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GENEL MERKEZ

“Almanya’da İmam Eğitimi”

AİLE

“Erkek ve kadın için 
tesettür sadece şeklî değil, 
ruh tesettürü ile beraber 
gerçekleşır.”

HASENE 
YEMENLİ 
MAZLUMLARA 20 
TON GIDA YARDIMI

s. 20

IGMG Eğitim Başkanlığı eğitim çalışma-
larında rehberlik etmesi amacıyla alanında 
uzman ve tecrübeli isimleri bir araya geti-
rerek düzenlediği çalıştayların beşincisin-
de “Çocukluktan Ergenliğe Din Eğitimi”ni 
müzakere etti. 75 kişilik bir katılımla yapılan 
çalıştayda din eğitimi 3-6, 7-12, 13-18 olmak 
üzere üç ayrı yaş grubu çerçevesinde ele alı-
narak her yaş grubu ile ilgili sunumlar yapıl-
dı. Bu evrelerde çocukların ve gençlerin zi-
hinsel, dilsel, bilişsel ve duygusal durumları 
konuşuldu, bundan hareketle çalıştay grup-
ları oluşturularak din eğitimi hususunda ya-
pılabilecek çalışmalar müzakere edildi. 

3-6 yaş grubuna yönelik din eğitimi 
konusunu IGMG Eğitim Başkanı Dr. Ab-
dulhalim İnam, 7-12 yaş grubunu Kuzey 
Ren-Vestfalya’da İslam din dersi öğretmeni 
olan Mustafa Tütüneken ele alırken ergenlik 
dönemindeki din eğitimini Necmettin Erba-
kan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu işledi. 

Çalıştayın koordinatörlüğünü üstle-
nen ve aynı zamanda ilk konuşmayı yapan 
IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan 
Başlık “Amacımız bu çalıştaydan sonra yap-
tığımız çalışmaları bir kitapçık hâline getire-
rek, faydalanabilmeleri için eğitimcilerimize 
ulaştırmak ve böylece eğitimde anlayışımızı 

IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) 19 
Ocak’ta Maniz’daki İlahiyat Meslek Oku-
lu’nda yaptığı toplantı ile 2019 yılı çalışma-
larına başladı. Bu ilk toplantıda, engellilerin 
durumu ve dinî yükümlülüklerinin nasıl 
olacağı ön müzakereye açıldı.

Engellilere dair dinî hükümlerin gö-
rüşülmesine geçilmeden önce, engellilere 
hizmet veren çalışmalarıyla bilinen Nihat 
Cesur engellilerin durumunu anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Cesur, engellilere 
normal davranılması gerektiği üzerinde 
durdu ve toplumda bu bilincin yaygınlaş-
ması gerektiğine vurgu yaptı.

“Akan suya set çekmektense 
ona şekil verelim.” 

DİK 2018’te işlediği konulara 
dair kararını açıkladı 

IGMG Eğitim Başkanlığı 19 Ocak’ta Köln’de düzenlediği Temel 
Eğitim Çalıştayı’nda “Çocukluktan Ergenliğe Din Eğitimi” konu-
sunu ele aldı. 

İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK), 2019 yılının ilk 
toplantısını yaparak 2018 yılında ele aldığı konularla ilgili vardığı karar-
ları açıkladı. 

IGMG EĞİTİM BAŞKANLIĞI İRŞAD BAŞKANLIĞI

ortak bir noktada toplayabilmektir. Bu ve 
bundan sonra farklı konularda yapılacak ça-
lışmalarla bu amacımıza ulaşacağımızı ümit 
ediyorum.” dedi.

IGMG Eğitim Başkanı Dr. Abdulhalim 
İnam 3-6 yaş döneminin bireyin kimlik ve 
kişiliğinin temellerinin atıldığı dönem ol-
duğunu hatırlatarak bu nedenle bu evrenin 
eğitimciler tarafından çok iyi anlaşılması 
gerektiğini söyledi. Bu dönemdeki zihinsel, 
bilişsel, dilsel ve inançsal gelişimi anlatan 
İnam, çocukların bu gelişimler açısından 
benzerlikler gösterdiğini ancak bununla bir-
likte her bir çocuğun parmak izleri kadar özel 
olduğunu söyleyerek eğitimcilerin bu bilinç-
le eğitim vermeleri gerektiğini ifade etti. 

Mustafa Tütüneken sunumunu mesleki 
tecrübelerinden örneklerle süslerken, Prof. 
Dr. Mustafa Tavukçuoğlu ergenlik dönemi-
nin hassasiyetine dikkat çekti. Gençlerin bu 
dönemdeki enerjilerini akan suya benzeten 
Tavukçuoğlu akan suya set çekmektense ona 
yön verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalıştaya katılan Köln Konsolosluğu Eği-
tim Ataşesi Mustafa Gencer de IGMG’nin eği-
tim alanında yaptığı çalıştaylarda güncel soru 
ve sorunların ele alındığını, bu nedenle de bu 
çalışmaların önemli ve özel olduğunu belirte-
rek emeği geçenlere teşekkür etti.  s. 6-7

İrşad Başkan Yardımcısı ve Fetva Hizmet-
leri Sorumlusu M. Hulusi Ünye de, engeliler 
ile ilgili hükümler hakkında bir ön sunum 
yaptı. Hulusi Ünye, İslamî kaynaklarda konu-
nun daha ziyade “özür” kavramı çerçevesinde 
işlendiğini bildirdi. Kurul, engelliler konusu-
nun daha geniş araştırılmasına karar verdi.

DIK toplantısının ana konusu, geçen 
sene görüşülen çeşitli konulara dair karar-
ların açıklanması oldu. Açıklanan kararlar 
arasında, kripto (sanal) paralar, vergi-zekât 
ilişkisi, kadınların cuma ve bayram namaz-
larına katılımı ve mahkemelerin boşama ka-
rarlarına ilişin konular yer aldı.  s. 10

Çocukluktan Ergenliğe Din Eğitimi...  s. 6-7

2 Şubat’ta hepinizi 
Doğu Türkistan’a 
destek olmaya 
bekliyoruz.

HAC VE UMRE

“Hac kayıtları için acele edin!”

IGMG Hac-Umre ve Seyahat organizasyonu 
2019 yılı çalışmaları kapsamında Avrupa Bölge 
Temsilcileri ile bir araya geldi.

TEŞKİLATLANMA 

“Bu toplumda Müslüman rol 
modeller oluşturmalıyız.”
IGMG Bölge Başkanları Toplantısı, 31 Bölge 
Başkanının katılımı ile Genel Merkez salo-
nunda gerçekleştirildi.

KGT

‘‘Biriz, Beraberiz, Abla-Kardeşiz’’

KGT Ortaöğretim Birimi bünyesinde gerçek-
leşen ‘‘Abla - Kardeş Haftası’’ şubelerde bu yıl 
da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

 s.11 s.9  s.25 GT

“Biriz, beraberiz, Abi - Kardeşiz”

GT Ortaöğretim Başkanlığı’nın düzenlemiş 
olduğu Abi-Kardeş Haftası birçok bölge ve şu-
benin katılımıyla gerçekleştirildi.

 s.27



YARIM ASIRLIK HAC VE UMRE TECRÜBESİ

HAC
2019

İSLAM TOPLUMU 
MİLLÎ GÖRÜŞ

Hizmette öncü kuruluş

AVRUPA’NIN BİRÇOK ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR
TÜM AVRUPA’DAN 2, 3 VE 4 HAFTALIK KAFİLELER

  HAC DÖNÜŞÜ TÜRKİYE’DE KALMA İMKÂNI

  EMANET VE SAĞLIK HİZMETLERİ

  3 ÖĞÜN YEMEK HİZMETİ

  2 KİŞİLİK MÜSTAKİL ODA HİZMETLERİ

  ÖZEL İRŞAD FAALİYETLERİ (FETVA HİZMETLERİ)

  ALMANCA, ARAPÇA, FLAMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZCA

    KONUŞANLARA ÖZEL KAFİLE

Millî Görüş ile hac başkadır!

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

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

Colonia-Allee 3
D-51067 Köln

www.igmgreisen.com
               igmgreisen
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Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de, Peygamber Efen-
dimize, bir iş bittikten sonra hemen bir başka 
işe başlamasını emretmektedir. İlgili ayetler 
İnşirâh suresinin 5’inci ayetinden itibaren 
8’inci ayetleridir. Şöyle buyurulmaktadır: 
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık var-
dır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık 
vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. 
Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

Elbette ki Rabbimizin kendi elçisi olan Hz. 
Muhammed’e bu ayetlerle emrettiği şey ile bi-
zim bu ayetlerden almamız gereken ders, ge-
nel mana olarak aynı olsa da Peygambere olan 
emir daha özeldir. Lakin, bizler mu ayetlerden 
şu dersleri çıkarmalıyız: Allah rızasını kazan-
mak uğrunda yapılan çalışmaların başında 
zorluklar ve sıkıntılar olsa da nihayetinde ko-
laylıklar gelecektir. Bir hizmeti, bir görevi ifa 
ettiğimizde, hemen yeni bir hizmete ve yeni 
bir işe başlamamız gerekmektedir. Bu yolda 
yardımı sadece Rabbimizden umacağız, O’na 
yalvaracağız ve sadece O’na güveneceğiz. Do-
layısıyla bizim için, “Bir hizmet bitti, iş tamam 
oldu.” diye bir şey olmayacaktır. Rabbim bu 
gayreti gösteren tüm kardeşlerimizden razı 
olsun.

Eğitim Başkanlığımızı, çalıştaylar serisini 
sürdürdüğü ve “Çocukluktan Ergenliğe Din 
Eğitimi” konusunu ele aldıkları Temel Eğitim 
Çalıştayı dolayısıyla tebrik ederken, Gençlik ve 
Kadınlar Gençlik Teşkilatımızı da Abi - Kardeş, 
Abla - Kardeş programları dolayısıyla tebrik 
ediyorum. İnsanın kimlik ve karakterinin te-
mellerinin atıldığı ve yerleştiği bir dönem olan 
çocukluk döneminin önemi ve bu dönemin 
din eğitim meselelerinin ele alındığı bu çalış-
tay konusunda önemli bir boşluğu doldurdu.
Abi - Kardeş, Abla - Kardeş Haftası düzenle-
yen her iki gençlik teşkilatımız, bu hizmetleri 
ile dinimizin çok önem verdiği bir husus olan 
kardeşlik bağını ve dayanışmasını canlı tut-
maya devam ediyor. Zira bizler için kan bağı 
yoluyla olan kardeşlik ne kadar değerli ise 
aynı dine mensup olmanın verdiği kardeşlik 
bağı da o kadar değerlidir. Bu anlayışla genç 
abi ve ablalarımız kardeşlerine yol gösteriyor, 
gerektiğinde bir “öğretmen” olup derslerinde 
yardım edip yol gösteriyor, gerektiğinde bir ar-
kadaş olup derdini dinliyor dertlerine derman 
olmaya çalışıyor. Bu çalışma ile abi ve ablalar 
kendi tecrübelerini hemen kendilerinden son-
ra gelen nesle aktarıyorlar. Sabah namazların-
da camilerimiz dolduran gençlerimizi gördük-
çe bu çalışmaların ne kadar değerli olduğunu 
hep beraber görüyoruz. 
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Şoksuz kesim yasağına tepkiler büyüyor
Şoksuz kesim yasağı Müslümanların helal ve Musevilerin koşer kesim uygulamalarını engelleyerek din özgürlüğünü ihlal ediyor.

BELÇİKA

Belçika’nın hayvanların şoklanmadan 
kesilmesi yasağı, ülkenin Flaman Bölge-
sinde yürürlüğe girdi. Yasak Belçika Ana-
yasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. 

Yasağın, Müslümanların helal ve Muse-
vilerin koşer uygulamalarını engellemesi 
üzerine tepkiler de çoğaldı. 

Teknik yetersizlik nedeniyle henüz 

küçük baş hayvanların şoksuz kesme ya-
sağını sürdüren Flaman bölgesinde tek-
nik sorunun ortadan kalktığında büyük 
baş hayvanlar için de yasak uygulaması 
başlayacak. 

Şoklu kesim Müslümanlar için ‘’he-
lal’’, Museviler için ise ‘’koşer’’ olma-
yacağından dolayı her iki taraf yasağın 
uygulanmasından rahatsız oldu. Dinî 
özgürlüklerinin kısıtlandığını savunan 
Müslümanlar ve Yahudiler için bu yasa-
ğın yürürlüğe girmesi, tükettikleri helal 
veya koşer ürünlerin engellenmesi an-
lamına geliyor. Çoğunluğu aşırı sağcı ve 
hayvanseverlerden oluşan yasak taraftar-
ları hayvanların şoklanmadan kesilirken 
hayvanın acı çektiğini savunuyor.

Fransa, Almanya, Avusturya ve Hol-
landa gibi ülkeler şartlı olarak şoksuz 
kesime izin verirken, din özgürlüğünü de 
dikkate alıyorlar.

Belçika Anayasa Mahkemesi’nin onay-
ladığı bu yasak Müslümanları derinden 
üzdü. Helal kesim yasağına ilişkin bir 
açıklama yapan Belçika İslam Temsil Ku-

Moro Müslümanlarının özerklik zaferi
Yapılan referandumla Filipinler’in güneyinde yaşayan Müslümanlar yüzde 80’lik evet oyuyla özerklik hakkı elde etti.

FİLİPİNLER

Filipinler’de ülkenin güneyinde yaşa-
yan Moro Müslümanları özerkliklerini 
elde etti. 10 milyonun üzerinde bir nüfus 
ile ülkedeki en büyük ikinci dinî grup olma 
özelliğini taşıyan Moro Müslümanları çok 
uzun süreden beri bağımsızlık ya da özerk-
lik mücadelesi veriyordu.

Çeşitli Filipinler hükûmetleri ile uzun 
yıllar müzakerelerde bulunan Müslümanlar 
yapılan son referandum ile yüzde 80 ora-
nında özerkliğe evet dedi. Mindanao ada-
sı ile birlikte diğer çevre adalarda yaşayan 
ve kendilerine Moro Müslümanları diyen 
Filipinli Müslümanlar özerklik sonucunda 
kendi bölgelerini kendileri idare edecekler. 
Moro Müslümanları bu bölgeye Moro yur-
du anlamında Bongsamoro diyorlar. 

Neler değişecek?

Referandum sonrasında Moro Müs-
lümanlarının pek çok kazanımı olacak. 
Dinî özgürlüklerin kullanımında olduğu 
kadar iç idaresinde de artık bağımsız ola-
cak olan bölgede 30’un üzerinde kasaba, 
5 belediye ve 2 şehir bulunacak. Moro 
Müslümanlarının hukuki ve ekonomik 
anlamda da kazanımları olacak.

Moro Müslümanları bağımsızlıklarını 
yüzyıllar süren İspanyol ve Amerikan iş-
gal ve sömürüsüyle kaybetmişlerdi. Ame-
rika Birleşik Devletleri, bölgenin idare-
sini 1946 yılında Filipinler’e devretmişti. 
Moro Müslümanları 72 yıldır bağımsızlık 
ve özerklik mücadelesi veriyordu.

İslam din dersine ödenen ücret geri alınamıyor
Berlin Sosyal Mahkemesi, iş merkezlerinin (Jobcenter) okul dışında Arapça ve İslam din dersi öğrenim ücretlerini ailelere geri ödeme zorunluluğu 
olmadığı kararını verdi.

ALMANYA

Berlin Sosyal Mahkemesi, Ber-
lin-Kreuzberg’de yasayan bir ailenin, okul 
dışında alınan Arapça ve İslam din ders-
leri ücretlerinin karşılanması isteğinin 
kabul edilme mecburiyeti bulunmadığına 
karar verdi. Aralık ayında verilen karara 
göre, iş merkezlerinin okul dışında Arap-
ça ve İslam din dersi öğrenim ücretlerini 
ailelere geri ödeme zorunluluğu bulun-
muyor.

Kreuzberg’te yaşayan ilgili aile 2014 
yılından 2016 yılına kadar Arapça ve İs-
lam din derslerine katılan 5 çocuğunun 
kurs ücretini iş merkezinden geri iste-
miş, iş merkezi de bu talebi yerine getir-
memişti.

Berlin Sosyal Mahkemesi, Arapça ve 
İslam din derslerinin, yasaların destekle-
diği kültürel eğitime hizmet kapsamına 

girmediğini, ayrıca bu derslerin, çocuk 
ve gençlerin mevcut dernek ve toplum 
yapısına entegre etme amacına uygun ol-
madığını öne sürdü.

Aile, Arapça ve İslam din dersleri için 
10 avroluk kayıt ücretiyle birlikte, aylık 
10 ila 25 avro olmak üzere toplam 890 
avro civarında bir harcama gerçekleştir-
mişti. Aile, Berlin Friedrichshain-Kreuz-
berg’te bulunan iş merkezine kurs ücre-
tinin geri ödenmesi konusunda finansal 
destek için başvurmuş fakat iş merkezi 
başvuruyu reddetmişti. İş merkezi, Arap-
ça ve İslam din derslerine yapılacak olan 
desteğin din devlet ayrımı ilkesine aykı-
rı olduğunu ileri sürüştü. Berlin Sosyal 
Mahkemesi bu kararıyla, iş merkezinin 
iddiasını kabul etmiş oldu. Kararın tem-
yize gitme yolu ise açık bulunuyor.

rulu Başkanı Mehmet Üstün, Avrupa’da 
ülkeleri arasında İslam dinine olumlu 
yaklaşan ülkelerin başında gelen Belçi-
ka’da böyle bir yasağın yürürlüğe gir-
mesinin Müslümanları hayal kırıklığına 
uğrattığını söyledi. Üstün, konuşmasın-
da helal kesim yasağı sebebiyle özellikle 
kurban kesimi esnasında büyük sıkıntılar 
oluşacağı için, Müslümanların alternatif 
arayışına gireceklerini belirtti.

Yasağa tepkisiz kalmayan Avrupa Mu-
sevi Birliği Başkanı Haham Menachem 
Margolin de “The Jewish Chronicle’’de 
hükûmetin hayvan kesimine müdahil 
olmasını eleştirdi. Margolin, bu yasağın 
Musevilerin hayvan haklarının sorumsuz 
bir şekilde ihlal ettiğini, hükûmetin mü-
dahele etmesi gereken bir durum varmış 
gibi yansıtılmasının negatif etki oluştur-
duğunu vurguladı. Haham Shimon Las-
ker de, koşer ve helal kesimin hayvana en 
az acı veren yöntem olduğunun daha iyi 
anlatılması gerektiğini ve bıçakla kesilen 
hayvanın acı hissetmeyeceğinin daha iyi 
anlatılması gerektiğini dile getirdi. 
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Spor dünyasının ünlü efsanevi bok-
sörü ve ırkçılık karşıtı Muhammed 
Ali’nin adı, memleketi olan Kentucky 
Eyaletin’nin Louisville kenti havali-
manına verilecek. Muhammed Ali, 
74 yaşında iken 2016 yılında hayatını 
kaybetmişti.

Louisville Yerel Havalimanı Yönetim 
Kurulu, havalanının adını Muhammed 
Ali olarak değiştirme kararını ünlü 
boksörün doğum yıldönümünden bir 
gün önce kararlaştırıldı. Bugün eğer 
yaşasaydı 77 yaşına girecek olan Mu-
hammed Ali’nin eşi Lonnie Ali kara-
rı memnuniyetle karşıladı. Lonnie, 
“Muhammed Ali dünya vatandaşı 
olmasına rağmen, memleketini hiç 
unutmadı.” dedi. 

Macaristan- Sırbistan sınırında “te-
rör” suçlamasıyla 5 yıl hapis ceza-
sına çarptırılan Suriyeli Ahmed H. 
tazminat talep etti. Dört yıl önce po-
lisle düzensiz göçmenler arasında 
arbede yaşanmıştı.

İddialara göre, yaşanan arbedede 
Ahmed H. polisleri 2 saat içerisin-
de sınır açılmaması hâlinde kurulan 
kordonu yarmakla tehdit etti. 2016 
yılında gerçekleşen yine aynı du-
ruşmada sanığın taş ve benzer ci-
simlerle polislere saldırdığı ve yasa 
dışı Macaristan’a girdiği iddialarda 
yer aldı. Ahmed H. kendisi hakkında 
söylenilenleri reddetti. Sınıra gel-
diğini, ancak, arbedede yer alma-
dığını ve aile fertlerinin güvenliğini 
sağlamaya çalıştığını söyledi. Terö-
rist olmadığını ekleyen Ahmed H., 
kanunlara aksi bir harekette bulun-
madığını vurgulayarak, Macaristan 
Başbakanlık Ofisi’nden 24 bin avro-
luk tazminat talep etti. 

Maktab Tarighat Oveyssi Shahmagh-
soudi Sufi Okulu bir tasavvuf müzesi 
açacak. Bu sene Haziran ayında Chate-
au’da gerçekleştirilecek olan açılış için 
üç yıldan beri hazırlık yapılıyor. 

Louvre Müzesi ve Arap Dünyası Ens-
titüsü işbirliğinde kurulacak olan mü-
zede genel sanat eserleri ile birlikte 
tasavvufu tanıtan tarihî eserler yer ala-
cak. Tarihî eserlerin büyük kısmının el 

sanatlarından ve halılardan oluşturul-
ması planlanıyor. 

Akademisyenlerin de ilgisini çekme-
yi hedefleyen müze yaklaşık 5 milyon 

Euro’ya mal olacak. Avrupa’da sufiliğe 
karşı giderek artan bir ilgi bulunuyor. 
Bunun için tasavvuf müzesinin kalabalık 
bir kitlenin ilgisini çekmesi bekleniyor.

17 OCAK
Hollanda’nın Utrecht kentinde İslam 
düşmanı “PEGIDA” hareketi İslam’a 
hakaret içeren bir gösteride bulun-
du. İlgili hareket, Fas kökenli Müslü-
manların gittiği bir caminin önünde 
İslam karşıtı film izletti. PEGIDA’nın 
bu provokatif gösterisi olay çıkma 

ihtimaline karşı kurulan yüksek ba-
rikatların arkasında yapıldı. Caminin 
etrafında çok sayıda polis bulundu. 
Semt sakinleri ve polis arasında 
gösteri sonrasında arbedede yaşan-
dı. Yaşanan arbedede 2 kişi göz al-
tına alındı. 

Kültürel farklılıkları dikkate alan ilk bakımevi açıldı
Almanya’da ilk defa farklı din ve etnik kimliğe sahip olanlar için bir bakımevi Brandenburg eyaletinde açıldı. 

ALMANYA

Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu va-
tandaşlara yönelik ilk hospis (bakımevi)  yine 
Almanya’da özel hasta bakım hizmetleri ve-
ren bir işletmeye sahip olan işleten Nare Ye-
şilyurt şimdi de dinî ve kültürel farklılıkları 
dikkate alan ilk bakımevini açtı. Bakımevi 
Brandenburg Eyaletinin Mahlow beldesinde 
açıldı. “Hospiz İpek” adı verilen bakımevin-
de, farklı din, kültür ve etnik kökene sahip 
olan kimseler ücretsiz olarak kalacaklar.

Hospisin açılışına Mahlow Belediye Baş-
kanı Ortwin Baier, Brandenburg Eyaleti 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Andreas Buttner 
ve birçok davetli katıldı. Belediye Başkanı 
Baier selamlama konuşmasında insanların 
son günlerini yakınlarıyla birlikte profesyo-
nel bir destekle geçirebilmelerinin önemli 
olduğunu söylerken Nare Yeşilyurt’a böyle 
anlamlı bir kuruluşu beldelerine kazandır-
dığı için teşekkür etti.

Vefat eden annesinin adı hatırasını bakı-
mevinin adını “İpek” olarak koyan işletme-
nin sahibi Nare Yeşilyurt bakımevinin açılı-
şında duygulandı. Annesini daha 42 yaşında 
iken kaybettiğini söyleyen Nare Yeşilyurt, 
“Onu aninden ve kendisi ile konuşamadan 
kaybettik. Ben ve kardeşlerim annemizle 
vedalaşamadık.” dedi ve şöyle devam etti: 

“Buraya annemin ismini verdim. İstiyorum 
ki diğer insanlar böylesine huzurlu, rahat 
bir ortamda ebedi yolculuğa çıkarken sev-
dikleriyle vedalaşabilsin. ‘Hospiz İpek’ Al-
manya’da kültüre yönelik ilk hospisdir. Bu-
güne kadar Almanya’da Türkler için hospis 
açılmadı. Göç 60 yıl önce başladı ama bu 
süre zarfında Almanya Türklere yönelik bir 
hospis açmayı akıl edip düşünemedi. Ben 
diyorum ki zamanı geldi ve geçti. Bizler ar-
tık burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz. Ağır 
hastalarımıza yönelik bir hospis olması la-
zım. Ben ilk adımı attım. Umarım benim 
peşimden başkaları da aynı işi yapar. Türk-
ler Alman hospislerinde kendilerini huzurlu 
hissetmiyorlar. Buralarda kendilerine, kül-
türlerine yönelik hizmet verilemiyor.”

