 yılında 2259, 2017 
yılında 1227 ve 2018 yılının ilk yarısında 
ise 704 saldırı düzenlendi. 
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Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinde öğrenci sayısı ilk kez bu yıl 
düşüşe geçti. Konuyla alakalı konuşan 
İslam Din Pedagojisi Profesörü ve Al-
man İslam Konferansı Üyesi Bülent 
Uçar öğrencilerin mesleki bir perspek-
tiflerinin olmadığını söylerken bir ço-
ğunun da hayal kırıklığı yaşadığını dile 
getirdi. Uçar bunun nedenini ise İsla-
mi cemaatlerin bu resmî eğitimi pek 
dikkate almadıklarına dayandırırken 
sonuç olarak öğrencilere seçenek ola-
rak sadece din öğretmenliği kaldığını 
söyledi. Almanya’daki üniversitelerde 
5 ilahiyat fakültesi varken Osnabrück 
8 profesörle bu fakültelerin en büyü-
ğü. Öğrenciler burada yüksek lisans 
eğitimini tamamlıyor fakat pratik bir 
eğitim göremedikleri için cuma na-
mazı kıldıracak bilgileri bile olmuyor. 
Bülent Uçar bu yüzden imamlık eğitimi 
verecek ve her Müslüman’ın katılabile-
ceği bağımsız bir kurumun kurulması-
nı talep ediyor.

Belçika’da hayvanların şoklanmadan 
kesilmesini yasaklayan karar Flaman 
Parlamentosu’nun geçen sene kabul 
ettiği karar ile birlikte bugünden iti-
baren küçükbaş hayvanlar için uy-
gulamaya girecek. Teknik altyapı ye-
tersizliği nedeniyle sadece küçükbaş 
hayvanlarda uygulamaya girecek 
olan kararda büyükbaş hayvanlarda 
ise kesildikten hemen sonra uyuş-
turma zorunluluğu var. Yasak teknik 
yetersizlik giderildiği vakit büyük-
baş hayvanlar için de geçerli olacak. 
Yahudi ve Müslümanlar tarafından 
büyük tepki alan şoklamadan ve 
uyutmadan kesme yasağının 1 Eylül 
2019 tarihinden itibaren Valonya’da 
da geçerli olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftasonu Bosna Hersek’in 
doğusunda Srebrenitsa’da bulunan 
anıt mezarlığına kimliği belirsiz kişiler 
tarafından domuz parçaları bırakıldı. 
1995 yılında 8000’i aşan sayıda boş-
nak sivillerin katledildiği soykırımında 

hayatını kaybedenlerin bulunduğu anıt 
mezarlığına yapılan saldırı büyük tep-
ki topladı. Demokratik Eylem Partisi 
(SDA) tarafından yapılan açıklamada, 
’’Yönetim soykırımı inkar ettiği sürece, 
bu tarz eylemler devamlılığını sürdüre-

cektir, bizde soykırımın unutulmasına 
müsade etmeyeceğiz.’’ ifadelerine yer 
verildi. Yaşanan çirkin saldırıyı sert 
eleştiren SDA Partisi, kurban yakınları-
nın haklarını korumaya devam edecek-
lerini vurguladı. 

1 OCAK
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) “Terör parası Almanya’daki ca-
mileri nasıl finanse ediyor?” başlıklı 
haberde Köln Merkez Camisi’nin fo-
toğrafını kullanarak çirkin bir atıfta 
bulunan BİLD gazetesiyle alakalı hu-
kuki yollara başvuracağını yazılı bir 
açıklamada kamuoyuna duyurdu. Dİ-
TİB açıklamasında “BİLD Gazetesi‘nin 
genellemeci bir üslupla Müslümanlar 
ve camiler ile terör arasında bağ kuran 
taraflı ve maksatlı manşetleri, DİTİB 
nezdinde ve bağlı bütün derneklerinde 
derin bir şaşkınlık meydana getirmiş-
tir. Manşetinde ‘terörden’ bahseden 

bir haberin altına, hoşgörü, şeffaflık, 
barış ile Köln’de ve çevresinde huzur 
içindeki hayatın bir sembolü olan Köln 
Merkez Camii’nin fotoğrafının yerleş-
tirilmesi, son zamanlarda İslam ve 
DİTİB hakkındaki linç kampanyasının 
zirve noktasını oluşturmuştur.” derken 
medyanın kendilerine ve Müslümanla-
ra yaptıklarına alışık olduklarını ifade 
etti. Açıklamanın sonunda ise Alman 
Basın Konseyi nezdinde şikâyette bu-
lunulacağı ve BİLD Gazetesi’ne karşı, 
DİTİB’in itibar ve imajının zedelenmesi 
gerekçesiyle hukuki yollara başvurula-
cağı duyuruldu.

Federal Yüksek Mahkemesi’nden tartışmalı karar
İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi Srebrenica soykırımını inkâr etmekten mahkûm olunamayacağına karar verdi. 

İSVİÇRE

İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi 2017 
yılında siyasetçi Donatello Poggi’ye soykı-
rımı inkârdan dolayı verilen mahkûmiyet 
kararını kaldırdı. Poggi Corriere del Ticino 
gazetesinde “Srebrenica, gerçekte nasıldı?” 
başlıklı bir yazı yayınlamış, kendince doğu 
Bosna’daki küçük bir şehirde yaşananları 
anlatmıştı. Poggi yazısında Bosnanıla-
ra yapılan soykırımın yalana dayanan bir 
propaganda olduğunu, 1995’te gerçekleşen 
katliamda asıl kurbanların Sırplar oldu-
ğunu iddia etmişti. Müslümanların katle-
dildiği yolundaki haberlerin pek çok soru 
işareti taşıdığını idia eden Poggi, aleyhine 
yapılan bir suç duyurusu üzerine bir çok 
kez ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 2017 yılın-
da para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme , 
Ceza Kanunu’nun 261. maddesinin 4. ben-
dine göre “soykırımı reddetmek” suçunun 
gerçekleştiğine, ama, yazarın ırkçılık niye-
tiyle hareket ettiğine dair yeterli bir kanı-
tın bulunmadığını karara bağlamıştı.

Federal Yüksek Mahkeme daha önce-
leri, Türkiyeli siyasetçi Doğu Perinçek’in 
İsviçre aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davanın 
kararına atıfta bulundu. Türk siyasetçi 
Perinçek Ermeni soykırımını “uluslarara-

sı bir yalan” olarak nitelendirdiği için Lo-
zan Bölge Mahkemesi tarafından mahkûm 
edilmişti. Uzun süren davanın ardından 
AİHM 2016’da Perinçek’i ırkçılık yaptığı 
gerekçesiyle yargılayan İsviçre’nin düşün-
ce özgürlüğünü çiğnediği kararını vermiş-
ti.  

Poggi olayında da durum neredeyse 
aynı sonuca vardı. Federal Yüksek Mah-
keme Poggi’nin tartışmalı metninin temel 
olarak kamu yararına olduğunu açıkladı. 
Mahkeme metnin mevcut bir siyasi tartış-
ma bağlamında yazılmış olmadığını kabul 
etse de yakın tarih ile alakalı olduğunu 
bu yüzden de yasalarda toplumun yara-
rına olan düşüncelere güçlü bir koruma 
sağlandığını ifade ediyor. Ticino Temyiz 
Mahkemesi’nin görüşünün aksine, Fede-
ral Yüksek Mahkeme, Poggi’nin avukat 
veya tarihçi, hatta akademisyen olmasının 
bir önemi olmadığı kanaatinde. Poggi’nin 
dikkate alınması durumunda, ifade özgür-
lüğü belirli bir insan grubuyla sınırlanmış 
olacak.  

Mahkeme ayrıca Poggi’nin makalesinin 
şiddet, nefret veya ayrımcılık çağrısı yap-
madığını ve Bosnalı Müslümanları suçla-
madığını da dile getirdi. Mahkemeye göre 

ilgili makale, hiç kuşkusuz saygı çerçeve-
sinin dışında ve mağdurların, ailelerinin, 
Bosnalı toplumun geçmişine hakaret edi-
yor veya Bosnalıların onurunu zedelese 
de, bu durum, ceza kanunu ile müdahele 
edecek düzeyde değil. 

Srebrenica’da ne olmuştu?

1995 yılının Temmuz ayında Bosna 
Savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı’nın 
sona ermesinin ardından Avrupa’nın en 

kötü savaş suçu olarak kabul edilen Sreb-
renitsa katliamı gerçekleşti. “Mavi Bere-
liler”in de bulunduğu Birleşmiş Milletler 
koruması altındaki bölgede sadece 13 ve 
78 yaş arasındaki erkek çocuk ve yetişkin-
lerden oluşan 8.000’den fazla Müslüman 
Boşnak öldürüldü. Katliam, Kasım 2017’de 
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı ta-
rafından soykırım gerekçesiyle hapis ce-
zasına çarptırılan bir Sırp-Bosnalı general 
olan Ratko Mladiç’in önderliğinde gerçek-
leştirilmişti.
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Çocuklarımızın tatil sevincini katladık
Kış tatili, yoğun bir katılımla IGMG eğitim kurumlarımızda değerlendirmeyi tercih eden öğrencilerle cıvıl cıvıl geçti.  Sultan Balkaya

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

IGMG Eğitim Başkanlığı’nın yaptığı bir 
organize ile tüm bölgelerimizde kış tatili se-
vinci yaşandı. Okulların kış tatiline girme-
siyle başlayan tatil dolayısıyla, IGMG eğitim 
kurumlarında yatılı ve gündüzlü programlar 
düzenlendi. Özellikle 9-16 yaş arası öğrenci-
lerin katıldığı Kış Tatili Kursları hafta içi ve 
hafta sonu eğitime katılan öğrencilerin yanı 
sıra dinî eğitimine yıl boyunca katılamayıp 
bunu tamamlamak isteyen öğrencilerimizin  
katılabilecekleri tatil kursları olarak prog-
ramlandı. 

Kış Tatili Kursları, bir veya iki hafta olarak 
planlandı. Kurslarda Eğitim Başkanlığı müf-
redatında yer alan tatil kursları programları 
uygulandı.

Gündüzlü olarak yapılan kurslara gelen 
öğrencilerimiz oturdukları yerlere yakın teş-
kilatlarımızda açılan kurslara katıldı. Bu öğ-
renciler eğitim programı sonrası ailesiyle bir-
likte oldu. Sürekli kurslarımızda olduğu gibi 
yatılı Kış Tatili Kurslarımızda da Kur’an, ilmi-
hal, siyer, ezber dersleri gibi temel çalışmala-
rın yanında geziler, spor faaliyetler, el bece-
rileri geliştirme gibi faaliyetlerle öğrencilerin 
“tatil” beklentilerine de karşılık verildi.

Gündüzlü kurslarda ise Kur’an eğitimi ge-
lişimine destek olması hedeflenerek Kur’an 
okumak için Elif-Bâ eğitimine ağırlık verildi.  

Farklı yerleşim merkezlerinden bir araya ge-
len öğrenciler, beraber hareket etme, sabret-
me, kardeşini kendine tercih etme gibi sün-
net ahlakımızın yaşanması açısından önemli 
olan değerlerimizi de yaşayarak öğrenme fır-
satı buldu. Özellikle Avrupa’da dağınık olarak 
yaşayan ve her zaman birlikte olmaya fırsatı 
olmayan çocuklarımız için bu şekildeki eği-
tim programları birlikte yaşama ve buna bağlı 
gelişen gönül bağı önemli manevi bir birikim 
olarak değerlendiriliyor.

 Okulların açılması ile birlikte sona eren 
Kış Tatili Kursları programıyla 43 eğitim 
kurumunda yatılı kurslar gerçekleştirildi. 
Bunun 19’u kız öğrencilerimiz, 24’ü ise er-
kek öğrencilerimize yönelik  yapıldı. Hayat 
kumbaralarına değerli anılar biriktiren bu 
öğrencilerimizden Hessen Bölgesi kış tatili 
kız öğrencileri Genel Merkezimiz’e bir ziyaret 
gerçekleştirerek IGMG yapısını yerinde tanı-
ma fırsatı buldu.

2018 eğitim ve öğretim yılı Kış Tatil Kurs-
larında toplamda 12 binden fazla öğrencimize 
eğitim vermek üzere 500’den fazla eğitimci 
görev yaptı. Kurslar, Bölge ve Şube Eğitim Baş-
kanlıkları tarafından organize edildi ve denet-
lemeleri yapıldı. Eğitim başkanlıklarımız  bir 
sonraki ilkbahar tatilinde yapılacak olan kurs-
lar için hazırlıklara şimdiden başladı. 

Büyük finale Al Hûda ile hazırlandılar 
23. Şubat’ta Ludwigshafen Friedrich Ebert Halle’de yapılacak olan IGMG Kadınlar Teşkilatı 15. Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması öncesinde finalistlerin yarış-
maya hazırlanmalarına destek olmak için Al Hûda Kursu düzenlendi.  Sultan Ergün 

KADINLAR TEŞKİLATI

IGMG Kadınlar Teşkilatı’nın geleneksel 
hâle getirdiği ve bu yıl beşincisi yapılan Al 
Hûda Kur’ân-ı Kerîm Kursu 23 Aralık 2018 
-5 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlendi. 
Kurs18 bölgeden gelen 15. Kur’ân-ı Kerîm 
Tilavet Yarışması bölge birincilerinin ve 10 
hafızlık talebesinin katılımı, 3 hoca hanım 
ve 2 kişilik idari kadro ile Bergkamen Eğitim 
Kurumu’nda gerçekleştirildi.

Yatılı olarak yapılan kursta,  Hamide ileri 
hoca hanım ile uygulamalı Tashih-i Huruf, 
ses ve nefes talimleri yapıldı. Uğur Betül 
Öztürk ve Belgin Zengin hoca hanımlar ile 
ilahiler ve Kur’ân-ı Kerîm’den pasajlar Uşşak, 
Hicaz, Hüseynî, Sabâ, Rast makamları eşli-
ğinde icra edildi.

Kursta bu yıl 23. Şubat’ta Ludwigsha-
fen Friedrich Ebert Halle’de yapılacak olan 

IGMG Kadınlar Teşkilatı 15. Kur’ân-ı Kerîm 
Tilavet Yarışması öncesinde finalistler ya-
rışmaya hazırlanırken aynı zamanda motive 
edildi. Yarışmanın hedefinin derece almak-
tan ziyade Kur’an sevdalılarına en güzel şe-
kilde bir tilavet sunmak olduğu talebelere 
aktarıldı. 

Kurs boyunca talebeler güne sabah na-
mazıyla başladı. Toplu yapılan ses nefes ve 

talimlerin ardından sınıflarda konular pe-
kiştirildi. Etüt saatlerinde bir yandan ödev-
ler bir yandan da makam çalışmaları yapıldı. 
Yatsı namazı akabinde Evrad-ı Şerif okundu. 
Rıdvan ve İrfan Sohbetleri yapıldı. IGMG 
Kadınlar Teşkilatı (KT) Başkanı Handan 
Yazıcı ve KT İrşad Başkanı Nermin Yalınkı-
lıç kursu ziyaret ederek genç kızları motive 
etti. Al Hûda Kursu etkinleri içerisinde  Köln 
gezisi yapılırken   IGMG Genel Merkezi de 
ziyaret edilerek talebelere teşkilatımızın 
çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatı 
sunuldu.

Kursa yoğun talebin olması sebebiyle, 15. 
Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması bölgeler 
arası  elemelerinde ilk üçe giren talebeler 
kabul edildi. Kursun son gününde, içeriğin-
de selamlama ve teşekkür konuşmalarının, 
Kur’an tilavetinin ve ilahilerin bulunduğu 
kapanış programı da icra edildi. Program 
esnasında çok duygulu anlar yaşandı. IGMG 
Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkan Yardımcısı 
Sultan Ergün Al Hûda Kurslarının öneminin 
altını çizerek elde edilen başarılardan bah-
setti. Kurs katılım belgelerinin dağıtılmasıy-
la son buldu.
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Görme Engelliler Eğitim Kampı yapıldı
27 Aralık 2018- 5 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Görme Engelliler Eğitim Kampı dünyaca ünlü asma trenleri ile meşhur olan Almanya’nın Wup-
pertal şehrinde yapıldı.  Sultan Balkaya

EĞİTİM BAŞKANLIĞI

IGMG Eğitim Başkanlığı’nın görme en-
gellilerin eğitimi için Wuppertal’da düzen-
lediği kamp tamamladı. Görme Engelliler 
Eğitim Kampı’na 14 kişi katıldı. Yaşları 13- 28 
yaş arası olan kursiyerler daha önce kampa 
katılan ve ilk defa katılanlar olarak karma bir 
grup oluşturdu. Kampta ileri derecede görme 
bozukluğu olan veya ama olan kursiyerlerin 
yanı sıra otist ve zihinsel engelli kursiyerler 
de bulundu.

Eğitim Başkanlığı Alan Sorumlusu Zehra 
Alver konuya ilişkin yaptığı değerlendirme-
de, dinî eğitimin beraberinde getirdiği ma-
nevi hazzın engelliler için de oldukça önemli 
olduğunu söyledi. Alver, eğitim kampına 
katılan kursiyerlerin aktardığı duygu ve dü-
şüncelerden bunu açıkça okuyabildiklerini 
söyledi. 

Kuzey Ruhr, Ruhr-A, Düsseldorf, Köln, 
Rhein-Neckar-Saar ve Württemberg bölgele-
rinden katılım sağlayan kursiyerler ile kamp 
günleri içerisinde sportif ve sosyal faaliyetler 
de yapıldı. Ders olarak da temel dinî bilgiler 
ve Kur’an öğrenimi yapıldı. Müfredatı ve içe-
rikleri Eğitim Başkanlığı’nca belirlenen ça-
lışma prensipleri doğrultusunda icra edilen 
kampta işlenilen konuların başında Allah’a 
iman, mezhepler ve Hz. Nûh (a.s.)’ın hayatı 
yer aldı. 

sunan Hilal Nur Binek, öğrenmenin insa-
nın fıtri bir eylemi olduğunu ve engel tanı-
mayacağını ifade etti. Kursiyerlerimizden 
Süleyman Bayındır ise salih amel konusunu 
sundu. Kursiyerimiz, salih amel kavramını ıs-
tılahi olarak açıklayarak günümüzde olabile-
cek karşılığını örneklerle anlattı. Ayrıca, Küb-
ra Binek,  Asr suresini ve surenin bize verdiği 
mesajları açıkladığı bir sunum gerçekleştirdi. 

Kursiyerlerimiz arasında‚ “Gencin Orucu 
2019” aksiyonu özellikle rağbet gördü. “Sün-
netin İhyasında Gençlik Teşkilatı” aksiyonu-
na dâhil olan kursiyerlerimiz beraber iftar 
etme sevincini yaşadılar. 

Öte yandan, kampı ziyaret eden Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı Başkanı Meryem Saral ve 
Gençlik Teşkilatı Orta Öğretim Başkan Yar-
dımcısı Muhammed Şener de Abla–Abi Kar-
deş Projesi’nin tanıtımını yaptılar. Bu proje-
nin neden gerekli olduğu, faydaları ve nasıl 
yapıldığı konusunda bilgilendirmede bulun-
dular. Bu projeyi değerlendiren kursiyerler 
projeyi sosyal yaşama katılma konusunda bir 
adım ve yeteneklerini geliştirme imkânı ola-
rak çok değerli bulduklarını ifade ettiler. 

Engelliler Eğitim Kampı’nın yapıldığı yer-
de yatılı kış tatili değerlendirme kursları dü-
zenleyen  Düsseldorf  Bölgesi Eğitim Başkanı 
Ahmet Koçyiğit ve kursta görev alan eğitim-

Engelliler Eğitim Kampı’nda Kur’an öğ-
retimi de kursiyerlerin ön bilgilerine  göre 
gruplar oluşturularak uygulandı. Ses ve ma-
kam eğitimi üzerine Hamide İleri hoca ha-
nımdan ders alan kursiyerler için bu program 
farklı bir çalışma oldu. Kursiyerler bu dersler 
ile, kulak ve ses eğitiminde adım atmış oldu-
lar. Daha önce Kur’an öğrenimi gören kursi-
yerler İsmail Çakıcı Hoca ile ileri kurs prog-
ramına devam ettiler. Ankara’da din dersi 
öğretmeni ve kabartma eğitimcisi olan İsmail 
Çakıcı Hoca diğer üç kampımızda da eğitimci 
olarak görev almıştı.

Engelli eğitimimin hedeflerinden biri 
olarak daha önceki kamplara katılıp eğitim 
alan kursiyerlerimizin derslerde sunum ve 
asistanlık yapması da İsmail Çakıcı Hoca’nın 
grubunda asistanlık yapan kursiyerler ile sağ-
lanmış oldu. 

Türkçe bilmeyen üç öğrencinin katıldığı 
dersler haricinde dersler Türkçe olarak yapıl-
dı. Bu üç öğrenci ile de tüm dersler Almanca 
olarak yapıldı. 

Kampın heyecan veren eğitim çalışma-
larından biri de belirli konu sunumlarının 
yapılması oldu. Küçük çapta bir araştırma 
ile hazırlandıkları konuları sunan kursiyer-
ler anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirme 
imkânı buldular.  İlim öğrenmek konusunu 

ciler ve abiler de ev sahipliği nezaketi ile En-
gelliler Eğitim Kampı’na destek verdi. Vakit 
namazlarının cemaatle kılınması ve sohbet 
imkânı bulan kursiyerlerimize, Bergkamen 
Eğitim Kurumu öğrencileri Tuğba Çınar ve 
Makbule Zengin tarafından Almanca ders 
verildi.

Bu arada IGMG Eğitim Başkan Yardımcı-
sı Ramazan Başlık da kampı ziyaret etti. Ça-
lışmaları yakından gözlemleyen ve içerik ile 
metotları inceleyen Ramazan Başlık, her bir 
grubu tek tek ziyaret ederek görevlilere ve 
kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. 

Cuma namazı edası için Wuppertal Yu-
nus Emre Camii’nde ayrıca camii tanıtımı da 
yapıldı. Kursiyerler, akşam yapılan gençlik 
programına da katıldı.

Eğitim Başkanlığı Alan Sorumlusu Zeh-
ra Alver Engelliler Eğitim Kampı’nın başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi sonrasında bir 
değerlendirme yatı. Alver, görev alan eği-
timciler İsmail Çakıcı ve Enis Bulut, Kamp 
Müdiresi Züleyha Bozkurt, abla olarak gö-
rev alan Tuğba Çınar ve Makbule Zengin’e 
Eğitim Başkanlığı adına teşekkür etti. Alver, 
aylık kursların devam edeceğini, bir sonraki 
kampın ilkbahar tatilinde düzenleneceğini 
de söyledi. 

“Sistemik Aile Danışmanlık Eğitim Kursu” başladı
IGMG Genel Merkez bünyesinde gerçekleştirilen ilk Sistemik Aile Danışmanlığı Eğitim Kursu 5-6 Ocak tarihlerinde 20 katılımcı ile başladı.  Kübra Kızılkaya

EĞİTİM 

IGMG Eğitim Başkanlığı, IGMG Ka-
dınlar Teşkilatı ve Hasene Deutschland 
e.V. ile ortaklaşa yapılan Sistemik Aile 
Danışmanlığı Eğitim Kursu Bildungswerk 
Aachen’den gelen iki eğitimci eşliğinde  
başladı. Sistemik Aile Danışmanlığı Eği-
tim Kursu ile bölgelerde fahri görev alacak 
danışmanların eğitilmesi hedefleniyor. 
Eğitimin sonunda katılımcılar bireyin 
başta ailesi olmak üzere yakın ilişkide ol-
duğu insanları göz önünde bulundurarak 
bireyin var olan kaynaklarını daha etkili 
şekilde kullanmasında yardımcı olacak 

danışmanlık görevini üstlenecekler. Da-
nışmanlar doğru soru sorma tekniklerini 
öğrenip, grup çalışmaları ve  canlandırma 
yöntemleriyle danışmanlığa hazırlanacak-
lar. Eğitim hafta sonu iki gün olmak  üzere 
yedi modülden oluşacak.

Müslüman  aileleri  anlayan danış-
manların varlığı, ailenin refahı ve kendini 
iyi hissetmesi için kaçınılmaz bir husus 
teşkil ediyor. Toplumun temelini oluştu-
ran ailenin uzmanlık geliştirmiş, güveni-
lir danışmanlar tarafından desteklenmesi 
bu durumda önemli. Bu minvalde eğiti-

min amacı dinî ve kültürel hassasiyetlere 
sahip, Müslümanların aile yapısını bilen, 
donanımlı danışmanlar yetiştirmek. Bu-
nun için modüllerin sonunda müzakere-
ler gerçekleştirilip eğitimin İslami boyu-
tu ele alınacak. 

Bildungswerk Aachen Eğitim So-
rumlularından olan Veronika Schönho-
fer-Nellessen ve Susanne Kiepke-Ziemes 
katılımcıların özenle seçildiğini ve çok 
uyumlu olduklarını gözlemlediklerini ve 
çok özel bir hafta sonu geçirdiklerini be-
lirttiler. Kendilerinin de katılımcılardan 

öğrenecekleri şeyler olduğunu dile getir-
diler. 

Eğitime başvuru süreci üç etaptan 
oluşmuştu. Başvuru yapan katılımcılardan 
motivasyon yazısı ve bölgelerinden refe-
rans mektubu dışında mülakata katılıp 
kendilerini tanıtmaları istenmiş değerlen-
dirmeler sonunda kursa kabul edilmişler-
di. Buna göre değerlendirmeler sonucun-
da başvuru yapan 50 kişi arasından 20 kişi 
eğitime katılmaya hak kazandı. 2019 Ocak 
ayında başlayan eğitimin 2019 Aralık ayın-
da son bulması planlanıyor. 
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Allah’tan geldik O’na döneceğiz
Genel Başkanımız Kemal Ergün’ün babası Hasan Ergün 1 Ocak 2019 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

VEFAT

Genel Başkanımız Kemal Ergün’ün 
babası Hasan Ergün 85 yıllık dünya yol-
culuğunu tamamladı. 1 Ocak’ta vefat 
eden Hasan Ergün’ün cenazesi 2 Ocak 
Çarşamba günü öğle namazını müteaki-
ben Ordu ili Fatsa ilçesi İslamdağ beldesi 
Merkez Camii’nde kalabalık bir cemaatin 
katılımı ile kılındı.

Genel Başkanımız babasının vefatını  
“85 yıllık ömründe Allah’a kulluk ve İs-
lam ahlakının örnekliğini yapmaya gay-
ret eden babacığımı, gerçek sahibi Rab-
bimize uğurladık. Allah’tan geldik ona 
dönücüyüz.” sözleri ile duyurdu. “Cena-
zemizde acımızı paylaşarak yanımızda 
bulunan İstanbul Milletvekili Mustafa 

Yeneroğlu, Ordu Milletvekilleri Şenel 
Yediyıldız ve Ergün Taşcı, Ordu Valisi 
Serdar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Engin Tekintaş, Ordu il Müftü-
sü Mürsel Öztürk ve Fatsa Kaymakamı 
Mehmet Yapıcı’nın yanı sıra AK Parti, 
Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin değerli 
temsilcilerine; hassaten eskimez Genel 
Başkanlarımıza, bölge başkanlarımıza, 
idarecilerimize, Avrupa’dan İskandinav 
ülkelerine, Balkanlardan Avustralya’ya, 
Güney Afrika’dan Kanada’ya tüm gönül 
dostalarımıza canı gönülden teşekkür 
ederim.” diyen Kemal Ergün cenazenin 
ardından bir de açık teşekkür yayımla-

rak aralarında çok sayıda devlet adamı, 
milletvekilleri, akademisyenler, belediye 
başkanları, sivil toplum kuruluşu yetki-
lilerinin de bulunduğu isimlere taziye 
dileklerinden ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Kemal Ergün’ün babası için Alman-
ya’da da bir taziye programı düzenlen-
di. IGMG Köln Fatih Camii’ndeki tazi-
yeye Diyanet işleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen 
ile yardımcısı Ahmet Dilek, ATİB Genel 
Başkanı Durmuş Yıldırım, çeşitli sivil 
kuruluşlarının temsilcileri, IGMG bölge 
ve çeşitli cemiyetlerin başkanları işti-
rak etti. Programda İranlı dünyaca ünlü 

kari Hasan Sıddıki  Kur’an tilavet eder-
ken, Mülheim Camisi İmamı Davut Yıl-
maz, Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri, 
Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, 
Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Koda-
man ve Mehmet Kala Yâsin-i Şerif okudu.

Taziye programında kısaca konuşan 
Kemal Ergün rahmetli babası Hasan Er-
gün’den bahsetti. Babasının en önemli 
özelliğinin kul hakkına riayet etmesi ol-
duğunu belirten Genel Başkan babasının 
gece namazını aksatmadığını hastalığına 
rağmen teheccüh namazını eda ettiğini 
belirterek kendisini hayırla yâd etti. Ta-
ziye programının son duasını Avusturya 
Müftüsü Muhammed Turan Hoca yaptı. 

A Ç I K  T E Ş E K K Ü R 
Merhum babamın vefatı münasebeti ile gerek telefonla arayan, 

gerekse cenazeye iştirak ederek acımızı paylaşan;

yürekten teşekkür ediyorum.

Kemal Ergün
İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
• Meclis Başkan Vekili Sayın Mustafa Şentop’a
• Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na
• Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk’e 
• Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a
• T.C. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e
• T.C. Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank’a 
• Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan’a
• ESAM Başkanı Sayın Recai Kutan’a
• Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet Eski Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a
• İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu’na
• Ordu Milletvekilleri Sayın Şenel Yediyıldız ve Sayın Ergün Taşcı’ya
• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’a 
• YTB Başkanı Sayın Abdullah Eren’e
• TİKA Başkanı Sayın Serdar Çam’a 
• Yatırım Ajansı Başkanı Sayın Arda Ermut’a
• Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz’a
• Düzce Valisi Sayın Zülkif Dağlı’ya
• İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız’a
• Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Şahin ve yardımcılarına

• Süleyman Demirel Üniversitesi Sayın İlker Hüseyin Çarıkçı’ya
• Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Saffet Köse’ye
• Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Tarık Yarıngaç’a
• Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Musa Kazım 

Arıcan’a
• Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş’a
• Diyanet İşleri İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Burhan Erkut’a
• Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Yunus Arıncı’ya
• Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün’e
• Sakarya Eski Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na
• Yozgat Eski Valisi Sayın Kemal Yurtnaç’a
• MGV ve AGD Genel Başkanı Sayın Salih Turhan’a
• İnsan ve Medeniyet Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Güney’e
• YTB Eski Başkanı Sayın Mehmet Köse’ye
• Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, STK yöneticilerine
• Avrupa’daki tüm dinî cemaat ve STK temsilcilerine
• Özellikle çalışma arkadaşlarım, Başkanlık Divanı, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, bölge başkanla-

rım, şube başkanlarım, hocaefendiler, hocahanımlar, eğitimcilerimiz ve tüm idarecilerimize
• Dualarıyla bizi yalnız bırakmayan camiamızın vefakâr müntesiplerine,  

akrabalarıma, komşularımıza...
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IGMG hizmetlerinin devamlılığı 
ve kalıcılığı noktasında üyelik önemli 
bir işleve sahip. IGMG Sosyal Hiz-
metler Başkanı Mustafa Uyanık, 
IGMG üyeliğinin pek çok özelliğinin 
yanı sıra aynı zamanda bir aidiyet 
bilinci oluşturduğunu söyledi. “Ai-
diyet, önce duygu ile başlar, sonra 
aidiyet bilincine dönüşür, sonra ait 
olmayı, mensubiyeti bu da ‘üye’ 
olmayı gerektirir.” diyen Uyanık, 
üye olmanın sadece maddi destek 
demek olmadığını, bir sonraki aşa-
masının faaliyetlere katılmak ve so-
rumluluk almak olduğunu ifade etti.  
Uyanık şöyle devam etti:

“Hepimizin ait olduğu ve üye ol-
duğu bir teşkilatı var, bir camisi var, 
bir bölgesi var ve bir de Genel Mer-
ke’i var. Dolayısıyla bizlerin görevi 
Genel Merkezimize de üye olmaktır. 

IGMG Üyeliği: Şuurlu bir İslam 
toplumu inşa etme gayemizin ge-
reği olduğu gibi, yaşadığımız coğ-
rafyada bir Müslüman olarak İsla-
mi kimliğimizi muhafaza etmenin 
de gereğidir. Çünkü kimlik topluca 
yaşanırsa muhafaza edilebilir. Öte 
yandan, Müslümanların bireysel 
olduğu kadar cemaat haklarının 
korunması için de bu teşkilata üye 
olunarak destek verilmelidir. Çünkü, 
bu alandaki hizmetler bizim adımı-
za, bizim hakkımızı korumak için 
yapılmaktadır.

Bunun içindir ki, İslam toplumu-
nu oluşturmadaki bu hayırlı çalış-
malarda ben de varım. ‘Yaşamak ve 
yaşatmak için IGMG üyeliği, aidiye-
timin gereği.’ diyerek IGMG Genel 
Merkez üyesi olalım.”

“İSLAM KİMLİĞİ, CEMAAT 
HÂLİNDE KORUNABİLİR!”

2015-2018 yılları arasında yapılan IGMG Genel Merkez Üyelik Kam-
panyası sonucu binlerce kişi IGMG üyesi oldu.

İbrahim Gaygısız: 
“IGMG çalışmalarının Avrupa’nın 

en ücra köşelerine duyurulmasına 
ve ulaşmasına vesile olan siz camia 
bültenimize bu sayınızda da bizleri 
misafir ettiği için teşekkür ediyorum. 

Bir bütünün parçasıdır, birliktir, 
beraberliktir üyelik. Bir parçanın, bir 
oluşumun, bir hareketin, bir kuru-
mun, bir takımın, bir görüşün men-
subu olmak demektir üyelik. IGMG 
üyeliği de tam olarak birlik beraber-
lik ve toplu atan yürekler demektir.

Bu bağlamda çalışmalarımızın 
genelinde birlikte atan yüreklerin di-
lek ve temennileri dikkate alınarak 
gerçekleşen IGMG çalışmalarının en 
büyük destekçileri kuşkusuz bu teş-
kilatın üyeleridir.

Teşkilat hizmetlerinin memnuni-
yeti şüphesiz ki üye potansiyelimizin 
artmasına artı kazanç sağlamakta-
dır. Başta hac-umre ve insani yar-
dımlar konularında teşkilat çalış-
malarımızın olumlu izler bırakması, 
bölge ve cemiyetlerimizde eğitim 
kurumlarımız, hafızlık merkezlerimiz, 
cami bünyesindeki ve hafta sonları 
sürekli olarak düzenlenmekte olan 
Temel Eğitim Kurslarımızda aranan 
bir isim olmamız IGMG üyeliğine 
insanımızın teveccüh göstermesine 
vesile olmaktadır.

IGMG hizmetlerinin insanımı-
za en iyi şekilde ulaşmasına gayret 
gösteren idarecilerimizin üyelikleri 
de önemli bir bölümü oluşturmak-
tadır.”

Cengiz Kadırgan: 
“IGMG üyeliği hayırda öncülük ga-

yesi ile başlamıştır ve bugüne kadar 
da aynı heyecanı duyan yüreklerin 
toplu atışını simgeler. IGMG üyeliği 
ile dünden bugüne çalışmalarımızı 
merkezimize üye olarak destek olan 
60 bin üyemiz olmuş. Bugün merkez 
üyeliği ile aktif olarak 23 bini aşkın 
üyemizin desteğini alarak, dünyanın 
farklı noktalarında yüzbinlerin bir ara-
ya gelmesine ve çalışmaların merke-
zini oluşturmaya, toplu atan yürekle-
rin sesi olmaya devam ediyoruz. 

3 yıl önce başlatılan kampan-
ya destek çalışması ile yeni üyele-
ri kazanmak ve mevcut üyelerimiz 
içerisinde pasif duruma düşen üye-
lerimize ulaşarak yeniden aktif hâle 
getirmek hususundaki çalışmaları-
mız kendisini olumlu oranda gösterdi 
bizlere. Bu bağlamda 4000 üyemiz-
de bilgileri güncellenerek aktiflikleri 
yeniden sağlandı. 9100 kişi de bu 
kapsamda hayırlı çalışmalara des-
tekte bizde varız diyerek son 3 yılda 
aramıza katılmış oldu.

Gönüldaşlarımız 16 ülkede IG-
MG’ye ait 500’ü aşkın cami, 3000’i 
aşkın teşkilat, eğitim kurumları ve 
temsilciliklere müracaat ederek dol-
duracakları kayıt formu ile IGMG 
üyeliklerini başlatabilirler. 

Bunun yanında tüm üye ve üye 
adaylarımız yeni kayıt ya da bilgi-
lerinde yapacakları düzenlemeler 
için bizlere ulaşabilir. Bunun için de; 
inanmaları, istemeleri ve harekete 
geçmeleri yeterli olacaktır.”

“IGMG ÜYELİĞİ TEK BİR YÜ-
REK OLMANIN ADIDIR.”

IGMG Sosyal Hizmetler Başkanlığı (SHB) bünyesinde takibi yapılan 
IGMG üyelik çalışmaları hakkında IGMG Üyelik Sorumlusu İbrahim 
Gaygısız ve Cengiz Kadırgan ise şu bilgileri verdiler.

IGMG ÜYELİK 
ÇALIŞMALARININ GAYESİ

Aidiyet ve mensubiyet bilincini oluşturmak
• Aidiyet duygusuna sahip olan kişiler bireysel ka-

zanç beklentisinden uzak, ait oldukları kurum veya 
toplumun başarısı için maddi ve manevi fedakârlıkta 
bulunurlar. 

• Millî Görüş misyon ve vizyonuna inanmış kişiler 
olarak bizler öncelikle aidiyetimizin gereğini yerine ge-
tirmek için kurumumuza üye olarak sahip çıkmalıyız. 

• Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olan 
IGMG, üyelerinin desteğiyle güç kazanmaktadır.

• Kişiliğimizin ve kimliğimizin gelişmesine katkı sağ-
layan ve İslam’ın yaşanması, yaşatılması ve tanıtılması 
çalışmalarını gaye edinmiş IGMG’ye üye olarak destek 
olmak aidiyetimizin gereğidir.

Yaşadığımız coğrafyada İslam kimliğini 
korumak
• Bizler öncelikle Müslüman kimliğine sahip insan-

larız. Aynı zamanda aynı ortak dili konuşan insanlarız. 
Bu kimliğimizi korumak için fert olarak gayretlerimizin 
yetmediği yerde kurumlar devreye girer.

• IGMG olarak camilerimizde ve eğitim kurumları-
mızda Ehl-i sünnet ve’l Cemaat anlayışı ile dinî ve kül-
türel hizmetler vererek kimliğimizin korunmasına katkı 
sağlıyoruz. 

• IGMG  teşkilatları  hem dünyamızı hem de ahire-
timizi şerefli kılacak kişiliğe, kimliğe sahip olmamızda 
kendimize, ailemize, çevremize ve topluma faydalı ki-
şiler olmamızda rehberlik ve öncülük etmektedirler.

Şuurlu bir İslam toplumu inşa etmek
• İdeal toplum iddiasında bulunmak önce ideal bi-

reyler yetiştirmekte gerekli adımları, çalışmaları yap-
mayı gerektirir.

• Şuurlu bir İslam toplumunun inşa ve ihyası için 
önce fertler ıslah edilmelidir.

• Bu bağlamda, içinde yaşadığımız topluma güven 
veren şuurlu bir İslam toplumu inşa etmek hepimizin 
hedefi olmalıdır. 

• Böylece İslam en güzel şekli ile yaşanmış, yaşa-
tılmış ve tanıtılmış olur. 

Müslümanların bireysel hak ve hukukunu 
savunmak
• Şuurlu ümmet anlayışıyla kendimiz kadar ümme-

tin derdi ile de dertlenir olduk. Hak ve hukukumuzun 
savunucusu ve takipçisi olduk.

• İnancımıza ve kimliğimize karşı alınmış kararlara 
karşı mücadelemizi hukuki çerçevede her daim yaptık.

• Bazen vatandaşlık, bazen tesettür, bazen de okul 
ve iş yerlerinde yaşanan haksız uygulamalara kaşı fer-
dî hukuk mücadelesi,

• Bazen de İslam’a ve Müslümanlara yönelik mes-
netsiz, haksız saldırılara karşı toplum adına kurumsal 
hukuk mücadelesi vermekteyiz.

Müslümanların kurumsallaşma ve kurumsal 
bütünlüğünün devamının sağlanması

• Bugünümüzü ve yarınlarımızı yaşatmak bulundu-
ğumuz coğrafyalarda olumlu izler bırakmak ve faydalı 
hizmetler sunabilmek adına kurumsallaşmaya önem 
verdik.

• “Davamızı yaşamak ve yaşatmak” güçlü kurum-
lar ve bu kurumları yürütecek şuurlu Müslümanlar ile 
mümkündür. İnsan ve kurum birleştiğinde kurumsal-
laşma tamamlanmış olur.

• Bizler faniyiz, güçlü kurumlar daha uzun ömürlü-
dür. Yaptıranların fani olduğu fakat yaptıkları ibadetha-
nelerin, eğitim kurumlarının yüzyıllarca yaşadığı, hiz-
met vermeye devam ettiğini görüyoruz.

• Bizler de Müslüman kimliğine sahip şuurlu bir 
toplum için, hak ve hukukumuzun korunması için, ne-
sillerimizin ayakta kalmaları için, kısaca hem bugünler 
hem de yarınlar için güçlü kurumlar oluşturmalıyız.

Müslümanların sorunlarına çözüm bulmak 
ve daha güçlü temsil için 
Bir toplumun güçlü bir temsil ve etkinlik sağla-

ması ancak organize olmasıyla mümkündür. Müs-
lümanlara yapılan ayrımcılıkla mücadelede ve temel 
hakların alınmasında geniş katılımlı bir çalışma sür-
dürmek, organize güç olmak gerekmektedir. Nitekim 
dinî ve sivil kurumların, resmî kurumlar karşısında 
işlev ve değer kazanması organize güç olmalarıyla 
imkân dâhiline 
girdiği gibi, kit-
lelerin temsili 
bağlamında da 
önemli bir rol 
üstlenilmiş ola-
caktır. 
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Hilal hanım mahremiyet eğitimi 
kaç yaşından itibaren başlar? Bu bağ-
lamda anne karnındaki dönem ne de-
rece etkindir?

İslam hukuku penceresinden bakıldı-
ğında mahremiyet eğitiminin başlangıç 
zamanı, çocuğun doğumuyla değil ana 
rahmine düşmesiyle başlar. Çünkü cenin, 
İslam hukukunda teşekkülü anından iti-
baren ayrı bir varlık olarak kabul edilir. 
Bebeğin daha anne karnındayken etra-
fında olup biteni hissettiği gerçeğiyle de 
hareket edilmesi gerekir. Bu süreçte anne 
babanın hayatlarında ailenin iffet ve hayâ 
değerlerini oturtmaları, mahremiyet sınır-
larını çizmeleri, dinî ve örfî normlar doğ-
rultusunda ailelerinde huzuru ve sükûneti 
kuşanmaları gerekir. Bireysel farklılıklara 
rağmen çocukta mahremiyet algısının 18 
aylık iken tuvalet eğitimi ile başladığı ve 6 
yaşına kadar ki kişilik gelişiminin bir par-
çası olarak geliştiği söylenebilir. Çocukla-
rın kendilerini anne babadan ayrı bir birey 
olarak hissetmeye başladıkları dönem de 
mahremiyet eğitimi açısından önemlidir.

Bebeklerin mahremiyeti olur mu? 

Mahremiyet, kişinin kendisine ait olan 
özel alanının farkında olmasıdır. Kişinin 
kendisine ait olan özel eşyaları, bilgileri, 
düşünceleri, duyguları da mahremiyetin 
kapsamına girer. Bir başkasının koruması-
na ve himayesine muhtaç olan bebeklerin 
mahremiyetini, özelini korumak ise anne 
babanın sorumluluğundadır. Bebeğin 
mahremiyetini korumada, mahremiyet 
bilincinin kazandırılmasında en önemli 
nokta onu kendimizden ayrı bir birey ola-
rak görmektir. Bu dönemde bebeğin rıza-
sını alabilmek elbette mümkün değildir. 
Ancak sevgi ve ilgiye en çok muhtaç oldu-
ğu bu dönemde bebeğe değerli olduğunu 
hissettirebilmek; bebeğin zihnine güvenli 
ve sağlıklı bağlanmanın kodlarını yerleş-
tirmek; ihtiyaçlarına tutarlı bir şekilde 
cevap vererek özgüven duygusunu geliş-
tirmek ileriki yaşlarında mahremiyeti ko-
ruyabilme becerisinin temelini oluşturur. 
Maalesef toplumsal bir alışkanlık olarak 
bebek gördüğümüzde ona dokunma, onu 
sevme hakkımız olduğunu düşünüz. Âdeta 
bebekler herkese aitmiş gibi bir tavır içine 
gireriz. Ancak bebekleri severken onların 
mahremiyet alanlarına girmemeye dikkat 
edilmesi önemli bir husustur. Yine anne 
babanın ve aile bireylerinin, bebeği her 
şeyin farkında olan küçük bir birey olarak 

Ailede mahremiyet eğitimi konulu söyleşi serimizin üçüncüsü için  Marburg Üniversitesi’nde pedagoji dalında 
doktorasını yapmış olan Dr. Hilal Çelikkol Kara* ile erken yaş dönemini (0-6 yaş dönemi) konuştuk. 
  Röportaj: İlknur Küçük

SÖYLEŞİ

görüp mahremiyet sınırlarına dikkat et-
mesi, herkesin yanında altını değiştirme-
mesi, bebeğin çıplak olarak görünmesinin 
engellemesi, mahrem bölgelerinden öp-
memesi... bebeğin mahremiyeti açısından 
önemlidir.