Bakımevi hakkında da bilgi veren Yeşil-
yurt bazı çalışanların Türkçe, Arapça, İn-
gilizce ve Fransızca konuşabildiğini ve bu 
şekilde hastaların şahsi ihtiyaçlarına cevap 
verilebileceklerini söyledi. Özellikle ortak 
kullanılan odalarda dinî semboller kul-
lanmadıklarını ifade eden Yeşilyurt, bunu 
hastaların hastaneye ayak bastıkları an 
kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak 
için bilinçli bir şekilde yaptıklarını söyledi. 
Hastalar ise kendi odalarında dinî sembol 

kullanabilecek. 
Açılışta bulunan Brandenburg Eyaleti 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Buttner de İpek 
Hospiz’in insani bir yardımlaşma örneği ve 
saygıyı hakeden bir çalışma olduğunu dile 
getirirken başta Nare Yeşilyurt olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Hospiz İpek” 
Almanya’nın dinî ve kültürel farklılıkla-

rı dikkate alan ilk bakımevi olma özelliğini 
taşıyan “Hospiz İpek” kâr amacı gütmeyen 

bir kuruluş olarak 2,5 Milyon Avro’ya inşa 
edildi. İlaç ve doktor masraflarının tama-
mı sağlık sigortaları tarafından karşılana-
cakken, hemşirelerin maaşlarında açıkta 
kalan 5%’lik bölüm ve geri kalan masraflar 
ise bağışlarla ödenecek. 15 bin metrekare-
lik bir alanda inşa edilen hospisin büyük 
bir bahçesi bulunuyor. Dileyen hastalar 
burada yürüyüşe de çıkma imkânına sa-
hip olacak. Tüm hastaların aynı zamanda 
kendi odası ve bu odaların hepsinde birer 
teras bulunuyor. 
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“Öğrenme yöntemleri çocuğun parmak izleri kadar 
bireysel ve özeldir.”
IGMG Eğitim Başkanlığı 19 Ocak’ta düzenlediği Temel Eğitim Çalıştayı’nda “Çocukluktan Ergenliğe Din Eğitimi” konusunu alanında uzman ve tecrübeli isim-
lerin katılımıyla ele aldı.  İlknur Küçük

EĞİTİM BAŞKANLIĞI 

IGMG Eğitim Başkanlığı tarafından 
Köln’de Stadthotel am Römerturm’da dü-
zenlenen Temel Eğitim Çalıştayı İslam din 
dersi öğretmenleri, IGMG eğitim kurum-
ları temsilcileri, eğitim merkezlerinde, ca-
milerde ve ana sınıflarında ders veren eği-
timcilerden oluşan 75 kişilik bir katılımla 
yapıldı. Çalıştayda din eğitimi 3-6, 7-12, 
13-18 olmak üzere üç ayrı yaş grubu çerçe-
vesinde ele alınarak her yaş grubu ile ilgili 
sunumlar yapıldı. 3-6 yaş grubu ile alakalı 
din eğitimi konusunu IGMG Eğitim Başka-
nı Dr. Abdulhalim İnam, 7-12 yaş grubunu 
Almanya Kuzey Ren-Vestfalya’da İslam din 
dersi öğretmeni olan Mustafa Tütüneken 
ele alırken ergenlik dönemindeki din eği-
timini Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Tavukçuoğlu işledi. 

“Amacımız kâmil insan 
yetiştirmektir.”

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan 
Habip Yazıcı Temel Eğitim Çalıştayı’nın 
Eğitim Başkanlığınca yapılan 5. Çalıştay 
olduğunu hatırlatarak, buralarda ortaya 
çıkacak raporların eğitim çalışmalarında 
rehberlik edeceğini ifade etti ve çalıştayla-
rın önemini vurguladı. 

Çalıştayın koordinatörlüğünü üstlenen 
IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan 
Başlık ise “Teşkilat olarak okullarımızın 
haricinde yapmakta olduğumuz eğitim 
çalışmaları yaygın eğitim çalışmalarıdır. 
Yaygın eğitim, geleneksel okul sisteminin 
dışında katılımcıların özgün ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak öğrenme hedefini azami 
seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir eğitim 
çeşididir. Bu bağlamda bizim eğitim ça-
lışmalarımız da İslam dininin öğretilmesi 
ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır.” dedi. 

İslam’a göre din eğitiminin temel ama-
cının insân-ı kâmil yetiştirmek olduğu-
nu belirten Başlık şöyle konuştu: “İnsân-ı 
kâmil, insanın ahsen-i takvim üzere yara-
tılmış olması, maddi ve manevi olarak en 
güzel kıvamda olması demektir. İnsân-ı 
kâmil tasavvufun önemli kavramlarından 
biridir. İdeal insan olarak tanımlanabilecek 
bu kavramı mutasavvıflar şöyle açıklamaya 
çalışır. ‘Ağaç meyve verir, verdiği meyve 
ile insana hizmet eder.’ Yaptığımız eğitim 
çocuklarımıza ve gençlerimize insân-ı kâ-
mil olabilme yolunda gelecekle ilgili hedef 
vermelidir. Aldığı bilgiler; ‘Bunlar benim 
olmazsa olmaz bilgilerim.’ diyerek sahiple-
nebileceği, ezberinde tutup, sorulduğunda 
cevap vereceği değil, değerleriyle birlik-

te hayatının her anını kapsayan, yaşadığı 
bilgiler olmalıdır. Öğrencilerimizi insân-ı 
kâmil olmaya götürecek bu bilgiler, ‘İnsan-
ların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ 
düsturunu anlamalarına ve uygulamaları-
na fırsat tanımalıdır.”

Peygamberimizin eğitim metotlarından 
örnekler veren Başlık “Peygamberimiz an-
lattıklarını kendisi uyguladı, yaşayarak öğ-
retti. Eğitim metotlarımızda Resûlullah’ın 
takipçisi olduğumuz takdirde başarının 
yolunu kendimize açmış olacağız demek-
tir.” şeklinde konuştu.

Başlık “Biraz sonra hocalarımızdan ça-
lıştayımızın tebliğlerini dinleyeceğiz. Son-
ra gruplara ayrılarak biz de bilgi ve tecrü-
belerimizi paylaşacağız. Son gündemde de 
grupların tamamında yapılan müzakerele-
rin özetlerini dinleyerek konuyu bütüncül 
olarak görecek, diğer gruplara da katkılar-
da bulunacağız. Amacımız bu çalıştaydan 
sonra yaptığımız çalışmaları bir kitapçık 
hâline getirerek, faydalanabilmeleri için 
eğitimcilerimize ulaştırmak ve böylece 
eğitimde anlayışımızı ortak bir nokta-
da toplayabilmektir. Bu ve bundan sonra 
farklı konularda yapılacak çalışmalarla bu 
amacımıza ulaşacağımızı ümit ediyorum.” 
dedikten sonra sunumlara geçildi.

3-6 yaş arası din eğitimi 

IGMG Eğitim Başkanı Dr. Abdulhalim 
İnam 3-6 yaş grubunun zihinsel, bilişsel, 
dilsel ve inançsal gelişimini ele aldı. Ço-
cukların öğrendiklerinin üçte ikisini bu 
dönemde öğrendiklerini ve dinî konula-
ra merakın en yoğun olduğu dönemin bu 
dönem olduğunu belirten İnam, “Çocuk-
luk yılları kişilik ve karakterin, tutum ve 
davranışların şekil aldığı dönemdir. 3 yaş 
itibarıyla çocuk artık tuvalet alışkanlığı 
kazanmış, biberondan kesilmiştir ve an-
nesinden bir süre uzak kalabilmektedir. 
Erken çocukluk döneminin iyi geçirilmesi 
çocuğun sonraki dönemlerde daha iyi bir 
kimlik kazanmasına fayda sağlar.” diye ko-
nuştu. 3 yaşın bu özellikleri nedeniyle “al-
tın çağ” olarak tabir edildiğini kaydeden 
İnam şöyle devam etti: “Piaget’e göre 2-4 
yaş arası kavram öncesi evredir. Piaget, 
4-7 yaş arası evreyi ‘Sevgi evresi’ olarak ta-
nımlar. Piaget, bu iki döneme işlem öncesi 
dönem demektedir. Kavram öncesi evrede 
çocuk eşyaya başka şeylerin simgesi olarak 
bakmaktadır. Çocuk bebeği ile canlı varlık-
mış gibi konuşmaktadır. Elindeki değneği 
at yerine koyabilmekte ve ona biniyormuş 
gibi davranışlar göstermektedir. Bu dönem 

Allah’a iman konusunda hazırlık dönemi 
olarak görülmelidir. Çocuk dinî faaliyetle-
re zorlanmadan bir nevi oyun anlayışı için-
de onlarla tanıştırılmalıdır. Bu dönemde 
basit bazı sözler çocuğa zorlamadan öğre-
tilmelidir.”

Üç yaş çocuklarının saldırgan dürtü-
lerine hâkim olabilmelerinin uygun bir 
şekilde sağlandığında çocukta inisiyatif 
kullanabilme yetisi ve tutku sahibi olma 
özelliğinin gelişeceğini söyleyen İnam, 
“Çocuğun saldırgan dürtüleri oyun, yarış-
ma, eşya kullanma gibi yapıcı bir yöne yön-
lendirilerek, başarılı ve sorunsuz bir çözüm 
sağlanabilir. Aşırı baskılanma çocuğun 
girişimciliğini ve hayal gücünü kısıtlaya-
caktır. Bu dönemde yasaklanmış dürtüle-
rin baskılanması ile suç ve kaygı duyguları 
oluşmaktadır. O yüzden baskılayıcı eğitim 
fayda sağlamaz.” şeklinde konuştu. 

Çocukların zihinsel gelişimi ile ilgili 
olarak İnam, “Her çocuğun değişim ve ge-
lişim hızı farklılık arz etmektedir. Çocuk 
ayrıntıları dikkate almadan genel olarak 
algılamakta ve ilişkisiz obje ve kavramları 
bütünleştirmektedir. Zihinsel kıyaslama 
yapamamaktadır. Miktar, ağırlık ve sayı 
korunumunu anlayamamaktadır. Sınıf-
lama ve gruplandırma yapamamaktadır. 
Birkaç dakika önce görmüş olduğu nesne-
lerin içinden dört yaşındaki bir çocuk üç, 
yedi yaşındaki ise yedi nesne hatırlayabil-
mektedir. Yedi yaşındaki çocuk nesneleri 
yiyecek, mobilya ve oyuncak şeklinde sı-
nıflayabilirken dört yaşındaki bunu yapa-
mamaktadır.” dedi.

Bilişsel gelişim ve dil gelişimine de de-
ğinen İnam şunları söyledi: “Kavrama sis-

teminde ortaya çıkan gelişmeler bilişsel 
gelişim dönemi olarak tanımlanmaktadır. 
Bilişsel gelişim algılama, bellek, muha-
keme, düşünme, kavrama süreçlerinden 
oluşmaktadır. Çocukların uygun zaman-
larda oyun oynayabilecekleri mekânla-
ra gönderilmeleri gerekmektedir. Çünkü 
oyun, çocuk için vazgeçilmez bir eğlence 
ve öğrenme alanıdır. Bilişsel gelişimin te-
melinde dil gelişimi değil, aksine dil ge-
lişimin temelinde bilişsel gelişme etkili 
olmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren ço-
cukta dine karşı ilgi ve istek vardır. Başlan-
gıçta dinî kavramların muhtevasını anlaya-
masa da onun dualara ve ibadetlere karşı 
ilgisi oldukça yüksektir. Evde büyüklerin 
namaz kıldığını gören çocuk, onlar gibi ya-
tıp kalkar, dudaklarını dua okuyormuş gibi 
kıpırdatır.”

Çocukların Allah tasavvuru ile ilgili ola-
rak “Bu dönemin çocukları araştırmaların 
sonuçlarına göre antropomorfist Allah an-
layışına sahiptir.” diyen İnam, soyut düşü-
nemedikleri için Allah’ı somut olarak hayal 
etmekte ve gördüğü somut varlıklarla kıyas 
ederek ifade etmektedir. Allah’ı ‘Büyük bir 
insan’, ‘Büyük bir dev’, ‘Gözleri çok büyük 
olan bir varlık’, ‘Elleri çok büyük olan bir 
yaratık’ vb. olarak tahayyül etmektedirler. 
Bu dönemde bir kısım hikâyeler ve somut 
örneklerden hareketle Allah inancının kav-
ratılması daha da kolay olacaktır.”

Çocukların ölümle ilgili algılarına da 
değinen İnam, uykunun ölümle ilişkilen-
dirilmemesi gerektiğini söyledi. “Büyükler 
tarafından ölümün uykuya benzetildiği 
durumlarda çocukların uyumaktan kork-
tukları tespit edilmiştir. Bundan dolayı 
ölümün uykuyla anlatılması en tehlikeli 
yollardandır.” diyen İnam, 3-6 yaş dönemi-
nin temel dönem olduğunu ve eğitimciler 
tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vur-
guladı. “Bütün bu tespitlere rağmen bir ço-
cuğun öğrenme yöntemleri onun parmak 
izleri kadar bireysel ve özeldir.” diyen İnam 
sözlerini “Çocuk küçüktür ama meselesi 
büyüktür.” diyerek sonlandırdı.

Çağın ihtiyaçlarına cevap 

Köln Konsolosluğu Eğitim Ataşesi Mus-
tafa Gencer, Sarrazin’in yeni kitabına atıf-
ta bulundu. Sarrazin’in ve o mantıktaki 
insanların Müslümanları eleştirse bunun 
kabul edilebileceğini ancak onların dini, 
İslam’ı eleştirdiğini bunun ise kabul edi-
lemez olduğunu söyledi. Gencer “Sarrazin 
İslam iyi olsa Müslümanların bugün bu du-
rumda olmayacağını söylüyor. Hâlbuki bin 

 “
Her çocuğun 
değişim ve gelişim 
hızı farklılık arz 
etmektedir. Çocuk 
ayrıntıları dikkate 
almadan genel 
olarak algılamakta 
ve ilişkisiz obje 
ve kavramları 
bütünleştirmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu Mustafa Tütüneken Dr. Abdulhalim İnam
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yıl geriye baksa bunun tam tersi olduğunu 
görecek. Ama onların derdi Almanya’daki 
Müslümanların görünür olması ile ilgili. 
Konuyu ve sorunları İslam’a mal etmesi 
sıkıntılı.” dedi. “Daha önce de çalıştaylar 
yaptınız. Sosyal medya çalıştayı, mahre-
miyet eğitimi çalıştayı yaptınız, bunlar 
çok önemli. Din eğitimi de çok önemli bir 
alan. Bir kişi kendi çocuğuna din eğitimi 
veremiyor, bu noktada bunun nasıl olması 
gerektiğini ele aldığı için İslam Toplumu 
Millî Görüş teşkilatlarına teşekkür ediyo-
rum.” diyen Gencer çağın ihtiyaçlarına uy-
gun çalıştaylar yaptığı için IGMG’yi tebrik 
etti. 

“Anlattıklarımız beklediğimiz 
şekilde anlaşılmayabilir.”

“7-12 Yaş Grubu Din Eğitimi” konusu-
nu ele alan Mustafa Tütüneken söz konusu 
grupla olan tecrübelerinden hareketle bir 
sunum yaptı. 2’nci ve 4’üncü sınıflarda Hz. 
Âdem kıssasını anlattığında çocukların 
farklı sorular sorduğunu örnek vererek an-
latan Tütüneken, “Buradan anlaşılıyor ki 
dördüncü sınıftaki öğrenci artık anlatılan-
lara temkinli yaklaşıyor ve ikinci sınıftaki 
gibi sansürsüz, süzgeçsiz her şeyi anlatıldı-
ğı gibi anlayıp kabul etmiyor.” 

Melek ve Allah’a itiraz eden şeytan anla-
tımının çocuğun kafasında “Demek ki kötü 
olan şeytan güçlü iken iyi olan melekler za-
yıf.” gibi bir algı oluşturabileceğini anlatan 
Tütüneken, “İçerikleri fenomenler çerçe-
vesinde anlaşılır olarak işlerken bunların 
çocuklardaki çağrışımlarını kesin olarak 
kontrol etmek mümkün değil. Bu nedenle 
Allah’ı, melekleri ve peygamberleri sevdir-
me niyetiyle yapılmış bir çalışma tersi bir 
sonucu verebilir.” dedi.

Dilsel anlamdaki sıkıntının biraz çift 
dillilik kaynaklı olduğunu belirten Tütü-
neken “Öğrenciler aynı şeyi iki farklı dilde 
öğreniyorsa ve bunu da ezberliyorsa -örne-
ğin İslam’ın beş şartı- bunu ikinci bir dilde 
genellikle yeni bir şey öğreniyormuş gibi 

algılıyor ve birinci dilinde öğrendiği içeri-
ği ikinci dile transferinde güçlük çekebili-
yor. Bu zorluğu artıran bir sebep de ikinci 
dildeki ifade biçimleri ve kelime tercüme 
karşılıklarının standardının bulunmama-
sı.” şeklinde konuştu. Tütüneken önerile-
rini şöyle sıraladı: Fiilî rehberlik yapılmalı, 
zihinsel gelişmişlik doğru tespit edilmeli, 
dini sevdirmek asli görevimiz olmalı; ahi-
ret, ölüm ve melekut âlemi konuları erte-
lenmemeli.

13-18 yaş grubu 

“Ergenlik Dönemi Din Eğitimi” konulu 
sunumu yapan Prof. Dr. Mustafa Tavuk-
çuoğlu gençlik dönemindeki problemlerin 
endişe edilmesi gereken bir durum değil, 
“Esasen onların yönlendirilmesi gereken 
bir vazife olmalı.” şeklinde düşünülme-
sinin daha isabetli olan bir yaklaşım tar-
zı olduğunu söyledi. Genel eğitimle din 
eğitiminin ayrılamayacağını belirten Ta-
vukçuoğlu “İnsan yaratılışı gereği bir dine 
eğilimli olarak doğar. İbn Hanbel’in Müs-
ned’inde de bu şekilde geçer. Bu nedenle 
genel eğitimin içerisinde din eğitimi veril-
melidir.” dedi.

Tavukçuoğlu şöyle devam etti: “Soyut 
dünya gençlerin en çok anlamaya çalış-
tıkları alandır. Aklı kullanmak bir maha-
rettir. Dolayısıyla gençleri aklını kullanı-
yorlar diye tenkit etmemeliyiz. Aklını fark 
edip bilginin ve gücün ortaya çıkması bu 
dönem ergenlerini bencilleştirir, onları 
ele avuca sığmaz hâle getirir. Büyükler bu 
durumu yaramazlık, haylazlık, delikanlı-
lık çağı olarak belirtirler. Kaba, sert, sulu 
şaka ve hareket yapmaktan hoşlanırlar. Ya 
da çeşitli sebeplerden ötürü içe kapanırlar 
ki böyle tipleri sosyalleştirmeliyiz. Genç-
ler ayrıntıları önemserler. Çünkü her bir 
ayrıntı ergenleri nitelikli olmaya ve kalite 
kavramına götürür. Kalite kavramı din eği-
timinde ortak kültür hâline getirilmelidir. 
Bu çağ gençlerinden hiçbir zaman yetişkin 
davranışı beklenmemelidir. Çünkü onlar 

isteseler de bir yetişkin gibi davranamaz-
lar, buna güçleri yetmez. Yetmeyen güç 
irade gücüdür. Yetişkinler kızmak bağır-
mak gibi bir tutumda davranmamalıdır. 
Bu dönem gençleri içlerinden dışa vuran 
fizik güçlerini denemek için karşı konul-
maz bir istek duyarlar. Ölçüsüz hareket 
yapmalarının sebebi bu gücü henüz tanı-
mamaları ve kontrol edememeleridir. Yani 
irade eğitimine ihtiyaçları bulunmaktadır. 
İlk gençlik çağı gençlerinin nasihat din-
lemesi, söz dinlemesi onlara zor gelir. Bu 
yüzden davranışlarında yetişkinlere karşı 
baş kaldırma, söz dinlememe, onlarla boy 
ölçüşme var gibidir. Her şeyi kaba kuvvetle 
dıştan çözümlemeye eğilimlidirler. Soyut 
düşünme döneminde olduklarından dolayı 
genel ve özel kıyas yapma eğilimi sergiler-
ler. Engel tanımak istemezler ve bu engel-
leri illegal yollardan aşmayı denerler, bun-
dan zevk alırlar. Bundan dolayı akan suyu 
engellemeye çalışmaktansa, yani gençleri 
kendi başlarına bırakmaktansa onlara yön 
verelim. Yani gençliğin heyecanının, ener-
jisinin önüne set vurmaktansa yön vermek 
gerekir. Hatta onları yarı şaka yarı ciddi 
eğitim tarzlarıyla eğitmek gerekir.”

“İman öğretilebilir mi?” sorusunu yö-
nelten Tavukçuoğlu, imanın teorik olarak 
değil, yaparak ve yaşayarak öğretilebile-
ceğini söyledi. Tavukçuoğlu ekledi: “Dinî 
ve ahlaki gelişim 3 safhada belirginleşir. 
İlk dönem dinî şuurun uyanıdığı, ikinci 
dönem dinî bunalım, şüphe ve inançların 
yeniden formüle edildiği, üçüncü safha ise 
dinî tutumların belirginleştiği din hakkın-
da yargılara varıldığı dönemdir.” 

Sunumlardan sonra gruplara ayrılarak, 
“Eğitimci yaklaşım modelleri nasıl olmalı?”, 
“Bir sınıf dizaynı nasıl olmalı?”, “Çocuklara 
ana dillerinin kazandırılması/geliştirilmesi, 
ergenlik problemlerinin derslere yansıma-
ması için ne gibi tedbirler alınmalı?” konu-
ları ele alındı. Müşterek kısımda bir araya 
gelen katılımcılar gruplarda müzakere edi-
len konuların sunumlarını dinlediler. 3-6 
yaş grubunda çocukların kendilerini gü-

ven ve huzurda hissedecekleri bir ortamda 
oyun ağırlıklı eğitim verilmesi görüşü öne 
çıktı. 7-12 yaş grubunda ise ezber için en 
uygun yaş dönemi olduğundan müzikal /
ilahi tarzı ezberler yaptırılmasının faydalı 
olacağı konuşuldu. Bu yaş grubundaki bil-
gilerin mermere yazılmış yazı gibi olduğu, 
ödülle din eğitimi verilmesi gerektiği ve 
sabrın da bu dönemde alıştırarak öğretil-
mesi gerektiği söylendi. 12-18 yaş arası din 
eğitiminde ise gencin/çocuğun kalbini ka-
zanmadan beyninin kazanılamayacağını 
söylendi. Gençlerin enerjilerini boşaltacak 
ortamlar oluşturulması, varsa özel sorunla-
rının tespit edilerek yardımcı olunması ge-
rektiği ifade edildi. Gençler gruplaştığı için 
onlara grup olarak ulaşılması gerektiği vur-
gulandı. Bu gruptaki çocuklardan eğitimci-
lerin de çok şey öğrenebileceği ifade edildi. 
Gençler daha çok sorguladığı için eğitim-
cilerin kendilerini gençlerin sorularına ha-
zırlamasının önemli olduğu kaydedildi.

Genel Başkan Kemal Ergün ise eğitimin 
beşikten mezara kadar devam ettiğini söyle-
di. Her yaşın, her dönemin kendisine ait bilgi 
birikimi, eğitimi olduğunu belirten Ergün IG-
MG’nin eğitim anlayışının kuru salt bilgiden 
ibaret olmadığını, çocuklara aynı zamanda 
şuur ve aidiyet kazandırmak olduğunu söyle-
di. Ergün şöyle konuştu: “Çocuk Kulübü, haf-
ta içi ve hafta sonu kursları, eğitim kurum-
larımızdaki gayretlerinizden dolayı teşekkür 
ediyorum. Eğitim kurumlarımızın sayısı art-
tı, bu sizin sayenizde oldu. Bu çalışmalar ar-
tacak, Amerika’dan Avustralya’ya Japonya’ya 
kadar bu çalışmalarımızı getireceğiz. Binlerce 
gencimize bu aidiyetimizi veriyoruz. Her yıl 
yaklaşık 5 bin gencimiz gençliğe aktarılıyor. 
Bizim bu gençlere kimlik vermemiz lazım. 
Din eğitimi sadece kuru salt bir ezber değil-
dir. Bizim inancımız camiye mahsus değildir, 
sadece namazdan, oruçtan ibaret değildir. 
Din hayatımızın bütün alanında hâkim olan 
bir dindir. Mesela yaşlı bir kadına yardım et-
mek gerekiyorsa bunu dinimizin güzel ahlak 
anlayışı gereği yapmalıyız. Eğitim de bu bi-
linçle yapılmalıdır.”

www.selamfood.eu

Helal Kesim 
Sağlıklı Besin 
Herkes Yesin
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“Almanya’da İmam Eğitimi”
Perspektif Konuşmaları’nın dördüncü programında “Dinî Cemaatlerin Perspektifinden Almanya’da İmam Eğitimi” konusu üç büyük İslami cemaatin temsil-
cileri olan Burhan Kesici, Zekeriya Altuğ ve Nurhan Soykan katılımıyla ele alındı. 