Peki camilerin bu konudaki rolü 
nedir? Camilerde mahremiyet eğiti-
mi verilebilir mi veya verilmeli mi?

Camiler ibadet yerleri olmanın yanın-
da insanların bir araya geldiği, tanışıp 
kaynaştığı, Müslümanların hayatlarının 
merkezinde olan kurumlardır. Çocuk-
lar camiyle barışık olarak yetiştiklerin-
de /özellikler farklı din ve kültürlerle iç 
içe yaşanan yerlerde bu daha büyük bir 
önem kazanmaktadır/ hayatları boyun-
ca çocukken aldıkları aidiyet duygusu 
ile kişiliklerinin oluşmasını sağlayacak-
lardır. Camilerimizin İslami değerlerin 
doğru yerleştirilmesinde, kendi kültür ve 
örfümüzün benimsemesinde rolü olduk-
ça büyüktür. Ayrıca Avrupa ülkelerinde 
çocuklar çok erken yaşlarda kiliselerle 
tanışmakta; birçok anaokulu kilisesini 
bünyesinde barındırmakta ya da yanı ba-
şında olmakta, din derslerinin ya tamamı 

ya da bir kısmı mutlaka kilisede yapıl-
maktadır. Evin sınırlı ortamı bir tarafa 
bırakılırsa, camiler çocuğun erken yaşlar-
da eğitilebileceği en uygun ortamlardan 
birisidir. Mahremiyet algısı ise çocuğun 
içinde yaşadığı aileye ve topluma göre 
şekillenmektedir. Burada çocuğun sos-
yalleşmeye başlamasıyla birlikte hayatına 
giren sosyal çevre, komşular, anaokulu ve 
tabii ki camiler oldukça önemlidir. Din 
ve değer bağlamında farklı bir toplum-
da yaşayan ailelerin mahremiyet eğitimi 
açısından çocuğun çevresini dikkatli bir 
şekilde oluşturması gerekmektedir. Bu 
açıdan camilerin çocuğun eğitiminde 
etkin olması; buralarda mahremiyet ve 
değer eğitimine önem verilmesi; mahre-
miyet eğitimi açısından eğitimcilerin ve 
görevlilerin bilinçli ve donanımlı olması; 
İslami değerlerin ve hassasiyetin, kendi 
örf ve kültürümüzün çok ufak yaşlardan 
itibaren çocuklarımıza öğretilme çabası 
içinde olunması gerekir.

Çocuklar cinsiyetlerinin ne za-
man farkına varırlar? Çocukların 
diğer cinsiyetleri merak etmeye baş-
ladığını fark eden ebeveyn nasıl dav-
ranmalıdır?

İnsanın kimlik gelişiminin önemli bir 
parçası cinsel kimliktir. Çocuklar yaklaşık 
2-3 yaşından itibaren kendi cinsel kimlik-
lerinin farkına varmaya başlar. Bazı ço-
cuklar farklı cinsiyette kardeşlerin olması, 
okul öncesi dönemde karşı cinsten insan-
larla fazla karşılaşması sebebiyle bu far-
kındalığa daha erken varırken; kapalı bir 
aile ortamında yaşayan, çok fazla sosyal 
çevresi ya da kardeşleri olmayan çocuklar, 
cinsel kimliğinin farkına daha geç vara-
bilirler. Ancak ne olursa olsun çocuğun 5 
yaşına kadar fiziksel cinsel kimliği neyse o 
kimliğin bilincine, diğer cinsel kimliğin de 
karşı cinse ait olduğu ve aralarında fark-
lar bulunduğu bilincine mutlaka erişmiş 
olması gerekir. Ebeveynler şunu unutma-
malıdır: Çocuğa cinselliği anlatmak, bu 
konuda konuşmak mahremiyet eğitiminin 
bir parçasıdır. Cinsellik, çocukların ahlaki 
açıdan doğru bilgiye ihtiyaç duydukları bir 
alandır. Cinsellikle ilgili konulardan bah-
sederken, doğruluk ve dürüstlük önemli-
dir. Mahremiyet eğitiminde okul öncesi 
dönemde, çocuğun kendi fiziksel özellik-
lerini, karşı cins ile olan farklılıklarını, be-
densel sınırlarını, iyi ve kötü dokunuşları 
öğretmek amaçlanır. Bunları öğretmek 
için en uygun zaman çocuktan cinsellikle 
ilgili sorular gelmeye başladığı zamandır. 
Ebeveynlerin bu noktayı kaçırmaması ge-
rekir. Sorulara çocuğun merakını gidere-
cek düzeyde mantıklı, kısa ve net cevaplar 
verilmelidir. Ancak çocuğun soru sorma-
ması merak etmediği anlamına gelmeme-
li, çocuğa konuşmak için uygun fırsatlar 
verilmelidir. Yine bu dönemde ebeveynler 
çocuklarına vücutlarındaki mahrem alan-
ları tanıtmalı, mahrem bölgelerle ilgili 
şaka yapmaktan ve onları teşhire teşvik-
ten kaçınmalıdır. Ayrıca çocukların kendi 
özel alanlarını oluşturmalarına yardımcı 
olmak, cinsel kimlikleri belirginleştikçe 
toplumsal normlara göre cinsiyetlerine 
uygun oyuncak, kıyafet, arkadaş seçimin-
de bulunmak anne baba, eğitimcilerin dik-
kat etmesi gereken hususlardandır.

Avrupa’da/Almanya’da çocuklar 
yasal olarak 3 yaşından itibaren kreş-
lere verilmek durumunda. Ancak ör-
neğin yazın sıcak günlerde çocuklar 
çıplak olarak şişme havuzlarda ya 
da su parklarında oynatılabiliyorlar. 
Kültür farklılığından dolayı bu du-
rum bize garip geliyor. Mahremiyet 
eğitimi açısından bu durumun bir sa-
kıncası var mı?

Mahremiyet, İslam’ın insana verilen 

“Camiler çocuğun 
mahremiyet ve değerler 
eğitiminde etkin olmalı.”
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değer bağlamında tanıdığı evrensel bir 
temel haktır. Mahremiyet alanın belirlen-
mesinde kültür faktörü önemlidir. Her 
kültürde mahremiyet alanı farklılaşmakla 
birlikte varlığını sürdürmektedir. Ayrıca 
mahremiyet kavramının içeriğinin belir-
lenmesinde dinin en önemli belirleyici 
unsur olduğu da bir gerçektir. Bahsettiği-
niz bu durum İslami değerleri olan bizler 
için, çocuğa beden mahremiyetini doğru 
bir şekilde öğretmede engel teşkil etmek-
tedir. Bizim mahremiyet algımıza göre bu 
dönemde çocuk, çırılçıplak durmaya alış-
tırılmamalı, özellikle mahrem alanları da-
ima giyinik tutulmalıdır. Çocuk kendisini 
hatırlayabileceği en küçük yaşlardan itiba-
ren başkalarının yanında kendisini mah-
rem alanları giyinik olarak hatırlamalıdır. 
Bu konuda ebeveynlerin dikkatli olup ted-
bir alması gerekir. Kendi dinî hassasiyetle-
ri ve mahremiyet algılarına göre durumla-
rını izah ederek çözüm yolları aramalıdır.

Ana sınıfında kendini kız gibi his-
seden erkek çocuklar ya da erkek gibi 
hisseden kız çocuklarına nasıl davra-
nılmalıdır?

Cinsiyetimiz, cinsel kimliğimizin tek 
belirleyicisi değildir. Cinsel kimlik olu-
şumu, çocuğun biyolojik yapısı üzerine 
sağlıklı bir özdeşim ve çevre koşulları sağ-
landığında yani her şey yolunda gittiğinde 
normal olarak kazanılan bir süreçtir. Eğer 
ebeveynin doğru rehberliği ve doğru çev-
resel faktörler olmazsa çocuklar kendi cin-
siyetine uygun olmayan bir cinsel kimlik 
geliştirebilirler. Bir erkek kendini kız gibi 
hissedip kız gibi davranmaya, bazen de 
kızlar kendilerini erkek gibi hissedip er-
kek gibi davranmaya başlar. Bu durum ço-
cuğun kendi cinsiyetine uygun bir cinsel 
kimlik geliştiremediğini gösterir. Ancak 
şunu da hatırda tutmak gerekir. Bir çocu-
ğun kendi cinsiyetinin dışında bir cinsel 
kimlik geliştirmesi sıra dışı bir durumdur. 
Ebeveynler ve eğitimciler çocuklarda bek-
lenmedik davranışlar gördüklerinde doğal 
olarak endişelenirler. Fakat unutulmama-
lıdır ki bu tür davranışlardan birkaçını 

gösteren her çocuk, cinsel kimlik bozuk-
luğu yaşıyor anlamına gelmez. Bu durum 
dikkatle ele alınmalı çocuğun cinsel kim-
liğinde bir sapma olup olmadığı ve nedeni 
incelenmelidir. Gerektiğinde uzmanlar-
dan yardım alınıp çocuğun kendi cinsiye-
tine uygun bir cinsel kimlik geliştirmesi 
için çocuk desteklenmelidir.

Bu noktada en çok yapılan hata ço-
cuk bu hislerini paylaştığında ya da karşıt 
cins oyun ve oyuncaklarına yöneldiğinde 
suçlanması, söz ve davranışlarla küçük 
düşürülmesidir. Çocuğun bu davranışla-
rına eleştirerek, kızarak, gururlarını inci-
tici sözler söyleyerek yaklaşmak hatalıdır. 
Çocuğu cezalandırmak yerine ona kendi 
cinsiyetine uygun olan materyalleri ve 
davranış örneklerini sunarak bu durumun 
üstesinden gelmeye çalışmak daha sağlık-
lıdır. Burada ailenin, eğitimcinin yapması 
gereken çocukla bir mücadele içine gir-
mek değil çevresel ve eğitsel müdahaleler-
le çocuğun cinsiyetine uygun cinsel kimlik 
gelişimini desteklemektir. Erken dönemde 

yapılan doğru müdahalelerle çocuğun ya-
şadığı cinsel kimlik sorunu çözülebilmek-
tedir. Özdeşim kaynakları düzenlenen, 
doğru rol modelleri ile karşılaşan, varsa 
yaşadığı travmaları atlatan çocukların cin-
sel kimlik gelişimi desteklendiğinde kendi 
cinsiyetlerine uygun cinsel kimliği edi-
nebileceği bilinmelidir. Bu yüzden çocuk 
için rol modelin önemi çok büyüktür. Ona 
uygun olan kıyafetleri birlikte seçmek ve 
giydiğinde övmek, olumlu sonuçlar alma-
ya başlandığında çocuğu ödüllendirmek 
de oldukça önemlidir.

Bu yaş grubundaki çocukları cin-
sel istismardan korumak için neler 
yapılmalı?

Çocuklar konuşmaya ve isteklerini 
anlatmaya başladıklarında onlara vücu-
dunun bölümleri öğretilirken göz, kulak, 
burun gibi mahrem/özel bölgeleri de öğre-
tilmelidir. Mahrem bölgelere kimlerin ne 
şartlarla nasıl dokunabileceği anlatılmalı, 

bu sınırları koruması öğretilmeli ve bunun 
için yüreklendirilmelidir. İlk çocukluk dö-
neminde çocuklara kendi bedenlerine yö-
nelecek tehlikelerden korunabilmesi için 
“Temel Davranış Refleksi”nin kazandırıl-
ması oldukça önemlidir. Temel davranış 
refleksi gelişmiş bir çocuk, kendisine yö-
nelecek bir tehlikenin, tehlike olduğunu 
fark etmese bile ani bir refleksle ondan 
kendisini koruyabilir. Kendisine yönelen 
anormal davranışın ne anlama geldiğini 
bilmese dahi ciddi rahatsızlık duyar, tep-
ki verir, ağlar, bağırır, o an o ortamdan 
uzaklaşmak ister ve kendisine yöneltilen 
tehlikeleri bilinçsizce geri iter. 3-4 yaştan 
itibaren anaokuluna/camiye giden ço-
cuk, çevresinin genişlemeye başlamasıyla 
“Sosyal Davranış Becerisi”ni kazanabilirse 
bunu bilinçle yapar. Bunun için yine bu 
yaşlarda “Hayır” diyebilmeye öğretmek; 
çocuğa iyi ve kötü dokunma arasındaki 
farkı öğretmek; aile merkezinden toplu-
ma doğru açılan ilişki çemberini sırasıyla 
ve yaş seviyelerine uygun olarak kavrat-
mak oldukça önemlidir. Bu çember saye-
sinde çocuklar kimlerle, ne tür bir ilişkide 
ve hangi yakınlıkta olacaklarını öğrenmiş 
olurlar.

Son olarak şunu belirtmek istiyorum. 
Çocukları kendileri ile barışık ve özgüven-
li, dış dünyaya hazır bireyler olarak yetiş-
tirmeye çalışırken, onlara yaşlarına uygun 
mahremiyet eğitimini vermek öncelikle 
anne-babaların sonra da öğretmenlerin, 
eğitimcilerin sorumluluğu altındadır. 
Mahremiyet sınırları ihlal edilmiş ya da 
başkasının mahremiyet sınırlarını ihlal 
etmiş çocuklarımız ve yakınlarımızın ol-
masını istemiyorsak; yakın ve uzak çevre-
mizde bu konuda farkındalık oluşturmak, 
elimizden gelen çabanın fazlasını yapmak 
ve bunu dert edinmek ise hepimizin so-
rumluluğundadır.

*MEB İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğreticisi, Diyanet Kur’an Kursu Öğreticisi 
ve  vaize olan Dr. Hilal Çelikkol Kara;  5 yıl 
Viyana Din Hizmetleri Müşavirliği Bayan Din 
Görevlisi olarak da  görev yapmıştır.

Din ve değer bağlamında farklı bir 
toplumda yaşayan ailelerin mahremi-
yet eğitimi açısından çocuğun çevresini 
dikkatli bir şekilde oluşturması gerek-
mektedir. Bu açıdan camilerin çocuğun 
eğitiminde etkin olması; buralarda 
mahremiyet ve değer eğitimine önem 
verilmesi; mahremiyet eğitimi açı-
sından eğitimcilerin ve görevlilerin 
bilinçli ve donanımlı olması; İslami 
değerlerin ve hassasiyetin, kendi örf 
ve kültürümüzün çok ufak yaşlardan 
itibaren çocuklarımıza öğretilme çaba-
sı içinde olunması gerekir.

CIMG France | Cenaze Fonu 
CIMG France - Confédération Islamique Millî Görüş | İslam Toplumu Millî Görüş 

64 rue du Faubourg Saint-Denis | 75010 Paris | T 01 45 23 41 55 | F 01 47 70 34 96
info@cenazefonu.fr | www.cenazefonu.fr

“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)
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M
üslim’in (v. 261/874), 

aynı yerde Abdullah b. 

Mes’ûd (r.a.) vasıtasıy-

la Resûl-i Ekrem’den 

naklettiği konuyla ilgili şu hadisin burada 

zikredilmesi uygun olacaktır:

“Allah’ın benden evvel bir ümmet 

içinde gönderdiği her peygamberin 

mutlaka ümmetinden havârîleri ve 

sahâbîleri olmuştur. Onlar peygam-

berin sünnetine sarılır ve onun emri-

ne uyarlar. Bilâhare, onlardan sonra 

birtakım nesiller gelir ki, yapmadık-

larını söylerler ve emrolunmadıkları-

nı yaparlar. Kim onlarla eliyle cihat 

mücadele ederse o mümindir. Kim 

onlarla diliyle cihat ederse o mümin-

dir. Kim onlarla kalbiyle cihat ederse 

o mümindir. Ondan öte artık bir har-

dal tanesi kadar iman yoktur.”2 

Hadîs-i şerif, Müslümanların, ortaya çı-

kan kötülüklere karşı sırasıyla aktif-fiilî 

tedbir, sözlü uyarı ve pasif-psikolojik 

direniş şeklinde tepki göstererek müca-

dele etmeleri, irşad ve ıslah faaliyetlerini 

kesintisiz olarak sürdürmeleri gerek-

tiğini ifade eder. Şeri hüküm itibariyle 

farz-ı kifâye olan emir bi’l-ma’rûf nehiy 

ani’l-münker ilkesi, bilhassa kabahat ve 

günahların açıkça işlendiği toplumlarda 

işlerlik kazanmakla, kötülüklere ve çir-

kinliklere veda, iyiliklere ve güzelliklere 

dönme kararlılığı yaşanır. 

Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker, “İyi-

liği emredip kötülükten vazgeçirmeye 

çalışma yönündeki faaliyetler için kulla-

nılan dinî, ahlaki ve hukuki bir tabir”dir 

ve İslam ümmetinin Kur’an ve sünnet 

hükümlerine uygun, faziletli, sulh ve 

sükûnun hâkim olduğu bir hayat tarzını 

amaçlayan temel ilkelerden biridir. 

Bu temel ilke, “fert ve toplum hayatına 

din, akıl ve mâşerî vicdan tarafından be-

nimsenen inançların, değerlerin ve yaşa-

ma tarzının hâkim kılınması; dinin, aklın 

ve sağduyunun reddettiği her türlü kötü-

lüğün önlenmesi yolunda ferdî ve toplu 

gayretleri, siyasî ve sivil önlemleri ifade 

etmektedir.”3 

Peygamber  Efendimiz (s.a.v.), risâleti 

gereği yaptığı tebliğatın tebelluğunu (ye-

rine ulaşıp ulaşmadığını) kontrol etmiş, 

açıklayıp öğrettiği pratikleri takip etmiş, 

görülen eksikleri tamamlamış ve yapılan 

yanlışlara işaret ederek doğruyu göster-

miştir. O, ahlak ve hukuk dışı uygulama-

lara müeyyide getirmek suretiyle toplu-

mun huzur ve saadetini sağlamıştır.

Bazı fıkıh kitaplarında “emir bi’l-ma’ruf’u 

ümerâ (devlet ricâli) el ile, ulemâ dil ile, 

avâm-ı nâs ise kalp ile yapar.” diye bir 

fetva vardır. Şüphesiz hîn-i hâcette, 

özellikle bir fitne tehlikesi ve kargaşa 

endişesi karşısında bu sıralama dikkate 

alınmalıdır. Ancak emir bi’l-ma’rûf nehiy 

ani’l-münker anlamında tebliğ, her Müs-

lüman tarafından kutlu bir görev olarak 

görülmeli, yetki, bilgi ve beceri nispetin-

de sorumluluğun farkında olunmalı ve 

hiç değilse kötülüğe içten öfke duyulma-

lıdır. Zira pasif-psikolojik direniş demek 

olan bu öfke, kötülük karşısında duyulan 

asgarî bir tepkidir. Bu sebeple, hadisin 

sonunda yer alan “Bu, imanın en zayıf 

derecesidir” cümlesindeki “iman zafiye-

ti”, amelin veya ecir ve sevabın noksan 

olması şeklinde açıklanır. Şu âyet-i kerî-

me, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker 

görev ve sorumluluğu hatırlatır: 

“İçinizden hayra çağıran ve iyiliği 

emredip kötülüğü nehyeden bir top-

luluk bulunsun! Tam olarak kurtulu-

şa erişecek kimseler, işte onlardır.”4 

Bu ve benzeri ayetlerden5  hareketle, 

söz konusu kutlu görevin, bilgi, ahlak ve 

iktidar sahibi her Müslüman tarafından 

yerine getirilmesi gerektiği neticesine va-

ran şu değerlendirme dikkate şayandır:

“Emr-i mârûf ve nehy-i münker vazî-

fesi İslam toplumunda muayyen bir 

sınıfın eline bırakılmış bir iş değildir. 

Kudreti nispetinde her Müslüman’a, 

bilgisi çerçevesinde verilmiş Kur’ânî 

bir emirdir. Bu emirde dinî-dünyevi 

diye daha sonraki asırlarda yapılmış 

bir ayırıma asla gidilmemişdir.”6 

İslami tebliğin mahiyetini şu dört özelliğin 

oluşturduğu söylenebilir: 

• Evrensellik, çünkü bütün insanlığı 

kapsar.

• Süreklilik, çünkü kesintisiz sürdürül-

mesi gerekir.

• Gerçekçilik, çünkü akıl, idrak ve mu-

hakemeye sunulan değerler man-

zumesi niteliği taşır ve sadece Allah 

nezdinde geçerli dindir. Muhatapla-

rının akıl ve idraklerinin müsait olma-

dığı bir hadisin nakledilmesinin, bazı 

insanlar için bir kargaşa (fitne) teşkil 

edeceği uyarısı , bu temel özelliğin 

delillerinden birisidir.

• Hürriyet, çünkü ilke olarak baskı ve 

zorlamaya başvurulamaz, tamamen 

serbest düşünce ve irade ile gerçek-

leşebilir. 

Uzun ömrünü evrensel çapta da’vet, teb-

liğ ve emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker 

hizmetine hasreden Muhammed Hamî-

dullah, kendi ana dilinde namaz kılmak 

isteyen bir genci uyarır. Onun anlattığı bu 

vaka, söz konusu hizmet sürecinde izle-

necek yönteme dair önemli ipuçları verir:  

“Bir gün genç bir üniversite talebesi söy-

lenilenin anlaşılması zarureti üzerine ıs-

rarda devam etti. Nihayet ben ona şöyle 

cevap verdim: Şayet siz bana muntaza-

man günde beş vakit namaz kılacağınıza 

dair söz verirseniz, ben size ana dilinizde 

ibadet için izin veriyorum. Derhal müna-

kaşayı kesti ve bir daha da bu mevzuda 

konuşmak için yanıma gelmedi. Diğer bir 

ifade ile dini ve imanı mevzileştirmek is-

teyenler onu bizzat tatbik etmek istemi-

yenlerdir. Hiç olmazsa umumiyetle böy-

ledir. Bir müminin bir imansızdan veya 

ameli olmayan birisinden nasihat almaya 

ihtiyacı yoktur.”8 

İmam Şâfiî’ye (v. 204/819) nispet edi-

len şu hikmet, emir bi’l-ma’rûf nehiy 

ani’l-münker hizmetinin etkili olabilmesi 

için önemli bir prensip olarak görülür: 

“Kim doğruyu kardeşine gizlice söy-

lerse (vaaz), gayet samimi şekilde 

onu uyarmış ve ona iyilik etmiş olur. 

Kim de bunu ona açıkça söylerse, o 

takdirde onun eksiğini ifşa etmiş ve 

onu küçük düşürmüş olur.”9 

Temel prensip böyle olmakla birlikte, bil-

hassa birtakım hatalar taşıyan fikir, neşri-

yat ve konuşmalardan ötürü, çok sayıda 

insanın gündemini meşgul eden karga-

şayı bertaraf edebilmek için, sözlü veya 

yazılı açıkça yapılan uyarıların faydalı ol-

duğu görülür. 

Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker gibi 

mukaddes bir vazife, esneklik ve yu-

muşaklık kadar izzet ve vakar taşıyan 

bu duruşa her zaman ve her mekânda 

muhtaçtır. Aksi hâlde, meşru olan mü-

dârânın yerini gayr-i meşru olan müdâ-

hane (dalkavukluk, yağcılık, taviz) almış 

olur. Böyle bir durumda, Osmanlı devlet 

adamı Keçecizâde İzzet Molla’nın (v. 

1829) şu beyti ilgilileri düşündürmelidir:

“Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihan 

harâb, Eyler anı müdâhane-i âliman 

harâb”. 

1. Müslim, İmân, 78; Ebû Dâvud, Salât, 232; 
Nesâî, İmân, 17; İbn Mâce, İkâmet, 155; Ah-
med b. Hanbel, I, 2.

2. Müslim, İman, 80.
3. Çağrıcı, “Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker”, 

DİA, XI, 138-141.
4.  Âl-i İmrân suresi, 3/104
5. Hacc suresi 22/41, Âl-i İmrân suresi 3/110, 

Tevbe suresi 9/67, 71, 112
6. Hatiboğlu, Mehmed Said, “Âlim, Siyâset ve 

Ahlâk”, islâmiyât (cilt 6, sayı 1, ocak-mart 
2003), s. 9.

7. Abdullah b. Mes’ûd’a ait olan bu uyarının aslı 
şöyledir: “Mâ ente bi muhaddisin kavmen ha-
dîsen lâ teblüğuhû ukûluhum illâ kâne li ba’dı-
him fitneten” (Müslim, Mukaddime, 76; Râme-
hürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl, s. 577). 

8. Muhammed Hamîdullah, Kur’an Tarihi, s. 73-74.
9.  İbn Dakîkı’l-îd, Şerhu’l-Erbaîn, s. 104. 

EMİR Bİ’L-MA’RÛF NEHİY ANİ’L-MÜNKER

HADİS GÜNLÜĞÜ

Prof. Dr. Zekeriya Güler

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) diyor ki: Ben Resûlullah’ı (s.a.v.) şöyle buyururken işittim:

“Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. 
Buna da gücü yetmezse ona kalbiyle öfke duysun. Bu, imanın en zayıf derecesidir.”1 
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M. Hulusi Ünye

FIKIH KÖŞESİ

Değerli kardeşimizin hassasiyetini tebrik edi-
yoruz. Her şeyden önce bu teşkilatın İslami 
hizmetler vermedeki çabası Allah rızasını 
kazanma gayesidir. Bunun için, hizmetlerin-
den faydalanmak üzere üye ya da üye değil 
bir ön şart öne sürmez. Fakat bu teşkila-
tın, üyelerinin üyelik aidatı ve diğer manevi 
destekleri ile yaşayacağı da bir gerçektir. 
Soruda ifade edildiği gibi, bu teşkilatın hiz-
metlerinden faydalanan ya da faydalanama-
sa bile bu hizmetlerin devamını isteyen her-
kesin kendisi iyice düşünmelidir. Burada bir 
aidiyet, toplumsal dayanışma söz konudur. 
Kendi başımıza yapamayacağımız hizmetle-
rin programlı ve organize  bir şekilde yerine 
getirilmesi meselesidir.

Bu hizmetler sadaka-i câriye, yani sürek-
li olarak akıp gidecek olan bir tasadduktur. 
Böylesine önemli hizmetlerin icrasından hasıl 
olacak olan sevaba tabii ki ortak olmak iste-
riz. Yüz binlerce Müslüman’ın bir araya gele-
rek namaz kılması, çocuklarımıza Kur’an ve 
İslam din derslerinin öğretilmesi, onların İsla-
mi kimliklerinin muhafazası gibi hayati önemi 
bulunan konularda hizmet veren bu teşkilata 
üye olmak kadar münasip bir konu olamaz.

Bu teşkilatın cami ve eğitim endeksli hizmet-
ler veriyor olması yönüyle, üye olmadan bu 
teşkilat hizmetlerinden yararlanmak elbette 
ki mümkündür. Ama yukarıda da işaret etti-
ğimiz gibi “O üyeler orada iken ben nerede-
yim, niye ben üye değilim?”  sorusunu sora-
bilme şuuruna sahip olmalıyız.

Söz kul hakkından açılmış iken, haklar ile il-
gili olarak genel bir bilgilendirmeyi şu şekilde 
yapmak mümkündür:

İslam’da hak kavramı önemli bir kavram-
dır. Hak, başta Allah’ın isimlerinden birisidir. 
Kur’ân-ı Kerîm için hak ismi verilmiştir. Keli-
me manası itibarıyla sabit ve şüphe olmayan 
şey demektir. Ayrıca adalet, İslam, mal, mülk, 
farz, sadık, layık, yaraşır, şans ve hisse an-

lamlarına da gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de hak ve 
haktan türeyen kelimelerin geçtiği ayet sayı-
sı 285 kadardır. “De ki: Hak geldi, batıl yok 
oldu.”1  “Allah hak (ve adaletle hükmeder.”2  
“Mallarında, hâlini arz eden ve edemeyen 
yoksular için belli bir hak (pay) vardır.”3 ayet-
leri bunlardan birkaç tanesidir.

Hak genel anlamda şöyle tarif edilir: “Şeria-
tın yetki veya yükümlülük olarak tespit ettiği 
şahsa ait haklardır.” Bu tarif, hakkın dinî, me-
deni, genel, mali olan veya olmayan bütün 
çeşitlerini kapsamına alır.4 

İslam’a göre hakkın kaynağı Allah’ın iradesi-
dir. Çünkü Allah’tan daha hâkim olan yoktur. 
Dinî haklarda hak sahipliğini Cenâb-ı Hak 
kendisine ayırmış, diğer haklarda ise hak sa-
hipliğini gerçek veya tüzel kişiliklere vermiştir. 
İslam’da hak, çeşitleri itibarıyla üç kısma ay-
rılır: Allah hakkı, insan hakkı, hem Allah hem 
de kul hakkı olan haklar. 

Allah hakkı, kendisiyle Allah’a yaklaşmak, 
O’nu yüceltmek ve dininin prensiplerini veya 
topluma ait menfaatlerin gerçekleştirilmesi 
kastedilen haklardır. Bunların karşılıkları bü-
yük ve maslahatlarının geniş olması sebe-
biyle Allah hakkı olarak isimlendirilmişlerdir. 
Namaz, oruç, hac, zekât, cihat, emr-i bi’l-
ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker gibi bütün iba-
detler Allah hakkıdır. Ayrıca nehir, yol, mes-
cit gibi insanların ortak kullandığı yerlerdeki 
haklar da Allah hakkıdır. Bu haklar af, sulh 
veya kaldırma ile düşmezler ve değiştirile-
mezler. Örneğin hırsızlığın cezası, mahkeme-
ye intikal ettikten sonra, çalınan malın sahi-
binin affetmesi veya onun hırsızla anlaşması 
hâlinde bile düşmez.

İnsan hakkı, özel olarak fertlerin maslahat ve 
menfaatlerini korumayı hedef alan haklar olup, 
bazı hâllerde hak sahibine bir bedel verilir veya 
hakkın sahibi affedebilir. Yani hak sahibinin af, 
sulh, ibra ya da mubah kılma yollarıyla hakkı 
düşürmesi mümkün ve caizdir.

Müşterek haklar ise, içinde hem Allah’ın hem 
de insanın hakkı bulunan ve her ikisi de bir 
arada bulunan haklardır. Bu hakların bazıla-
rında kul hakkı, bazılarında ise insan hakkı 
üstündür. Örneğin birine zinakâr der de bunu 
dört şahitle ispat edemezse kişi bu sefer ırz 
ve namusa iftira atmış olur. Burada iki hak 
vardır, iftiraya uğrayan kişiden ar ve ayıbı 
kaldırmak, şeref ve itibarını iade etmek kul 
hakkıdır. Yani iftira edilenden helallik almak 
gerekir. İnsanların ırz ve iffetlerini korumak 
ise Allah hakkı olup, bu hak daha üstündür. 
Dolayısıyla bu hakkın insanlar tarafından af-
fedilmesi mümkün değildir; ancak Allah di-
lerse affedebilir. 

Özetle ifade etmeye çalıştığımız haklar konu-
suna soruda yöneltilen hususu kıyaslayacak 
olursak, her şeyden önce bu hizmetlerden 
kazanılacak sevaba ortak olmayı isteyip iste-
mediğimizi sormalıyız. Yani bir Müslüman bir 
teşkilat veya bir cami hizmetlerinden yararla-
nıyorsa, üzerine hak terettüp edip etmediğini 
iyi tefekkür etmelidir.

Eğer ortada Allah hakkı veya kul hakkı oldu-
ğunu düşünüyorsa bu hakları ödemek için 
gerekeni yapmalı ve kul haklarını bir şekilde 
ödemelidir. Bu ödeme ise kişinin durumuna 
bağlı olarak aidat veya infak gibi maddi yar-
dımlarla olabileceği gibi zaman ayırarak teş-
kilat ve camide hizmet etmekle, ilim öğret-
mekle, dua etmekle vs. gibi yollarla da olur. 
Allah en iyisini bilir. 

1. İsrâ suresi, 17:81
2. Mü’min suresi, 40:20
3. Me’âric suresi, 70:24
4. Prof. Dr. Vehbe Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, 

Dımaşk 1985, IV/9

Hocam, ben IGMG’nin hizmetlerini çok seviyorum, destekliyorum, bunlar-
dan faydalanıyorum. En azından camiye gidip namaz kılıyorum. Ama IGMG 
üyesi değilim. Bir olayım diyorum, sonra vazgeçiyorum. Ben üye olmadan 
bu hizmetlerden faydalanırsam kul hakkına girerim diye de korkmaya 
başladım. Bana neler tavsiye edersiniz?
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Viyana İslam Federasyonu’nda 30. yıl coşkusu
Viyana İslam Federasyonu (IFW) 30’uncu yılını çok sayıda basın mensubunun da bulunduğu yoğun bir katılımla kutladı.   Harun Erciyas

VİYANA

Viyana İslam Federasyonu 30’uncu yı-
lını IGMG Genel Başkan Başdanışmanı, 
Avusturya Müftüsü Mustafa Mollaoğlu, 
IGMG Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kı-
zılkaya, Avusturya İslam Cemaati Başka-
nı Ümit Vural, T.C. Viyana Başkonsolosu 
Aşıp Kaya ve çok sayıda basın mensubu-
nun katılımı ile organize etmiş olduğu bir 
programla coşkuyla kutladı.  Viyana İs-
lam Federasyonu’nun 1988 yılında resmî 
kuruluşu gerçekleşmiş olup, geçmişi 45 
yıllık bir mazi içermektedir. 

15 Aralık 2018 tarihindeki program-
da ilk olarak Viyana İslam Federasyonu 
Başkanı Mehmet Arslan’ın selamlama 
konuşması yer aldı. Arslan şunları ifade 
etti: “Viyana islam Federasyonumuzun 
kuruluşunun 30. yılını kutlamak üzere 
bugün bu salonda toplanmış bulunmak-
tayız. Bütün misafirlerimize teşkilatımız 
adına hoş geldiniz diyorum. IFW’nin 
hikâyesi 60’lı yıllarda, Türkiyemiz’den 
Avusturya’ya çalışmak üzere İstanbul Sir-
keci Tren İstasyonundan Avrupa’ya göç 
eden Türkler ile başlayan bir serüvendir. 
Bu serüven anavatanlarından 1000’lerce 
km uzaklara yeni ümitlerle gelen garip 
insanlarla başlamıştır. Önce işyerlerinde 
bir şekilde biraraya gelerek ibadetlerini 
eda etmeye başladılar. Akabinde evlerde 
cemaatle namazlarını kıldılar. 70’li yılla-
rından itibaren ise Anadolu’dan gelen bü-
yüklerimiz cesur, yiğit ve fedakâr insanlar 
bir araya gelerek ilk olarak bodrum katla-
rında mescitler açtılar. Bu mescitler kü-
çük olduğu için cuma ve bayram namaz-
larını bazen büyük salonlarda (Stadthalle) 
kıldılar. Profesör Doktor Necmettin Er-
bakan’ın tarihe geçen ‘Bir çiçekle bahar 
olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar.’ 
sözü onlara ilham kaynağı oldu. 5. ve 3. 
Viyana küçük mescitlerle başladı ve ar-
dından Ayasofya, Herzogeburg, Anadolu, 
Sollenau, Salzburg, Selimiye, Akabe, Sul-
tanahmet, Aziziye Camii derken 10’larca 
camii açıldı. 80’li yıllara gelindiğinde ise 
bu küçük camiiler bir araya gelerek bölge 
ve federasyonu oluşturmuşlardır. Büyük-
lerimiz 18 Eylül 1988 yılında resmî olarak 
Viyana İslam Federasyonu’nu kurarak bu-
radaki Müslümanların ihtiyaçlarına daha 
kapsamlı cevap vermeye başladılar. O 
günden bu yana Viyana İslam Federasyo-
nu her geçen şube ve üye sayısını artıra-
rak, bugün Avrupa’nın en büyük sivil top-
lum kuruluşu olan IGMG’nin en büyük 

bölgelerinden biri hâline gelmiştir. Artan 
şube ve üye sayıları Arlberg ve Linz Fede-
rasyonlarının açılışına vesile oldu. Viyana 
İslam Federasyonu bugün 7’den 70’e hiz-
met sunan bir kuruluş olarak bünyesinde 
barındırdığı teşkilatları ile birlikte insa-
nımıza 22 şube vasıtasıyla hizmet götür-
mektedir. Bugün itibarı ile Viyana Bölge-
si’nde 22 camiide 1000’i aşkın idarecisi, 
toplam 11 bini aşan aktif üyesi ve yaklaşık 
50  bin ulaştığı insan ile hizmetlerine siz-
lerin de desteğiyle aralıksız devam emek-
tedir. Kuruluşundan bugüne hizmetlerini 
Avusturya’nın her köşesine yayma gayre-
tinde olan teşkilatımız, hizmetlerini ar-
tırarak devam ettirme çabasındadır.  VİF 
Avrupalı Müslümanların artık bu top-
raklarda kalıcı olduğu bilinci ile eğitim 
çalışmalarında kurumsallaşmaya büyük 

önem vermektedir. Bu doğrultuda eğitim 
alanındaki mevcut kapasitenin artırılma-
sıyla beraber resmî okul açma çalışmaları 
sürekli ve özenle takip edilmektedir. Ana-
okulu, ilkokul, ortaokul ve Viyana İslam 
Lisesi eğitiminin yanı sıra İslami ilimle-
rin örgün eğitim içinde verildiği Avustur-
ya İslam enstitüsü, İmam Hatip Lisesi, 
hafta sonu eğitim kurumları, Kur’an ve 
hafızlık kursları  zikredilmesi gereken 
en önemli kurumlarımızdır. Teşkilatımız 
bugün itibarı ile tüm eğitim kurumların-
da 5.000’e yakın öğrenciye eğitim hizme-
ti vermektedir. 30 yıl içerisinde birçok 
çalışmaya öncülük eden ve her alanda 
hizmet götürmeye çalışan teşkilatımızın 
buna rağmen hizmet bekleyen ulaşama-
dığı alanlar da mevcuttur. Bu gün bunlar-
dan birisini yine hizmet alanımız içerisi-

ne aldığımız müjdesini sizinle paylaşmak 
istiyorum. Toplumumuzda var olan, an-
cak bizim farkında olmadığımız özel ba-
kıma muhtaç çocuklara sahip ailelerimiz 
mevcuttur. Bu ailelerimizin cemaatimiz 
ve federasyonumuzdan bekledikleri farklı 
hizmetler var. İnşallah bu hizmetleri ken-
dilerine daha verimli bir şekilde götüre-
cek olan derneğimiz dün itibarı ile resmî-
leşmiştir. ‘VOLL-ER-LEBEN Familien mit 
besonderen Kindern’ ismiyle derneğimi-
zin açılışını şubat ayı içerisinde sizlerin 
de teşrifleri ile gerçekeştireceğiz. Şimdi-
den özel çocuğu olan ailelerimize hayırlı 
olsun. Bu hayırlı çalışmaya öncülük eden 
Dilek Korkut hanıma ve çalışmada görev 
alan ailelerimize de teşekkür ediyorum. 
Değerli misafirlerimiz, teşkilatımızın 
kuruluşundan bu güne yapmış olduğu 
hizmetleri bu kısa sürede burada zikret-
memiz elbette mümkün değildir. Burada 
ana başlıklar halinde hatırlatmaya çalış-
tığım hizmetlerin fikir düzeyinden haya-
ta geçirilmesine kadar katkıda bulunan 
bütün üyelerimize ve cemaatimize hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süre 
zarfında hizmete katkısı bulunmuş, ku-
ruluş aşamasında ki zorluklara katlanmış, 
ancak ömrü bugün aramızda bulunmaya 
yetmemiş bütün geçmişlerimizi de bura-
da yâd etmek ve bu güzide cemaatimizin 
önünde saygıyla anmak istiyorum. Allah 
(c.c.) kendilerinden razı olsun. Şu an ha-
yatta olanlara da Mevla’dan hayırlı uzun 
ömürler diliyorum. Bugün de davamız ve 
teşkilatımız için canla başla çalışan tüm 
idareci hanımefendi ve beyefendi kardeş-
lerime teşekkürü bir borç biliyorum. Hep 
beraber nice 30 yıllara inşallah.”

Protokol konuşmalarının ardından 
geçmiş IFW Bölgesi Ana Teşkilatı Baş-
kanlarına plaket ve 30 yılın anısına ha-
zırlanmış olan fotoğraf albümü takdim 
edildi. Akabinde “Camim ve ben” adlı 
makale ve resim yarışmasında derece-
ye giren yarışmacılara ödülleri verildi. 
Ömer Faruk Elmas’ın sergilemiş olduğu 
kum sanatı ise gösterisi izleyenler tara-
fından büyük beğeni topladı. Viyana İs-
lam Federasyonu tarafından hazırlanan  
“Dünden Bugüne IFW” isimli belgesel 
zaman zaman duygulu anların yaşan-
masına sebep olurken Mesut Kurtis’in 
vermiş olduğu konserin ardından prog-
ram kapanış Kur’ân’ı Kerîm’i ile nihayete 
erdi.
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Hamburg’da 50 yıllık gurur: Merkez Camii
Türkiye kökenli Müslüman göçmenler tarafından Hamburg’da kurulan ilk cami olan Hamburg Merkez Camii  yapılan bir törenle 50. yılını kutladı.

HAMBURG

Hamburg’un merkez ilçelerinden St. 
Georg’da kurulu bulunan Hamburg Mer-
kez Camii 50 yıldan beri sürdürdüğü 
hizmetlerle gururla anıldı. Caminin 50. 
kuruluş yılı Friedrich Ebert Halle’de ya-
pılan bir toplantı ile kutlandı. Kutlama 
törenlerinde, İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Ham-
burg Din Hizmetleri Ataşesi Cahit Küçük-
yıldız, IGMG Genel Başkan Danışmanı ve 
Merkez Camii’nin bağlı bulunduğu Kuzey 
Almanya İslam Toplumu (BIG) eski Baş-
kanı Ramazan Uçar, Kuzey Almanya İslam 
Toplumu’nun şimdiki Başkanı Mehmet 
Karaoğlu, Cami Başkanı Mehmet Karakaş 
ile birlikte camide daha önce başkanlık gö-
revlerinde bulunanlar, çeşitli dernek baş-
kanları ve imamlar bulundu. Törene yak-
laşık 1000 kişi katıldı. 

1968 yılında kurulan Hamburg Mer-
kez Camii, önce Hamburg’un Sternschan-
ze mahallesinde kuruldu. Daha sonra da 
Dammtor, Hansaplatz, Steindamm gibi 
değişik yerlerde hizmet verdi. 1977 yılında 
Böckmannstr. 40 adresindeki şimdiki yeri 
satın alındı. 1978 yılından beri de burada 
hizmet veren Merkez Cami, Türkiyeli göç-
menler tarafından Hamburg’da kurulan en 
eski cami olarak biliniyor.

50. yıl töreninde, eski bir saunayı alarak 
ibadet yerine çeviren ilk nesil de minnetle 
anıldı. Caminin ilk kurucuları ve yöneti-
cileri arasında yer alan Mehmet Dikmen, 
Celal Yıldız, Hayrullah Şenay, Ömer Çal-
kara gibi isimler de törende caminin ku-
rulma aşamasını ve anılarını anlattı.

50. yıl törenlerine katılan IGMG Genel 
Sekreteri Bekir Altaş camilerin; ibadet, 
sosyal yardımlaşma, eğitim ve öğretim 
yeri olarak İslam’ın yayılmasında önemli 
rol oynadığını ifade ettiği konuşmasında 
İslam’ın Avrupa’da çeşitli yeni tanımlarla 
tanımlanmaya çalışıldığını, “Euro İslam, 
liberal İslam, Alman İslam’ı” gibi tanımla-
maları kabul etmediklerini bildirdi. Ham-
burg Merkez Camii’nin hem Hamburg 
hem de Avrupa Müslümanlarına örnek 
hizmetleri olduğuna değinen Altaş, hiç 
kimsenin, Müslümanlara ait olmayan ta-
nımlamalarla Müslümanların ümmet ile 
bağlarını, gönül köprülerini yıkmalarını 
isteyemeyeceğini, istese bile bunu kabul-
lenmeyeceklerini ifade etti.

“Camiler, hayrın yayılması ve şerrin 
yok olması için çok önemlidir.” diyen Al-
taş, Müslümanların hayatın her alanında 

sorumluluk üstlenmelerini istedi ve şöyle 
dedi: “Asıl sorumluluk caminin kapısın-
dan çıkınca başlar. Önden gidenler görevi-
ni yaptı ve bize teslim etti. Bizler de bunu 
daha ileriye götürmeliyiz. Almanya’daki 
Müslümanların şekillenmesi hepimizin 
elindedir. Vatan edindiğimiz bu topraklar-
da Müslüman kimliğimizi korumamızda 
büyüklerimizin emeği çoktur. Bizler ken-
dimizi göçmen olarak değil, yerli olarak 
görüyoruz. Etnik köken ve dil bariyer ol-
maktan çıkmalıdır. Bunu ispatlamak için 
de çok çalışmalıyız.”

Toplantıda, Kuzey Almanya İslam Top-
lumu (BIG) başkanlığını 20 yıl yürüten 
Ramazan Uçar hatıralarını anlattığı da bir 
konuşma yaptı. Hamburg’da ilk tanıdığı 
yerin bu cami olduğunu, bu camide eğitim 
aldığını ve bu camiye başkanlık yaptığını 
anlatan Uçar, caminin, İslam toplumuna 
çok büyük hizmetler verdiğini ifade etti.

Törende 1978-1997 yılları arasında 20 
yıl Kadın Kolları Başkanlığı, daha sonra da 
Genel Merkez Kadınlar Teşkilatı Başkan-
lığı görevlerini yürüten Zehra Dizman’ın 
mesajı aynı dönemlerde Hamburg’da gö-
rev yapan eşi Abdurrahman Dizman tara-
fından okundu.

1968 yılında kuruldu

Hamburg Merkez Camii’nde yetişen ve 
Dünya Kur’ân-ı Kerîm Okuma Yarışması 
birincisi olan Mustafa Özcan Güneşdoğ-
du’nun Kur’ân-ı Kerîm tilaveti sonrasında 
ise çeşitli konuşmacılara söz verildikten 
sonra emektarlara teşekkür plaketi takdim 
edildi. Ayrıca camide yetişen öğrenciler ila-
hi okudular.

Hamburg Merkez Camii 1968 yılında 
Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak, 
Hasan Bakkal önderliğinde kuruldu. Hasan 
Bakkal ilk başkan oldu. Dört yıl ilk kurul-
duğu yerde hizmet veren cami, 1972 yılında 
da bir başka yere taşındı. 1976 yılında  ise şu 
anda bulunduğu yerin cami olarak kullanıl-
mak üzere alım işleri yapıldı. Cami 1977 yı-
lında resmî olarak alındı. Çeşitli tamirat ve 
değişikliklerin akabinde bir yıl sonra 1978 
yılında ilk namaz kılınarak faaliyete geçti.

Camide 1979 yılında başlayıp 1984 yılına 
kadar devam eden çalışmayla ek yeni bina 
yapıldı ve minare eklendi. Cami, şu anda 
5 katlı ve 2 bin m2’lik alanda hizmet veri-
yor. 560 öğrencinin eğitim gördüğü camide 
aynı anda iki bin kişi namaz kılabiliyor.
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Üçüncü hafız mezun oldu
IGMG İngolstadt Şubesi’ne bağlı hafızlık okulu üçüncü hafızını mezun etti.  Aydın Erdem

GÜNEY BAVYERA

IGMG Ingolstadt Şubesi’ne bağlı ola-
rak faaliyet gösteren ve kurum olarak dört 
sene önce açılan Ingolstadt Yusuf Ekrem 
Hafızlık Okulu yapılan törenle üçüncü ha-
fızının da icazetini vererek mezun etti. 29 
Aralık 2018 tarihinde Ingolstadt Şubesi’nde 
gerçekleştirilen törene hafızlığını tamam-
layan Muhammed Yusuf Kaya ve ailesinin 
yanı sıra, Ingolstadt Şube Başkanı İbrahim 
Çelik, -Okul Müdürü Hafız Ramazan Çelik, 
okulda hocalık yapan hafızlar İlyas Bulut, 
Akif Kaleli ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Programda söz alan Ramazan Çelik  Yu-
suf Ekrem Hafızlık Okulu çalışmaları hak-
kında velileri bilgilendirdi. 

Çelik konuşmasında şu an hafızlığını 
devam ettiren ve hafızlığa yeni başlayan 
öğrencileri de tek tek cemaate tanıttı. Çe-
lik hafızlık okulunun bu sene erkek öğren-
cilerin yanı sıra kız öğrencilere de hafızlık 
konusunda ders vermeye başladığını da 
sözlerine ekledi.

Programa ayrıca Güney Bavyera Bölge 
İrşad Başkanı Abdulvasih Seydaoğlu ho-
caefendi de katılarak kısa bir selamlama 
konuşması yaptı. Konuşmaların ardından 
programa katılan veliler, çiçeği burnunda 
hafız Muhammed Yusuf Kaya, ailesi ve ho-
calarını tebrik ederek, hafızlık hediyeleri-
ni takdim etti. 

Mahremiyete dikkat çekildi
Hannover Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Fuarı’nda Braunschweig Şubesi “Mahremiyet ve gebelik”  
konusunu ele aldı.  Şermin Gökgül, Merve Barut

HANNOVER 

IGMG Hannover Bölgesi Kadınlar 
Teşkilatı (KT) Eğitim Başkanlığı 22 Ara-
lık’ta haftalık sohbetlerinde çeşitli şube-

lerin katıldığı ve sergilerin sunulduğu bir 
Eğitim Fuarı gerçekleştirdi. Düzenlenen 
fuarda Braunschweig Şubesi Kadınlar 

Teşkilatı (KT) “Mahremiyet ve Gebelik” 
konusunu ele alarak bu konuda hazırladı-
ğı standıyla beğeni topladı.

Yetişkinler Eğitim Kursu (YEK) Mü-
diresi ve Şube Eğitim Komisyonu Üyesi 
Esma Demir tarafından sunulan ve şu-
benin haftalık sohbetinde de kullanılan 
sergide Müslümanların güncel hayatında 
yer almış olan kimi eğlenceler başka örf 
ve âdetlere ait olduğu ve İslam anlayışı-
na uygun olmadığı için eleştirildi.“Baby 
Shower” adlı partilerde hazırlanan su-
numlar şeklinde dekor edilen sergi stan-
dı fuarda bulunan hanımların dikkatini 
çekti. Sergide buna benzer “Diş Partileri”, 
“Cinsiyet Belirleme Partileri” gibi eğlen-
celerin müsrifliğin baş kaynakları oldu-
ğuna ve Müslüman hanımların bu tarz 
eğlenceleri düzenlemeleri ve destekle-
melerinin doğru bir davranış olmadığına 

değinildi.  Esma Demir tarafından fuar 
kapsamında verilen sohbette katılımcı-
lara, çocuğun gebelikte gelişim aşama-
sından ergenlik çağına kadar olan zaman 
diliminde mahremi yönden annelerin 
hangi hususlara dikkat etmesi gerektiği 
anlatılarak çocuk eğitimi hakkında bilgi 
verildi. Öğrencilerin okullarda, arkadaş 
çevrelerinde ve sanal âlemde yaşadıkları 
mahremiyet sıkıntılar ele alınarak, genç 
ebeveynlerin kontrolü elinde tutması hu-
susunda uyarıda bulunuldu. 

Genel olarak mahremiyet konusu bir-
çok annenin yarası olduğu için, mutlaka 
daha geniş kapsamda çalışmaların olma-
sı gerektiğine ve fikir alışverişinde bu-
lunulmasına kanaat getirildi. Hannover 
Bölgesi Kadınlar Teşkilatı (KT) Eğitim 
Başkanlığı bu konu ile ilgili yeni bir çalış-
mayı annelere sunmayı hedefliyor.

“İbadet Allah’a bağlılığın bir sembolüdür.” 
Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesı İrşad Başkanlığı tarafından bölge bünyesindeki şubelere çeşitli seminerler sunuldu. 

RHEIN-NECKAR-SAAR

RNS Bölgesi İrşad başkanlığı 2018’in 
son günlerinde tatilleri fırsat bilerek 
bünyesinde hizmet verdiği cemiyetlere 
çeşitli konularda seminer verdi. RNS Böl-
gesi İrşad başkanı Osman Aktaş’ın da teş-
rif buyurduğu seminerde Türkiye Uludağ 
Üniversitesinden misafir olarak katılım 

sağlayan Doç. Dr. İbrahim Gürses namaz 
psikolojisi, aile ve çocuk eğitimi konula-
rına değindi. 

Mainz, Mannheim Fatih ve Çarşı Ca-
mii, Ludwigshafen Alemi İslam, Darms-
tadt, Saarbrücken, Frankenthal, Worms, 
Walldorf, Östringen, Germersheim ve 

Viernheim Şubelerinin katılım sağladığı 
seminerlerde Doç. Dr. İbrahim Gürses 
özetle şunları söyledi; “Eğitim, bireyin 
doğumundan ölümüne değin süregelen 
bir olgu ve politik, sosyal, kültürel ve bi-
reysel boyutları aynı anda içinde barın-
dırdığından, tanımının yapılması zor bir 

kavramdır. Aynı zamanda eğitim bireyle-
rin toplumun standartlarını, inançlarını 
ve yaşama yollarını kazanmasında etkili 
olan tüm sosyal süreçler olmasıyla bera-
ber kişinin yaşadığı toplum içinde değe-
ri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış 
biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümü-
dür. Eğitim aynı zamanda seçilmiş ve 
kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) 
etkisi altında sosyal yeterlilik ve opti-
mum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal 
bir süreç ve önceden saptanmış esaslara 
göre insanların davranışlarında belli ge-
lişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler 
dizesidir.” İbadetin Allah’a bağlılığın bir 
sembolü olduğunu belirten Gürses, “Biz 
insanoğlu zayıf yaratılmış varlıklarız. 
En güçlü Allah’tır. Maalesef günümüz-
de modernizm insana pusulasını şaşırt-
mıştır.” ifadesini kullandı. RNS Bölgesi 
İrşad başkanı Osman Aktaş da seminer 
veren İbrahim Gürses’e teşekür ederek 
bu tür seminerlerin devam edeceğini bil-
dirdi.
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Yeni mekân için istişareler sürüyor
IGMG Hannover Bölgesi Stadthagen Şubesi yeni bir mekânda hizmetlerine devam etmeyi planlıyor.  Faruk Taş

HANNOVER

Hannover Bölgesi Stadthagen Şubesi 
yöneticilerin, üyelerin, şube eski başkan-
larının ve şube sorumlusunun katılımla-
rıyla Genişletilmiş Üyeler 

Toplantısı düzenlendi. Çalışmaların, 
verilen hizmetlerin ve birim raporlarının  
üyelerle paylaşıldığı toplantıda ayrıca 
şube  için yeni bir yer aranması da üyeler-
le istişare edildi.

Cemiyet Başkanı Ercan Korkmaz 
“Önümüzdeki zamanlarda cemaatimizin 
hem maddi hem manevi desteğine çok 

ihtiyacımız var. Eğer isteklerimize uygun 
bir yer bulabilirsek orayı alabilir ve bu 
şekilde yeni camimizin inşaatına zaman 
kaybetmeden başlayabiliriz. Herkesin 
elinden geldiğince destek vermesi ge-
rekiyor.” dedi. Korkmaz, konuşmasında 
üyeler sayısının ilk defa  bu kadar yük-
sek olmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve ileriki süreçlerde Allah’ın 
izni ile daha geniş çaplı çalışmalar ile bu 
sayıyı daha yukarılara çekmeyi ve camiyi 
ekonomik açıdan daha rahat bir duruma 

Lokal sohbetlerine büyük ilgi
IGMG Bergkamen Dar’ul Erkam Camii’nde lokal sohbetleri büyük İlgi görüyor.  İsmail Çakır

RUHR-A

IGMG Bergkamen Dar’ul Erkam Ca-
mii’nde gerçekleştirilen lokal sohbetine 
yine yoğun ilgi vardı. Bönen Ayasofya Ca-
mii İmam-Hatibi İsmet Özyon’un açılış 
Kur’ân-ı Kerîm’i ile başlayan programın 
açılış konuşmasını Dar’ul Erkam Camii 
İmam-Hatibi Hafız Osman Kuzubaş yap-
tı. Kuzubaş konuşmasında şunları söyledi: 
“Lokal  sohbetlerimizi her ayın son cuma 
günü akşamı saat: 19.00’da yapmaya de-
vam etmekteyiz. Bu akşamki sohbetimize 
iştirak eden IGMG Genel Merkez hatiple-
rinden muhterem Abdurrahim Güçlü ho-
camıza hoş geldiniz diyor, programımıza 
teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür 
ediyorum. Bu programın hazırlanmasın-
da bizlere destek olan cemiyet başkanımız 
Recep Kelez’e, idare heyetine ve bu akşam 
buraya gelerek programımıza renk katan 
bütün cemaatimize teşekkür ediyorum. Bu 
akşamki coşkunun bundan sonraki gerçek-
leştireceğimiz lokal sohbetlerimizde de ol-

masını diliyorum.”
 Cemiyet Başkanı Recep Kelez ise se-

lamlama konuşmasında şunları ifade etti: 
“Genel Merkezi’nden aramızda konuşma-
cı olarak bulunan muhterem hocamıza 
en kalbî duygularımla hoş geldiniz diyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Uzaktan 
ve yakından bu programa katılan, bay ve 
bayan bütün cemaatimize hoş geldiniz di-
yor teşekkür ediyorum.  İnşallah  lokal soh-
betlerimiz devam edecektir. Bundan böyle 
çevremizdeki tüm kardeşlerimizi sohbetle-
rimize bekliyoruz.” 

 Abdurrahim Güçlü hoca efendi ise soh-
betinde kısaca şunları söyledi: “Allah dokuz 
şeyi dokuz şey içerisinde gizlemiştir: Rıza-
sını taatlarda, gazabını masiyetlerde, orta 
namazı beş vakit namaz arasında, kıyameti 
zaman içerisinde, ölümü hayat içerisinde, 
veli kulunu diğer kullar arasında, İsm-i 
A’zamını Kur’an içerisinde, kabul edilen 
dua saatini cuma günü içerisinde ve Kadir 

Gecesi’ni ramazanın içerisinde gizlemiştir. 
İnsan ne zaman belli olur? İmtihan edilin-
ce. Ne zaman imtihan edilir? Tercih duru-
munda kalınca. İnsanı ne ele verir? Sevinci 
ve kederi. Bu sorular adamlık sorularıdır. 
Kur’an terazisine çıktığında nasıl bir adam 
olduğun belli olur. Allah Kur’ân-ı Kerîm’de 
‘Birtakım insanlar Allah’ı tesbih ederler 
ki, ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı 

getirmeye hedeflediklerini temenni et-
tiklerini açıkladı.

Cemiyet binasının eski olması hasebi 
ile olası bir tadilat maliyeti yüksek ola-
cağından, yeni bir mekâna geçilmesi ko-
nusu oylamaya sunuldu. Üyelerin ve şube 
sorumlularının katıldığı oylamanın so-
nucunda, yeni bir bina alınmasına karar 
kılındı. Katılımın yüksek olduğu toplantı, 
bundan sonraki toplantının katılımının 
daha da yüksek  olması hedefi ile sonlan-
dırıldı.

Mevlana Camii’nde okuma etkinliği 
IGMG Rastatt e.V. “15. Ulusal Okuma Günü“ kapsamında bir okuma etkinliği düzenledi.  Rumeysa Pusmaz, Fotoğraf: Büşra Çelik 

WÜRTTEMBERG

“Okuma etkinlikleri sadece okulun 
görevi olarak değil çocukların bulundu-
ğu diğer yerlerde de başlatılması gereken 
önemli bir mesele olarak görülmeli” an-
layışıyla hareket eden IGMG Rastatt e.V. 
“15. Ulusal Okuma Günü” çerçevesinde 
bir etkinlik düzenledi. Bu çerçevede bu 
yıl da mülteci çocuklarla ve Almanca’yı  
ikinci dil olarak öğrenen çocuklarla bir-
likte bir konferans organize edildi. Bir 
üniversiteliler  derneği olan “Avicenna”-

nın “Unsere Zukunft. Mit dir!” (UZMD) 
– “Geleceğimiz seninle!” adlı proje kap-
samında destek verdiği etkinliğe 6-10 yaş 
arası 40’tan fazla çocuk katıldı.

Avicenna derneğinden öğrenciler ve  
diğer gönüllü gençler masal kitabı “Un-
terwegssein”dan pasajlar okurken, oku-
nan hikâyelerle Afganistan’dan Güney 
Afrika’ya uzanan heyecan verici farklı 
dünyalar keşfedildi. Çocuklara bu şekilde 
her bireyin etnik kökenleri veya tecrübe-

leri ile birbirlerinden ne daha iyi ne de 
daha kötü sadece farklı olduğunu anla-
maları konusunda yardımcı olundu. Oku-
ma etkinliğinin ardından birlikte yemek 
yenildikten sonra çocuklara programda 
beraber okudukları kitap ile birlikte “Die 
Nussknackerbande” – “Fındıkkıran çe-
tesi” adlı kitap hediye edildi. Son olarak 
grup fotoğrafı çekilmesiyle beraber bir 
dahaki buluşma tarihi açıklandı. Okuma 
motivasyonunu ebeveynlere de daha ya-

kın hâle getirebilmek için etkinlik esna-
sında “Eltercafe” - “ebeveyn kafe” adında 
bir program çerçevesinde annelere bir 
kahve eşliğinde sohbet imkânı sunuldu. 
Yoğun bir katılımın olduğu bu buluşmada 
da  anneler fikir alışverişinde bulundu. 

“Ulusal Okuma Günü”, Die Zeit gaze-
tesi,”Stiftung Lesen” ve “Deutsche Bahn” 
vakıflarının öncülüğünde gerçekleşen bir 
etkinliktir. 

anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât ver-
mekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve göz-
lerin allak bullak olduğu günden korkarlar.’ 
buyurdu. Yaşamakta olduğumuz  dünyamız 
geçici bir misafirhanedir. Adn cennetine 
gitmek istiyorsak kendimizi ona göre ha-
zırlamalıyız.” Güçlü kendisini dikkatle din-
leyen cemaate teşekkür ederek konuşması-
nı bitirdi. 
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“Mazeret, çalışmaların bereketini kaldırır.” 
CIMG Güneybatı Fransa Bölgesi Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanları Toplantısı Orleans’ta yapıldı.  Mehmet Güçlü

GÜNEYBATI FRANSA

CIMG Güneybatı Fransa Bölgesi 
Hac-Umre ve Seyahat İşleri Başkanlar 
Toplantısı Mehmet Çelebi başkanlığın-
da 23.12.2018 tarihinde gerçekleştirildi. 
Açılış tilavetinden sonra söz alan Meh-

met Çelebi çalışma prensiplerini mad-
deler hâlinde sıraladığı konuşmasında 
şunları söyledi: “Şubelerimizde ana teş-
kilat yanı sıra kadınlar, gençlik ve ka-
dınlar gençlik teşkilatlarımızda da hac 

ve umre sorumluları bulunmalı. Teşki-
latlanma, irşad başkanları, ve imam-ha-
tiplerimizle irtibatlı çalışılmalı. İmam 
hatiplerimiz hac-umre teşvik çalışmala-
rı yapmalı, her şubede mutlaka kaf ile ya 
da grup başkanı tespiti ve havuzu oluş-
malı. Teşkilatlar arasında hedefler bö-
lüştürülmeli, hac ve umre yapmış kişiler 
ziyaret edilmeli, programlarımıza davet 
edilmeli, şubeler arası irtibatı sağlam 
tutup bilgi alışverişinde bulunulmalı 
ve son olarak Erkam sohbetlerinde de 
hac-umre teşvik çalışmaları yapılmalı.” 
Çelebi sözlerini gayretle çalışmalarını 
sürdüren idarecilere teşekkür ederek 
tamamladı. 

Daha sonra söz alan IGMG Genel 
Merkez Hatibi Mehmet Dal Hoca “Bütün 
çalışmalarımızı Allah (c.c.)’nun rızası-

nı kazanmak için yapmalıyız, bahane ve 
mazeret uydurmak yapılan çalışmaların 
üzerindeki bereketi kaldırır.” dedi. 

Son olarak Fransa Hac-Umre ve Seya-
hat İşleri Sorumlusu Emre Dağlı söz ala-
rak 2019 yılında planlanan hac-umre ve 
seyahat çalışmalarıyla alakalı genel bil-
giler verdi. “Fransa hac kotamızı doldur-
duk ama maalesef Türk hacı sayısında 
bir düşüş oldu.” diyen Dağlı  hac ve um-
reye yönelik teşvik çalışmalarına önem 
verildiğini söylerken IGMG Hac-Umre 
ve Seyahat İşleri Başkanlığı’nın organize 
ettiği Bosna, Türkiye, Kudüs ve Endülüs 
Kültür Turları hakkında da bilgilendir-
me yaptı. Dağlı sözlerine şöyle devam 
etti: “Allah (c.c.) Resûlü’nün misafirleri-
ne hizmet etmek bizim için bir şereftir, 
hac ve umre IGMG ile yapılır.” 

Muhammed Emin Yıldırım’la Konferans
Ruhr-A Bölgesi Bochum Fatih Camii 30.12.2018 tarihinde özel bir okulun salonunda konferans düzenledi.  Ramazan Akhoy

RUHR-A

Ruhr-A Bölgesi Bochum Fatih Ca-
mii’nin Muhammed Emin Yıldırım’ın ka-
tılımıyla düzenlediği  “Asr-ı saâdette aile” 
konulu konferans yoğun ilgi gördü. Boc-
hum Fatih Camii Başkanı Kamuran Gebeş 
açılış konuşmasında programın gerçekleş-
tirilmesinde emeği geçen bütün cemaate 
ve Şube Gençlik Teşkilatı’na teşekkür etti. 

Daha sonra Bölge İrşad Başkanı Abdullah 
Coşkun hoca “Biz İslam Toplumu Millî 
Görüş fertleri olarak birliğimize ve ailemi-
ze sahip çıkmalıyız.” dedi.

Daha sonra günün hatibi Muhammed 
Emin Yıldırım asr-ı saâdetten günümüze 
ailenin önemini anlattı. Yıldırım Peygam-
berimiz (s.a.v.)’in Hz. Hatice validemiz ile 

Dar’ul Erkam Camii maneviyat depoladı
Dar’ul Erkam Camii’nde maneviyat dolu program ilgiyle izlendi.  İsmail Çakır

RUHR-A

IGMG Darul Erkam Camii’nde ger-
çekleşen program Osman Kuzub Hocae-
fendi’nin konuşmasıyla başladı. İbadet-
lerimizin kabul olması için ahlakımızın 
güzel olmaslı gerektiğinin farkına var-

mamız gerektiğini dile getiren Kuzubaş 
sözlerine şöyle devam etti:“Bizi biz ya-
pan asıl değer İslam dinidir. Bu sebeple 
bu gece beraberliğimizi bozan her şeyi 
kenara bırakacağımıza dair karar almalı-
yız. Tespih tanelerini bir arada tutan ip 
eğer koparılırsa, o tespih tanelerinin her 
biri bir tarafa gideceği gerçeğini unutma-
malıyız. Bizleri bir arada tutan İslam’dır, 
Kur’an’dır, sünnettir. Artık aramızdaki 
kini, nefreti, düşmanlığı, haseti, küslüğü 
bir tarafa bırakma vaktidir.”