PERSPEKTİF 

Alman İslam Konferansı ile tekrar günde-
me gelen imamların eğitimi konusu Alman-
ya’da İslami cemaatlerin kendi iç meselesi. Al-
manya’da mevcut kamusal tartışmada imam 
eğitimi “yeni” bir konuymuş gibi ele alınsa da 
Müslüman cemaatlerin imamların eğitimi ve 
istihdamı konusunda senelerdir kendilerine 
has farklı modelleri ve uygulamaları bulunu-
yor. 18 Ocak’ta gerçekleşen Perspektif Konuş-
maları’nın dördüncü programına “Dinî Ce-
maatlerin Perspektifinden Almanya’da İmam 
Eğitimi“ meselesini konuşmak ve tartışmak 
üzere ülkedeki üç büyük İslami cemaatin 
temsilcileri katıldı. Almanya İslam Konse-
yi’ni temsilen konsey başkanı Burhan Kesici, 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni temsilen 
Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ ve Müs-
lüman Merkez Konseyi’ni temsilen konseyin 
başkan yardımcısı Nurhan Soykan konuşma-
da misafir olarak yer aldılar. Programda ideal 
imam modelinden imamların temel görev 
alanlarına, imam eğitiminden imamların fi-
nansmanına, kullanılacak dil sorunundan 
imamların eğitimi ve finansmanı konuların-
da devletin ve dinî cemaatlerin istekleri ve 
çekinceleri gibi birçok konuya değinildi.

İmamların görev alanları ve te-
mel görevleri

Almanya’da imamların görev alanının ve 
kendilerinde bulunması gereken kabiliyetle-
rin diğer Müslüman ülkelerdeki imamlar ile 
karşılaştırıldığında farklılık gösterdiğini söy-
leyen Altuğ, Almanya’ya Türkiye’den gelen 
imamların görev alanları ile ilgili yaşadıkları 
çeşitliliğin onların mesleki doyumuna katkı 
sağladığını söyledi. Almanya’da bir imamın 
görevinin sadece beş vakit namaz kıldırmak 
olmadığını, aynı zamanda dinî eğitim ve dinî 
alandaki bütün ihtiyaçların giderilmesini ve 
bu alandaki sorunların çözülmesini de içerdi-
ğinden bahseden Altuğ, dolayısıyla yapılan işi 
“imamlık” değil “din hizmet görevlisi” olarak 
gördüklerini de belirtti. 

Buna karşılık Kesici, imamların görev 
alanları ile ilgili caminin büyüklüğüne ve ko-
numuna göre değişen farklı türden beklenti-
ler olduğundan bahsetti. “Cemaatlerin dinî 
alanda olduğu gibi sosyal alanlarda da aktif 
olan imam beklentileri var. Bunların dışında 
devletin de imamlardan entegrasyona destek 
gibi farklı beklentileri mevcut.” diyen Kesici, 
cemiyetten cemiyete, camilerin bulunduğu 
konumdan konuma değişen aşırı donanımlı 
bir imam beklentisinin bazı sıkıntılara da ne-
den olduğunu söyledi. Bu problemi çözmek 
adına harekete geçtiklerinden bahseden Ke-
sici, “Biz imamların görev alanları ile ilgili bir 
çizelge çıkardık. Bunu zaman içinde tatbike 
sokmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bir imamın kalitesini cemaatinin ihtiyaç-
larını görmesine ve o ihtiyaçları gidermesine 

bağlayan Soykan, imamın niteliğinin camiye 
bağladığı cemaatle, yaptığı faaliyetlerle arta-
cağını söyledi. Soykan, imamların yalnızca 
Müslümanlara değil gayrimüslimlere karşı da 
sorumluluklarının olduğunu söyledi: “Onla-
ra karşı da sorumluluğumuz var. Gayrimüs-
limleri göz ardı etmemeliyiz. Sadece Türk ya 
da Müslüman topluluğuna bir cevap vererek 
değil, içinde bulunduğumuz topluma da bü-
tünüyle sahip çıkabilmemiz lazım ve bu gele-
neksel anlamda imamlığı aşıyor. Fakat imam-
larımız bunun farkında ve bu sorumluluğu 
yerine getirmeye çalışıyorlar.”

İmamların eğitimi
2006 yılından bu yana imam eğitimi 

için Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 
adı altında başlattıkları projeden bahseden 
Altuğ, kaliteli eğitim neredeyse insanların 
oraya gitmesinin çok doğal olduğundan 
bahsetti. Almanya’da imam eğitimine karşı 
olmadıklarının altını çizen Altuğ, özellikle 
bu program çerçevesinde iyi derecede Al-
manca bilen, dinini, dinin dilini, geleneğini 
de çok iyi bilen bir nesil yetiştiğinden bah-
setti. “Bu nesillerle birlikte biz ileriye yöne-
lik burada Almanya’da da imam eğitimini 
düşünüp geliştirebiliriz. Bu temel üzerine 
başka şeyler de inşa ederiz.” dedi. 

İmam eğitimi kapsamında pratik ağırlık-
lı yürütülen İslami ilimler kursları ve imam 
hatip liselerinin varlığından söz eden Kesici, 
bu kurumların tecrübelerinden yola çıkarak 
yeni modellerin de gerçekleştirileceğinden 
bahsetti. Siyasetin ve kısmen Müslüman-
ların da imam eğitiminin yurt dışında değil 
Almanya’da yapılmasını talep ettiğinden bah-
seden Kesici, imam eğitiminde kalite nere-
deyse oraya gidilmesi gerektiğini savundu. 
Eğitimin içeriğinin dünyanın hiçbir yerinde 
değişmeyeceğinden bahseden Kesici, Avru-
pa’da olacak olan imam eğitiminde sadece 
bazı ekstraların olması gerektiğini vurguladı. 
“Türkiye’ye kıyasla Almanya’daki bir imam-
dan beklenen sadece namaz kıldırması değil. 
Beklentiler farklı. İmamın burada farklı bir 
fonksiyonu var. Güncel tartışmalarda, enteg-
rasyon konularında imamın yol gösterici ko-
numu olsun isteniyor. Eğitim de bu ihtiyaçla-
ra göre şekillenecektir.” 

Merkez Konseyi’nde diğer dinî cemaat-
lerdeki gibi yerleşmiş bir imam eğitimi olma-
dığından söz eden Soykan, genellikle cami-
lerinin mevcut durumda imamlarını köken 
ülkelerden getirdiklerinden ya da camilerde 
yetişmiş olanların gönüllü olarak imamlık 
görevini yerine getirdiklerinden bahset-
ti. Almanya’da İslam kültürünün gelişmesi 
açısından da imam eğitiminin Almanya’da 
yapılması gerektiğinden bahsetti. Soykan 
“Yine de bunun zorlayıcı olmaması gerektiği 
kanaatindeyim. Cemaatlerin köken ülkeler-

le köprüyü yıkmaması önemli. Ülkelerle sıkı 
çalışma ve dayanışma içinde olmamız lazım. 
Yurt dışından imamların getirilmemesi gibi 
kati yasaklara karşıyım. Tüm Müslümanların 
bilgilerinden yararlanmalıyız.” diye konuştu.

Teolojik dil ve kavramlar sorunu
İmam eğitimi meselesinde en önemli 

problemlerden biri dil ve kavramlar problemi. 
Belirli bir dinin taşıyıcısı olmuş olan Türkçe 
ve Arapça gibi diller, kavramsal açıdan da dini 
muhataba anlatmada olgunluk seviyesine 
ulaşmış durumda. Bununla birlikte Alman-
ya’da imam eğitimi demek Almanca imam 
eğitimi demek. Konuyla ilgili olarak Kesici, 
dil problemine şöyle değindi: “Sosyolojik açı-
dan bir toplum göç ediyor, başka ülkeye geli-
yor ve artık bu ülkenin bir parçası oluyor, ama 
kültür ve lisan açısından farklılıklar var. Karşı 
taraf kendi standartlarını farklı dine mensup 
olan insanlara da uygulamaya çalışıyor. ‘Al-
manca konuşun, Almanca din eğitimi verin.’ 
gibi. Burada öngörülemeyen şey Almanca bir 
İslam kültürünün olmaması. Kur’ân-ı Kerîm 
çevirileri eksik, dinî kitaplar ve araştırmalar 
neredeyse yok, kavramlar üzerine tartışma-
lar hiç yok. Bu kültür gelişmediğinden dola-
yı dinî eğitimde Almanca ile anlaşamıyoruz. 
Öğrenciye ‘das Gebet’ dediğimizde namazı 
anlamıyor, bu kelimenin karşılığı öğrencide 
doğru değil. Burada bir lisanın gelişmesi ve 
tecrübe edilmesi gerekiyor. 15 sene içerisinde 
okullarda din eğitimi kapsamında bu alanda 
çok tecrübe kazandık ve boşluğu fark ettik. 
Biz okullarda sadece çocukları eğitiyoruz, ca-
mide bir imamın Almanca hutbe verebilmesi 
için belki 15 seneden uzun zamana ihtiyacı 
olacak. Bunun başlangıcını yapmamız gerek. 
Ama şunu da söylemeliyiz ki, bu zamanla 
oluşması gereken bir şey, bir süreç.”

Bu alanda hiç Almanca çalışma olmama-
sına itiraz eden Soykan zamanında Kur’an 
meal ve tefsir çalışmalarının olduğundan 
bahsetti. “Bu çalışmalar yapılmış. Yani hiç 
temelimiz yok diyemeyiz. Kavramlar tartış-
masını gözümüzde fazla büyütmememiz ge-
rek. Sıfırdan başlamayacağız. Bu sebeple bu 
çalışmalara ne kadar erken başlayabilirsek o 
kadar başarılı olabiliriz.” diyen Soykan, her 
Müslüman etnik grubun kendi dillerinde eği-
tim yapmaya devam etmesi durumunda tek 
tip kalacaklarına ve üçüncü ve dördüncü ne-
sillere bu bağlamda cevap veremeyeceklerine 
de vurgu yaptı.

İmamların finansmanı meselesi
Almanya anayasasına göre devletin dinî 

personele maaş ödemesi kanunen mümkün 
değil. Almanya’da imamlar genelde cemaatler 
ya da köken ülkeler tarafından finanse edi-
liyor. Alman devletinin finansmana yönelik 
farklı alternatiflerde bulunması durumun-

da Soykan, dinî cemaatlerin bağımsızlığını 
koruması gerektiğinden yana: “Devlet tara-
fından finansal kaynak sağlanması imkân-
sız olduğu gibi, desteklenmemesi gereken 
de bir şey. Başka türlü çözümler bulunabilir 
mi? İslam din dersine giren öğretmenlerin 
yarı zamanlı imamlık yapması gibi bir öneri 
mevcuttu. Fakat hâlihazırda 8 saat çalışan 
bir imamın bu mesleğinin yanı sıra imamlık 
yapması pek sağlıklı gözükmüyor. Biz de bu 
konuda kesin bir çözüme ulaşabilmiş değiliz.”

Kesici ise finansman meselesini prob-
lem olarak görmüyor, cemaate izah edildiği 
durumda cemaatin imamın maaşını karşı-
layacak durumda olduğunu söylüyor: “Fi-
nansman açıdan camilerimizin bu bağlamda 
bir problemi olmadığını söyleyebiliriz. Çoğu 
camimiz şehirlerde ya da merkezlerde. Bu 
camiler kendi giderlerini karşılayacak du-
rumda. Camilerimizde imamların maaşları 
ödenemeyecek olursa yardımlaşma temelin-
de farklı yöntemlerle bu problemlerin çözü-
lebileceğini düşünüyorum.”

Altuğ ise aktüel tartışmaların tüm ağırlı-
ğı altında DİTİB’in kaldığından ve DİTİB’in 
mevcut sistemine ideolojik bir bakış açısıyla 
bakıldığından söz etti. Hâlihazırda Alman-
ya’daki 900’den fazla caminin din görevlileri 
maaşının Türk devleti tarafından karşılandı-
ğını, burada bir değişim olacaksa da bunun 
bugünden yarına olamayacağını ifade etti. 

Alman devletinin imamlara yönelik ilgisi 
ve cemaatler Alman İslam Konferansı’nda il-
ginin imamlara ve onların finansmanına yö-
nelmiş olmasına anlam veremeyen Soykan, şu 
ifadelerde bulundu: “Çok büyük istekler var 
devlet tarafından ama neredeyse hiçbir çözüm 
önerisi yok. Maalesef bizimle de konuşulmadı. 
İçişleri Bakanlığı’nın 24 imam eğitelim gibi bir 
düşüncesi var, ama belki kendileri bile bilmi-
yordur ne şekilde olacağını.”

Devletin ilgisini siyasetin olaya müdaha-
lesi olarak nitelendiren Altuğ ise konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “Şu an Almanya’da yürü-
yen tartışma dış talep ile meydana gelmiş bir 
tartışma. Görünen o ki, yeni nesillerle birlik-
te ihtiyaçların değiştiği, Almanca bilmeyen, 
buradaki toplumun sosyalizasyonunu, kül-
türünü yeterince bilmeyen din görevlisi ya 
da imamın buradaki cemaate, topluma yete-
rince faydalı olamayacağı algısı mevcut. Bu 
makul bir gerekçe. Bunun yanı sıra, köken ül-
kelerden gelmiş yahut gelmekte olan imam-
ların buradaki uyuma zararlı olduğu düşün-
cesi problemli. Bu şu demek: Geldiğin ülke 
ile bağların uyuma engel. İmamlar böylelikle 
problem olarak görülmeye başlanıyor. 10-15 
sene evvel aynı tartışmalar Türkçe öğretmen-
leri için de yapılmıştı. Türkiye’den gelen öğ-
retmenlerin sayısının azalması ile birlikte bu 
konu gündemden düştü. Şu an entegrasyon 
kavramı altında din görevlileri hedefte.” 
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“Bu toplumda Müslüman rol modeller oluşturmalıyız.”
IGMG Bölge Başkanları Toplantısı, 31 Bölge Başkanının katılımı ile Genel Merkez salonunda gerçekleştirildi.

TEŞKİLATLANMA BAŞKANLIĞI

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) 
2019 yılının ilk Bölge Başkanları Toplantı-
sı’nı yaptı. Toplantıya 31 Bölge Başkanı ka-
tıldı. Yoklamayı müteakiben Genel Başkan 
Kemal Ergün yeni çalışma dönemindeki 
öncelikleri ve Avrupa’da Müslümanları il-
gilendiren çeşitli konulara dair görüşlerini 
dile getirdi.

Teşkilatlanma ve Teftiş Başkanlığının 
yaptığı birim bilgilendirmesinden sonra 
da diğer her bir birim kendi bilgilendir-
mesini yaptı. Toplantı sonrasında Bölge 
Başkanları sırayla söz alarak, dilek ve te-
mennilerini dile getirdiler. Toplantı açılış-
ta olduğu gibi kapanışda da Kur’an okun-
ması ile sona erdi.

Özel oturum
Bölge Başkanları Toplantısı’nın müza-

kere bölümünde ise Avrupa’da IGMG’ye 
bağlı olarak hizmet veren camilerde görev 
yapan imamlar ve imamlık üzerine yapı-
lan tartışmalar ele alındı. Bunun için İrşad 
Başkanlığı, mevcut imamların, eğitim se-
viyeleri, yaşları ve ne kadar süre ile IGMG 
camilerinde hizmet yaptıklarına dair ge-
niş bir sunum taptı. Bu sunum ile mevcut 
imamların durumları incelenmiş oldu.

İrşad Başkanlığının sunumundan sonra 
Genel Sekreterlik de, Avrupa’da gündemde 
bulunan imamlar, imamların eğitimi ve fi-
nansman kaynaklarına dair tartışmaların 
ana noktalarını anlatan bir sunum yaptı. 
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş, 
tartışmaların hangi alanlarda olduğunu, 

liyorum. O yüzden bu gençlere mane-
vi rehberliği de bizim yapmamız lazım. 
Teşkilatımızın yayınları bu noktada çok 
önemlidir. Ev sohbetlerimiz, önemlidir. 
Gençlerimizin, teşkilatımızın yayınlarını 
da okumalarının temin edilmesi lazım. 
Küçük görülse de mutlaka gençlerimizin, 
farklı meşreplerden, farklı bir şekilde et-
kilendiklerini görüyoruz. Onun için bu 
gençlerin kaymalarını engellemek için 
manevi rehberliğe, teşkilatımızın yayınla-
rına ihtiyaçları vardır.”

Üniversiteli öğrenciler için açılan İrfan 
Evleri’nin üzerinde daha fazla durulmasını 
isteyen Ergün bu konuda da şunları söyle-
di: “Üniversitelilerin olduğu yerde kız ve 
erkek irfan evlerini mutlaka açmalıyız. 
Zarar dahi edilse, bu evleri devam ettir-
mek boynumuzun borcu olmalı. Ancak biz 
ileride İrfan Evlerini değil İrfan Yurtlarını 
yaygın hâle getirmeliyiz. 25, 50, 100 kişilik 
İrfan Yurtları kurarak gençlerin hizmetine 
sunmalıyız.”

Gençlik Teşkilatı’nın ve Kadınlar Genç-
lik Teşkilatı’nın Yıldız ve Hilal Hitabet 
yarışmaları bulunduğunu da hatırlatan 
Genel Başkan Ergün, bu yarışmaların, bu 
toplumda rol modeller oluşturmaya yöne-
lik olduğunu, belki de bu gençler vesilesi 
ile, toplumların harekete geçerek, insanla-
rın şuurlanmasına vesile olunacağını söy-
ledi. Ergün: “Dolayısıyla bu örnekler An-
kara, Karaçi, Riyad’da değil, Köln, Berlin, 
Paris, Brüksel ve Amsterdam’da rol model 
olacaklar. Bu yapılan hitabet yarışmalarıy-

mevcut yasaların neyi öngördüğünü, Av-
rupa’da imam eğitiminin nasıl gerçekleş-
tiğini anlattı. Gümüş, her yerde farklı bir 
imam eğitimi teşebbüsü bulunduğunu, 
buna karşı tüm İslami cemaatlerin ceva-
bının ne olması gerektiğinin de tespitinin 
yapılmasını istedi.

Bölge başkanları da, mevcut imamların 
konumlarının yanı sıra, istihdam finans-
manı ve yeni imamların yetiştirilmelerine 
dair önerilerini sundu.

Bölge Başkanları Toplantısı’nda de-
ğerlendirme yapan Genel Başkan Kemal 
Ergün camilerimizde görev yapacak olan 
imamların yetiştirilmesi için özel bir gay-
retin içinde olduklarını, ancak bu alanda 
daha çok emek sarf edilmesi gerektiğini 
söylediği konuşmasında, teşkilatımızın ol-
mazsa olmaz hedeflerinden birinin gençli-
ğe ulaşmak olduğunu söyledi.

“Gençler manevi anlamda susamıştır. 
Özellikle kültür emperyalizmin zirve yap-
tığı bu ortamda kendisinin manevi ruhu 
alabilmesi, gıdalanması için sabah nama-
zında karda kışta camiye gelmektedir.” 
diyen Ergün şöyle devam etti: “Sadece bir 
duyuru ile gelen gençler olduğu kadar, 
sabah namazında teşkilatımızı ilk olarak 
tanıyan gençler de vardır. Bunun için, 
gençlerin, özellikle yatılı eğitim kampları, 
sabah namazı programları mutlaka bizim 
nezaretimizde olmalı ve bu genç kardeşle-
rimiz teşvik edilmelidir. 

Gençlerin eğitimi için, bütçenizden 
kısma değil genişletme yaptığınızı bi-

la, bu gençlerimizin toplumla buluşması 
hedeflenmektedir. Bu kardeşlerimizin teş-
kilat programlarında sunucu ve günün ha-
tibi olarak değerlendirilmesi, bu kardeşle-
rimizin özgüvenlerini artıracaktır.”

Mevlid-i Nebevî dolayısıyla Peygamber 
Efendimiz’i tanıtan programlar yapıldığı-
na da dikkat çeken Kemal Ergün, bu anma 
programlarıyla asıl hedefin, O’nun (s.a.v.) 
bizden ne istediğinin, ne yaptığının, nasıl 
bir toplum inşa ettiğinin, hangi vazifeleri 
yaptığının, nasıl gayret ettiğinin bilinmesi 
ve buna göre yaşamak olduğunu söyledi. 
Ergün şöyle devam etti: “O’nun çağların 
ötesine mesajlarını iletmek ve ‘onu yaşat-
mak’ için müesseseleşmek gereklidir. Yok-
sa Peygamberimiz (s.a.v)’i anmanın başka 
bir manası olamaz. Onu hayatımıza örnek 
almazsak. Bu kuru bir iddiadan öteye git-
mez.”

Konuşmasının bu kısmında, ilim ve 
ilim ile amel hususuna dikkatleri çeken 
Ergün, cehaleti ilmin ortadan kaldıracağı-
nı, ancak ilmin de amel etme sorumlulu-
ğu getirdiğini söyledi. Ergün şöyle devam 
etti: “Amel, inanılan değerlerin hayata 
geçirilmesidir. Maalesef bugünün Müslü-
manlarında ikisi de yok. İlim de yok amel 
de yok. Bugünün Müslümanları olarak 
ne yazık ki, dinî ilimlerde de geri kalmış 
durumdayız. Bunun için en büyük sorun 
cehalettir. İlim sahibi kimselerin de kibirli 
olduklarını, hatta amelleri olmadıklarını 
görüyoruz. Bunların kısmının sapmalara 
yöneldiklerini de görüyoruz.”

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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DİK çeşitli konulara dair kararlarını açıkladı
İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) 19 Ocak’ta yaptığı toplantıda geçen yıl müzakere ettiği çeşitli konulara dair kararlarını açıkladı.

İRŞAD BAŞKANLIĞI

Maniz’daki İlahiyat Meslek Okulu’nda 
toplanan IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) 
bu yılın ilk oturumunda engelliler hakkın-
da bir çalışma yaptı. Engellilerle ilgili da-
nışmanlık hizmeti veren Nihat Cesur’un 
konuya ilişkin detaylı açıklamaları son-
rasında, karşılaşılan ve ortaya çıkabilecek 
olan muhtemel sorular tespit edildi. Nihat 
Cesur farklı engellilik durumlarını anlat-
tığı sunumunda, özellikle engellilere karşı 
davranış şekillerinin değişmesi gerektiği-
ni, toplumun, engelliye acımaktan ziyade, 
onlara birer normal insan muamelesi yap-
ması gerektiğini söyledi.

Engelliler konusunda kaynaklarda bil-
dirilen İslami hükümlerle muhtemel so-
rulara cevap olmak üzere bir araştırma 
yapan İrşad Başkan Yardımcısı ve Fetva 
Hizmetleri Sorumlusu M. Hulusi Ünye, 
İslami kaynakların engelli tarifinden zi-
yade özürlü tanımlamasını tercih ettiğini, 
bunun da engellilerin ayrı bir kategoride 
değerlendirilmediğini gösterdiğini söyledi. 
Engellilerin de, bazı muafiyetlere rağmen 
mükellef bulunduğu alanlar olduğunu, bu 
muafiyetlerin engelli olmasa bile duruma 
göre sağlam insanlar için de söz konusu 
olduğunu söyleyen Ünye, bu alanda yeni 
araştırmalar yapmanın gerekliliğine işaret 
etti. Ünye, Nihat Cesur’un sunumu son-
rasında, toplumda engellilere nasıl davra-
nılacağına dair bir bilinç geliştirmenin de 
önemli olduğunu söyledi.

Din İstişare Kurulu, Nihat Cesur ile M. 
Hulusi Ünye’nin müzakerelerinden sonra 
konunun daha sonraki oturumlarda geniş 
bir şekilde ele alınmasını kararlaştırdı.