Bergkamen Eğitim Kurumu yetkilile-
rinden İsmet Çataklı ise konuşmasında 
özetle şunları söyledi: “Tüm İslam dün-
yasında Hz. Peygamberimiz Muhammed 
Mustafa (s.a.v.)’in dünyaya teşrifleri kut-
lanmaktadır. Ne hazindir ki, Ümmet-i 

Muhammed birliğini kaybetmiş ve zulüm 
altında, kardeş kardeşi öldürmektedir. 
Yemen bu günlerde kan ağlıyor. Filistin 
işgal altında, diğer İslam ülkeri de keza 
öyle. Umarım ki bu başıbozukluk devam 
etmez. Avrupa’da bütün İslami kuruluş-
larda görev yapan kardeşlerimizden Allah 
razı olsun, yüce dinimizi ve kültürümüzü 
buralarda öğrenmekteyiz. Bu uğurda gö-
rev yapıp ahirete göç edenlere de Allah 
rahmet eylesin. Bizler nasıl geçmişten gu-
rur duyup, onları hayırla yâd ediyorsak, 
bizlerin torunları da inşallah gelecekte 
bizlere dualar eder. Bergkamen Eğitim 
Kurumu yıllardan beridir İslam’a hizmet 
vermektedir. Yüzlerce öğrencimizin me-
zun olduktan sonra gittikleri yerlerde 
hizmet verdiklerine şahid olmaktayız. 

Allah başarılarını daim etsin.” 
 Programın son konuşmacısı Dar’ul Er-

kam Camii Cemiyet Başkanı Recep Kelez 
duygulu konuşmasına cemaati selamlaya-
rak başladı ve sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Peygamberimizin izinden gitmek 
bizlerin asıl görevidir. İnşallah gelecek 
neslimize güzel şeyler bırakırız. Bizden 
önceki büyüklerimiz camileri kurup, biz-
lere teslim ettiler. Aramızdan ayrılıp ahi-
ret yolculuğuna uğurladığımız merhum 
ve merhume büyüklerimizi saygı, sevgi 
ve dua ile anıyoruz. Mekânları nur olsun, 
cennet bahçesi olsun.” 

 Dar’ul Erkam Camii öğrencileri 
Kur’ân-ı Kerîm ve ilahilerle programı 
şenlendirdiler. Program veciz bir dua ve 
tesbih namazı ile sona erdi.

yaşadığı mutlu ve saygı çerçevesinde ge-
çen evliliğini örnek gösterirken “Özellik-
le gençlerin birbirlerine saygı ve sevgi ile 
yaklaşmasını arzu ediyorum.” dedi. Aynı 
şekilde evliliğin İslam’da önemli bir yere 
sahip olduğunu vurgulayan Yıldırımmüm-
kün olduğu bir zamanda gençlerin evlen-
mesine ve evlendirilmesine önem verilme-

si gerektiğine değindi. Yıldırım’ın sözleri 
salondaki izleyicilerin çoğunluğunu oluş-
turan genç kız ve erkekler tarafından ilgi 
ile dinlendi.

Salonun tamamen dolu olduğu prog-
ram başarıyla tamamlanırken, program 
sonrası Muhammed Emin Yıldırım okuyu-
cuları için kitaplarını imzaladı. 



Vefat eden UKBA üyelerimiz

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

İsmi Vefat tarihi Bölge ve şubesi

Dilan Nasouf

Zeki Demir

Raife Kurt

Kasım Albayrak

Taha Yılmaz

Dzezire Sali

Hacer Çoban

Bayram Güneş

Mustafa Avcı

Murat Özdemir

Fatma Sütcü

Nevzat Souleimanoglu

Chousein Souleiman

Fetiye Dogan

Mehmet Evliyaoğlu

Ali Dilekoğlu

Fatma Dalar

Aydın Yıldırım

Fatma Duroğlu

Ferit Karakayışlı

Hasan Öztürk

Hüseyin Memişoğlu

Saniye Yavuzer
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19.12.2018
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30.12.2018
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01.01.2019
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Karlsruhe
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Hamburg Küçük İstanbul
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Aachen

Hattersheim

MG-Rheydt

Herne 2

Traun

Wedding  H.B

www.selamfood.eu

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin 
Herkes Yesin
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Bir Hasene balonu 1000 iyiliğe vesile
Hasene Derneği’nin Wesel Rheinberg’te Astec Kitap Fuarı’nda açtığı stanta ilgi büyüktü. Bütün bir fuar alanında çocukların ellerinde Hasene 
balonları, yiyecek içecek bölümlerindeki masalarda Hasene kumbaraları dikkat çekti. Yaklaşık 2 hafta süren fuarı 120 binden fazla kişi ziyaret 
etti.  Murat Kubat

TANITIM

Hasene’ye büyük güven duyuluyor

Hasene Düsseldorf Bölge Temsilcisi Ali 
Güleç fuardaki Hasene tanıtım çalışmaları 
hakkında bilgi verdi: “Hasene Düsseldorf 
Bölgesi olarak 5 yıldır Astec Kitap Fuarı’na 
katılıyoruz. Çok yoğun bir ilgi ile karşıla-
şıyoruz. Her sene bize olan talebin arttı-
ğını gözlemliyoruz. Kitap fuarını ziyarete 
gelen insanlar bizleri burda gördüklerinde 
mutlu oluyorlar; bizlere âdeta ailelerinin 
bir parçasıymışız gibi davranıyorlar. Kur-
ban, yetim ve su kuyusu çalışmaları çok 
sorulan sorular arasındaydı. Bugünlerde 

ise acil yardım ve Yemen konusunda yo-
ğun soru ve geri dönüş aldık. Çocuklara 
verdiğimiz Hasene balonları kitap fuar 
alanı boyunca her yerde görüldü. Çocuk-
lara şekerler vererek sevindirdik. İki stant 
açtık; birisinde hanım kardeşlerimiz, di-
ğerinde ise erkek kardeşlerimiz tanıtım 
çalışmalarını yürüttü. Bizim bu tür fuar-
lara katılımımız devam edecek. Hasene 
kampanya ve proje tanıtım materyallerini 
de ziyaretçilere verdik. Yardımseverler ile 
bire bir, yüz yüze iletişim açısından bu tür 
tanıtım çalışmalarının önemi büyük. Ha-
sene’ye büyük güven duyulduğunu, stan-

dımızı ziyaret eden insanlardan duymak 
büyük bir onurdu. ”

Hasene’yi herkes tanıyor

Hasene Düsseldorf Bölge Temsilci Yar-
dımcısı Saffet Ersoy stant çalışmalarında-
ki gözlemlerini paylaştı: “Kitap fuarının 
19’uncusu. Hasene olarak son yıllarda kar-
şılaştığımız ilgi ve alakanın daha da çoğal-
dığına şahit oluyorum. Ziyaretçilerden ve 
duyduğumuz ilgi ve alakadan memnunuz. 
Onlar da bizim şeffaf çalışmamızdan dola-
yı bir güven oluşturduğumuzu söylüyorlar. 
Hasene’nin çalışmalarını takdir ediyorlar. 
En beğenilen çalışma su kuyusu çalışma. 
Bu çalımayı çok iyi yaptığımızı dile getiri-
yorlar. Hasene’yi herkes tanıyor. ”

İyiliğe vesile oluyoruz

Hasene stant görevlilerinden İbrahim 
Karkı fuardaki stant çalışmasını insan-
larla buluşmak, tanışmak için güzel bir 
fırsat diyerek değerlendirdi. Karkı, “Ken-
di teşkilatımızdan tanıdığımız kardeşle-
rimizin yanı sıra, teşkilat dışından çokça 
sayıdaki insan da stantımızı ziyaret ederek 
bilgi aldı. Bir kardeşimiz standımıza gele-
rek ‘Hasene’yi takdir ediyorum, çalışmala-
rınızı takip ediyorum ve beğeniyorum ve 
sürekli yardım ediyorum.’ diye konuşması 
bizi ziyadesiyle sevindirdi. Bizler de iyili-

ğe vesile oluyoruz ve bundan dolayı sevi-
niyoruz. Çocuklar çekinerek yaklaşıyordu 
standımıza. Onlara balon ve şeker hediye 
ederek sevindirdik. Hasene balonları ço-
cuklarla aramızdaki buzları âdeta eritti. 
İnsanlarımız hayır yapmayı seviyor. Masa-
lara koyduğumuz kumbaralardan da güzel 
dönüşümler aldık.” diye konuştu. 

Güzel bir şeye aracılık etmek-
ten dolayı mutluyuz

Stant görevlilerinden Serpil Tağınık, 
Ayşe Orhan ve Emine Acer de şunları pay-
laştılar: “Astec Kitap Fuarı’nda 10 gün bo-
yunca Hasene ve çalışmaları tanıtıldı. Bu 
sene Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkilatı 
Sosyal Hizmetler komisyonu olarak stant-
ta 4 gün görev yaptık. Standımızın dizayn, 
renk ve görünüşü ziyaretçilerin dikkati-
ni çekti, onlara Hasene’yi ve çalışmalarını 
bire bir anlatma fırsatı bulduk. Standımıza 
her sene farklı bir görünüm ve dikkat çekici 
bir dizayn katmaya çalışıyoruz. Standımıza 
çocukların ilgisi de çok fazlaydı. Bilhassa 
yetim ve su kuyusu projelerine ilgi yük-
sekti. Standımızı ziyaret edenler arasında 
Hasene’yi yakından tanıyanlar olduğu gibi, 
reklamlardan tanıyanlar da vardı. Hasene 
gibi iyiliğe, yardımlaşmaya ve dayanışma-
ya vesile olan bir derneğin tanıtımında yer 
almaktan dolayı mutluyuz. Bu çalışmada 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“Yapılan yardımlar bir umudu temsil ediyor.”
Hasene International derneği acil yardım çağrısı kapsamında Sierra Leone’de birtakım çalışmalarda bulundu.  Murat Kubat

AFRİKA 

Hasene International derneği tarafın-
dan Acil Yardım Kampanyası  kapsamın-
da Sierra Leone’de yürütülen çalışmalara 
Hasene Hollanda Vakfı Başkanı Mehmet 
Yaramış ve yönetiminde Hüseyin Karataş, 
IGMG Kuzey Hollanda Gençlik Teşkila-
tı’ndan Emir Said Bağcı ve Yusuf Çiçek 
katıldı. Hasene Hollanda Vakfı Başkanı 
Mehmet Yaramış şunları paylaştı: “Hafız-
lık icazet merasimi ve yetim buluşması 
kapsamında güzel bir program icra edildi. 
100 yetim, 800 talebe ve aileler vardı prog-
ramda. Burada aynı zamanda 28 hisse adak 
akika kurbanı kestik ve ikram ettik. 12 
hafıza icazet sertifikalarını takdim ettik. 
Acil yardım kapsamında dört şehirde 700 
kumanya paketi dağıttık. Kumanyalarla  7 
binden fazla kişiye ulaştık. Toplamda 99 
hisse adak, akika ve şükür kurbanı kesip 
dağıtarak binlerce kişiye ulaştık. Kon-

yaspor futbolcusu Mustafa Yatabare’nin 
Sierra Leone’de yaptırdığı camiyi ziyaret 
edip, cemaatle bir araya geldik. 

Okul, yetimhane, pirinç tarlası, sağlık 
merkezi, solar enerji, depo, kiralanan tar-
la, şadırvan, su kuyuları gibi konulara dair 
buradaki çalışmaları yetkililerle değerlen-
dirdik. Sağlık çalışmaları kapsamında gö-
türdüğümüz ilaçları yetimhaneye teslim 
ettik. Erkeklerde olan, doğuştan gelen bir 
hastalığın tedavisi için gerekli görüşmele-
ri yaptık. İleriki haftalarda bu çalışma da 
gerçekleşecek. Tespit edilen 300 hastanın 
ameliyatları yapılacak. Ayrıca kurumları-
mızdan öğrencilerin buradaki yetimlere 
verilmek üzere gönderdiği hediyeleri ye-
timlere tevdi ettik. 

Acil yardımları Makkani, Komalou, 
Waterloo ve Freetown’da yaptık. Kurban-
ları da bu şehirde kesip, ihtiyaç sahiplerine 

dağıttık. Mustafa Yatabare’nin yaptırdığı 
cami Waterloo’nun Rutifunk kasabasın-
da bulunuyor. Orayı ziyaret ettik. İcazet 
programı ve yetim buluşması ise Lungi 
şehrinde gerçekleştirildi. Çalışmaları yü-
rütmek için ülke içerisinde ekstra 1.000 
km yol kat ettik. 

“Bizleri unutmadınız” dediler
Sierra Leone dünya genelinde en az 

kalkınmış ülkelerden birisi. Savaşın etki-
si halâ var. İnsanlar yumuşak huylular ve 
anlayışlılar. Dağıtımlarımızı ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırdık. Dağıtım yaptığımız gıda 
paketleri 25 ila 30 kg arasında idi ve içe-
riği; pirinç, şeker, soğan, çorbalık ve tuz-
tan oluşuyordu. Toplam 700 gıda paketi 
dağıttık. 

İnsanlar yardım almak için çok çaba 
sarfediyorlar. Ellerine dağıtım kartı ve-
rilmişti. Genelde yardım almaya gelenler 
kadınlar, yaşlılar ve çocuklar. Makkeni’de 
yardım almaya gelen yaşlı ve nurani bir 
amcamız yardım gönderenlere samimi ve 
içten dualar etti, “Bizleri unutmadınız.” 
diye konuştu. Mustafa Yatabare’nin yap-
tırdığı camide elimize bir mektup verdi-
ler; bu mektupta anlamlı bir çalışmaya 
aracı olunmasından dolayı teşekkür ettiler 
ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Hase-
ne’ye ve yardımseverlere de çokca dua edi-
yorlardı mektupta. 

Lungi Belediye Başkanı Muhammed 
Sarbu ile görüştük. Eğitim bakanlığından 
talim ve terbiye direktörü ile görüşmele-
rimiz oldu. Hasene’nin çalışmaları devlet 

ricali tarafından da övgüyle söz ediliyor. 
Hafızlık programından ilk mezunların 
verilmesi, bu mezunların toplumda mo-
del olacağı gibi söylemlerde bulundular. 
Konuşmalarda Hasene’nin eğitim çalışma-
larının ülke için rol model olacağının altı 
çizildi.

Yapılan yardımlar ülke için bir umudu 
temsil ediyor. Mazlum ve mağdurların yal-
nız olmadıkları, onları düşünen birilerinin 
olduğu mesajını veriyor. Ve bütün bunla-
rın karşılık beklemeden yapılması karşı-
sında onur duyuyorlar. 

Ülke nüfusunun % 70’ini Müslüman-
lar oluşturuyor. Ülke 12 sene iç savaşın 
kıskacında kalmış. Kaotik süreçten dola-
yı insanlar kendi karınlarını doyurmanın, 
kendi ihtiyaçlarını gidermenin derdine 
düşmüşler. ‘Gecekondu’ diyebileceğimiz 
yerlerde yaşayanlar ihtiyaç açısından ciddi 
mağdur durumdalar. Bizim aklımıza gelen 
gecekondular buradakilere oranla saray 
sayılır. Eğitim alanında yapılacak her ça-
lışma büyük önem arzediyor, sağlık nokta-
sında da yapılacak çok iş var. Ülke coğrafi 
olarak yeşil ve verimli arazilere sahip. Biz 
burada 15 senelik bir arazi kiraladık ve bu 
araziyi köylüler işliyor. Geçen sene 4,5 ton 
pirinç çıkmış. Her biri 50 kiloluk, 90 tor-
ba pirinç. Bunların 10 torbasını köylüler 
alıyor, geriye kalnını yetimhaneye getiri-
yorlar. 

Avrupa’da yaşayan insanlar hâllerine 
çok şükretmeliler, sahip oldukları nimet-
lerin kıymetini bilmeliler ve paylaşım nok-
tasında daha istekli olmalılar.”
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Avrupa’da soğukta, Avustralya’da sıcakta evsizlere 
uzanan el
On binlerce kilometre ötede, Avustralya’da Hasene mobil aşevi evsizlere yemek ikram ediyor. Avrupa’da Sıcak Yemek İkramı aksiyonu ek-
silere varan soğukta devam ederken, Avustralya’daki çalışmalar evsizlere ulaşmak maksadı ile 42 derece sıcaklıkta yütürülüyor. Her iki ça-
lışma da toplumdan, evsizlerden ve yerel yönetimlerden takdir topluyor. Hasene Avustralya Başkanı Hamit Soylu ile Hasene mobil aşevinin 
hizmetlerini ve evsizlere yemek ikramı aksiyonunu konuştuk.  Röportaj: Murat Kubat

SÖYLEŞİ

Hamit Bey Hasene mobil aşevi 
ne zamandır hizmet veriyor?

Mobil aşevimiz 10 aydır hizmet veriyor. 
Yaptığımız bu hizmetle ilgili olarak çok 
güzel geri dönüşümler alıyoruz. Genelde 
yemek ikram ettiğimiz kimseler evsiz, iş-
siz, yardıma muhtaç insanlardan oluşuyor. 
Köprü altlarında yatıp kalkan, aracımızın 
bulunduğu yerde yatıp kalkan evsizler var. 
Hatta içlerinde küçük çocuklu aileler de 
var. Onlara yadım etmekten dolayı mem-
nuniyetimiz çok büyük. 

Yemek olarak ne ikram ediyor-
sunuz?

İkram ettiğimiz yemekler; et burger, 
patates kızartması, kavurma, pilav, salata, 
mercimek çorbası, tavuk biryani ve sosis.

Yemek ikramını nerede ve ne 
zaman yapıyorsunuz?

Dağıtımlarımızı Melbourne şehir mer-
kezi, Victorie market ve Franklin Street’te 
gerçekleştiriyoruz. Hasene mobil aşevimiz 
Melbourne’de hâlihazırda her pazar günü 
akşam saat 7 sularında evsizlere yemek da-
ğıtımını sürdürüyor. Aşevimiz ayrıca Mel-
bourne ve çevresinde olası doğal afet ya da 
acil yardım durumu söz konusu olduğunda 
mağdurlara yemek dağıtma kapasitesine 
de sahip. Melbourne dışındaki şehirlere de 
aracımız hizmet götürebilmektedir. 

Müslüman kimliğimizden dolayı bize 
büyük saygı duyuyorlar

Pekiyi evsizler yaptığınız ikra-
ma nasıl tepki veriyor?

Dağıtımlarımız anında, insanların mo-
bil aşevini park edip dağıtıma hazır hâle 
gelene kadar sakin ve saygılı bir şekilde 
beklediklerini gözlemliyoruz. Müslüman 
kimliğimizden dolayı bize büyük saygı 

duyuyorlar. İzinsiz birşey almıyorlar ve 
sürekli teşekkür ediyorlar. Evsizler yemek-
leri çok lezzetli bulduklarını da ifade etti-
ler. Görevlilerimizden biri şunu paylaştı: 
“Dağıtıma gelene kadar evsiz insanlardan 
korkardım, saygısız ve kaba olduklarını 
düşünürdüm. Ama burada gördüm ki, çok 
kibar ve çok saygılılar. Öyle ki, yemek ik-
ram ettiğimiz her birinin özellikle gelip 
görevli arkadaşlara tek tek teşekkür etmesi 
açıkçası beni çok duygulandırdı ve tekrar 
dağıtımlarda görev alma isteğimi artırdı. 
Bu imkânı bize sunan Hasene yetkililerine 
çok çok teşekkür ediyorum.”

Yemek dağıtımına kimler katıl-
dı/katılıyor?

Ben her dağıtımda hazır bulundum. Ay-
rıca yardımcım Yasin İlhan, Hasene komis-
yon üyeleri,  IGMG Avustralya Bölge Genç-
lik Teşkilatı Başkanı Fatih Büyükyazıcı, 

Avustralya Bölge Kadınlar Teşkilatı, Dan-
denong, Meadow Heigts Şubeleri Kadınlar 
Teşkilatı, Avustralya Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı, Dandenong, Meadow Heights, Ca-
rigiburne Kadınlar Gençlik Teşkilatı’ndan 
arkdaşlarımız katıldı. Katılan görevli kar-
deşlerimiz çok mutlu olduklarını ve tekrar 
katılmak istediklerini belirttiler. 

Bu hizmete toplumdan ne tür 
tepkiler geliyor?

Yapmış olduğumuz hizmeti gören bir 
şahıs bize gelip güzel bir çalışma yaptığı-
mızı, ilaçlama şirketi olduğunu ve aşevi-
mizi ihtiyaç hâlinde ilaçlama, temizleme 
suretiyle katkıda bulunmak istediğini söy-
ledi. Dağıtımlara dönük olumsuz bir tepki 
almadık. 

Son olarak neler söylemek is-
tersiniz?

Herşeyden önce Allah’ın bizlere vermiş 
olduğu imkânları ve nimetleri paylaşmak-
tan, insanların gözlerindeki sevinci gör-
mekten, onları mutlu etmekten dolayı çok 
mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Bu se-
beple bütün dağıtımlarda hazır bulundum. 

2018 yılı ilk yılımızdı. Güzel bir çalışma 
ortaya koyduk. Eksiklerimiz de olmuştur 
elbette. Onları da tamamlayarak, sonra-
ki senelerde daha donanımlı ve kapsamlı 
hizmetleri sürdürmeyi düşünüyoruz. Şu 
ana kadar yaklaşık 500 kişiye yemek ikram 
ettik. Şu an her pazar günü akşam saat 7 
sularında çalışmalarımızı devam ettiriyo-
ruz. 

Recklinghausen’de Hasene’nin gönülleri ısıtan 
sıcak yemek ikramı
Hasene Derneği’nin her yıl gelenek hâline getirdiği “Avrupa’da Sıcak Yemek İkramı” çalışması bu sene de farklı  şehirlerde devam ediyor. Sıcak 
çorba ikramı için şehir şehir gezen Hasene mobil aşevinin Hamm şehrinden sonraki durağı Recklinghausen oldu.  Murat Kubat

İNSANİ YARDIM

Evsizler ve sokakta yaşayanlar baş-
ta olmak üzere insanlara çorba ikram 
ederek onların gönlünü kazanmayı 
amaçlayan Avrupa’da Sıcak Yemek İkra-
mı çalışması büyük ilgi ve takdir görü-
yor. Çalışmaları yerinde gören Hasene 

International Derneği Genel Müdürü 
Mesud Gülbahar şunları paylaştı: “Hava 
gerçekten çok soğuktu. Çorba ikramı 
sırasında 15 dakika dışarda durduk ve 
gerçekten çok üşüdük. Sıcak çorba el-
leri ısıttığı gibi, insanların gönlünü de 

ısıtıyor. Amacımız da zaten insanların 
gönlünü kazanmak, dışarda yaşayan 
insanlara değerli olduklarını hissettir-
mek. Hasene çalışmaları ile insanların 
gönlüne girmeye devam ediyor.”

Hasene Recklinghausen temsilcisi 

Rıdvan Ergen de çalışmalara dair bilgi 
verdi. Ergen şöyle konuştu: “Bu çalışma 
farklı bir öneme sahip. Müslümanları 
güzel temsil eden bir çalışma. Evsizler 
başta olmak üzere soğukta üşüyen in-
sanlara sıcak çorba ikram ederek gönül-
lerini kazanıyoruz. 3 – 5 ocak tarihleri 
arasında Recklinghausen’de sıcak çorba 
ikram ettik. Recklinghausen Süd Mark-
tplatz’da Hasene mobil aşevimiz yerini 
aldı ve soğukta insanlara sıcak çorba 
ikram edildi. Günlük ortalama 120 kase 
çorba dağıtımı gerçekleştirdik. Reck-
linghausen Belediye Başkanı Christoph 
Tesche de ziyaret etti. Kendilerine Ha-
sene’nin çalışmalarını, kampanya ve 
projelerinden bahsettik. Tesche, bu ça-
lışmanın güzel bir aksiyon olduğunu, 
ilk defa böyle bir cemiyetin böyle bir 
çalışma yapmasının ayrıcalığını dile ge-
tirdi.  Güzel geri dönüşümler aldık. Bu 
çalışmaların devamını ileriki yıllarda da 
yapmayı düşünüyoruz. Çalışmamızın 
haberi yerel bir gazete olan Recklin-
ghäuser Zeitung’da da çıktı.” 
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İbn Haldun “Hadi bakalım, 
IGMG üyesi olun.” dedi mi?

İlhan Bilgü

B
aşlığı okuyup da sakın ola 
ki, “asabınız atmasın, sinir-
leriniz gerilmesin”. 650 sene 
önce yaşamış bir adamın 

böyle bir şey diyeceğine de ihtimal 
vermemiş olabilirsiniz. Ama yine de 
oturun, İbn Haldun’un insanlık ta-
rihini anlatan kitabı için yazdığı ön-
sözünü (Mukaddime) okuyun, ondan 
sonra bana da haber verin, neler de-
miş diye. Ama sakın ha “Böyle de, iki 
koca ciltlik önsöz olur mu, nerdeyse 
tüm ara ve sonsözü dahi kapsıyor.” 
diye de şikâyette bulunmayın. İşte 
o da İbn Haldun’un farkını gösterir. 
Konumuza dönelim diyecek olursa-
nız, dönelim.

Malumdur ki, İbn Haldun’un Mu-
kadime’si “asabiyye” diye bir terim 
üzerine oturtulmuş, tahlil ve naza-
riyelerden müteşekkil, tarih ve sos-
yoloji ilminin kurucu metni olma 
özelliğini taşır. O hâlde asabiyye ne-
dir sorusunu da sormakta fayda var. 
Çünkü, İbn Haldun’un asabiyyesi tek 
bir tanım ile izah edilebilecek bir 
asabiyye değildir. Ama asabiyye de-
nildiğinde, bu kelimenin aklınıza ge-
len ilk manasından başlayarak, tüm 
toplumsal ilişkilere özellikle dev-
let-toplum ilişkisine kadar bir sürü 
manası anlatılıyor Mukadime’de. 
Yani aslında İbn Haldun asabiyyeye 
kesin bir mana vermemiş, ama tüm 
nazariyesi neredeyse asabiyye üzeri-
ne kurulmuş.

Kısmen asabınızın bozulmaması-
na dikkat çekmemizin hikmetlerin-
den birisi budur. Zira, alnınızın orta-
sındaki sinir kümesine de, insanların 
körü körüne kendi kabile ve ailesine 
bağlanması gibi, başa sarılan, bağla-
nan şeye de asabiyye denilirmiş.

İş böyle olunca, İbn Haldun asa-
biyye kelimesinin veya teriminin 

manasını öz olarak, “cemaat dayanış-
ması” şeklinde kullanır. İbn Haldun, 
İslam’da yasaklanan bir asabiyyenin 
şuurunda olduğu gibi, “cemaat daya-
nışması” terimi içine aldığı asabiyye-
nin insan hayatının özü olduğuna da 
vurgu yapar.

Şimdi, İbn Haldun’un asabiyesi-
nin Fransızca, Almanca ve İngiliz-
ce gibi temel Batı dillerine tercüme 
edildiğinde karşımıza Türkçe olarak 
şu manaların çıktığını görüyoruz. 
Ancak şunu bilelim ki, İbn Haldun 
asabiyyesi literatürün en tercüme 
edilemez kelimesi, terimi ya da ta-
nımları arasında ilk sırada yer al-
maktadır. Yapılmış tercümelere göre 
asabiyyenin manası cemaatin ortak 
hissiyatı, cemaat ruhu, cemaat he-
defi, dayanışma ruhu, cemaat daya-
nışması, cemaat iradesi, cemaat uyu-
mu, cemaat kaynaşması gibi daha bir 
sürü anlamlara geliyor. Siz burada 
cemaate toplum veya devlet de diye-
bilirsiniz. Mesela cemaat uyumuna, 
toplumsal uyum ya da sosyal kaynaş-
ma da diyebilirsiniz.

Siz buradan ne mana çıkarırsanız 
çıkarın, asabiyye neredeyse tam da 
bu teşkilatı tarif ediyor. Siz yine de 
illa ki, “Okuduk, baktık, düşündük, 
İbn Haldun devlet de devlet diye 
tutturmuş.” derseniz, doğru anla-
mışsınız derim. Zamanında nice 
devletlerin büyüyüp yıkıldığını gö-
ren, Timur gibi istediği ülkeyi yıkıp 
geçen dev imparatorların karşısına 
büyükelçi olarak çıkan, bulunduğu 
bölgedeki insanlara yıllarca başka-
dılık yapan birisi, devlet demeyecek 
de ne diyecekti? 

Çünkü İbn Haldun zirvede görev 
yapan, hem insanları hem cemaatle-
ri hem de devletleri tahlil edecek bir 
otorite olarak önümüzde duruyor. 
Onun için İbn Haldun’un asabiyye-

sini en küçük bir topluluk olan ai-
leye de uyarlayabilirsiniz, kabileye, 
cemaate, devletlere, imparatorluk-
lara da uyarlayabilirsiniz.

Eğer İbn Haldun cemaat ruhu, 
cemaat dayanışması, cemaat çıkar-
ları derse, bu tanımlamaları her 
şeye uyarlamak mümkün değil mi? 
Mesela İbn Haldun: “Var oluş ama-
cıyla çelişen bir şeyin kendi varlı-
ğını sürdürmesi mümkün değildir.” 
dese, siz buna cemaat deyin, şirket 
deyin, devlet deyin, ne derseniz de-
yin uyarlama yapamaz mısınız?

Ve yine, “Tarihsel süreçte din de-
ğişmez, aksine, her şey dine göre de-
ğişir.” gibi bir şey söylediğinde ve bu 
ifadesiyle, dinî kurallara riayet edil-
mediği takdirde, insanların dünya 
hayatını ve maslahatlarını koruma-
sının zorlaşacağını anlatmaya çalış-
ması bize bir şey demeyecek mi?

İbn Haldun’un asabiyye tanımla-
masının bir kısmı Âl-i İmrân sure-
sinin 103 ila 105. ayetlerinin ruhunu 
yansıtmaktadır. 

Nitekim bu ayetlerin bazı bö-
lümlerinin Türkçe mealleri şu şe-
kildedir: “Hep birlikte Allah’ın ipine 
(Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçala-
nıp bölünmeyin. Allah’ın size olan 
nimetini hatırlayın. Sizden hayra 
çağıran, iyiliği emreden ve kötülük-
ten meneden bir topluluk bulunsun. 
İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ken-
dilerine apaçık deliller geldikten 
sonra parçalanıp ayrılığa düşenler 
gibi olmayın.”

Son cümle ile ifade edecek olursak, 
eğer İbn Haldun: “Aralarında fazilet-
lerin kaybolduğu, zilletlerin arttığı ve 
başkalarına bağımlı olarak hayat sü-
ren bir cemaatin asabiyyeti kaybolur. 
Artık, birkaç nesil sonra, bağımlı ola-
rak yaşadıkları o grubun karakterleri 
kendi tabiatı olur.” diye bir şey söyler-
se, ben buradan, gidin IGMG’ye üye 
olun, IGMG’nin ruhunu, İslam’ın ön-
gördüğü faziletleri canlı tutun, zillet-
lere ise yanaşmayın dediğini anlarım.

Aslında daha pek çok misali bura-
ya sıralayabilirdik de, yerimiz bu ka-
dar. Onun için de şimdilik bu kadarla 
yetiniyoruz. Mukaddime okuduktan 
sonra, bunları bulamadıysanız, bul-
madığınız o yerleri de bana gösterin. 
Hadi bakalım, IGMG üyeliğiniz ha-
yırlı olsun.
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genç ÜNİVERSİTELİLER
Yeni “Özel Eğitim” yolculuğu 82 
üniversiteli ile başladı s. 26-27

Sevgili genç kardeşlerim,

gençliğimizin ilk yıllarında bizi en çok 
düşünceye sevk eden sözlerden birisi de 
Efendimizin (s.a.v) “Yarın kıyametin ko-
pacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı 
dikin” hadîs-i şerifi idi. Efendimiz, dünya-
nın bizlere bir emanet olduğunu, onu en 
güzel şekilde imar edip emanet sahibine 

Başkanımızdan mesaj var

Özel Eğitim mezunlarını verdi
2015 yılında Üniversiteliler Özel Eğitim programına başlayan üniversiteliler, üç yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından 23 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 
mezuniyet töreniyle sertifikalarını alarak mezun oldular. Hakan Atik Karakaya

ÜNİVERSİTELİLER 

2015 yılında Üniversiteliler Özel Eğitim 
programına kayıt yaptırarak üç yıllık eğitime 
tabi tutulan 29 bayan ve 26 erkek olmak 
üzere toplam 55 genç son dersleri ve mezu-
niyet törenleri için Genel Merkez’de bir araya 
geldiler.  22 Aralık tarihinde Türkiye’den Ce-
laleddin Çelik’in “Mimarlik ve Mekân Algısı” 
konulu seminerinde bir araya gelen üniversi-
teliler, ertesi gün IGMG Genel Sekreter Yar-
dımcısı Murat Gümüş’ün moderatörlüğünde 
Alman İslam Konferansı ve onun çerçevesin-
de süren tartışmalara dair bir panel düzen-
ledi.

Panel sonrası gerçekleşen mezuniyet 
töreninde 3 yıl istikrarlı bir şekilde derslere 
katılım sağlayan öğrencilere sertifikaları ve 
hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet hakkı ka-
zanan 55 öğrenci haricinde sertifika alama-
yan öğrenciler derslere devam edecek. Me-

zuniyet töreninde konuşma gerçekleştiren 
IGMG Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek, 
şunları ifade etti:

“2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yo-
ğun ve bereketli eğitim yolculuğumuzun 3 
yıllık bölümünün sonuna geldik. Alanının 
en uzmanı olan hocalardan aldığınız yoğun 
derslerle, yazdığınız yazı, sunmuş olduğunuz 
sunumlarla ciddi bir performans sergilediniz 
ve kişisel gelişiminizi ileri bir noktaya taşıdı-
nız. Sizler bugün mezun oluyorsunuz, ama 
çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor. 
3 yıllık eğitim sürecimiz sonrası farklı bir mer-
haleye geçiyoruz. 3 yıllık yoğun bir teorik 
eğitim sürecinden sonra artık pratiğe dönük 
çalışmalara başlayacağız. Siz mezunlarımız-
la, uzman olduğunuz alanlara dönük proje 
çalışmalarıyla, araştırmalarla ve akademik 
programlarla yola devam edeceğiz.”

en temiz şekilde teslim etmemiz gerekti-
ğine vurgu yapıyordu. Rabbimiz de Hûd 
suresinde “(Allah) sizden yeryüzünü imar 
etmenizi istedi.” ayetiyle bizlere yeryüzün-
deki misyonumuzu hatırlatıyordu.  Bun-
dan ötürü dünyayı imar etmekle mükellef 
olan bizler, dünyanın ve insanlığın istik-
balini ilgilendiren hiçbir mevzu karşısında 
kayıtsız kalamayız. Dünyayı doğru nokta-
ya taşımak adına elimizdeki tüm “fidan-
ları” dikmek ve kavganın yerine barışın, 
ayrışmanın yerine müzakerenin, cehaletin 
yerine bilginin, kabalığın yerine letafetin, 
mutaassıplığın yerine de irfanın egemen 
olması için ceht etmek zorundayız.

Bu yolda en büyük güç kaynağımız ise 
bilgidir, ilimdir. Bilgiden önce ise edep-
tir, terbiyedir. Zira büyük İslam düşünürü 
Fârâbî’nin dediği gibi: “İnsana önce bilim 
değil terbiye gerek. Terbiyesiz verilen ilim, 
insanlığın düşmanıdır, gelecekteki tüm 
hayatına felaket getirir.’

Bu anlayış ışığında IGMG’nin 2008 
yılında Avrupa’daki Müslümanların ge-

lecekteki akademisyen, mütefekkir ve 
sanatkarlarını yetiştirme hedefiyle üni-
versiteli öğrencilere yönelik başlattığı ve 
onlara insanı, toplumu ve dünyayı farklı 
boyutlarıyla tanımayı ve basiretle çözüm-
leyebilmelerini sağlamayı hedefleyen üç 
yıllık akademik eğitim programı olan Üni-
versiteliler Özel Eğitim Programı, 23 Ara-
lık 2018 tarihinde üçüncü nesil öğrencile-
rini mezun etmenin mutluluğunu bizlere 
yaşattı. 2015 yılında bölgelerimizden özel 
seçilmiş üniversitelilerin katılımıyla baş-
layan ve 3 yıllık yoğun bir akademik eği-
tim programı sonrası sertifikalarını alarak 
mezun olan bay ve bayan 55 üniversiteli 
kardeşimi tebrik ediyor, muhabbet dolu 
üç yıl için şükranlarımı sunuyorum. Me-
zun olan kardeşlerimizle birlikteliğimiz 
elbette sona ermedi. Onlarla beraberliği-
miz, teşkilatımızın çatısı altında yürütü-
lecek yeni akademik çalışma, araştırma ve 
projelerle devam edecek.

55 kardeşimiz mezun olurken, bölge-
lerden özel mülakatlarla seçilmiş 82 yeni 

üniversiteli katılımcı kardeşimiz de 2021 
yılına kadar sürecek yeni dönem Özel Eği-
tim Programı’na 23 Aralık 2018 - 03 Ocak 
2019 arası gerçekleştirdiğimiz Kış Atölyesi 
ile üç yıllık yoğun eğitim sürecine başla-
mış oldu. Kendilerine zihin açıklığı ve mu-
vaffakiyetler diliyorum. 

Öğrencilerimizi alanının en iyileri olan 
hoca ve akademisyenlerle bir araya geti-
rerek gerekli ilmi müktesebata ulaşmala-
rını ve bu müktesebatla küresel sorunlara 
karşı küresel çözümler üretebilecek parlak 
zihne erişmelerini niyaz ediyoruz. Zira yü-
rekten inanıyoruz ki, Avrupa’da yetişecek 
müktesebat sahibi üniversiteli kardeşle-
rimiz, insanlığın sorunlarına çare olarak 
diktiğimiz “fidanların” ta kendileridir. 

Ve mâ tevfîki illâ billâh!

Selam ve dua ile…
Selçuk Çiçek
Gençlik Teşkilatı 
Üniversiteliler Başkanı
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Yeni “Özel Eğitim” yolculuğu 82 üniversiteli ile başladı
2015-2018 arası yapılan Özel Eğitim programını 55 mezun vererek tamamlayan Üniversiteliler Başkanlığı yola 82 genç ile başlattığı yeni dönemle devam ediyor.  
 Eyüp Altısap

ÜNİVERSİTELİLER

IGMG Üniversiteliler Başkanlığı, 23 
Aralık 2018 ile 3 Ocak 2019 tarihleri arasın-
da IGMG Genel Merkezi’nde 82 üniversite-
linin katılımıyla Yatılı Kış Atölyesi düzen-
ledi. Avrupa’nın farklı bölgelerinden özel 
mülakatlarla seçilmiş üniversitelilerin ka-
tıldığı ve 2021 yılına kadar 3 yıl sürecek olan 
Özel Eğitim programının bu ilk yatılı Kış 
Atölyesi programında mantık, kelam, akait, 
felsefe, siyaset, tarih, yazı/sunum atölyesi 
ve müze ziyaretleri gibi dersler gündeme 
alındı. 12 günlük eğitim programına Türki-
ye’den Doç. Dr Lütfi Sunar, Doç. Dr. Eşref 
Altaş, Dr. Mehmet Özturan, Dr. İlhan Süz-
gün, Kübra Bahçi, Düsseldorf Üniversite-
si’nden Dr. Roland Braun ve İbrahim Tür-
kan, IGMG Teşkilatlanma Başkanı Murat 
İleri, IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, 
Genel Sekreter Bekir Altaş ve Gençlik  Teş-
kilatı Başkanı Ünal Ünalan katıldı. 

“Küresel sorunlara küresel çözüm-
ler üretecek zihinlere ihtiyacımız var!”

Bilgilendirme ve tanışma oturumlarıy-
la atölyede selamlama konuşması yapan  
IGMG Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek, 
“Teşkilat olarak 2008 yılında başlattığımız 
Üniversiteliler Özel Eğitim programımızın 
10. yılına geldik. Bugün yeni bir katılımcı 
kitlesiyle yine 3 yıllık bir ilim ve irfan yol-
culuğuna çıkıyoruz. Kadim tarihimizin ge-
leneği, ilmi ve irfani hazineleriyle barışık, 
içinde yaşadığı çağın ruhunu tanıyan ve 
insanlığın karşı karşıya bulunduğu küresel 
sorunlara küresel çözümler üretebilecek 
akademik zihinlere ihtiyacımız var. Üni-
versiteliler çalışmalarımızın ana gayesi de 
budur. Buna sadece Müslümanların değil, 
tüm insanlığın ihtiyacı var.” diye konuştu. 

Klasik Mantık ve Modern Mantık 
Mukayesesi

Kış Atölyesi’nin ilk günlerinde İstanbul 
Medeniyet Üniversitesinden Dr. Mehmet 
Özturan‚ “Klasik Mantık (Isagoci) ve Mo-
dern Mantık Mukayesesi” başlıklı dersler 
sundu. Başlangıçta Dr. Mehmet Özturan 
Aristo’nun dört neden teorisi üzerinden 
nesne ve varlık arasındaki farkı sınıflandı-
rarak, nesne ve varlığın özdeş olmadıkla-
rını belirtti. Böylece nesneyi kuran şeyin 
kendisinin maddesi ve formudur. Varlık 
ise nesnenin zorunlu olduğu bir şey ol-
mamakla, nesnenin varlığa getirilmesi 
için bir faili ve gayeyi içermesi gerekir. Dr. 
Mehmet Özturan varlığın birbirine indir-
genemez topolojik ayrımlarını -kendinde, 
zihninde, yazıda ve sözde varlık- tasvir et-
tikten sonra ilmin gayesi ve önemi üzerine 
durdu. Öyle ki ilmin gayesi bilindiği tak-
dirde eyleme uygun olmayan nedir bilinir. 
Zira ilmin gayesini bilmek, odaklanmanın 
zorunluluğudur.

Mantığın gayesi ise düşünürken ha-
talardan koruyan genel kurallar ve ölçü-
lerdir. Bu yüzdendir ki insan düşünen bir 
canlı olarak, düşünme faaliyetini mantıki 
bir sistem içerisinde gerçekleştirme ve do-
layısıyla düşüncede tutarlılığı hedeflemiş-
tir. Düşünmeyi, bilinenleri bilinmeyenlere 
ulaştıracak şekilde düzenlemek olarak izah 
eden Özturan, düşünme fiilini tanımla-
mak ve kıyas yapmak olarak temellendirdi. 
Dolayısıyla mantık ilminin içeriğinin de 
kıyas ve tanım teorisi üzerine kurulduğu-
nu belirtti. Bu bakımdan bütün ilimlerin 
mantıkla ilişkisi bu yöndedir, bir şeyi ta-
nımlamak, hüküm vermek ve ispatlamak 
sürecinde kullanılan kalıptır mantık. 

Başka bir ifadeyle mantık nedir ve niçin 
sorusunu cevaplandırmak için kurulur. Böy-
lece bilinenler ve bilinmeyenler ikiye ayrılır, 
kavramsal bilgi ve yargısal bilgi. Kavramlar 
bilinmediği taktirde nedir sorusu sorulur 
ve tanım beklenir, zira her yeni tanım birer 
idrak oluşturur. Dolayısıyla bilgiyi yakalan 
şey kavramlardır. Özturan’nın ifadeleriy-
le idrakin gözüdür kavramlar veya Gottlob 
Frege’nin sözleriyle tanım “Bedeutung (an-
lam)’ları değiştirmez ama Sinn(anlayış)’leri 
değiştirir.” Yargı için ise niçin sorusu sorulur 
ve ispat beklenir. 

Özturan ayrıca dilin gelişmesinin lafızla-
rın anlamlara getirilerek zuhur ettiğini ifa-
de ederek İsagoci’nin Tasavvurâtın İlkeleri 
Babından Delalet ve Kısımları bölümünü 
inceledi ve dil ile düşünce ilişkisinin zorun-
lu olmadığını, aksine tecrübeye dayandığını 
belirtti. Dersin devamında Dr. Özturan tü-
mel, bir önerme içerisinde bir sınıfın tümü-
nü kapsayan kavramlar ve tikel, sınıfın bir 
kısmını kapsayan kavramların, farklılığına 
değinerek, bilginin mümkün olmasının tü-
mel kavramları gerektirdiğini ve insanı tü-
mellendirme yeteneğinin diğer varlıkların-
dan onu ayrıştırdığını ifade etti. 

Sunumun sonlarına doğru “beş-tümel” 
olarak bilinen Porphyriosun kavramların şe-
matik sınıflandırmasını tasvir ederek, İsago-
ci’nin Kıyas Babı öğrencilerin katılımlarıyla 
incelendi. Son olarak “Modus Ponens, Mo-
dus Tollens, Hipotetik Kıyas, Ayrık Kıyas ve 
İkilem” çıkarımlarıyla, mevcut bilgiden yeni 
bilgiye varma yollarını açıklayarak Dr. Meh-
met Özturan sunumunu bitirdi. 

Yazı Atölyesi - Bilimsel Makale Ya-
zım Teknikleri 

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Türk Dili 
ve Edebiyatı alanında öğretim görevlisi olan 
Dr. İlhan Süzgün 25-26 Aralık tarihlerinde 
Kış Kampı katılımcılarına bilimsel yazım 
teknikleri, makale tahlili, deneme ve yorum 
özelliklerini tanıttı. İlk etapta bir maka-

le taslağı ele alınıldı. Bu bağlamda taslağın 
nasıl oluşturulduğu, önerme ve yöntemleri 
üzerine dataylı bilgiler verildi. Bir makalede 
bilimsel bir iddianın yani bir müellefin bir 
soru, konu veya bir hipotezden yola çıkarak 
akademik kriterlere göre iddiasını kanıtla-
ması olduğunun vurgusunu yaptı. Yapılan 
araştırmaya göre belirli bir alan sınırlandı-
rılmasının yapılması gerektiğine de ayrı-
yetten dikkat çekti ve bir makalenin belir-
lenmiş konuya farklı bir bakış açısı katmak 
zorunluluğunu şu sözlerle dile getirdi; “Bir 
metni okurken, okuduktan sonra orda ka-
lıyorsa, bize bir şey katmıyorsa, bir hükmü 
yoktur.” 