Geçmiş müzakerelerin kararları
Ocak ayındaki ilk toplantıda, geçen yıl 

görüşülen bazı konuların kararları ele alın-

dı. Bu kararlar arasında, kripto, yani, sanal 
paralar, zekât ve vergiye dair meseleler ile, 
kadınların cuma ve bayram namazlarına 
iştiraki, namazda saf tutma sırası, çağdaş 
mahkemelerde boşanma konularının ka-
rarları açıklandı. Buna göre kararlar şöyle 
oldu:

Kripto (sanal) paralar
Faizli getiri veya saadet zinciri olarak 

kurgulanmış kripto paralar meşru değil-
dir. Kripto paraların, kara para aklamak, 
kaçakçılık gibi gayrimeşru işlerde kulla-
nılması caiz değildir. Kripto para birimle-
rindeki dalgalanmadan yararlanmak üzere 
belli bir parayı kripto veya sair itibari pa-
ralar arasında sürekli değiştirerek kazanç 
elde etmeye çalışmak da caiz değildir.

Kripto paraların mübadele aracı olarak 
veya para transferinde kullanılmasında ise 
bir beis yoktur. Aynı şekilde kripto para 
madenciliği de meşru kabul edilebilir. 

Dünyada gelişmekte olan blockchain 
teknolojisi ve bu teknoloji üzerine kuru-
lan para sistemini Müslümanların araştır-
malarında, fıkhen meşruiyet noktasında 
problem bulunmayan para sistemleri geliş-
tirmelerinde bir beis yoktur.

Vergi-zekât ilişkisi
Vergi ile zekâtın bazı ortak yönleri olsa 

bile zekâtın sarf yerlerinin sınırlı olma-
sı, kaynaklarının farklı olması ve verginin 
başta sair kamu harcamalarını finanse 
etme olmak üzere zekâttan farklı birçok 
fonksiyon ve amacının bulunması gibi 
önemli farklılıkları da vardır. Dolayısıyla 
zekât ile vergiyi birbirine karıştırmamak 
gerekir. Zekât ödeyenlerin vergi kaçırma-
ları dinen caiz olmadığı gibi vergi ödeyen-
lerin de zekât ödemekten imtina etmeleri 

caiz değildir.
İslam fıkhında vergi adaleti açısından 

dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sı-
ralayabiliriz; geliri yüksek olan bireylerin 
daha yüksek oranda vergiye tabi olmala-
rı, havâic-i asliyenin vergiden muaf tu-
tulması, dar gelirli lehine gelirin yeniden 
bölüşülmesi, aynı durumda olanların aynı 
vergiye tabi olmaları, vergi kaynaklarının 
ve oranlarının kanunlarla açık bir şekilde 
belirlenmesi, vergi yükünün mükelleflere 
orantılı bir şekilde dağıtılması.

Şirketlerin vergilendirilmesi ile maaşlı 
geçinenlerin vergilendirilmesi arasındaki 
farka yönelik vergi adaleti açısından ya-
pılan eleştiri, zekâtın toplanması ve dar 
gelirlilere dağıtılması ile izale edilebilir. 
Tüketimden alından vergiler hakkındaki 
vergi adaleti açısından yapılan eleştiri de 
zekâtın toplanması ve vergi oranlarının 
farklılaştırılması ile aşılabilir. 

Kadınların cuma ve bayram na-
mazlarına katılımı

Cuma namazı kadınlara farz kılınma-
mıştır. Ancak bu onlar hakkında bir mah-
rumiyet değil, muafiyettir, dolayısıyla 
serbestlik vardır. Müsait zaman ve zemin 
bulan kadınlar cuma namazı kılabilirler. 
Bunda dinen bir engel yoktur. Kadınların 
hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için 
cuma namazına gitmeleri tavsiye edilmek-
tedir. Cuma namazında hazır olan hanım-
lar, cuma namazını cemaatle kılmışlarsa o 
günün öğle namazını kılmış olurlar. Cuma 
ve bayram namazları dahil cemaat ile kılı-
nan namazlarda saf tutma şekli Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) tarafından belirlenmiş-
tir. Buna göre ön saflarda yetişkin erkekler 
orta saflarda erkek çocuklar, arka saflarda 
kadınlar namaz kılarlar. Cemaatle namaz 

kılmak isteyen kadının yanında mahrem 
olması şart değildir. Cemaat ile kılınan na-
mazlarda ibadetin daha huzurlu bir şekilde 
eda edilmesi açısından erkekler ile kadın-
lar arasına perde koyulması uygun olur.

Mahkemelerin boşama kararları
Koca, boşanmak istemediği hâlde, karı-

nın boşanma müracaatı üzerine, herhangi 
bir mahkeme nikâh akdini sonlandırmışsa 
bu hüküm geçerlidir. Kocanın şer’ân evlili-
ği sürdürme imkânı ortadan kalkar. Boşan-
ma sonrasında üzerinde icmâ olunan hu-
suslara muhalif olan malî sorumlulukların 
(nafaka, mal paylaşımı, çocukların konumu 
vs.) kabul edilmemesi durumunda tarafla-
rın bu icmâ edilmiş hususlarda sulh yoluna 
sevk edilmesi gerekir. Şer’ân kocanın sözlü 
boşamaları geçerli olsa da, boşamalar so-
nucunda oluşacak hakların güvence altına 
alınması için, boşama kararının mahkeme-
ce tevsik edilmesi gerekir.

Farklı din mensuplarının ortak 
duası

Dua, dinlerde tanrı inancıyla özdeşleş-
miş bir ibadet şeklidir. Dolayısıyla Müs-
lümanların kabul ettikleri Allah inancına 
sahip olmayan diğer din mensuplarıyla 
kendilerine mahsus ibadet anlamında top-
lu dua etmeleri caiz değildir. Her bir din 
mensubu diğerinin ibadetine ve duasına 
doğrudan katılamaz. Ancak medeni iliş-
kilerin düzenli bir şekilde yürümesi için 
saygı göstermesi önem arz eder. Bir Müslü-
man ibadete engel herhangi bir şey bulun-
mamak kaydıyla dilediği yerde şahsi olarak 
duasını yapabilir. Bir Müslüman’ın, bir Hı-
ristiyan’ın yaptığı duaya, duanın muhteva-
sının İslam akaidine ters olmamak kaydıy-
la amin demesi caiz olur. 
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D o ğ u  Tü r k i s t a n  Ç i n’i n  u t a n c ı d ı r !

“Hac kayıtları için acele edin!”
IGMG Hac-Umre ve Seyahat organizasyonu 2019 yılı çalışmaları kapsamında Avrupa Bölge Temsilcileri ile bir araya geldi.  Abdullah Yıldırım 

HAC VE UMRE

Viyana Bölgesinin ev sahipliğinde ger-
çekleşen Hac-Umre ve Seyahat organizas-
yonu Toplantısı’na Avrupa’dan 35 Bölge 
temsilcisi ve yardımcıları katıldı. İki gün 
devam eden toplantının ilk gününde ağır-
lıklı olarak 2018 yılındaki umre hizmet-
leri değerlendirildi. İkinci gün ise, 2019 
yılı için ön görülen planlamalar müzakere 
edildi.

Kanada Bölgesi Hac ve Umre Temsilci-
si Bilal Gülmez’in okumuş olduğu Kur’an 
tilaveti ile başlayan toplantıda IGMG 
Hac-Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy 
2018 Hac ve Umre Organizasyonu’nu de-
ğerlendirdikten sonra, 2019 yılı hac ka-
yıtları için acele edilmesini, vize ve diğer 

bürokratik işlemler için uzun bir zaman 
gerektiğini söyledi. Bölgelere verilen he-
defler ve yıl boyu gerçekleşen rakamlar 
hakkında da bilgi veren Köksoy yıl bo-
yunca özverili bir şekilde çalışan bölge 
temsilcilerini tebrik etti.

Köksoy, 2019 Hac Organizesi’nin ha-
zırlıklarının tamamlandığını, aynı za-
manda başta Ramazan Umresi olmak 
üzere umre seferlerinin de devam ettiği-
ni bildirdi. Çok seçenekli Umre paketleri 
hakkında da bilgi veren Köksoy, özellikle 
genç ve emeklilere yönelik indirimli pa-
ket seçenekleri olduğunu tekrar hatırlat-
tı. Yine Kudüs bağlantılı umre paketleri 
hakkında da bilgi veren Köksoy, Kudüs 

ziyaretli umre programlarımızın ve diğer 
Kültür Turlarının başarılı bir şekilde ger-
çekleştiğini söyledi.

IGMG Hac ve Umre Organizasyonu, 
2019 yılı için Bosna, Endülüs ve Türki-
ye Kültür Turlarını da yoğun bir şekilde 
yapacak. Bu konudaki altyapı çalışmaları 
tamamlandı. Konuya ilişkin bilgi veren 
Tahir Köksoy turlar hakkında afiş ve bro-
şür çalışmalarının bölge temsilciliklerine 
iletildiğini aktardı.

2019 yılı umre uçuş tarihleri ve hedef-
leri hakkında bilgilendirmelerde bulunan 
IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirketi Bilet 
İşleri Sorumlusu Tahir Özdamar, uçuşlar 
konusunda dikkat etmesi gereken hatır-

latmalarda bulundu. Fatih Kahraman ise 
Kültür Turları ve organizeleri hakkında 
detaylı bir bilgilendirme yaptı. Kültür 
turlarında çok cazip paket seçeneklerinin 
bulunduğunu söyleyen Kahraman özel-
likle Kudüs - İspanya ve Bosna tur paket-
lerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. 

Toplantıya Türkiye’den Hennes Tour 
Genel Müdürü ve Mekke Sorumlusu Cen-
giz Dağdeviren de katıldı. Geçtiğimiz yı-
lın değerlendirmesini yapan Dağdeviren 
Hennes Tour’un emin adımlarla Türki-
ye’de büyüdüğünü temsilcilik sayısının 
da arttırdığını ifade etti. 

Özellikle vize ve konsolosluk işlem-
lerinde yaşanan gelişmeler hakkında bil-
giler vermek üzere söz alan Berlin Bölge 
Hac-Umre ve Konsolosluk Sorumlusu Er-
can Yılmaz bir sunum eşliğinde katılım-
cılara resmî prosedürleri aktardı. Son yıl-
larda yürürlüğe giren parmak izi okutma 
mecburiyetinin devam ettiğini ifade etti.

Toplantıda dereceye giren Bölge 
Hac-Umre Sorumlularına birer hediye 
takdim edildi. Ayrıca ev sahibi olan Viya-
na Bölgesi adına Yasin Aktaş’a misafirper-
verliklerinden dolayı teşekkür edilerek 
bir hediye takdim edildi. İki gün süren 
programda toplantı dışında arta kalan za-
manlarda rehber eşliğinde Viyana’nın ta-
rihî ve önemli kültürel mekânları ziyaret 
edildi. 

Kıymetli Kardeşlerim!

Bugün burada Çin’in Sincan eyaleti olarak bili-
nen Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini 
protesto etmek için toplandık. Doğu Türkistan’a, 
özellikle Uygur asıllı Müslümanların yaşadığı acı-
lara, sözde eğitim kamplarına ve dinî özgürlükle-
rinin kısıtlanmasına dikkat çekmek için bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bütün dünya artık Sincan 
eyaletinde din özgürlüğünün kısıtlandığını, mil-
yonları bulan Uygur asıllı insanın özel eğitim 
kamplarına istekleri dışında gönderildiklerini bi-
liyor. Uygur çocukların ve memurların camilere 
gitmesi, evde de olsa namaz kılması yasak. Okul-
lara yakın yerlerde cami açılamıyor. Memurların 
ramazan ayında oruç tutmaları dahi yasaklanmış 
durumda.

En son “Eşleştir Aile Ol” veya “Kardeş Aile Proje-
si” denilen bir uygulama ile her Uygur ailesine bir 
veya birkaç Çin asıllı kimse yerleştirilerek, Uygur 
Türklerinin Çinlileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
uygulama ile aynı zamanda, Uygurlara Çin gele-
neklerine ve değerlerine göre yaşama şartı geti-
rilmiştir. Burada mesela yemek yemeye besmele 
ile başlamak, kadınların başlarını örtmeleri, evde 
yabancı bir erkeğin bulunmasından rahatsız ol-
mak, içki içmemek gibi Müslümanlara ait kültürel 
özellikler Çin değerlerine muhalefet olarak kabul 
edilmektedir. Bu sözde muhalefet suçlarını işle-
yen Uygurları ise hapis cezası beklemektedir. Zira 
Uygurların evlerine yerleştirilen Çinli eğitmenler, 
bu muhalefeti polise bildirmek zorundalar.

Zorunlu eğitim kamplarında Çin Komünist Par-
tisi’nin ideolojisi öğretilmektedir. İslam dini ise 
aşağılanmaktadır. İslam dininin aşağılanmasını 
kabul etmeyen Uygurlara işkence edilmektedir.
Herhangi bir ihbar sonucunda göz altına alınıp, 
kendisinden haber alınamayan binerce Uygur 

bulunmaktadır. Gözaltına alınanları takip eden 
yakınları da tutuklanabilmektedir. Avukat ya da 
savunma için başka bir hukuki güvence de bulun-
mamaktadır. Güvenlik birimleri işkenceyi siste-
matik bir şekilde uygulamaktadır.
İdarenin haksız uygulamalarını toplu protesto 
eden her hareket isyan veya ayaklanma olarak 
adlandırılmaktadır. Bu protestolara katılanlar 
idam edilmektedir.

Öte yandan Uygurların yüz tanıma ve barkod sis-
temleri ile takip edilmesi sonucunda  seyahat öz-
gürlükleri de ellerinden alınmıştır.

Dindarlığı ile tanınan, aleyhlerine ihbar yapılan 
kimseler çoğu zaman yargı önüne çıkmadan te-
rörist, ajan, provokatör suçlamaları ile doğrudan 
infaz edilebilmektedir. Bu uygulamaların hepsi, 
insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildi-
ğini göstermektedir. Çin hükûmetinden, Uygurla-
rın en temel haklarını korumasını talep ediyoruz. 

Bunun için:
• Din ve vicdan özgürlüğünü içeren tüm insan 

hakları garanti altına alınmalıdır.
• Din eğitimi ve ibadetlerin yerine getirilmesin-

deki engelleme ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
• Memurların ve çocukların din özgürlüklerine 

saygı gösterilmelidir.
• Toplu ve zorunlu eğitim kampları kapatılma-

lıdır.
• Zorunlu “Kardeş Aile Projesi” ve bu projeyle 

birlikte yürütülen her şeyi paylaşma uygula-
ması iptal edilmelidir.

• Yüz tanıma ve barkod sistemleri ile insanların 
takip edilmesi uygulamasına son verilmelidir.

• Sincan’ın demografik yapısı zorunlu göç ve is-
kân ile bozulmamalıdır.

• Bölgede çıkarılan yer altı kaynaklarının gelir-

leri bölge halkının refahı için kullanılmalıdır.

Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye ve Rusya gibi 
önde gelen ülkelerin de Çin’in bu baskı politikala-
rından vazgeçmesi ve Uygurların en temel insan 
haklarını garanti altına alması için Çin hükûmeti 
nezdinde girişimde bulunmasını istiyoruz. Baş-
ta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası 
kuruluşların Çin hükûmetinin politikalarını de-
ğiştirmesi için gerekli yaptırımları uygulamasını 
bekliyoruz. Çin’in dünyanın önde gelen ekonomik 
güçlerinden birisi olması sebebiyle bu baskıcı ve 
insan haklarını ihlal eden politikalarına sessiz ka-
lınmamalıdır. Burada özellikle medyaya da büyük 
görev düşmektedir.

Değerli Katılımcılar!

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı adına, mitingi-
mize iştirak ettiğiniz için 
sizlere şükranlarımı su-
nuyorum. Birlik olunca 
sesimiz daha gür çıka-
cak, daha güçlü ve daha 
görünür olacağız. Bizler 
bu zulmü belki durdu-
racak kudrette değilsek 
de, Hz. İbrâhim’i yakan 
ateşe su taşıyan karın-
ca misali, doğru yolda 
ve doğrunun tarafında 
olduğumuzu duyurmak 
istedik.

Dinlediğiniz için hepini-
ze teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna Açık Mektubumuzdur
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R
esûl-i Ekrem bu hadisiyle 

şu âyet-i kerîmeyi tefsir 

eder: 

“Onlara (düşmanlara) kar-

şı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve 

cihat için bağlanıp beslenen atlardan 

hazırlık yapın. Bununla hem Allah’ın 

düşmanını korkutursunuz hem sizin 

düşmanınızı hem de onlardan başkala-

rını ki onları siz bilmezsiniz, Allah onları 

bilir. Allah yolunda ne harcarsanız kar-

şılığı size tam olarak ödenir ve siz hiç 

haksızlığa uğratılmazsınız.”2 

“İnsanların elleriyle üretip kazandıkları 

yüzünden karada ve denizde fesat çık-

tı.”3  buyuran Yüce Kur’an, tabiatın bazı 

insanlar tarafından ifsat edileceğini ha-

ber vererek muhataplarını uyarır. Eko-

lojik dengenin bozulması demek olan 

bu durum, dinî-ahlaki hiçbir ölçü tanı-

mayan ceberut, diktatör ve başka ülke-

lerin yer altı ve yerüstü zenginliklerinde 

gözü olan istilacı bir yönetim anlayışının 

elindeki silah ve teknoloji ile ortaya çı-

kar. “Güç ve iktidar basiret ve ahlaktan 

yoksun olursa, insanlık için bu sadece 

felaket getirir.” diyen Muhammed İkbal 

bu noktaya işaret eder.

Böyle bir durumda halk ve halkın teş-

kilatlanmış şekli olan devlet, kurduğu 

sinsi plandan düşmanını caydırabilecek 

kuvveti hazırlamak veya onun zulüm, 

tecavüz ve ifsat hareketine karşı harp 

tekniğiyle, aldığı askerî eğitim ve disipli-

niyle karada, havada ve denizde kendi-

ni savunmak mecburiyetindedir. 

Bundan dolayı, Peygamber (s.a.v.) ilk 

ayette geçen kuvvet kelimesini açıklar-

ken ümmetinin dikkatini çekmiş ve üç 

defa tekrar ederek “kuvvet atmaktır” 

buyurdu. Hadis metninde geçen at-

mak (ramy) kelimesi, ok atmak ve si-

lah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, 

çağın icabına göre düşman güçlerinin 

saldırıları karşısında onlara mukavemet 

edecek ve onlardan üstün kılacak tank, 

uçak, uçaksavar, top, füze gibi her türlü 

savaş malzemesi ve mühimmatını içine 

alır. Aynı kökten ism-i mef’ûl kalıbında 

dilimizde kullanılan mermi kelimesi atı-

lan manasına gelir. Ayrıca iktisadî güç, 

kara ve demir yolları, her türlü altyapı 

hazırlığı kuvvetin temel unsurlarıdır.  

Hadisin râvisi Ukbe b. Âmir, Resûl-i Ek-

rem’den, atıcılık öğrendikten sonra onu 

terk etmenin küfrân-ı nimet olacağını 

nakleder.  Aynı şekilde onun, Resûl-i 

Ekrem’den rivayet ettiği şu hadîs-i şe-

rif, meydana gelen ihmal ve gevşekliğin 

ne denli bir suç ve günah teşkil ettiğini 

göstermesi bakımından önem arz eder: 

“
Kim atıcılık öğrenir de sonra 

onu terk ederse bizden değildir 

veya isyan (nankörlük) etmiştir.” 

1. Müslim, İmâret, 167; Ebû Dâvud, Cihâd, 23;
2. Tirmizî, Tefsîr (sûre 8), 5; İbn Mâce, Cihâd, 19.
3. Enfâl suresi, 8:60
4. Rûm suresi, 30:41
5. Bkz. Ebû Dâvud, Cihâd, 23; Tirmizî, Fedâi-

lü’l-cihâd, 11; Nesâî, Hayl, 8.
6. Müslim, İmâret 169.

GÜÇ HAZIRLIĞI
HADİS GÜNLÜĞÜ

Prof. Dr. Zekeriya Güler

Ukbe b. Âmir el-Cühenî (r.a) diyor ki: Ben Resûlullah’ı (s.a.v.) minberde şöyle buyururken işittim: 

“Onlara (düşmanlarınıza) karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, 
kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır!” 1 
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M. Hulusi Ünye

FIKIH KÖŞESİ

Soru: İslami düğünler nasıl olmalıdır? 
Çalgılı düğünlere gitmiyorum ama he-
diyelerini bir gidenle yolluyorum git-
mediğim için  “Bir Müslüman sen mi-
sin?” diyorlar.

Müslümanların düğün kültüründe bulunma-
sı caiz olan veya bulunmaması gereken ya-
saklar vardır. Düğün merasimlerinde içinde 
hikmet olan şiirler veya bu şiirlerden oluşan 
musikiler olabilir. Erkeklerin veya kadınların 
kendi aralarında yine içinde haram olmayan 
oyun ve eğlencelerle hoşça vakit geçirmele-
ri caizdir. Çeşitli sportif yarışmalar (örneğin, 
güreş gibi) tertip etmeleri mümkündür. Def 
çalmaları caizdir. Fakat kadın erkek ayırımı 
yapmaksızın halay, horon ve benzeri oyun 
ve eğlenceler caiz değildir. Sarhoş edici içki 
çeşitlerinin içilmesi, içinde şehevi, şirk ve kü-
für kelimeleri bulunan şarkı, türkü ve musiki 
parçalarının terennüm edilmesi yine caiz ol-
maz. Halbuki, Müslümanların birbirleri üze-
rindeki haklarından olan düğün davetlerine 
katılmak, özellikle günümüzde yok olma teh-
likesi yaşayan aileler arası bağı güçlendiren 
güçlü bir sünnettir. İslami prensiplere uygun 
düğünlere davet edilen Müslümanların, böy-
le düğünlere katılmaları ve düğün sahibinin 
sevincine ortak olmaları gerekir. 

Ancak İslami prensiplere uygun olmayan eğ-
lence, içki, kadın/erkek ihtilatı (karışıklığı) vb. 
açıktan haram işlenen, düğünlere katılmak 
caiz olmaz. Böyle bir düğüne davet edilen 
kişinin, uygun bir üslup ile düğün sahiplerini 
önceden bilgilendirmesi ve bu davete katıl-
manın İslami açıdan sakıncalı olduğunu ifade 
etmesi uygun olur. Bu tür düğünlere yardım 
etmede veya İslami kurumların salonlarını 
kiraya vermede hassas davranılmalı; genel 
olarak bütün Müslümanlar dikkatli olmalıdır. 
Fakat toplumun önünde giden ve kendisi-
nin hareketleri örnek alınan kişiler daha fazla 
hassas davranmalı ve böyle düğün yapan ki-
şileri münasip ve tebliğ ölçülerine uygun bir 
dille uyarmalıdırlar.

Soru: Muhterem hocam anamın ba-
bamın 2 evladı var biri ablam biri ben. 
Babam önce annemin üzerine evlen-
di resmî nikahı almak için daha son-
ra boşadı. Boşandığında nafaka bile 
ödemedi. Evlendiği eşinden çocuğu 
olmadığı için eşinin erkek yeğenini 
evlatlık aldı. Ben tam 10 sene babam-
la Almanya’da çalışıp kazandığımı 
babama verdim o anamı boşadığı için 
daha para vermedim. Babamla bir-
likte yaptığımız ev depremde yıkıldı. 
Babam 2017’de anam 2018’de vefat 
etti. Miras bölüşümü için toplandığı-
mızda ben babama verdiğim 10 se-
nelik paramı istedim sonra paylaşıma 
geçelim dedim. Fakat mirasçı olan 
üvey anam “Eğer çalıştıysan yemiş-
sindir ben yeğenimi üstüme kayıt et-
tirip hakkımı ona vereceğim.” dedi, 
ablam “Babamdan neden istemedin 
verdiğin parayı unut.” dedi. Ablamın 
kocası olan eniştem “Babalı evladın 
malı olmaz, para verdiğine dair şahi-
din var mı?” dedi. Ayrıca erkek evlada 
2, kız evlada 1 hisse düşer deyip Nisa 
suresini örnek gösterdiğimde eniş-
tem “Ben Nisa misa bilmem beni T.C. 
kanunları bağlar.” dedi.  Ablam önce 
T.C. kanunlarına göre bölüşme istedi 
ben asla hakkımı helal etmem ahirette 
bu hakkımı alırım dediğimde İslam’a 
göre paylaşımı kabul etti ama benim 
babama verdiğim parayı geri vermek 
gibi bir niyetleri yok. Bu konuşmalar 
böyle yarıda kaldı ve Almanya’ya geri 
döndüm. Eğer benim istediğim şekil-
de olmazsa hiç biriyle konuşmayıp 
hepsini Allah’a havale etmeyi düşü-
nüyorum. İslam’daki miras hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz verdiğiniz 
cevabı izine gidince onlara okumayı 
düşünüyorum. 

İslam’da miras konusu önemli, o kadar da 
uzun ve geniş bir konudur. Burada sadece 
sorunun cevabını ilgilendiren kısımları hak-
kında kısaca malumat vermek istiyoruz. Bir 
evladın baba evinde bulunduğu süre içinde 
elde etmiş olduğu ve babasının bütçesine 
kattığı kazanç babaya ait olur.  Yani baba-
sının yanında kalan ve babasıyla birlikte ça-
lışan çocuğun kazancı babasına ait sayılır, 
ayrı bir servet olarak kabul edilmez. Nitekim 
bu süre zarfında masraflar baba tarafından 
yapılmakta, harcamaların büyük bir kısmı da 
baba tarafından yapılmaktadır. 

Şu kadar var ki, evlat baba evinde bulundu-
ğu süreçte babasıyla bir ortaklık sözleşme-
si yapar da evladın kazancı bu konuşma ve 
sözleşmeye göre babanın kazancına katılmış 

ise, o takdirde evladın vermiş olduğu miktar 
hesaplanarakevlada iade edilir. Bu anlaşma, 
“bundan sonra kazancımın şu kadarı ortak, 
şu kadarı da şahsıma aittir.” gibi bir cümle 
ile yapılmış olabilir. Böyle açık ve net bir söz-
leşme yapılmadığı müddetçe, çocuğun baba 
yanındaki kazancı babaya ait olur, şahsına ait 
sayılmaz. Çünkü bir hadîs-i şerifte Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Sen de malın da bana aittir, baban içindir.”1 Fa-
kat babalar da evlatlarına karşı adil olmalılar. 
Onların arasında adaletsiz davranmamalılar. 
Bilhassa aile içinde büyük çocukların zama-
nımızda bu anlamda çokça ezildikleri bilinen 
gerçeklerdendir. Haklarına ve alın terlerine 
gereken saygı gösterilmelidir. Peygamber 
Efendimiz (a.s.), “Çocuklarınız arasında ada-
letli olunuz.”2  buyuruyor. Bununla babaların, 
çocuklarının hakları karşısında titiz olmaları 
Efendimiz (a.s.) tarafından talep ediliyor. Ev-
latlar, her ne kadar edeb ve terbiye gereği 
ayrı birşey konuşmamış olsalar da babalar, 
çocuklarının alın terini düşünmeli, çalışma 
paylarını hesaba katmalı ve haklarını verme 
gayretinde olmalılar. Buradan hareketle yö-
neltilen soruda bu evladın babasıyla yaptığı 
çalışmada aile bütçesine vermiş olduğu kat-
kılar, şayet babası ile bir anlaşması yoksa, 
babasına ait olur. Fakat kızkardeşin ve üvey 
annenin bu evladın rızasını almaları iyi olur. 
Çünkü bir Müslüman için her şey bu dünya 
hayatında elde edilen mal ve mülk değildir. 
İşin ahiret hesaplaşması da vardır ve o gün-
kü hesaplaşma daha ağır olacaktır. 

Soruyu yönelten üvey anne, kendisine dü-
şen hissesini istediğine verme hakkına sa-
hiptir. Ancak evlatlık olarak nüfusa kaydı ya-
pılan kişilerin İslam hukukuna göre evlatlık 
alan insanların mirasında hak sahibi olmaları 
caiz değildir. Ancak hayatta iken evlat edini-
len kişiye hibe veya başka yollarla verilme-
si mümkündür. Soruda calib-i dikkat olan 
tehlikeli bir husus da şudur:  O da soruyu 
yönelten kişinin eniştesinin –şayet doğru 
ise- “ben Nisa misa bilmem; beni mevcut 
kanunlar bağlar.” diyerek Kur’an’daki miras 
ayetlerini inkar etmesi, o kişinin imanını teh-
likeye sokabilir. Çünkü dinimizde miras hü-
kümleri birkaç meselenin haricinde Kur’an’la 
sabit olmuştur. Cenâb-ı Hak şöyle buyuru-
yor: “Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe 
iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer 
kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte 
ikisi onlarındır; şayet bir ise yarısı onundur.”3  
“Bunlar Allah’ın yasalarıdır. Allah’a ve Pey-
gamberine kim itaat ederse onu içlerinden 
ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada 
temellidirler, büyük kurtuluş budur. Kim Al-
lah’a ve Peygamberine baş kaldırır ve yasa-
larını aşarsa, onu, temelli kalacağı cehenne-
me sokar. Alçaltıcı azab onadır.”4  Bu kişinin 
tövbe ve istiğfar etmesi, bir daha böyle bir 
söz etmemesi gerekir. Allah en iyisini bilir. 

DÜĞÜNLER VE MIRAS
 

1. Fethu’l-Bârî, V/211-212; Tuhfetu’l-Ah-
vez-î Şamile, III/482

2. Müslim, Sahih, Hibat, 13/3
3. Nisa suresi, 4:11
4. Nisa suresi, 4:13-14
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“ERKEK VE KADIN İÇİN 
TESETTÜR SADECE 

ŞEKLÎ DEĞİL, RUH 
TESETTÜRÜ İLE BERABER 

GERÇEKLEŞİR.”

Mahremiyet bilgisi ve bilgi son-
rasında oluşan mahremiyet şuuru 
bize neyi öğretiyor?

Mahremiyet eğitimi cinsel bilgilerin 
yanında daha çok bir insanın kendisinin 
ve diğer insanların özelinin/özel alanının 
farkına varması, sosyal hayatın içinde ken-
di özel alanını koruması, diğer insanların 
özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi 
arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bil-
gileri içerir. Başka bir deyişle mahremiyet; 
kişinin kendisini tanıması ve kendi özeline 
saygı duymasıdır. Kendisini ve kendisinin 
özelini korumayı bilen kişi, başkalarının 
da özeline saygı duymayı ve korumayı bilir. 
Kendisini bilmeyen ve kendi özel yanlarına 
en başta kendisi saygı duymayarak başka-
larına da kendi sınırlarını çizemeyen kişi, 
diğer insanların haklarına da riayet etmez 
ve onların özeline müdahil olmaya çalı-
şır. Mahremiyet sınırları denildiği zaman 
dinen gösterilmesi müsaade edilmeyen 
azaların dışında, evlilik engelleri, ev, oda, 
özel bilgi, aile sırları ve arkadaş sırları gibi 
alanların da mahrem alan olduğu unutul-
mamalıdır. 

Mahremiyet alanları denildi-
ğinde bir de ruh mahremiyetinden 
bahsediliyor. Ruh mahremiyet ve 
bedensel mahremiyeti nasıl açık-
larsınız?

Mahremiyet deyince öncelikle er-
kek-bayan ayrımı yapmadan konuyu ele 
almaya çalıştığımızı ifade etmek isterim. 
Her iki cinsin örtmesi istenilen yerleri 
farklı olmakla beraber, tesettür denildiği 
zaman sadece bayanların akla gelmesi doğ-
ru değildir.

Ruh mahremiyetine gelince: Edep, tak-
va ve haya duyguları ile ruhun setredilmesi 
(örtülmesi) neticesinde, insan “takva el-
bisesi” ile ruhunu örtmüştür, saklamıştır. 
Böylece bedensel mahremiyetin bir nevi 
sembolü olan tesettür emrinin ilk rüknü 
aslında ruh mahremiyeti ile yerine getiril-
miş olur. Kur’an bu hususu, yani ruh ve be-
den mahremiyetinin birbiri ile olan bağını, 
bize de yol gösterici bir şekilde dikkatimi-
ze şöyle getirir: “Ey Âdem oğulları! Size 
mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süslene-

Mahremiyet eğitimi konusunda, IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın ile konuştuk. 
Aydın, tesettürün her iki cins için de gerekli bir mahremiyet koruması olduğunu söyledi.  Röportaj: İlhan Bilgü

SÖYLEŞİ

ceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte 
o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerin-
dendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey 
Âdemoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp 
yerlerini birbirine göstermek için elbise-
lerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi 
de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin 
onları göremeyeceğiniz yerden sizi görür-
ler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların 
yoldaşları yaptık.” A’râf sûresi, 7:26-27.

Buradan anlıyoruz ki, tesettür emrinin 
sadece şeklî, yanı görünürdeki boyutuyla 
ele alınması doğru bir netice doğurmaz. 
Asıl olan öncelikle ruhun “takva elbisesi” 
ile kaplanmasıdır. Tesettür, ruh ve beden 
bütünlüğü içerisinde gerçekleşir ve bu sa-
yede toplum içerisinde sağlıklı münase-
betler oluşturulması mümkün olabilmek-
tedir. Konu merhum Elmalılı tarafından 
tefsirinde şöyle ifade ediliyor: “Bu arada, 
takva elbisesi takva hissi veya takva duygu-
su ile giyim yani hayâ, utanma duygusu ve 
Allah korkusu ile giyilen ve Allah’ın izniyle 
maddi manevi ayıptan, çirkinlikten, zarar 
ve tehlikeden koruyacak olan korunma 
elbisesi yok mu, bu, mutlak hayırdır. Sırf 
faydadır. Elbise nimetinden faydalanma ve 
istifade asıl bununladır. Zira takva duygu-
su, korkusu ve imanı, hayâ ve irfanı olanlar 
zorunlu olarak çıplak bile kalsalar en az 
Âdem ve Havva’nın yapraklarla örtündük-
leri gibi ayıp ve örtülmesi gereken yerleri-
ni örter ve muhafaza ederler. Fakat takva 
duygusu olmayan günahkârlar ne kadar 
giyinseler yine de açılmaktan kurtulamaz-
lar. Çünkü bunlar, elbise nimetinin ayıp ve 
örtülmesi gerekeni örtmek; sıcak, soğuk 
ve rahatsız edici çirkinliklerden, hastalık 
sebeplerinden korunmak, düşmandan sa-
kınmak ve nihayet güzel bakışı cezbedecek 
ve kötü bakışı defedecek, hiç kimsenin ne 
şehvetinin heyecanına ve ne nefretinin 
gelişmesine sebep olmayacak faydalı bir 
sima, edep ve vakar rahatlığı ile güzelleşme 
gibi gerçek fayda ve güzel maksatlarını dü-
şünemezler. Şehvet, kibir ve gururla süs-
lü püslü giysiler içinde kibrini ilan etmek 
isterken, bir taraftan en kötü yerini açar, 
hatır ve hayale gelmez zarar ve edepsizli-
ğe düşerler. Bunun için süslü elbise, giysi, 
şeref ve ihtişam dahi hadd-i zatında ilahî 
bir nimet olmakla beraber, birçoklarının 
gözlerini kamaştıran görünür çekiciliğine 

rağmen hayır ve mutlak fayda değil, bir gu-
rur metaıdır. Asıl hayır, takva giysisidir ki, 
örtülmesi gerekli yerlerin örtülmesi (setr-i 
avret), namusu korumanın ilk şartını teş-
kil eder.” (Elmalılı M. Hamdi Hamdi Yazır, 
A’râf sûresi 26. ayet tefsiri.)

Beden mahremiyetinin sade-
ce elbise ile korunamayacağını mı 
söylemek istiyorsunuz?

Elbette ki, elbise şeklîdir ve gereklidir. 
Ama, dil, göz ve söz de buraya dahildir. 
Beden mahremiyetinde üç kural vardır ki, 
birincisi, mahremiyet kurallarının her iki 
cins için de geçerli olmasıdır. Bir diğeri de 
mahremiyetin korunması hemcins arasın-
da da gereklidir. Üçüncü ve en önemlisi 
de zina ve zinaya götüren yolların haram 
olmasıdır. Bunun da üç boyutu vardır: 1. 
Bakan açısından: Gözün korunmasıdır. 
Yani, kişi bakmayacaktır. Harama bakma-
mak ve kibirli bakışlarla başkalarını küçük 
görmemek gerekir. 2. Görünen açısından: 
Vücudun örtülmesi. Kişi mahrem yerleri-
ni örtecektir. 3. Konuşan açısından: Dilin 
muhafazası. Yani kişi başkasının mahre-
miyetini dillendirmeyecektir. Konuşulan 
konuya ve yerli yerince konuşmaya dikkat 
edilmelidir. Kaba, edepsiz ve çekici söy-
lemlerden uzak durulmalıdır.

Beden mahremiyetinin tesettür ile ye-
rine getirileceğini söylemiştik. Cinslere 
göre değerlendirdiğimizde, erkeğin teset-
türü: İnsan onuruna uygun, dar ve şeffaf 
olmayacak, cinsel obje algısını oluştura-
cak şekilde olmayacaktır. Aynı şekilde ka-
dının tesettürü de insan onuruna uygun 
olacak, şeffaf ve dar olmayacak, el, ayak ve 
yüz hariç tüm beden örtülecek, cinsel obje 
algısını oluşturacak şekilde olmayacaktır.

Tesettür kıyafetleri seçilirken mekân ve 
zaman şartları dahilinde örfi uygulamalar 
göz önünde bulundurulmalıdır. İçerisinde 
yaşanılan toplum açısından provoke edici 
bir şekilde kıyafetler tercih edilmemelidir. 
Genel sınırları çizilmiş olan tesettür emri-
nin renk, şekil ve dizaynı hakkında din, bir 
“tekdüzelilik” getirmemiştir. Tesettürün 
ruhuna uygun hareket ve tavırların sergi-
lenebileceği ve toplum şartları içerisinde 
görevlerin kolayca yerine getirilebileceği 
kıyafetler tercih edilmelidir. 

Ev ve aile içinde de mahremiyet 
olur mu?

Aile yapısı, mesken mahremiyetiyle 
doğrudan ilintili olduğu için mesken mah-
remiyetinin yok edilişi ya da kaybedilişi, 
bu yapıyı tahrip ederek toplumları önem-
li ölçüde etkiler. Bu konuda şöyle buyrul-
muştur: “Çocuklarınız erginlik çağına gir-
dikleri zaman, kendilerinden öncekilerin 
istediği gibi onlar da izin istesinler.” (Nûr 
sûresi, 24:59) “İzin istemek üç defadır. İzin 
verilirse girersin, verilmezse geri döner-
sin.” (Buhârî)

Eşlerin birbirine karşı, anne-babanın 
çocuklarına karşı, çocukların anne-babala-
rına karşı ve ailenin üçüncü şahıslara karşı 
mahremiyet sınırları bulunmaktadır. Bir 
adam Peygamber Efendimiz’e gelerek:

“-Annemden de (eve girerken) izin iste-
yecek miyim?” diye sormuştu. Efendimiz:

“-Evet, annenden de izin isteyeceksin!” 
buyurdu. Adam:

“-Ama onun benden başka hizmet ede-
ni yok, her girişimde izin mi isteyeyim?” 
deyince:

“-Annenin mahrem yerini görmeyi arzu 
eder misin?” cevabını verdiler. (Süyûtî, ed-
Dürrü’l-Mensûr, VI, 173)

Dinimiz aile bireyleri arasındaki mah-
remiyete dikkat edilmesi açısından odala-
rın ayrılması, evlere ve odalara izinsiz gi-
rilmemesi, belli bir yaşa gelen çocukların 
yataklarının ayrılması, komşunun hakkını 
ihlal etmeden binaların konumlandırılma-
sı gibi mahremiyet sınırları çizer. 

İslam, koyduğu mahremiyet sı-
nırları ile neyi hedefliyor?

İslam, kadının kadın, erkeğin erkek ol-
duğu bir dünyada, aile müessesinin can-
lı tutulduğu, ama insan olarak herkesin 
eşit olduğu bir toplum hedeflenmektedir. 
Dinin kurallarına uyarak erkek ve kadın 
ilişkilerinde karşı cins olarak değil de, ön-
celikle “insan” olarak muhatap olunması 
gerekmektedir. 

Mahremiyet sınırları ve tesettür, bireyi 
değerli kılmak ve toplumda bir insan ola-
rak bulunmasını sağlamak için bulunmak-
tadır. Yoksa onları toplumdan soyutlamak 
için değil.
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Benim 
Yıldızlarım

Talha kimseden korkmayan, kendi-
ne güvenen cesur bir gençti. Başı 
dik, omuzları geride, büyük adım-
larla yürürdü. Onu yolda gören-
ler “Ne kadar yiğit bir delikanlı!” 
derdi. O kimseye kötülük yapmaz 
ve başkalarına da kötülük yapıl-
masını izin vermezdi. Talha ticaret-
le uğraşırdı. Orada Hz. Ebû Bekir 
ile tanıştı. Hz. Ebû Bekir ona sev-
gili Peygamberimizi anlattı. Talha 
ilk Müslüman olanların arasına 
katılmıştı. Onun Müslüman olması 
ailesinin ve yakınlarının hiç hoşu-
na gitmemişti. Onu önce sözleriyle 
ikna etmeye çalıştılar: “Aklını başı-
na al Talha! Bizim putlarımız var. 
Biz sadece onlara taparız. Eğer bu 
dinden dönersen seni başkan ya-
parız ve çok zengin olursun.” Fakat 
Talha sevgili Peygamberimizi hiç 
bırakmaya niyetli değildi. Sanki 
büyük bir dağ gibi inancından bir 
adım bile geri dönmüyordu. Daha 
sonra dinden dönmesi için ona 
eziyet yaptılar ve evine hapsettiler. 

Ama o eziyetlere rağmen inandığı 
doğru dinden vazgeçmiyordu: “Siz-
den korkmuyorum. Ne yaparsanız 
yapın ben yolumdan dönmem.” 
diye haykırıyordu cesurca. Uhud 
savaşında ise Peygamberimizi ko-
rumak için kendini feda eden yiğit 
bir arkadaştı. Peygamberimizin dişi 
kırılmış ve yüzü kanlar içindeydi. 
Talha hemen onun yanına koştu 
ve onu korumak için önüne durdu. 
Peygamberimize atılan bir ok 
Talha’nın eline isabet etmişti. Talha 
başına arkaya doğru çevirdi ve Pey-
gamberimize bir şey olmadığını 
görünce rahatladı. Kendi acısını 
unutmuştu ve şöyle demişti: “Rab-
bime şükürler olsun. Peygamberim 
sağ olduktan sonra, bütün sıkıntılar 
bana hafif gelir.” İşte o böyle yiğit 
ve cesur bir sahâbî idi.

Cesur yürekli

TALHA BİN 
UBEYDULLAH

O’nun en güzel isimleri: 

SELAM
Kendisinde hiçbir kusur bulunmayan. 

Yarattıklarını her türlü tehlikelerden koruyan. 
Cennetteki kullarına selam eden.

Yeryüzünde her gün, milyonlarca yumurtadan can-
lı yeniden hayat bulur. Kanatları, gagaları ve aya-
kları sağ salim bir şekilde yaratılır. Allah’ın bir ismi 
de Selam’dır. Her şeyi yokluklardan ve karanlıklardan 
selamete çıkarır. Yeryüzünde, her gün binlerce anne, 
binlerce bebek dünyaya getirir. Selam olan Allah, kul-
larını dünyanın pek çok sıkıntılı durumundan kurtarır. 
Alır ve cennetine koyar. Sonra da “Size selam olsun!” 
der. Allah Selam’dır ve Cennetteki kullarına böyle sel-
am edendir. (Alıntı: Çocuklar için Allah’ın güzel isimleri/
Özkan Öze, Uğurböceği yayınları)

Üzerinde gümüş renginde be-
nekler taşıyan pirananın masum 
görünüşüne aldanmayın. Dünyanın 
en öldürücü balığıdır onlar. Bu kana 
susamış balıklar Güney Amerika’nın 
Amazon nehrinde yaşarlar. Et yiye-
rek beslenirler. Bir ustura kadar kes-
kin dişleri vardır. Güçlü kaslara bağlı 
alt ve üst çenesinde sıralanmış olan 
ustura gibi dişler ağız kapandığında 

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 
BALIĞI HANGİSİDİR?

birbirlerine sıkıca kenetlenir. Böy-
lece pirana kendinden çok daha iri 
olan avından büyük parçalar kopa-
rabilir. Bir pirana sürüsü, suya giren 
ya da düşen sığır gibi iri hayvana 
rastlarsa birkaç dakika içinde onu 
parçalayarak iskelete çevirebilir. 
Pirana, bir balıkçı oltasındaki yeme 
büyük bir iştahla yaklaşır ve bir iki 
lokmada kaparak gider. Eğer bir de 
oltaya yakalanırsa daha balıkçı onu 
yukarı çekmeden pirana sürüsü 
onu didik didik edip yutarlar. Güney 
Amerika Yerlileri, bu balığın keskin 
dişlerini ok ucu olarak kullanırlar.
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“Hadîs-i şerifler öğretilmeli”
Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu hadis yarışması büyük beğeni topladı.  Hazım Damgacı

BERLİN

Berlin Bölgesi Kadınlar Teşkilatı ço-
cuklara Peygamber Efendimizi daha iyi 
tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir ha-

dis yarışması düzenledi. Merkez binasın-
da Hacı Bayram Şubesi Eğitimcilerinden 
Bahar Yurt Hoca Hanım’ın sunumuyla 

gerçekleştirilen hadis yarışması 5 şube-
nin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuş-
masını yapan Berlin Bölgesi Kadınlar 
Teşkilatı Başkanı Nebahat Kartal “İs-
lam’ın yaşanması için Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in hayatının iyi bilinmesi, hadîs-i 
şeriflerin ezberletilmesi ve öğretilmesi 
gerek. IGMG olarak önemsediğimiz bu 
çalışmalara her şubemiz katılmalı.” de-
dikten sonra tüm misafirlere teşekkür 
ederek sözlerini tamamladı.

Berlin’de bulunan Fatih Camii, Ensar 
Camii, Mevlana Camii, Sultan Abdulha-
mit ve Hacı Bayram Camii’nin katılım-
larıyla gerçekleşen yarışmada büyükler 
ve küçükler olmak üzere iki ayrı kate-
goride yarışıldı. Jüriler ise Eğitimci Zey-

nep Atış, Spandau Yeni Camii Eğitimcisi 
Fatma Kesici ve İslami İlimler Okulu ve 
Aziziye Şubesi Eğitimcisi Nurten Rabia 
Kalyon oldu. 

Küçükler grubunda birinciliği Sul-
tan Abdülhamit Camii’inden Kübra Nur 
Kabadayı ve Fatih Camii’inden Dilanur 
Bektaş paylaşırken, Hacı Bayram Ca-
mii’nden Büşra Maraş ikinci, Ensar Ca-
mii’nden Rümeysa Demirel üçüncü ve 
Mevlana Camii’nden Eslem Boz dördün-
cü oldu.

Büyükler kategorisinde Ensar Ca-
mii’nden Sıla Özpolat birinci, Mevlana 
Camii’nden Kübranur Ayhan ise ikinci 
oldu. Program hediye takdiminden son-
ra sona erdi. 

“Sevgi engel tanımaz!”
Güney Bavyera Bölgesi “Sevgi engel tanımaz” adlı salon programının ikincisini organize etti.  Aydın Erdem / Fotoğraf: Hafize Onaç

GÜNEY BAVYERA

Güney Bavyera Bölge Başkanlığı “Sevgi 
engel tanımaz” adlı salon programının ikin-
cisini 12 Ocak’ta organize etti. Gehörlosen-
zentrum München (İşitme Engelliler Merkezi 
Münih)’te gerçekleştirilen programa Münih 
ve çevresinde ikamet eden engelli çocukları 
olan aileler davet edildi. Programın sunumu-
nu Bölge Gençlik Teşkilatı’ndan Yunus Aktaş 
ile yürüme engelli Ali Gülten üstlendi.

Açılış Kur’ân-ı Kerîm’ini bedensel engelli 
Muhammed İbrahim Baran’ın okumasının 
ardından Güney Bavyera Bölgesi Teşkilatlan-
ma Başkanı Ahmet Kalyon selamlama konuş-
masında kısaca şu şekilde konuştu: “Toplum 
olarak engelli vatandaşlarımızın her daim 
yanında olmalı, onlarla ilgilenmeli, onların 

sıkıntılarını paylaşmalı, aynı zamanda on-
ların hayatlarını kolaylaştırmada birbirimi-
ze yardımcı olmalıyız. Abese suresinin nazil 
olma hikmetinin görme engelli olan Ümmü 
Mektûm’un Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
nasihat istemesi, Peygamberimiz (s.a.v.)’in de 
o esnada müşriklerin ileri gelenleri ile meş-
gul olması olarak gösterilmesi dinimizin bu 
konuda ne kadar hassas olduğunun bir ifade-
sidir. Teşkilat olarak faaliyet alanımızın içine 
engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da al-
dık. Örneğin eğitmenlere işaret dili eğitimi, 
görme engelli vatandaşlarımıza yatılı Kur’an 
öğrenme eğitim kursu, braille alfabesi ile 
Kur’an eğitimi, görme engelli gençlerimize 
yönelik ‘Ümmü Mektûm Umresi’ bu hizmet-

lerden bazılarıdır.”
Bu kısa selamlama konuşmasının ardın-

dan T.C. Münih Başkonsolosu Mehmet Gü-
nay ise konuşmasında şu temennide bulun-
du: “Engelli olmak veya olmamak Allah’ın bir 
lütfudur. Bazılarımızda bulunan bu engelli-
liğin bizlere bir şey ifade etmemesi gerekir, 
yeter ki gönüllerde engel olmasın, engel oluş-
masın!”

Başkonsolos Mehmet Günay’ın konuşma-
sının ardından sahneye Sueda Kalyon gele-
rek, izleyenlerin takdir dolu bakışları eşliğin-
de kanun ile “Yemen Türküsü”nü seslendirdi.

Enstrümental dinletinin ardından mikro-
fona Münih Uyum Meclisi Üyesi E. Beyhan 
Bilgin geldi. Bilgin konuşmasında davetlileri 
öncelikle kurum çalışmaları hakkında bilgi-
lendirdi. Ardından misafirlere bir ricada bu-
lunan Bilgin Almanya’da gençlik dairelerinin 
Türk ailelerin elinden aldığı çocuklarımıza 
sahip çıkılması ve koruyucu aile olunması 
gerektiğini dile getirdi. Müslüman ve Türk 
neslinin kendi din ve kültürlerine sahip çık-
malarının bu şekilde sağlanabileceğini söy-
leyen Bilgin bilhassa kurumlardan yardım ve 
danışmanlık alınması konusunda ihmalkâr 
olunmaması gerektiğinin de altını çizdi. Aka-
bindeyse Seyyit Abdurrahman Kaya ve Yunus 
İpek şiirler okudu.

Program kapsamında yapılan istasyon 

çalışmalarında engelli çocuklar gönüllü 
abi ve ablalar eşliğinde el becerisi çalışması 
için kendilerine tahsis edilen odalara geçti. 
Salonda kalan velilere ise Hessen Bölgesin-
den katılan, engelli bir çocuk babası olan 
ve meslek olarak engellilere Almanya’da ilk 
ve tek olarak rehberlik ve danışmanlık ya-
pan Nihat Cesur iki bölümden oluşan bir 
sunum gerçekleştirdi. Cesur sunumunun 
birinci bölümünde engelli terimini açıkla-
yarak, bu kavrama ferdi, ailevi ve toplumsal 
olarak yaklaşmamız gerektiğini söyledi. Fert 
ve toplum olarak bu ailelere nasıl yardımcı 
olabileceğimizi, engellilerimizin bizlerden 
arzu, istek ve beklentilerini, onlara karşı na-
sıl davranılması gerektiğini edindiği mesleki 
tecrübeleriyle aktardı. 

Sunumunun ikinci kısmında ise özel-
likle engelli ve ailesinin hakları konusuna 
değinen Cesur, bu konuda engelli vatandaş-
larımızın ve ailelerinin kendilerini izole et-
mesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 
birçok haklardan ve yardımlardan habersiz 
olduklarını, neticede kendilerine sunulan 
bu imkânlardan yeterince faydalanmadık-
larını üzülerek dile getirirken bu haklar ile 
yardım alınabilecek kurumları tanıttı. Nihat 
Cesur’un sunumunun ardından sahneye ge-
len görme engelli Akın Pehlivan’ın okumuş 
olduğu Kur’an tilavetiyle program sona erdi.

120 kişilik ziyaret
Neuville-Sur-Saone şehrinden gelen 120 öğrenci ve veli Lyon Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti.  Cengiz Kalaycı 

LYON

Eyüp Sultan Camii Neuville-Sur-Sa-
one şehrinden 120 öğrenci ve veliyi 
ağırladı. ARQAM ilkokulunu da ziya-
ret eden öğrencilere Eyüp Sultan Camii 
Yöneticileri, sunulan eğitim hizmetleri, 
cami çatısı altında bulunan resmî okul-
lar, hafta sonu eğitimi ve genel olarak 
IGMG hakkında bilgi verdi. Faaliyetler 
ve Hasene Derneğinin kampanyaları 
hakkında da bilgilendirme yapılan prog-
ramda sunumlar ziyaretçilerin% 85’inin 
Müslüman Frankofon olması hasebiyle 
Fransızca yapıldı. Ziyaretçilerin aynı za-
manda çeşitli İslami sorular ve tanıtım 

broşürleri ile bilgileri tazenelendi. Aynı 
zamanda Neuville Şubesi ve CIMG Şu-
besi Eğitimcileri ziyaret vesilesiyle f ikir 
alışverişinde bulunma imkânı buldu. 

Mescid bölümünde ise çeşitli hat sa-
natları eserleri incelenip kürsü, mihrab, 
minber ve müezzin mahvili anlatıldı. Zi-
yaretçiler daha sonra Hafız Nurettin Ah-
med Hoca’nın Kur’ân-ı Kerîm tilavetini 
de dinleme imkânı buldu.

Program külliyede kılınan öğle nama-
zı ve cami restoranında sunulan yemek 
ikramının ardından ikindi namazı ile ni-
hayete erdi.
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“İslam’ın değerlerine sahip çıkacağız”
IGMG teşkilatları tarafından sahâbîleri daha yakından tanımak amacıyla başlatılan “Kur’an Yıldızları” programı Oss Mescid-i Cuma Şubesi’nde de yapıldı.
 Adnan Şahin

GÜNEY HOLLANDA

IGMG tüm Avrupa’da “Kur’an Yıldızları” 
başlıklı yeni bir program dizisi başlattı. Bu 
programlar son zamanlarda bazı çevrelerin 
İslam’a, Kur’an’a, ehl-i sünnete ve sahâbîlere 
karşı yaptıkları saldırılar göz önünde bulun-
durularak cemaatimizin daha şuurlu, daha 
donanımlı ve daha bilinçli bir duruş sergi-
leyebilmelerini sağlamak amacıyla Avru-
pa’nın bir çok yerinde değerli hatipler davet 
edilerek yapılıyor. 6 Ocak 2019 Pazar günü 
Hollanda’nın Oss kentinde Mescid-i Cuma 
Şubesinin katkılarıyla yapılan programa sevi-
len hatip IGMG Genel Başkan Danışmanı ve 
Avusturya Müftüsü Mustafa Mullaoğlu katıl-
dı. Oss’ta yapılan programın konusu dünya-
dayken cennetle müjdelenen değerli sahabe 
“Sa’d bin Ebî Vakkas”tı. Bay-bayan herkese 
açık olan programda katılımcılar deneyimli 
hatip Mollaoğlu’nun nefis anlatımıyla verdiği 
sohbeti dinleme imkânı buldu.

Eğitimci Fatih Şahin’in sunduğu program, 
Oss Şubesi İmam-Hatiplerinden Alaaddin 
İnan’ın okuduğu Kur’an tilavetiyle başladı. 
Selamlama konuşmasını Hollanda İslam Fe-
derasyonu Başkanı Mehmet Erdoğan’a ve-

kaleten katılan İrfan Sohbetleri Sorumlusu 
Erkan Turan yaptı. Turan “Günümüzde ya-
şanan kültür yozlaşmasına karşı mücadele 
etmek adına böyle anlamlı programların ya-
pılması önemli” dedi.

Bu yıl hizmete giren Amsterdam İslam 
Üniversitesi Rektörü Bahaddin Budak da 
programda söz alarak kısa bir sunum yaptı 
ve üniversite ile alakalı bilgiler verdi. Geç-
tiğimiz 2018 yılında 16 öğrenciyle başlayan 
üniversite eğitiminin devam ettiğini belirten 
Budak, “Nesillerin burada kendi kimliklerini 
koruyarak şuurlu bir şekilde yetişip varlığını 
sürdürmesi isteniyorsa bu eğitim kurumuna 
destek verilmelidir.” diyerek herkesi üniver-
siteye destek vermeye davet etti. 

Daha sonra kürsüye gelen günün hatibi 
Mustafa Mullaoğlu konuşmasına başlarken 
programdaki panellerin niçin yapıldığını şu 
cümlelerle açıkladı. “Bu ehli-sünnet panelle-
rini, Kur’an Yıldızları panellerini niçin yapı-
yoruz? Son dönemlerde ne hikmetse nereden 
türediği bilinmeyen bir kısım insanlar orta-
lıkta boy göstermeye başladı ve dur durak 
bilmeksizin gece gündüz televizyon kanalla-

rından sabahlara kadar İslam’ın değerlerine 
saldırıyorlar. Bunlar ellerindeki televizyon, 
gazete ve sosyal medya gibi tüm imkânları 
kullanarak bangır bangır sahâbî düşmanlığı 
yapıyor, sahâbîler hakkında fütursuzca galiz 
ifade ve çirkin yakıştırmalarda bulunuyor. 
Sahabeden hızlarını alamayınca sünnete sal-
dırıyorlar. ‘Madem Kur’an var sünnete gerek 
yok.’ gibi şeyler söylemeye başladılar. Onunla 
da yetinmeyip şimdi de Kur’ân’ı Kerîm’e saldı-
rıyorlar. Onu da tarihselcilikle tahrif etmeye 
kalkışıyorlar. Mezheplere karşı savaş açarak 
onları gereksiz göstermeye çalışan zihinler 
türedi. Elbette ki böyle bir zamanda bu üm-
metin göz bebeği olan bu teşkilat tedbirlerini 
alacaktır. Tabii ki böyle programlar yaparak 
kendi camiamız başta olmak üzere işin aslı-
nı sesimizin yettiği yere kadar tüm imkânları 
kullanarak bizler ifade edeceğiz.”

Mullaoğlu konuşmasının geri kalan kıs-
mını Sa’d bin Ebî Vakkas’ı anlatmaya ayırdı. 
17 yaşında İslam’la şereflenen Hz. Sa’d’ın Pey-
gamberimiz (s.a.v.)’in “Anam babam sana feda 
olsun ya Sa’d” şeklinde hiçbir sahâbî için kul-
lanmadığı hitabı kendisine hitaben kullandı-

ğı ve dünyada iken cennetle müjdelenen bir 
sahâbî olduğunu söylerken tam bir teslimiyet 
örneği olan Sa’d bin Ebî Vakkas’ın hayatının 
gençler için çok önemli bir örnek olduğunun 
altını çizdi. Mullaoğlu Sa’d’ı anlatmanın böy-
le sınırlı bir zamana sığmayacağını belirterek 
onun ve diğer sahâbîlerin hayatlarını okuma-
yı tavsiye etti. 

(Program “Mescid-i Cuma Oss” Facebo-
ok sayfasından “Kur’an Yıldızları” adı altında 
canlı olarak yayınlanmıştır. Arzu edenler ko-
nuşmaları oradan izleyebilir.)

Dar’ul Erkam Camii’nde anlamlı program
Dar’ul Erkam Camii’nde hafızlığını tamamlayan öğrencilerden Hafız Baturalp Kalabalık için yapılan hafızlık merasimine çok sayıda hoca efendi ve cemaat 
katıldı.  İsmail Çakır

RUHR-A

Dar’ül Erkam Camii’nde gerçekleştiri-
len hafızlık merasimine yoğun ilgi vardı. Ge-
nel Merkez Hatiplerinden Sebahattin Uçar, 
Ruhr-A Bölgesi Teşkilatlanma Başkanı Aziz 
Doğan, Eğitim ve İrşad Başkanı Abdullah 
Coşkun Berber, Oberaden DİTİB İmam-Hati-
bi Engin Teke, Bonen IGMG Ayasofya Camii 
İmam-Hatibi İsmet Özcan, Kamen Küba Mes-
cidi eski İmamı Yunus Sezer, Dar’ül Erkam Ca-
mii Cemiyet Başkanı Recep Kelez ve çevredeki 
şubelerin başkan ve idarecileri hafızlık merasi-
mine iştirak etti. Programı sunan Bölge Genç-
lik Teşkilatı’ndan Habil Altın kısa ve anlamlı 
konuşmasıyla program açılışını yaptı. Açılış 
Kur’ân-i Kerîm’i tilavetini Hafız Baturalp Ka-
labalık okurken, hafızlık hocası Hafız Osman 
Kuzubaş tarafından cübbe ve sarık giydirilip 
başarılarının devamı dilendi.

Aziz Doğan anlam dolu konuşmasında ha-
fızlığın önemi üzerinde durdu ve özetle şun-
ları söyledi: “Teşkilatımız Avrupa’da 1000’in 
üzerinde öğrencimize hafızlık yaptırmaktadır 
ki bölgemizde de kurumsal olarak 70 öğrenci 
hafızlık eğitimi görüyor. Ayrıca bu camimizde 
de muhterem Hafız Osman Hocamız tarafın-
dan hafızlık çalışması yapılmaktadır. Netice 
olarak öğrencilerimizden birisinin hafızlığını 
başarılı bir şekilde bitirip cübbe ve sarığın giy-
dirilme anı beni derinden etkilemiştir. Başta 
hocamıza, öğrecimizin ailesine ve öğrencimi-
ze çok teşekkür ediyorum.”

Engin Teke Hoca ise konuşmasında “Prog-
ramdan çok duygulandım. Avrupa gibi bir yerde 
hafız yetiştirmek ve hafız olmak büyük azim ve 
başarının neticesidir.” dedi. Sunucu Habil Altın 
ise ilahi ve kasidelerle programa renk kattı.

Hafız Osman Kuzubaş “Camimizde yapı-
lan hafızlık eğitiminde benim kadar Cemiyet 
Başkanımızın ve diğer idare heyeti kardeşle-
rimizin de büyük katkı ve destekleri vardır, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca ha-
fızlığını tamamlayan öğrencimizin ve diğer 
öğrencilerimizin saygıdeğer velilerine de 
teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı 
olsun. İnşallah camimizde hafızlık eğitimi 
bundan böyle de devam edecektir.”

Cemiyet Başkanı Recep Kelez ise konuş-
masında gayretini esirgemeyerek bu mutlu 
günü yaşatan muhterem Osman Hoca’ya 
teşekkür etti. Kelez “İnşallah bu merasimler 
camimizde devam edecektir. Bunun için ho-
camıza gereken desteği vereceğiz. Hafızlığa 
devam eden öğrencilerimize de başarılar di-
liyorum.” dedi.

“Cemaatlere dâhil olun.”

Günün hatibi İlahiyatçı-Yazar Sebahattin 
Uçar konuşmasında ‘’Kur’ân-i Kerîm’i oku-
mak ve ezberlemek kadar önemli hiçbir şey 
yoktur. Kur’ân-i Kerîm’i okurken anlamaya 
da önem vermeliyiz. Öyle bir dönemden ge-
çiyoruz ki Kur’an’ı anlamak mecburiyetin-
deyiz. Bugün insanlığı huzura kavuşturacak 
olan tek şey Kur’an ve sünneti yaşamaktır. 
Günümüzdeki bazı Müslümanların Kur’an 
ve ve sünnetten uzaklaşıp ibadetlerini terk 

ettiklerine şahit olmaktayız. Bu yüzden Müs-
lümanlar olarak evimizde Kur’an’ı okumalı, 
çocuklarımıza okutmalı ve ibadet sevgisini 
aşılamalıyız. Müslümanlar olarak ümmet şu-
uruyla cami endeksli yaşamalı, çocuklarımızı 
da camilere götürerek camiyi sevdirmeliyiz. 
Ümmet olarak birbirimizi sevmeli, dertle-
rimizle mutlaka ilgilenmeliyiz. Birbirimizi 
sevmenin yolu ise cemaatleşmekten geçer, 
onun için mutlaka cemaate dahil olmalıyız. 
Çocuklarımızı camilerimizde yapılan eğitime 
mutlaka getirerek dinî eğitim görmelerini 
sağlamalıyız. Ev sohbetlerine de önem ver-
meli, mümkün olduğu kadarıyla katılmalıyız. 
Bu camide hafızlığını bitirerek bu güzel prog-
ramın yapılmasına ve bu program dolayısıy-
la burada toplanmamıza vesile olan, bize bu 
güzel manevi havayı yaşatan hafız evladımızı 
tebrik ediyorum. Allah (c.c.) kendisini haya-
tı boyunca Kur’an’dan ayırmasın ve Kur’ana 
hizmet edenlerden eylesin.” dedi.

Genç hafızın babası Zekeriya ve Dedesi 
Hıdır Kalabalık ise teşekkür konuşması ya-
parak mutluluklarını dile getirdi. Hafızlık 
eğitimine devam eden diğer öğrencilerin 
ve ailelerinin de böyle sevinçli günler yaşa-
maları temennisinde bulundular. Program 
ikindi namazından sonra Abdullah Coşkun 
Berber’in yaptığı dua ile sona erdi. Programa 
katılan misafirlere Kalabalık ailesi tarafından 
ikramda bulunuldu.
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Sabah namazına katılana bisiklet 
IGMG Düsseldorf Bölgesi Mönchengladbach Rheyt Cemiyeti Kadınlar Teşkilatı tarafından düzenlenen Kış Tatil Kursu’nda düzenlenen kampanya büyük ilgi 
gördü.  Mahrem Işık, Gani Şirin 

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkila-
tı Möchengladbach Rheyt Cemiyeti Bilal 
Camii’nde 22 Aralık – 6 Ocak tarihleri ara-
sında Yılbaşı Tatil Kursu’nda “Sabah Nama-
zı Kampanyası” düzenledi. Kampanya ile 
sabah namazlarına iştirak eden 8 – 12 yaş 
arasındaki talebelerin camiye severek ve 
isteyerek gelmeleri ve sabah namazlarının 
ehemmiyetini kavramaları hedeflenirken 
çocuklara ödül olarak bisliket hediye edil-
mesi kampanyayı daha cazip hâle getirdi. 

İki hafta boyunca Mönchengladbach 
Rheydt Camii talebelerin sabah namaz-
larına katılımı ile cıvıl cıvıl hale geldi . 
Kampanya 6 Ocak Pazar günü sona erdi. 
Hediyeyi takdim etmek için 6 Ocak tari-

hinde öğle namazına müteakiben prog-
ram düzenlendi. Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile 
başlayan programı sunumunu Kadir Sevim 
yaptı. Daha sonra Cami İmam-Hatibi Ali 
İnci, talebeleri üstün gayretlerinden dolayı 
tebrik etti. Namazın önemini Peygamber 
Efendimiz’in hayatı ve asr-ı saâdetten ör-
nekler vererek anlattı. Akabinde Cemiyet 
Başkanı Ekrem Işık konuşmasında katılan 
cemaati selamlayarak bu güzel programa 
katılan talebeleri tebrik etti ve emeği geçen 
Cemiyet Kadınlar Teşkilatı birimine teşek-
kürlerini sundu. Kadınlar Teşkilatı Başkanı 
Özlem Sevim konuşmasında, proje ile ca-
minin daha da canlı hâle geldiğini belirte-
rek, örnek bir proje olduğunu söyledi. 

 

Hadis Yarışması’nda bölge finali
Ruhr-A Bölgesi Hadis Yarışması Final Programı Gelsenkirchen Buer Şubesinde gerçekleşti.  Ömer Yanaz

RUHR-A

Ruhr-A Bölgesi, Bölge Hadis Yarışması 
Final Programı Gelsenkirchen Buer Şube-
sinde 16 Aralık 2018 tarihinde düzenlendi. 
Büyükler ve küçükler yaş grupları olmak 
üzere iki grupta düzenlenen yarışmaya 12 
genç katıldı. Yarışma öğle namazına müte-
akip başladı ve akşam namazı öncesi sona 
erdi. Yarışmada büyükler kategorisinde 
Gelsenkirchen Buer Şubesinden Kerem 
Ataman birinci, Gelsenkirchen Merkez Şu-
besinden Talha Yılmaz ikinci, Essen Kar-
tenberg Şubesinden Ebubekir Akbakay ise 

üçüncülüğü elde etti. Küçükler kategori-
sinde ise Gelsenkirchen Merkez Şubesin-
den Yavuz Yılmaz birinci, Hamm Hövel Şu-
besinden Yakup Sağlam ikinci, Neuenrade 
Şubesinden Mücahid Nazım Kol üçüncü 
oldu. 

Programa katılan Ruhr-A Bölge Başkanı 
Abdullah Kodaman selamlama konuşma-
sında Hadis Yarışması’nın düzenlenmesinin 
önemine değindi. Yarışmacıların, velilerinin 
ve cemaatin katıldığı program ödül töreni ve 
çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. 

Şube başkanlarıyla yılın son toplantısı
IGMG Köln Bölgesi Şube Başkanları Köln Bölge Salonunda bir araya geldi.  İskender Güngör 

KÖLN

Köln Bölgesi çalışma toplantısını şube 
başkanları, Genel Merkez Sosyal Hizmet-
ler Başkanı Mustafa Uyanık ve Köln Bölge 
Başkanı Selahattin Demirci ile yaptı. Top-
lantıda 2018 yılının çalışmalarının envan-
teri, yakalanan hedefler ve önümüzdeki 

yılın yeni hedefleri masaya yatırıldı. 
Sosyal Hizmetler Başkanı Mustafa Uya-

nık bu yıl uygulamaya geçirdikleri hizmet-
leri başlıklar halinde cami başkanlarıyla 
paylaştı. Resmî kurumlarla parelel ve ilk 
kez yapılan sertifikasını da verdikleri Hos-

pis ve Palyatif Bakım Kursu çalışması hak-
kında bilgiler veren Uyanık, ölüm anında 
manevi destek için hastanelere kiliseler-
den gelen görevliler gibi eğitilmiş uzman-
lar yetiştirildiğini ve bunun ilk kez IGMG 
tarafından hayata geçirildiğinin altını 
çizdi. Mustafa Uyanık kimsesiz kişilerin 
vefatlerinin ardından fonlarından ayrılan 
ödenekle yakılmalarına engel olduklarını 
dile getirirken bu şekil vefat eden kişilerle 
alakalı bilgisi olanların bunu kendilerine 
bildirmelerini talep etti. 

Mustafa Uyanık Avusturya ve Hanno-
ver Bölgelerinin örnek çalışmalarını da 
paylaştığı konuşmasında, Avrupa gene-
linde bu yıl 12 büyük projenin infak kam-
panyası çerçevesinde değerlendirildiğini 
bildirdi. Uyanık çocuğun doğumundan 
anaokuluna, ortaöğretiminden yüksek öğ-

renimine, hastalığından ölüm anına kadar 
IGMG tarafından hiçbir hizmet alanının 
boş bırakılmadığını ifade etti. Köln Genç-
lik Teşkilatının 1000 genci bir araya getir-
diği sabah namazı programına da değinen 
Uyanık, bunun gurur verici olduğunu be-
lirtti. 

Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı Yusuf 
Soysal gençlik teşkilatı ile alakalı söz alır-
ken bu yıl yaptıkları çalışmaları değerlen-
dirdi. Soysal yılın son çalışma programında 
8 şubenin çektiği kısa filmlerin sunulacağı 
Altın Hilal Film Yarışması hakkında cemi-
yet başkanlarını bilgilendirdi.

Bölge Teşkilatlanma, İrşad, Sosyal Hiz-
metler ve Eğitim Başkanlarının da sunum 
yaptığı programın sonunda Bölge Başkanı 
Selahattin Demirci kendisine yöneltilen 
soruları yanıtladı. 
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Not: Aylık sadece 35 € ile bir yetime destek olabilirsiniz! Çalışmalarla ilgili masraflar miktarın içerisindedir.

Yetimi Yetim
Bırakma!

YETİM PROJESİ

YETİM PROJESİ

35€
YETİME AYLIK DESTEK

400 DKK | 350 SEK | 350 NOK35 £ | 50 CHF | 60 AUD55 CAD 

HASENE International e. V.
T +49 221 942240-442 | F +49 221 942240-441

www.hasene.org | yetim@hasene.org |                   haseneorg
 —

Havale için banka bilgileri:
Hesap Sahibi: HASENE International e. V.

Banka: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE29 3705 0299 0149 2900 69 | BIC: COKSDE33XXX

Amaç: Adresiniz, 0000572
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Yemenli mazlumlara 20 ton gıda yardımı
Yemen’de yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş milyonlarca insanı mağdur etti ve etmeye devam ediyor. Hasene International Derneği acil yardıma ihtiyaç 
duyan Yemenli mazlum ve mağdurlara 20 ton gıda yardımında bulundu.  Murat Kubat

İNSANİ YARDIM

Hasene Yemen acil yardım ekibi Um-
man üzerinden Yemen’e geçerek 20 tonluk 
gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 
Yemen acil yardım ekibinde Yusuf Yılmaz, 
Adem Dağdaş ve Arif Başer görev aldı. 

Yemen Ülke Sorumlusu Yusuf Yılmaz 
izlenimlerini paylaştı: “17 Ocak’ta Um-
man’a ulaştık. Umman’ın Maskat şehrin-
den uçakla Salala şehrine geçtik. Araba ile 
Umman’ın içinde 3 saat yolculuk yaptık. 
Buradan sınırı geçtik. En uzak noktaya ka-
dar çölde 17-18 saat araba yolculuğu yaptık. 
Oldukça meşakkatli bir yolculuktu. Bu yol-
culuğun sonunda Sana’ya yakın bir şehir 
olan Marib şehrine geldik. Buradan öteye 
güvenlikten dolayı geçemedik. Burada 3 
büyük baş adak akika kurbanı kesip çadır-
larda yaşayanlara 230 kumanya paketi ile 

birlikte dağıttık. Burada bir tane de hasta-
ne ziyaret ettik. Bu hastanede savaşta ya-
ralananlar vardı. Hastanenin doktoru en az 
gıda kadar tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğu-
nu söyledi. Sahilde Gayda diye bir yere git-
tik. Burası selden büyük felaket görmüş. Al 
Mahra eyaletininin Almasila köyü en fazla 
zarar gören yerlerden birisiydi. İnsanlar bir 
ay evlerinin çatılarında yaşamak zorunda 
kalmışlar. Kerpiçten evleri olanların evleri 
erimiş gitmiş. Burada da ciddi gıda ve su 
ihtiyacı var.

Al Mahra eyaletinin Sayhut şehrine 
geçtik. Burada 230 adet kumanya dağıttık. 
Bunların 100 tanesini kamplarda, 130 ta-
nesini de ev ev dolaşarak dağıttık. Gıda pa-
ketleri 2 lt sıvı yağ, 5 kg şeker, 10 kg pirinç, 
25 kg un olmak üzere ortalama 42 kg ağır-

lığında ve toplam 460 gıda paketi şeklinde 
mazlumlara ulaştırıldı. Yardımları ulaştı-
rabilmek için Yemen içerisinde toplam 41 
saatlik bir yolculuğumuz oldu. Yaklaşık 3 
bin km Yemen içerisinde yol yaptık. 43 defa 
askeri kontrolden geçtik.”

İnsanlar kanaatkâr

Yemen ülke sorumlusu Yusuf Yılmaz 
karşılaştıkları insanlara dair de gözlemleri-
ni aktardı: 

“Karşılaştığımız insanlar kerpiç, çadır ve 
çalıların bir araya getirilmesinden oluşan 
yerlerde kalıyorlar. Kerpiç evler diğerlerine 
oranla nispeten iyi, çadırlar orta, çalıların 
bir araya getirilmesinden oluşan yerler ise 
kötü durumda. Su ve elektrik çok kısıtlı. 

İnsanlar işsiz. Gıda ve giysi ihtiyaçları çok 
fazla. İnsanların ihtiyaç sahibi oldukları 
açık olduğu hâlde, çekinerek kabul ettiler 
yaptığımız yardımları. Toplu dağıtımlarda 
ne kaos, ne de izdiham vardı. Yapılan yar-
dımlardan dolayı müteşekkir kaldılar. Hak-
larına rıza gösterdiler. Özellikle çocuklara 
şeker, çikolota dağıtırken gözlemlediğimiz 
durum dikkat çekiciydi. Verdiğimiz çikolo-
ta ve şekeri cebine koyan çocuklara, verme-
diğimizi düşünerek tekrar uzattığımızda, 
cebindekileri çıkarıp bize gösterdiler, ken-
disinin aldığını söylediler. Birçok defa bu 
durumu yaşadık. Yardım dağıttımız insan-
lar her fırsatta dua ettiler bizlere, Hasene’ye 
ve yardım yapanlara. Buralardaki insanları 
temiz suya, tıbbi malzemelere ve başlarını 
sokacakları evlere ihtiyaçları var.”

Etiyopyalı binlerce aileye binlerce kumanya yardımı
Hasene International Derneği’nin acil yardım çağrısı kapsamında yürüttüğü çalışmanın Etiyopya ayağında 6.386 aileye 6.386 kumanya yardımı yapıldı. 
 Murat Kubat

İNSANİ YARDIM

Hasene International Derneği kuman-
ya yardımları Etiyopya’nın Sebbeta, Lege-
tafo, Sululta, Gelan, Dukem, Bishafto, Bu-
rayu, Mojo ve Adama yerleşim yerlerinde 
dağıtıldı. Çalışmalara İhsan Güler, Frank-
furt’tan Halil Kale, Hollanda’dan Mustafa 
Akgül, İstanbul’dan Mücahit Taylan, Mu-
hammed Aydın ve Osman Tüten’nin yanı 
sıra Etiyopya’dan Fennan Muhammed ka-
tıldı. 

Gözlemci Halil Kale Etiyopya’daki ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi: “6.386 aile-
ye gıda yardımında bulunduk. Yardımları 
Etiyopya’nın başkenti Addis Abeba’nın 
100 km civarındaki mülteci kamplarında 
dağıttık. Yollar çok kötü olduğu için kısa 
mesafeleri dahi büyük zorluklarla geçerek 
yardımları ulaştırdık. Kamplardaki insan-

ların sağlık, yiyecek ve giyecek noktasın-
daki sıkıntılarını ve mağduriyetlerini göz-
lemledik. Ben Avrupa’da yaşıyorum. Bizim 
herşeyimiz var; buradaki insanlarınsa eği-
timden sağlığa, gıdaya değin birçok şey-
leri eksik. Ağaç parçalarının üzerine sac 
çakılarak yapılmış, penceresi olmayan, ne 
banyo, ne tuvaleti, ne mutfağı olan yerler-
de kalıyorlar. Bizzat girdim ve gördüm. Si-
yah bir tencere, bir çaydanlık, 3 cm kalın-
lığında sünger yatak, biraz patates, biraz 
pirinç başka da birşeyleri yok. Rabbimize 
ne kadar şükretsek az. 20 €’luk yardım 
oradaki ailelerin bir aylık yiyeceğini karşı-
lıyor neredeyse. Gıda paketleri içerisinde 
10 kg un, 5 kg makarna, 2 kg nohut ezmesi, 
2 kg biber, 3 lt sıvı yağ ve 3 kg et yer aldı. 
Yardım yaptığımız insanların gözlerinin 

içi gülüyordu. Bunu gözlemlemek bizleri 
de sevindirdi. Et yardımı yaptığımız yaşlı 
bir amcamızın etin tadını nerede ise unut-
tuklarını söylemesi bizleri duygulandırdı. 
Yaptığımız yardımlardan dolayı dua etti-
ler. Dağıtımlarımız esnasında çocukları 
sevindirmeyi de unutmadık. İlk defa balo-
nu olan bir çocuğun sevinci balonun pat-
laması ile üzüntüye döndü. Yeni bir balon 
vererek tekrar sevinmesine vesile olduk. 

Adama şehrinin belediye başkanı da 
dağıtımlara katıldı. Oromia eyaletinden 
bir gazete muhabiri de çalışmaları takip 
etti. Yetkililer bu tür yardımların mem-
niyet verici olduğunu, bu tür yardımlarla 
yalnız olmadıklarını hissettiklerini pay-
laştılar ve yardımlar için çok teşekkür et-
tiler.”
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Suriyeli mağdurlara gıda yardımı
Suriye’de devam eden savaşın mağdur ettiği insanlara yardımlar sürüyor.  Murat Kubat

SURİYE

Suriye’de süren savaşın mağdur etti-
ği insanlar yardıma muhtaç, kendilerine 
gelecek yardımları bekliyorlar. Bölgeden 
gelen bilgilere göre; Suriye’de ciddi mana-
da sel felaketi var. Binlerce çadır sular al-
tında kaldı. Havaların soğuması ile birlikte 
mağduriyet daha da büyüyor. Kuzey Hama 
Suriye’nin en çok bomba alan bölgelerden 
birisiydi. Hasene International Derneği ev-

lerini terk etmiş, biraz daha güvenli bölge-
lere gelmiş ailelere insani yardım ulaştırdı. 
İnsani yardımlar Hama’ya bağlı köylerde, 
muhacirlere, Selahaddin Çadırı’nda, Af-
rin’de, İdlib’te ve Halep köylerinde yapıldı. 
En son Hama kırsalından gelerek Selahad-
din Kampı’na yerleşen 100 aileye kumanya 
yardımı yapıldı. Bölgeki insanların acil yar-
dım ihtiyacı devam ediyor. 

Hasene kutsal topraklarda umrecilere tanıtıldı
Hasene Internationl Derneği kutsal topraklarda açtığı stant ile umrecilere faaliyetlerini anlattı.  Murat Kubat

TANITIM

IGMG Hac Umre Reisen’ın organi-
ze ettiği Aralık Umresi çalışması kapsa-
mında stant açan Hasene Internationl 
Derneği, tanıtım çalışmalarını Mekke 
ve Medine’de yürüttü. Mekke’de tanıtım 

çalışmalarını yürüten Hasene Internati-
onl Baden Württemberg Bölge Temsilcisi 
Mehmet Atasoy kutsal topraklarda yürü-
tülen tanıtım çalışmaları hakkında bilgi 
verdi: “Stantımızda Hasene’nin tüm ça-

lışmalarını umrecilere anlatma, faaliyet-
lerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bilhassa 
su kuyusu ve yetim projeleri, acil yardım 
çağrısı ve adak akika kurban çalışmaları 
başta olmak üzere tüm çalışmalarımızın 
tanıtımını yaptık. Su kuyusu ve yetim 
projeleri ön plana çıkan çalışmalardı. Ta-
nıtım çalışmalarımız boyunca toplam 91 
su kuyusu bağışı, 71 yetim destek bağışı, 
67 adak akika kurban bağışı aldık; ayrıca 
Nijer’deki yetimhane için yardım, sadaka 
ve zekât yardımları da aldık. 

İnsanlarımız kutsal topraklarda hayır 
yapmanın öneminin farkında ve burada 
fazla sevaba nail olabilmek için yoğun 
yardımlarda bulunuyorlar. Bağışçılarımız 
yaptıkları yardımın ardından Hasene’den 
geri dönüşüm almalarından dolayı mem-
nuniyetlerini dile getirdiler. 

Derneğimiz tanınırlığı ve yardım fa-
aliyetleri her geçen gün daha da artıyor. 
Stant çalışmalarını yoğunluklu olarak 
Mekke’de yaptık. Kafile içerisinde Ha-
sene gönüllülerimiz vardı ve Medine’de 
tanıtım faaliyetlerimize katkı yaptılar. 
Allah kendilerinden razı olsun. Kafile 
başkanları ve grup başkanlarının ciddi 
desteği oldu. Rhein-Neckar-Saar Hasene 
Temsilcisi Murat Sağdıç, Hessen Hase-
ne Temsilcisi Beytullah Gelgeç, Hasene 
Fransa Başkanı Erhan Özcan, Avusturya 
Linz Bölgesi Sosyal Hizmetler Başkanı 
Hayrettin Yılmaz, Türkiye Hasene Konya 
Temsilcisi Elvan Korkmaz’ın büyük des-
tekleri oldu. Kendilerine teşekkür edi-
yoruz. Gelecek yıllar için de bu tanıtım 
çalışmalarının kutsal topraklarda devam 
etmesi önemli.”

Vefat eden UKBA üyelerimiz
İsmi Vefat tarihi Bölge ve şubesi

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

Abdullah Gönenç
Ahmed Mushtaq
Bahriye Kavak
Bebek Acar
Canfidan Ozan
Schadija Alicaoski
Cevdet Sert
Oğuzhan Yavuz
Fikriye Aydoğan
Halis Şimşek
Hasan Hasan
Hüseyin Memişoğlu
Rabia Tokgür
Ürfet Hüseyin
Kerim Orta
Kezban Yıldız
Mehmet Palaz
Mürvet Bilekkaya
Mustafa Bağcı
Nadire Sarıcıklı
Nafise Mehri
Gülşen Karakaya
Nemka Ajdarpasic
Osman Kalkan
Salih Öztürk
Saniye Yavuzer
Sibel Arslan
Siho Soydan
Ferdağ Künili
Yusuf Koca
Zahide Karaca
Zeynep Souleymanoglou

20.01.2019
09.01.2019
22.01.2019
21.01.2019
10.01.2019
20.01.2019
17.01.2019
08.01.2019
14.01.2019
24.01.2019
09.01.2019
01.01.2019
12.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
04.01.2019
07.01.2019
22.01.2019
12.01.2019
03.01.2019
01.01.2019
24.01.2019
08.01.2019
17.01.2019
08.01.2019
01.01.2019
05.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
13.01.2019
14.01.2019
21.01.2019

Rhein-Neckar-Saar/Walldorf
Kuzey Ruhr/Osnabrück

Ruhr-A/GE-Merkez
Kuzey Bavyera / Nürnberg-Merkez

Avusturya-Linz / Salzburg
Württemberg/Heilbronn

Berlin/Kreuzberg-Merkez
Kuzey Ruhr / Detmold

Köln/Kerpen
Württemberg/Nagold

Hessen/Giesen
Avusturya-Linz/Traun

Düsseldorf/Duisburg-Meiderich
Württemberg/Schw. Gmünd

Hessen/Elsenfeld
Württemberg/Lauffen an der Neckar

Düsseldorf/Krefeld
Württemberg/Heilbronn

Köln/Siegen
Kuzey Bavyera/ Schweinfurt

Hessen/Haiger
Ruhr-A/Ge-Buer

Luxemburg/Luxemburg
Düsseldorf/Solingen
Schwaben/Ramsloh
Berlin/Wedding-H.B

Württemberg/Schorndorf
Rhein-Neckar-Saar / Worms

Güney Bavyera /Freising
Güney Bavyera/Badtölz

Düsseldorf/Wuppertal
Kuzey Bavyera/Ansbach
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Kuzey Bavyera
 Sara Akdağ 

Kuzey Bavyera Bölgesi Würzburg 
Şubesi, şubede eğitim gören ço-
cuklara yönelik bir bilgi yarışması 
düzenledi. Yarışma Würzburg Şu-
besi KGT Başkanı Livanur Karave-
lin’in Kurân-ı Kerîm tilavetiyle baş-
ladı. KT Eğitim Başkanı Hülya Eren 
selamlama konuşmasından sonra 
yarışmacılara başarılar diledi. Ku-
ralların açıklanmasının ardından kü-

çük ve büyükler olmak üzere iki ka-
tegoriye ayrılan çocuklar yarışmaya 
başladı. 6 ile 10 yaş arası talebeler 
ile yapılan yarışmada temel bilgiler 
hakkında sorular soruldu. Küçükler 
kategorisinde Esila Karaveli, bü-
yükler kategorisinde ise Yasin Ka-
raveli ve Kaan Eren birinci seçildi. 
Yarışma katılan çocuklara hediyeler 
takdim edildikten sonra sona erdi. 

Norveç
 Mustafa Samed Çetintaş

Stavanger Eyup Sultan Şubesi bu 
kış dönemi de her yıl olduğu gibi 
okul ziyaretleri akınına uğradı. Zi-
yaret talebinde bulunan okullar 
arasında ilkokul, ortaokul ve lise-
ler vardı. 7. ve 8. sınıf ile lise son 
sınıfından oluşan 2 ayrı 50 kişilik 

gruplar hâlinde gelen öğrenciler 
ziyaret esnasında cami ve İslam 
hakkında temel bilgiler edindi. 
Müezzinlik ve namazın nasıl kı-
lındığıyla alakalı örnekler sunulan 
programa yoğun bir talep ve ilgi 
vardı. 

Ruhr-A
 Ümit Akca

Ruhr-A Bölgesi Bestwig Ca-
mii’nde bir programı gerçekleş-
tiri ldi. Salih Özbay Hocaefendi 
ve cami öğrencilerinden Edip 
Taha Akça‘nın okuduğu Yâsîn-i 

Şerif i le başlayan programda 
Ömür Eldeniz’in de güzel i la-
hileriyle Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’ in hayatından kesitler 
anlatı ldı.

Württemberg
 Mehmet Yücel

Heilbronn Şubesi’nin devamlı 
olarak düzenlediği İhsan Soh-
betleri bu hafta da iş adamla-
rının katıl ımıyla gerçekleştiri ldi. 
Türkiye’den gelen Genel Mer-
kez Hatibi Geylani Akan Hoca 
Efendi hafızalardan sil inmeye-

cek bir sohbet programı sundu. 
İhsan Sohbetleri programı He-
ilbronn Şube Başkanı İbrahim 
Ocak’ın işadamlarına ve Gey-
lani Akan Hoca’ya katıl ımların-
dan dolayı teşekkür etmesiyle 
sona erdi.

Kuzey Bavyera
 Songül Zeki Göğerçin

Hamm-Hovel Şubesi Ana Sınıfı 
“Tüm hayvanları Allah yarattı” adlı 
bir proje gerçekleştirdi. Projede Hz. 
Yunus (a.s.) ve Hz. Nûh (a.s.) konu-
ları işlendi. 3 hafta süren projede 
her peygamberin bir çoban olduğu 
öğretildi, tüm hayvanlara iyi davra-
nılması gerektiği anlatıldı. Projenin 
son haftasında çiftlik teması işlen-
di. “Çiftlik hayvanlarından hangi gı-
dalar elde edilir?” sorusuna cevap 
arayan ana sınıfı öğrencileri, velile-
rin aldığı çiftlik kitaplarıyla bilgilerini 

ilerletti. Eğitimciler tarafından ço-
cuklara Allah Teâlâ’nın kendilerine 
verdiği nimetlerin ne kadar büyük 
olduğu anlatılırken, konuları genel 
anlamda çocukların zihinlerinde 
sağlamlaştırmak için proje sonun-
da bir çiftlik gezisi gerçekleştirildi. 
Toplam 18 çocuk ve 3 eğitimci ile 
gidilen çiftliğe çocuklar hayvanla-
ra yem vermenin yanı sıra, sağılan 
sütü sallayıp yağını ayırarak Allah’ın 
nimetini bire bir uygulamada gör-
müş oldular.

Düsseldorf
 Mahrem Işık

IGMG Düsseldorf Bölgesi Mönc-
hengladbach Rheydt Şubesi Hz. 
Bilal Camii ayda bir gerçekleş-
tirdiği İhsan Sohbetlerinin 9’un-
cusunu Şube İmam-Hatibi Aki 
İnci’nin öncülüğünde düzenledi. 
Genel Merkez İhsan Sohbetleri 
Sorumlusu Ali Börek’in de ka-

tıldığı sohbet verimli bir şekilde 
geçti. İhsan Sohbetleri şube-
de düzenli bir şekilde yapılma-
ya devam edilirken, esnaflar ve 
işadamlarının da sohbetlerden 
memnun olduklarını ve devamını 
istediklerini dile getirmeleri her-
kesi motive ediyor.  
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Hitit

Fizikte sarkaç Kurallara 
uygun Tahta levha

Yabancı

Yerleşme

Brezilya kenti

Söyleyiş 
özelliği

Zihin
Rusçada 

evet Anma

Uyarlamak 
fiili emir kipi

Yobaz

Hiçbir 
zaman

Yararlar Kemik ucu Nikel simgesi Lakin

Sürekli

Üzüm ağacı

İlişkin
 Numara
(Kısaca) Büyük çuval

Field-Effect 
Transistor kısaca

İridyum 
simgesi Ced

Azeri çalgı Hesaplı

Boru sesi

Hür

En kısa 
zaman Altın simgesi Hollanda 

plakası

Sadık köle

Geri 
çevirme

Oyuncu 
Cihangir 
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kısa ismi 
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Su
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IGMG  Genel Başkanlarından 21 Mart 2016’da Hakk’ın 
rahmetine kavuşan merhum Osman Yumakoğulları.
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K A R E  B U L M A C A SOLDAN SAĞA
1) Çok  kıvrak bir Küba dansı - Ulu,ulvi
2) Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç 
cümlecik söz - Bir davete katılma - Santrançta bir taş 
3) İzlenecek yol - Edep - Ağaçlıklı yol 
4) Erkek kişi - Araba vapuru - Letonya'nın plakası
5) Küçük kamyon - Lityum simgesi - Yaratan, Allah 
6) Sandık biçiminde bir tür org - Bir çoğul eki
7) Boru sesi - Haksız getiri, riba - Bir işi sonuna değin sürdürme
8) Evren pulu - İl ilçe vb. yerleşim bölgelerinde iki yanında evler ve 
cadde oranla dar olan kısa yol - Amerikyum simgesi 
9) Emreden - Gümüş - Çare
10) Şair - Viyola çalgısı - Sanma, sanı
11) Kısa bitki örtüsü - Kalıtım - Lanetlenmiş
12) Dokuma lifi - Toplantı, insan kalabalığı - Çevik
13) Yerinde kullanmak - Hıyarşenber denilen nebat - Zeytingillerden 
yüksek maliyetli bir ağaç
14) Temel - İtalya'da bir yanardağ - Lahza
15) Daha kötü - Kur’an’da bir sure
16) Bilim - Türkiye plakası
17) Kimi örtülerin kenarlarına makineyle yapılan süs - Tuvalet
18) Denk - Bir sebze türü - İslam’ın bir şartı

YUKARIDAN AŞAĞI

1) Merhaba (İng) - Ajans Pres kısaca - Balıkçı kayıklarının balıkları  
çevirmek için denize fırdolayı ağ salmaları - Anıtsal 
2) Alıcı kan grubu - Bir bütünün kesilmiş veya ayrılmış ince yassı parçası -
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan 
yelkovan biçindeki araç
3) Temelsiz yapı - Mahkeme kararını belirten resmi belge - Erkek yazman
4) Hoş kokulu - Üstü toprakla örtülü saman yığını - Buyruk 
5) Kesintilerden sonraki miktar - Peru plakası - Bir haber ajansı 
kısaca - Antalya ilçesi - Yasaklı döngü
6) Bağışlama - Radon simgesi - Alt kademedekiler - Aç olmayan 
7) Endonezya plakası - Giresun ilçesi - Ateş
8) Atılgan - En küçük ikramiye - Meta
9) Adaletle iş gören - Beyaz - Ordu (Kısaca) - Bunama 
10) Dağ kırlangıcı - Birincil - Çene altı - Lantan simgesi
11) Bankalar arasında bir gecelik finansal uygulamalar - Taslak - Şafak 
vakti - Osmanlı dönemi bir gümrük vergisi
12) Bilgi Teknolojileri (kısaca) - Kısa çizgi - Para ile ilgili
13) Baryum simgesi - Dişi deve
14) Bir  bitki - Divit
15) Allah’tan başka İlah olmadığına inanmak - Resimdeki 
Almanya şehri

MÜNİH
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Hamburg - Rendsburg
Hamburg Bölgesi Rendsburg Şubesi 

KGT 28 Aralık’ta sohbetlerini KGT üye-
si Arzum Akkaş’ın evinde gerçekleştirdi. 
Rendsburg Şubesi Hatibesi Mehtap Ak-
kaş, abla -kardeş olmanın ehemmiyetini 
hadisler ile ele aldı. Sohbette, “Zandan 
sakının. Zira zan, sözün en yalan olanıdır. 
İnsanların özel hâllerini araştırmayın, ko-
nuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbi-
rinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize 
haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, 
birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulla-
rı, kardeşler olun. ” hadîs-i şerifi paylaşıldı. 
Her bir iyiliğin bir sadaka olduğu hatırlatı-
larak, din kardeşini güler yüzle karşılamak 
bile olsa hiçbir iyiliğin küçümsenmeme-
si gerektiği kaynaklar ile anlatıldı. Günün 
hatırası olması için, her bir Abla - Kardeş 
farklı renklerde boyalar ile parmak izlerini 
bir tuvalin üzerine basması suretiyle güzel 
bir resim oluşturdu. Samimi bir ortamda 
gerçekleşen sohbet genç kızların soruları 
cevaplanarak sonlandırıldı.

genç Hessen
“Kalplerimizi sevgiyle birleştirdik.” s. 26

GT
“Biriz, beraberiz, Abi - Kardeşiz” s. 27

Değerli Kardeşlerim,
Yeni yıla güzel bir başlangıç yaptık. 

Geçtiğimiz yıl artılarıyla ve eksileriyle geri-
de kaldı. Ama bu demek değildir ki bundan 
biz dersler çıkarmayacağız. Evet kardeşle-
rim, bizler Müslümanlar olarak önümüze 
bakmalı ve geçmişte ne yapamadığımızın 
muhasebesini yapmalıyız. Geçtiğimiz yıl az 
mı ibadet ettik, az mı kitap okuduk, az mı 
sadaka verdik, az mı teşkilat çalışmaların-
da yer aldık? Tüm bunların muhasebesini 
yapıp bu yıl onları misliyle yerine getirme-
ye çalışmalıyız ve aktif bir ümmet olma yo-
lunda ilerlemeli hem de yol açmalıyız. 

Sevgili Genç Kardeşlerim, 
Geçtiğimiz günlerde Kadınlar Genç-

lik Teşkilatı ve Gençlik Teşkilatı olarak 
birçok bölge ve şubemizde Abla-Kardeş 
ve Abi-Kardeş Haftası düzenledik. Bu 
programlarımıza binlerce gencimiz katıl-
dı. Allah emeği geçen herkesten razı ol-
sun, gençlerimizin ayağını kaydırmasın 
ve doğru yolda ilerlemelerine yardımcı 
olsun. Abla-Kardeş ve Abi-Kardeş Hafta-
larının amacı genç kardeşlerimizi abla ve 
abileriyle buluşturmak, yeni gençleri ker-
vanımıza dâhil etmek ve bu gençlerimize 
birbirleriyle herhangi bir kan bağları olma-
masına rağmen ümmet olduklarını onlara 
aşılamak, abla ve abileriyle İslam çerçevesi 
içerisinde güzel vakit geçirmelerini sağla-
mak ve onların dertleriyle hemhâl olmak-
tır. Ve en önemlisi bu gençlerimize yalnız 
olmadıklarını göstermek ve onların aidiyet 
duygusu kazanmalarını sağlamaktır. Bu 
bağlamda tekrardan programlarda eme-
ği geçen abla ve abilere, idarecilerimize, 
gençlerimizin ailelerine ve gençlerimize 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 

Bizi diğer topluluklardan ayıran en 
önemli özelliğimiz hiç şüphesiz kardeşli-
ğimiz, dayanışmamız ve yardımlaşmamız-
dır. Dinimize göre aile, akraba, komşu veya 
millet olsun, ümmetimizi birbirine bağla-
yan en üst kavram yine şüphesiz din kar-
deşliğimizdir. “Müminler ancak kardeştir.” 
ayeti gereği kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. 
Kardeşliğimizin tohumları ise Abla-Kardeş 
ve Abi-Kardeş programlarında ekiliyor ve 
daha sonrasında teşkilatımız içerisinde ve 
tüm dünyada filizlenmeye ve yeşermeye 
başlıyor. Bu nedenle kardeşlerim “öylesine 
bir programdır” deyip geçmeyin. Hem dinî 
hem de sosyal boyutu açısından program-
larımızın önemi bir hayli büyük. Bu vesile 
ile değerli din kardeşlerim tekrar hatırlat-
mak isterim; en hayırlı ümmet olabilmek 
için Efendimizin dediği gibi birbirimize 
iyiliği emredip kötülükten nehyetmeye 
gayret edelim…

Selam ve dua ile…
Meryem Saral 
KGT Başkanı

Başkanımızdan mesaj var

‘‘Biriz, Beraberiz, Abla-Kardeşiz’’
Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) Ortaöğretim Birimi bünyesinde gerçekleşen ‘‘Abla - Kardeş Haftası’’ şubelerde 
bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.  Hüsna Şimşek, Fatma Böler, Ümmü Gülsüm Kılıç, Kübra Aktaş, Sara Akdağ

KGT

Abla-Kardeş Haftası İslam Toplumu Millî 
Görüş (IGMG) Kadınlar Gençlik Teşkilatı 
(KGT) Ortaöğretim Birimi bünyesinde her 
yıl aralık ayının son haftasında gerçekleşen 
bir faaliyet serisidir. Abla-Kardeş Haftası’nın 
amacı abla ve kardeşlerin arasındaki ileti-
şimi pekiştirmek ve onların sosyo-kültürel 
yönden gelişmelerini sağlamak. Abla-Kar-
deş Haftası 2018 yılında da 23 – 31 Aralık 
tarihleri arasında icra edildi. Kardeşliğin pe-
kiştiği, birlik ve beraberliğin çoğaldığı, mu-
habbetin arttığı Abla-Kardeş Haftası’nda 
31 bölge, 277 şubede 11.185 genç kız ile 
faaliyetler düzenlendi.

Kuzey Hollanda 
Cafer-i Sadık Şubesi Kadınlar Gençlik 

Teşkilatı 29 Aralık tarihinde, Abla-Kardeş 
Haftası kapsamında “çiğköfte eşliğinde eğ-
lence akşamı” adlı bir program düzenledi. 
Şube KGT Başkanı Kübra Doğan Abla-Kar-
deş projesinin önemini anlatarak programa 
katılan kızlara bilgilendirmede bulunurken 
gelen kızları “Siz bizlerin geleceğisiniz, bi-
zim yerimizi sizler dolduracaksıniz, gele-
ceğin gençlik baskanları siz olacaksınız 
inşallah.” diyerek motive etti. Bilgilendirme-
nin ardından ablalar farklı oyunlar oynaya-
rak kardeşleriyle kaynaşma imkânı buldu. 
“Ben bilmem kardeşim bilir” adlı oyununda 
oynayan grubun kendi takımından birisine 
kulaklık vererek karşıdaki kardeş veya ab-
lanın söylediği kelimenin ne olduğunu du-
daklarından okuyarak bilmesi gerekiyordu. 
Oyunların akabinde çiğköfte yenildi. Son 
olarak yarışmada kazanan gruba hediyeler 
verildi. Programa katılan kardeşlerin anne-
leri ise “Genç kızlarımızı camiye çekebilmek 
için böyle programlar daha çok düzenleme-
lisiniz, çocuklar çok eğlendi, Allah razı ol-
sun.” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi-
ler. Etkinlikle ablalar kardeşleri ile çok güzel 
bir gün geçirmiş oldu.

Hamburg - Neumünster 
Abla - Kardeş Haftası’nda bir çok et-

kinlik düzenleyen Neumünster Şubesi de‚ 
son program olarak Bil Bakalım adlı bir 
yarışma düzenledi. Önceden çalışma ya-
pılmamış olan yarışmada Abla – Kardeşler 
karşı karşıya geldi. Doğru tahminlerde bu-
lunan yarışmacılar puanları kaparken, eğ-
lenceli anlar paylaşıldı. Abla – Kardeş ke-
limelerinin anlamlarını ayraç hâline getiren 
katılımcılar programdan memnun kaldılar. 
Ortaöğretim Başkanı Fatma Kırmızıaslan 
Abla – Kardeş Haftası’nın değerlendirme-
sini gerçekleştirdi. Ardından ikram ve bilar-
do oyunu ile son buldu. 

Hamburg - Eidelstedt
Hamburg Bölgesi Eidelstedt Şubesi 

KGT ise bowling oynama faaliyeti düzen-
lediler. Kardeşliği pekiştirmek, birlik ve be-
raberliği çoğaltmak ve muhabbeti arttırmak 
adına Kadınlar Gençlik Teşkilatı Eidelstedt 
Şube Yönetim Kurulundan 5 kişi, Ortaöğ-
retim’den 8 kişi olmak üzere faaliyetlerini 
gerçekleştirdiler.

Hamburg - Wilhelmsburg
Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teş-

kilatı Wilhelmsburg Şubesi Sosyal Medya 
platformunun faydalarını ve zararlarını ele 
alan yatılı seminer düzenledi. Ortaöğre-
tim’in tanıtımı ile başlayan programda ikra-
mın ardından Almanca olarak en sık kulla-
nılan sosyal medya platformunun fayda ve 
zararları anlatıldı. Genç kızların ilgisini çe-
ken anlatımın ardından birlikte camide vakit 
geçirecek olan katılımcıların kaynaşmaları 
için çeşitli oyunlar oynandı ve program ya-
tılı olarak sonlandırıldı. Bir önceki yatılı se-
minere göre bu seminerin katılımında artış 
olduğu için genç idarecilerin motivasyonu 
yüksekti.

Kuzey Bavyera
Abla-Kardeş projesi Kuzey Bavyera’da 

da yoğun bir katılımla ilgi gördü. Kuzey 
Bavyera Bölgesi’nden Schweinfurt, Weis-
senburg, Hersbruck, Hof, Schwabach ve 
Wurzburg şubelerinin katıldığı Abla-Kardeş 
Haftası’nda çeşitli faaliyetler sergilendi. Bu 
faaliyetlerin arasında, hasta ziyareti, geziler, 
sohbetler, oyun akşamları ve çay saati yer 
aldı. Abla-Kardeş Haftası Kuzey Bavyera 
Bölgesi’nde başarıyla tamamlandı. 
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“Kalplerimizi sevgiyle birleştirdik.” 
Hessen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim bünyesindeki Abla-Kardeş Haftası kapsamında “Zahideler Haftası” adı altında yoğun programlar düzenledi. 
 Zeynep Çimen

HESSEN

Hessen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşki-
latı (KGT) 23 – 31 Aralık tarihleri arasında 
22 şubeden toplam 2016 kişilik katılım ile 
genç kardeşlerimizle bir araya gelerek yı-
lın son günlerini dolu dolu geçirerek 2018 
çalışma yılını tamamlamış oldu. “Zahideler 
Haftası” adı altında Abla-Kardeş konsep-
tinde bulunan faaliyetleri, şubeler haftalık 
bir program takibatı olarak ele aldılar. Top-
lamda gerçekleşen 205 faaliyet arasında; 
çevre bilinci, tefekkür veya geri dönüşüm 
temalı fotoğraf yarışması, Plural Publica-
tions yayınevinin yeni yayımlanmış olan 
“Spurensuche” isimli kitabını okuma hal-
kalarında okuma ve tahlili, Genel Merke-
zin Sosyal Hizmetler Projesi olan “Nesiller 
Portresi”, Zahideler Haftası ana konusu 
olan örnek hanım sahâbîler başta olmak 
üzere çeşitli dinî konularda lokal sohbet-
ler buluşmaları, “Helal ve Temiz lokma” – 
“Sosyal yaşamda karşılaştığım dinî soruları 
nasıl cevaplarım?” sorusu üzerine bilgilen-
dirici grup çalışmaları ve infak kampanya-
sına Ortaöğretim kitlesinin de aktif katılı-
mını amaçlayan “İnfak Kumbaraları”nın bir 
hafta boyunca az ama devamlı ibadet ola-
rak doldurulması yer aldı. 

Boş zaman dilimlerinde ise “Kardeşler” 
şubeler olarak kendi seçtikleri faaliyetleri 
Ablaları ile birlikte düzenlediler. Bu çerçe-
vede şubelerde en çok itikaf gerçekleştiri-
lirken bunu sinema gecesi, doğa gezileri, 
manevi gece ve sosyal faaliyetler takip etti.

sevinçlerini paylaşmalarında bu kategori-
ye giren görevlerimiz arasındadır.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Ardından Hessen KGT Başkanı Yase-
min Boran, yapılan tüm faaliyetler ve olu-
şan kardeşlik manzarası için katılımcılara 
teşekkür etti. “Abla-Kardeş Haftası; cami-
lerimize bağlılığı, birbirimiz arasındaki 
sevgiyi güçlendirdiyse, kardeşlerimiz abla-
larına dayanabiliyor, ablalar kardeşlerinin 
ellerini bırakmamak üzere tutabiliyorsa, 
namazlarımız başta olmak üzere ibadet-
lerimiz de varsa eksiklikleri gidermeye 
vesile, kişilik ve karakter olarak sağlam-
laşmaya sebep olduysa amacına ulaşmış 
demektir.” diyerek yapılan çalışmaların 
önem ve gayesine değindi. “Dünyada ne-
rede kötülük ve zulüm varsa hepsi sevgi-
sizlikle besleniyor, bizler ise Abla-Kardeş 
Haftamızı ve bu 2018 yılını sevgi mührü 
ile sonlandırırken, dünyayı güzelleştir-
mek için ve başta kendimiz olmak üzere 
çevremize faydalı bireyler olabilmek için 
her zaman sevgiden ve iyilikten yana ola-
cağımızın sözünü veriyoruz, kalplerimizin 
arasını Allah için sevgiyle birleştiriyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Esra Yılmazer ise bu özel programı ter-
tip ettikleri için başta Hessen KGT Başka-
nı Yasemin Boran’a ve Ortaöğretim eki-
bine şükranlarını sunarak başladı. “Bazı 
insanlar için geri sayım başladı. Akşam 
için eğlencelerini planlarken, siz değerli 

Kalbini al da gel 

Böylesi dolu dolu, enerji ve motivasyon 
ile geçen haftanın finali ise “Kalbini al da 
gel” başlığı altında düzenlenen program 
ile 31 Aralık tarihinde Bölge Merkezinde, 
16 şubeden toplam 91 Abla-Kardeşin ve 
Genel Merkez KGT Yönetim Kurulu Üyesi 
Esra Yılmazer’ın da katıldığı bir programla 
taçlandırıldı.

“Kalbini alda gel” programının amacı, 
kardeşlerimizle KGT Bölge Yönetim Ku-
rulu ve Ortaöğretim Komisyonu olarak 
bir araya gelip, şubeler arası kaynaşmayı 
sağlayabilmek ve ortak bir sinerjide buluş-
maktı. “Dinimize göre bütün insanlar her 
şeyden önce insan oldukları için birbirinin 
kardeşidir. Müslümanlar da iman ettikle-
rinden dolayı dinde kardeşlerdir.” diyerek 
açılış konuşmasına başlayan Ortaöğretim 
Başkanı Zeynep Çimen sözlerine şu cüm-
lelerle devam etti : “Her iki durumda da 
Müslüman’ın Müslüman’a karşı sorum-
lulukları vardır. Bu sorumluluk bilinci ve 
kardeşlik bağı ile hepimiz tek yürek olup, 
tek bir vücud oluşturmaktayız.” Zeynep 
Çimen sorumluluklarımızın yerine geti-
rilmesi için sohbet etmenin, namaz kıl-
manın, infak etmenin vb. ibadetlerin birer 
araç olduğuna değinerek “Abla ve kar-
deşlerin birbirleriyle dayanışma hâlinde 
olmaları, fikir alışverişinde bulunmaları, 
birbirlerini desteklemeleri, dertlerini ve 

kardeşlerimiz, Allah’ın hoşnut olmaya-
cağı manzaralarda değil, burada olmayı 
seçtiniz.” diyerek günün ehemmiyetine 
değindi. Ensar - Muhacir kardeşliğinin al-
tın kurallarına değinerek bilgilendirici bir 
sunum gerçekleştirdi. Esra Yılmazer “İma-
nın en güçlü halkası Allah yolunda bağlı-
lıktır, Allah için sevmek, Allah için buğz 
etmektir.” dedi. Hucurât Sûresi 10’uncu 
ayetinde: “Müminler ancak kardeştirler. 
O hâlde kardeşlerinizin arasını düzeltin 
ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ki, 
rahmete nail olasınız.” ifadeleriyle İslam 
kardeşliğinin korunmasının bir anlamda 
imanın korunması olduğunu hatırlattı. 

Kardeşliği zedeleyecek olan etkenleri 
dünya hırsı, günahlar, dil - uslüp hatala-
rı, aşırı resmiyet, tahammülsüzlük, sırrı 
yayma, ölçüsüz olmak olarak sıralarken, 
bu hususları katılımcılara içselleştirebi-
lecekleri ve unutmayacakları bir metotla 
öğretti. 

Sonrasında ise “Biz kardeşliği korur-
sak, kardeşlik de bizi korur. Kardeşlik 
dünya hayatımıza bir güç kaynağıdır. Bir-
likte güçlendikçe saptırma zorlaşmakta, 
birlik eridikçe saptırma kolaylaşmakta-
dır.” sözleriyle devam edip şu cümle ile 
konuşmasını tamamladı “Şeytan tek olan-
la beraberdir. İki kişiden daha uzaktır.” 
Kardeşliğin anlam ve önemini kapsayan 
Abla-Kardeş Haftası “Zahide” olmaya aday 
gönüllerle böylelikle nihayete erdirildi.

Teşekkür ediyoruz…
Abi - Kardeş Haftası’nı bir başarı öyküsüne dönüştüren herkese teşekkür ediyoruz.
 Özellikle de Abi-Kardeş Haftası çalışmasına…

• abilik ve hamilik yapan çok değerli Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanlarımıza,
• bizzat plan, koordine ve takibatı yaparak emek harcayan fedakâr çalışma arkadaşlarımız 

Bölge GT Ortaöğretim Başkanlarımız ve Abi - Kardeş Sorumlularına,
• asıl anlam ve renk katan geleceğimizin teminatı gençlerimize, 
• ve bizlere güvenerek biricik yavrularını emanet eden velilerimize,
• sahip çıkarak gençlerimizle buluşturan ve asıl taşıyıcısı olan       

Şube GT Başkanlarımıza ve Şube GT Ortaöğretim Başkanlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Nice hayırlı ve başarılı hizmetlerde buluşmak ümidiyle.

Sezai Çakan  Muhammed Şener
GT Ortaöğretim Başkanı GT Ortaöğretim Bşk. Yrd. ve Abi-Kardeş Sorumlusu
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“Biriz, beraberiz, Abi - Kardeşiz”
Gençlik Teşkilatı (GT) Ortaöğretim Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Abi-Kardeş Haftası, 22-28 Aralık 2018 tarihleri arasında birçok bölge ve şubenin 
katılımıyla gerçekleştirildi.  Muhammed Şener

GT

Gençlik Teşkilatı Ortaöğretim Birimi, 
her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın 
dört bir yanında binlerce genci Abi - Kardeş 
Haftası’nda bir araya getirdi. “Biriz, Berabe-
riz, Abi - Kardeşiz” sloganı altında gerçekle-
şen Abi - Kardeş Haftasına 32 bölgeden 284 
şube katıldı. Geleneksel bir şekilde aralık 
ayının son haftasında düzenlenen bu çalış-
maya gençlerin ilgisi bir hayli yoğundu. 

Bölgelerde düzenli bir şekilde gerçekleş-
tirilen Abi - Kardeş çalışmasının heyecan ve 
muhabbette zirve yaptığı bu haftada, birlik 
- beraberliğin ve kardeşlik duygusunun pe-
kiştirilmesi için birçok faaliyet düzenlendi. 
Gençlerin tatil günlerini en verimli şekilde 

geçirmeleri adına eğitici programların yanı 
sıra sosyal faaliyetler, geziler, manevi prog-
ramlar gibi hem eğiten hem de eğlendiren 
çalışmalar düzenlendi.

Bir hafta boyunca Abi - Kardeş gruplarıy-
la farklı faaliyetlere katılan kardeşler, abileri 
sayesinde gençlik çalışmalarıyla tanışıp ün-
siyet kurma fırsatı buldular. Ayrıca mezarlık 
ve bakımevi ziyaretleri gibi bazı çalışmalar 
ile gençlerin yaşadıkları toplumun parçası 
olarak toplumsal ve sosyal sorumluluk sahi-
bi olmaları gerektiğine dikkat çekildi. 

Abi - Kardeş Haftasının önemine vurgu 
yapan GT Ortaöğretim Başkanı Sezai Çakan 
şunları söyledi: “Abi - Kardeş Haftası Genç-

lik Teşkilatımızın vazgeçilmez çalışmala-
rından birtanesidir. 30’u aşkın bölgemizde, 
yüzlerce şubemizde binlerce gencimizin 
bir araya geldiği, birlikte kardeşçe vakit ge-
çirdiği çok önemli bir çalışmamızdır Abi  
-  Kardeş Haftası. Biz gençlerimize bakınca 
geleceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla Abi  -  
Kardeş çalışmasını ve bu kapsamda her yıl 
gittikçe artan bir katılımla gerçekleştirdi-
ğimiz Abi  -  Kardeş Haftası’nı da gençleri-
mize sahip çıkarak geleceğimize sahip çık-
mak adına düzenliyoruz. Gençlerimizin bu 
çalışmalara her yıl yoğun ilgi göstermeleri 
de bu çalışmanın ne kadar önemli ve doğru 
olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu 

vesileyle emeği geçen birim başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum.”

Abi - Kardeş çalışmasının Gençlik Teşkilatı 
ve toplum açısından önemine vurgu yapan GT 
Başkanı Ünal Ünalan ise “Abi  -  Kardeş çalış-
ması sayesinde hem kendisine hem de içeri-
sinde yaşadığı topluma faydalı bir nesil yetiş-
mektedir. Özellikle teşkilatımız bünyesinde 
gençlerimizin kardeşlik, saygı ve sevgi bağla-
mında bir araya gelmeleri, bizi bu önemli he-
defe biraz daha yaklaştırmaktadır. Ayrıyeten 
bu kadar gencimizi camiler ve gençlik lokalle-
rimizde buluşturmuş olmanın da mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm kardeşlerime 
yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. 

Abi-Kardeş Haftası Hakkında Ne Dediler ? 
Ahmet ve Yunus Sula 
(Avustralya/Sydney – Kardeş): Abileri-

miz ile birlikte cuma namazı kıldık. Ardından 
Cemil abimizin duanın önemini anlatan kısa 
bir sohbeti oldu. Sohbetten sonra herkese 
su tabancası verildi ve Abi - Kardeş grupları 
olarak takımlar oluşturduk. Çok samimi bir 
ortamda eğlenceli bir hafta geçirdik. 

Muhammed Küçük 
(İngiltere/ Margate – Kardeş): Abi-Kar-

deş Haftası’nda hem eğlendik hem de çok 
güzel dersler dinledik. Bu güzel çalışmanın 
gerçekleşmesinde emeği geçen abilerime 
teşekkür ediyorum. 

Salih Karakelle 
(Belçika/Heusden – Veli): Ben bir baba 

ve öğretmen olarak bu çalışmaların çok ve-
rimli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın 
bir araya gelip bu faaliyetlere katılmaları çok 
pozitif bir etki bırakıyor. Allah çalışmalarınızı 
hayırlı ve mübarek eylesin. 

Fatih Hüyük 
(Belçika/Heusden – Abi): Ben bir abi 

olarak Abi - Kardeş Haftası’ndan çok etki-
lendim. Bu çalışmaların devamı için büyük 
bir gayretle çalışacağız. 

Mustafa Ağaç 
(Danimarka – Odense GT Ortaöğretim 

Başkanı): Yeni bir şube olmamız hasebiyle 
bu tür çalışmalar gelecek nesillerin inşası 
için çok önemli. Bu hafta da şubemizde bü-
yük bir canlılığa şahit olduk. Emeği geçen-
lerden Allah razı olsun. 

Furkan Çevirici 
(Danimarka/Arhus – Kardeş): Bir dahaki 

Abi-Kardeş Haftası’nı şimdiden heyecanla 
bekliyorum. 

Muhammed Canakgöz 
(Danimarka/Helsingor – Abi): Bir he-

yecanla başladık ve bir heyecanla bitirdik. 
Kardeşlerimizle beraber çok verimli ve gü-
zel bir haftayı geride bıraktık. 

Furkan Kukal 
(Linz/Traun – Kardeş): En güzel yönü 

samimiyet, kaynaşma, eğlence ve kardeşlik 
olan Abi - Kardeş Haftamızı Traun Şubesi 
olarak Allah’a şükür çok güzel bir şekilde 
gerçekleştirdik. Abilerimizin bizlere karşı 
beslediği o sevgi ve samimiyeti görünce 
sadece iki öz abim değilde bir sürü abim 
olduğunu öğrendim ve böyle çalışmaların 
amacını daha iyi anladım. 

Muhammed Öztürk 
(Linz/Salzburg – Abi): Abi - Kardeş Haf-

tası’nda gençler abileri ile bir çok faydalı gü-
zel faliyetlerde bulunuyor. Sohbet, sinema, 
futbol, kitap okuma, gezi gibi çeşitli sosyal 
faliyetlerde abiler kardeşlerini daha iyi ta-
nıyor ve onlarla kaynaşıyor. Bence bu tür 
çalışmalar bizden sonra gelecek kuşakların 
yetişmesi için çok önemli. Biz abiler olarak 
gençlere sahip çıkacağız ki onlarda zamanı 
gelince bizim çocuklarımıza sahip çıkıp abi-
lik yapsınlar. 

Furkan Metin 
(Paris/Mantes la Jolie – Abi): Abi - Kar-

deş Haftası şubemizde çok güzel ve yoğun 
bir şekilde gerçekleşti. Abiler ve kardeşleri 
beraber eğlenerek bağlarını güçlendirdi. Al-
lah bu tür çalışmaları tekrar yaşamayı nasip 
etsin. 

Furkan Ünal 
(Köln/Kalk – Kardeş): Çok eğlenceli bir 

haftayı geride bıraktık. Abi ve arkadaşlarım-
la güzel bir zaman geçirdik. Bizimle ilgilenen 
tüm büyüklerimizden Allah razı olsun.

Esra Karakurt 
(Köln/Kalk – Veli): Oğlum yapılan faa-

liyetleri eve gelince uzun uzun anlatıyor. 
Abisi çağırır çağırmaz koşarak gidiyor. Tatil 
günlerini boş bir şekilde geçireceğine böyle 
programların olması bizleri mutlu ediyor. 

Tayyib Safa Şahin 
(Köln/Kalk – Abi): Dolu dolu bir haftayı 

geride bıraktık. Hem kardeşlerimiz hem de 
bizler çok memnun kaldık. Bir hafta boyun-
ca onları daha yakından tanıma fırsatı bul-
duk. Kardeşlerim şimdiden bir dahaki Abi 
- Kardeş Haftası’nın ne zaman olacağını 
soruyor. 

Ebubekir Şimşek 
(İsveç/Göteburg – Abi): Güzel, dolu 

dolu, yoğun katılımlı bir Abi - Kardeş Haftası 
geçirdik. Kardeşlerimizle hem eğlendik hem 
de öğrendik. 

Avustralya Güney Batı Fransa

İsviçre Kuzey