Süzgün bilimsel çalışmaların ilk aşa-
malarından birinin de literatür taraması 
olduğunu dile getirdi. Birincil kaynakların 
önemine şu sözlerle vurgu yaptı; “Temel 
kaynaklar- bir alan hakkında yapılan litara-
tür taramasında belirli ilk yazılan kaynaklara 
bakılması gerekiyor.” Araştırmalarda kulla-
nılan kaynakların önemi hakkında konuşul-
duktan sonra yazılan iyi metnin özelliğini şu 
sözlerle dile getirdi; “İyi metinler, dinlendi-
rilip gözden geçirildikten sonra yeniden ya-
zılan metinlerdir.” Ayrıyetten yazıda bütün-
lülüğün, sürekliliğin ve içeriğin metnin iyi 
olması açısından şart olduğunu söyleyip bu 
bağlamda Martin Luther King’den bir alıntı 
yaptı; “Bir işi yapıyorsan, en iyisini yapacak-
sın, çöpçüysen en iyi çöpçü olacaksın.” Aşa-
ma aşama yazım tekniklerini de ele aldıktan 
sonra; “Bir makaleyi diğer bir makaleden 
ayıran şey dertli olmaktır.” diyerek, yazarın 
şahsi ilgisinin de kalite bakımından büyük 
rol oynadığını arz etti. İlerleyen vakitlerde 
farklı yazı türleri ele alınıldı ve yakın okuma 
tekniği ile katılımcılarla birlikte analiz edil-
di. Farklı yazı türlerinin arasında deneme, 
roman kesiti, makale veya serbest yazı tür-
leri bulunmaktaydı. Ayrıyeten görsel video 
analiz tekniklerine de değinilip, grupça hem 
yazılar hem de görseller analiz edildi. İlhan 
Süzgün’den katılımcılara altın nasihatlardan 
biride şu sözler oldu: “Yazı tesadüf değildir.” 
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Süzgün bu sözlerle ele alınılan metnin uya-
nık bir tavırla okunması gerektiğine vurgu 
yaparak eleştirisel bir gözle bakılması ge-
rektiğini ve doğal olarak okuduğumuz bir 
metnin hayattan kopuk olmadığına atıfta 
bulundu. 

Kübra Bahçi ile Bedu’l-Emâlî Oku-
maları

IGMG Üniversiteliler Eğitim Komisyonu 
Üyesi ve eski Özel Eğitim katılımcısı olan ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde İslam 
Felsefesi alanında doktora çalışmalarını sür-
düren Kübra Bahçi ile Bedu’l-Emâlî adlı eser 
etraflıca ele alındı. Mâturîdî îtikadını ihtivâ 
eden ve kâside şeklinde yazılan bu değer-
li eser, yüzyıllardır medreselerde okutulan 
temel kitaplardan birisidir. Ehl-i sünnet açı-
sından Allah’ın sıfatları, nübüvvet ve ahiret 
hakkındaki inanç ilkelerine açıklamalar ge-
tiren Bahçi, bunları özellikle bilinçli bir şe-
kilde içselleştirmenin önemine vurgu yaptı. 
Çeşitli fırkalar arasındaki fikri tartışmaları 
göz önünde bulundurarak, her bir madde-
nin tam olarak ne anlama geldiğini ve hangi 
düşünceye muhalif olarak yazıldığını idrak 
edebilmek katılımcılar tarafından büyük bir 
katkı olarak nitelendirildi. Allah’ın kıdemli-
ği, âlemin hadis oluşu ve insan iradesi gibi 
İslam tarihinde ihtilaf konusu olmuş mese-
leler detaylı bir şekilde tahlil edildi. Nitekim, 
öğrencileri böylece daha derin araştırmalara 
teşvik eden konuları işlemeyi, onların tak-
lidi imandan tahkiki imana yaklaşmalarına 
ilk adım olarak görmek mümkündür. Ehl-i 
sünnet dünya tasavvurunu benimseme ve 
bilim insanları olma adına bu üç yıllık ilim 
yolculuğuna tabi olan katılımcılarının, özel-
likle müderrise olarak önlerine çıkan Kübra 
Bahçi’nin de Özel Eğitim mezunlarından ol-
duğunu öğrenmeleri, onları yeniden motive  
ederken  geleceğe daha büyük umut ve heye-
can ile bakmalarını sağladı.

Akâid-i Nesefî Okumaları ve Aka-
it-Kelâm İlişkisi 

Kübra Bahçi ile yapılan hazırlık mahi-
yetinde Bedu’l-Emâlî okumasından sonra, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Eşref Altaş ile birlikte “Akaide giriş, Ne-
sefî Akidesi”nin okuması dersi yapıldı ve 
akait- kelam ilişkisi ele alındı.                            

Ders altı oturumluk olup, Eşref Altaş ile 
birlikte akaidin tanımı, soruları ve amacı 
konuşuldu.  Derse akaitin temel sorusu “Ey 
insanlar nereye gidiyorsunuz?” (81:26) ayeti 
ile başlanıldı. Fahreddin Razi’ye dayanarak 
geçmiş, şimdi ve gelecek meselesi ve diğer 
üç ana unsur olan Allah, insan ve tabiat ile 
ortaya çıkan soruların akidenin temel soru-
larını oluşturduğu dile getirildi. Bu bağlam-
da Allah, insan ve âlemin şimdi, geçmiş ve 
gelecek çerçevesinde temel alındığında da 
din tarafından anlamlandırıldığı ifade edil-
di. Temelde insan Allah’ın Hz. Peygamber 
(s.a.v.) aracılıyla vaz’ı olan İslam’a kendisine 
teklif edildiğidir, başka bir deyişle insanlar 
teklife konu varlıklardır. Dinin insanlara 
teklif olması insanlara sorumluluk yükler. 
Akide ise sıradan bir inanış ve kabul ediş 
olmayıp, insanları sınırlayan, metafizik ze-
mini oluşturan noktadır, dolayısıyla akide 
insanın aksiyomatik ilkelerini oluşturmak-
tadır. Nesefî akidesine geçilmeden akait 
metinleri hakkında, Ehl-i sünnetin önemli 
akide metinleri ve müellifleri hakkında ge-
nel bir çerçeve çizildi.  

Kavramsal bir çerçeve çizildikten ve ta-
nımlar yapıldıktan sonra Ömer en-Nesefî’nin 
(ö. 537/1143) Akâid-i Nesefî okumasına geçil-
di. Kıyaslamalı bir şekilde Ehl-i sünnet Matu-
ridî mezhebinin görüşleri diğer mezheplerin 
ve filozofların belirli konularda görüşleri ele 
alındı. Ehl-i sünnete göre iman ve amel iliş-
kisi, ilmin üç yolu olan sağlıklı duyu, doğru 
haber ve akıldan yola çıkarak bilgi teorileri 
konu edildi. Ayrıca Allah’ın varlığının ispa-

tı, selbî ve subûtî sıfatları ve fiilleri işlenildi. 
İlaveten peygamberlere, kitaplara, meleklere, 
ahirete ve kadere iman, Kelamullah, Rüyetul-
lah, büyük günah, hilafet ve imamet ve küfür 
meselelerine de değinildi. 

Akide hakkında malumat sahibi olun-
duktan sonra, Eşref Altaş artık testinin kı-
rıldığı sinyalini verdi ve esas olanın taklidi 
iman yerine tasdiki imanı esas almak oldu-
ğunun altını çizdi. 

Dr. Lütfi Sunar ile Sosyolojik Me-
seleler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümünde Öğretim Görevlisi olan Dr. 
Lütfi Sunar ile toplumun inşasında etken 
olan unsurlar tartışıldı. İnsanlık tarihinin 
başlangıcından bugüne kadar hak toplumu 
inşa etme yolunda bulunan ademoğlunun ne 
tür toplumsal aşamalardan geçtiğini ele alan 
Dr. Sunar, hem vahyin bu toplumsal gelişim-
de ne rol aldığını ve toplum içinde neden ve 
ne tür etken olduğunu katılımcılarla tartıştı. 
İnsanların toplumsallaşma sürecinde yerle-
şimlerin sabitleşip büyümesiyle beraber daha 
soyut ahlak kurallarına ihtiyaç duyulduğunu 
savunan Sunar, vahyin toplumunun optimal 
gelişmesi için birtakım birleştirici ahlak ku-
rallarını sunduğunu öne sürdü. Büyük bir 
kitleye sunulan hak ahlak kılavuzu insanları 
birleştirici bir unsur olduğu için hem şehir-
leşmeyi kolaylaştırıp insanların arasında fikir 
ve mal akışını da kolaylaştırdı. İslami ahlakın 
özgürlük ve adalet ilkeleri üzeri kurulmuş 
olduğu fikrini benimseyen Doçent bu ilkele-
rin ne tür ticari, kurumsal ve mimarı yapıları 
gerektirdiğini açıkladı. Bu ilkelere göre mal, 
fikir ve insan akışının özgür bir biçimde ol-
ması gerektiğini, devletlerin mümkün oldu-
ğu kadar az müdahale edip suni bir şekilde 
bu akımları kısıtlamamalarını ve siyasi ku-
rumların son derece açık olmalarını İslam 
tarihinden örneklendirdi. Oldukça canlı bir 
fikir alışverişine yer veren Sunar katılımcılar-
la İslami şehir dokusuna da bu ilkelerin nasıl 
yansıdığını işledi. 

“Üniversiteliler Tarafından Kuru-
lan Bir Teşkilat: IGMG”

IGMG Teşkilatlanma Başkanı,  Ezher 
Üniversitesi mezunu Murat İleri, Kış Atöl-
yesi’ne katılan üniversitelilere İslam Toplu-
mu Millî Görüş’ün kuruluş tarihini ve temel 
inançlarını anlatırken, Avrupa’da yaşayan 
Müslümanların günümüzdeki ve gelecekte-
ki durumunu da değerlendirdi. 1961 yılında 
Almanya ve Türkiye devletleri arasında va-
rılan işçi alım antlaşmasıyla başlayan Türk 
işçilerin gurbetteki yaşam mücadelesini, al-
tında yaşadıkları zor şartları ve dinî yüküm-
lülüklerini yerine getirmede çıkan sıkıntıları 
dile getiren İleri, ilk teşkilatın Braunschweig 
şehrinde üç üniversiteli tarafından kuruldu-
ğunu ve buna mütakiben IGMG’nin teşekkül 
ve inşa dönemini nakletti. 1990 – 2010 yılla-
rı arası tekamül döneminden geçen teşkila-
tın, şu anda kurumlaşma döneminde bulun-
duğunu ve bu uzun ve sancılı süreç boyunca 
Millî Görüş teşkilatlarının her alanda öncül 
rol üstlendikleri ifade edildi. IGMG’nin dinî 
bir cemaat olduğunun altını çizen İleri teş-
kilatın Ehl-i sünnet akidesi üzerinde sabit, 
ifrat ve tefritten uzak, cihat ruhuna sahip 
ve nefis terbiyesini esas aldığını vurguladı. 
Yeni nesillerin de bu hayır çalışmalarında 
katılım, temsil ve davet sorumluluklarının 
olduğunu belirtti. IGMG İrşad Başkanı ve 
Ezher Üniversitesi mezunu Celil Yalınkılıç 
ise içinde yaşadığımız çağda Kur’an ve sün-
netin ayrılmazlığına ve başta İslami ilimler 
olmak üzere tüm bilim alanlarında usûl ile 
yol almanın önemini vurguladı. Bu minval-
de hepimizin ihtisas alanlarımız dışında da 
kendimizi geliştirmekle yüklümlü olduğu-
muzu hatırlatırken, her Müslüman’ın tebliğ 
ve temsil ile görevli olduğunu da belirtti. 
Sahâbî Selman-ı Farisî Efendimizin İslam’la 
tanışmadan önceki yaşantısındaki hakikat 
arayışından ve hakikati bulma çabalarından 
örnekler verdi. 

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, üni-
versitelilerle başta Almanya ve Avusturya ol-
mak üzere Müslümanlarla ilgili güncel siyasi 
meseleleri istişare ederken, IGMG Gençlik 
Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan da üniversite-
lilere akademik hayatlarında başarılar diledi.
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Özel Eğitim

D işleri gıcırdatan bir aralık soğuğun-
da, suratımıza tokat gibi inen 
rüzgarlardan al al olmuş yanaklarla, 
içimizde aniden sıcacık bir ev hissi 

uyandıran binaya nihayet girebilmiştik. Yıllardır ha-
berdar olduğum, uzaktan uzağa gıptayla baktığım 
bir olgunun parçası olmak üzere gelmiştim buraya. 
İçeride tıpkı benim gibi meraklı gözlerle etrafı süzen 
pırıl pırıl simalar var. Hepsinin yüzünde burada 
olmaya hak kazanmış olmanın haklı gururu. Orga-
nizasyon ekibi bizleri yemekhanede toplanmamız 
hususunda yönlendiriyor. İçeride derviş-meşrep biri 
tebessümle buyur ediyor bizi. Oturup tanışıyor, has-
bihâl ediyoruz. 10 gün boyunca sürecek kampımızla 
alakalı tafsilatlı malumatı alıyoruz kendisinden.
ilk gün “hmm evet, belli ki biraz yoracak bizi bu 
kamp” intibaı uyandıran bir yoğunluk vardı. Ama 
olsundu, bu ilk gündü ve ilk günler hep tolere edi-
lebilirlerdi bir şekilde. İkinci, üçüncü ve dördüncü 
günlerin ardından artık sanki dört gündür değil 
yıllardır oradaydık hissiyle dolmuştuk. Uzunca 
bir zamandır birbirimizi tanıyor, yıllardır beraber 
yaşıyor gibiydik. Günler rutine dönmüştü. Uyanış, 
marşlar eşliğinde otobüsle Genel Merkez’e varış, 
Sabah namazı, evrad, dersler, namaz ve yemek, 
dersler, namaz ve yemek sonra tekrar dersler ve 
dersler... Sürekli yemek yiyor, ders yapıyor ve namaz 
kılıyorduk. Bilgi bombardımanına maruz kalmış 
beyinlerimiz âdeta süngere dönmüştü. Gözlerimi-
zi kapattığımızda ufukta beliren sayısız mefhum; 
modernite, burjuvazi, feodalite, aristokrasi, iktisadi 
ve sosyal sebepler, Hz.Ömer’in toprak prensibi, İslam 
ahlak teorileri, ilimlerin tasnifi, Fârâbî, El-Medinetül 
Fazıla, Gazâlî, hikmet, bol bol epistemoloji, eser 
miktarda ontoloji...

Artık ders aralarında da durmuyor her fırsatta 
derslerde işlediğimiz konuları istişare ediyorduk. 
Tamam tamam, hadi itiraf edeyim, hocaların da 
bolca “gıybeti”ni yapıyorduk. Tüm bu yoğunluk ve 
yorgunluk arasında ve dahi Tiryaki Hoca beyinle-
rimizi ilimler tasnifiyle dövmekle meşgulken baba 
olacağımın haberini almıştım. O ana kadar büyük 
bir ciddiyetle dinlediğim dersi pişmiş kelle gibi sırıta-
rak ancak nihayete erdirebilmiştim. Bu kamp benim 
için kesinlikle unutulmaz olacaktı!

Hocalar birbiri ardınca gelip geçiyor, bizlerse bu 
yoğunluğun artık tadını çıkarmaya çalışıyorduk. 
Aslında hepimiz dünyanın başka hiçbir yerinde böyle 
bir çalışmanın olmadığını biliyor ve keyfini sürüyor-
duk. Her birimiz yoğun ders sürecinin ardından ufak 
çaplı birer aydınlanma yaşamış bir şekilde, kafamızın 
üzerinde âdeta birer haleyle dolaşıyorduk.
Zamanla derslerimize giren hocalarla aramızda 
enteresan bir samimiyet de oluşmuştu artık. Bir 
tanesi bize “senin ağzını giraring!” deyip sustur-
maya çalışıyor ardından  iddialı bir şekilde “şimdi 
sizlere bir şey anlatacağım hepiniz mutasavvıf 
olacaksınız.” diyebiliyordu. 

Anlattığı şeyi can kulağıyla dinleyenlerin mutasav-
vıf olmamaları dışında ters giden bir şey yoktu.

Akşamları bitap şekilde döndüğümüz otelde mafya 
oyunu oynuyor, türlü alicengiz hileleriyle birbirimizi 
alt etmeye çabalıyor, saz eşliğinde marşlar, ilahiler, 
ezgiler, türküler söyleyip deşarj oluyorduk. İlerleyen 
kamplarda bizzat yaşayarak öğrendiğimiz acı bir 
gerçek vardı ki türkü söylemek konusunda hepimiz 
aynı oranda kabiliyetle donatılmamıştık. Bunu “Erzu-
rum‘un çarşı pazar”ında kime sorsanız size söyler.

Bu kampı benim için özel kılan anılardan birisi de 
İslam Eserleri Müzesi’ne yapmış olduğumuz ziyaret 
esnasında merhum Fuat Sezgin Hoca’nın elinden bir 
kitabını hediye olarak almamdı. Bunu tabii ki “kime 
verelim şimdi bu kitabı” cümlesinin ardından ben-
den beklenmeyecek bir çeviklikle yapmış olduğum 
hamleye borçluydum. İlk kampımız işte böyle geç-
mişti, ayrılık vakti geldiğinde birbirine iyice alışmış 
olan ekibin yüzlerindeki hüzün tarifsizdi.

Bir sonraki büyük buluşma olan yaz kampı Çanak-
kale’deydi. Kızımın dünyaya gelmesi sebebiyle ben 
iştirak edememiştim ancak Cihan, Bülent, Polatkan 
isimli arkadaşların katıldığını büyük bir sürur ile 
öğrenmiştim. Kamp dediğime bakmayın gerçi, her 
akşam gruplardan ve özelden yollanan fotoğraflar-
dan anladığım kadarıyla kış kampında cılkı çı-
karılan arkadaşlara deniz kenarında bir yaz tatili 
armağan edilmişti.

Hiç şüphesiz bu eğitim maratonu boyunca paha 
biçilemez bilgilere erişmiştik, ancak bazı arka-
daşların Çanakkale kampında öğrendiği çok daha 
hayati bilgiler de vardı;
1) Asker kaçağıysanız elinizi kolunuzu sallayarak 
Türkiye’de gezemezsiniz.
2) Asla bir Komutana, “Abi, Amca, Hocam” şeklinde 
hitap etmemelisiniz.

Bu kampla alakalı görmeyi en çok arzu ettiğim 
şeylerden biri de hanım kardeşlerimiz bir otobüsten 
inerken “hiç bu kadar mütesetir insanı bir arada 
görmemiştim.” edasıyla dehşete düşmüş bir vaziyet-
te eli ağzında, şoke olmuş bir teyzenin gözündeki 
korku ve endişe. Bir sonraki yaz kampımız Saray-
bosna’daydı. Çok şükür ki buna katılabilmiştim. Yaz 
aylarında olmamız hasebiyle Türkiye’den müthiş bir 
turist akını vardı. Buna bir de bizim kampımız ve o 
vakitlere denk gelen İstanbul günleri eklenince, şehir 
âdeta Türkler tarafından ikinci fethini yaşıyordu.

Bosna Kampı da oldukça verimli geçen buluşmal-
arımızdan biriydi. Her ne kadar kavurucu sıcak-
ta, öğlen yemeğinin ardından 3 ton çeken göz 
kapaklarımızı açık tutma çabasıyla dinlediğimiz 
bazı hocaların, “Fıkralarla Karadeniz” tadında 
yapmış oldukları esprilere maruz kalsak da pes 
etmiyor, enseyi karartmıyorduk.

Fanta - Kutu Kola metaforlarının damga vurduğu 
kendi aramızda yapmış olduğumuz hararetli tartış-
maların nihayetinde kendimizi Başçarşı‘nın kadim 
sokaklarına bırakıyorduk.
 
Bu kampın gayri resmî adı köfte ve börek kampıy-
dı. Neredeyse her öğün yediğimiz bu iki gıdayı eve 
döndüğümde bir müddet yemeyeceğime dair kendi 
kendime söz vermiştim. Abartmıyorum arkadaşlar, 
hatırlayın lütfen, içimiz börek dışımız köfte olmuştu 
resmen. Ancak, Başçarşı’nın yola bakan köşesindeki 
Arnavut Süleyman abinin kahvesini ve pastalarını 
özlememek elde değil. Organizasyon ekibinde yer 
alan arkadaşlardan birinin dersi bitirmek üzere, 
arka taraflarda oturduğu yerden kalkarak “game 
of thrones” dizisindeki “dağ” karakteri edasıyla 
hocaların üzerine yürümesiyle, hocaların gözlerin-
de beliren dehşete de değinmeden olmaz tabi.

Bu kampımızın gezi ayağını Mostar ve Blagaj ziya-
retleri oluşturuyordu. Beklenmedik trafik sıkışıklığı 
nedeniyle saatlerce bir nehrin kenarında taş sektir-
me gayretiyle kaybettiğimiz vaktin bedelini Mostar’ı 
sadece, Japon turist kafileleri gibi 3-4 saatte gezerek 
ödemiştik.

O kampta misafir olarak aramızda bulunan bir 
kardeşimizin “Abi aklıma bir şey takıldı, sen neden 
Yahudi bilimi okuyorsun?” şeklindeki sorusuna 
ciddi bir tavırla “İçimdeki Siyonizm sevgisine 
gem vuramıyorum.” diyerek troll bir cevap ver-
mem neticesinde yüzünün aldığı ifadeyi hala 
unutamıyorum. Allah beni affetsin!

Bosna’dan ayrılırken dağarcığımıza yine bir sürü 
yeni bilgi, onlarca güzel anı, heybemize ise daha 
da sağlamlaşan dostluklar koymuştuk. İnşallah, üç 
yıl boyunca birçok derse katılmış, pek çok hocayla 
tanışmış özel eğitim katılımcıları olarak, “insanı, 
toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilmeyi 
sağlayacak gerekli birikim ve basiret ile ilmi çalış-
malarımıza yön verecek ahlaki bir duruş sahibi 
olmak” gayesine erişebilenlerden oluruz. Sadece 
ilmi ve ahlaki katkılar değil, ömür boyu sürecek 
dostlukların temellerinin atıldığı bu tür çalışmaların 
artarak devam etmesi duasıyla, yazıma şu şekilde 
son vermek istiyorum;

“Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık 
yoldan kuşkanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden 
anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi 
güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu 
gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.’’

İsmail Türk
23 Aralık 2018, Genel Merkez

Gençlik Teşkilatı Üniversiteliler Özel Eğitim programından mezun olanlar arasında yer alan Tübingen’den katılan İsmail Türk, 3 yıllık eğitim 
döneminde arkadaşlarıyla yaşadığı anılar hakkında bir hatıra yazısı okudu. O yazıyı aynen aktarıyoruz:


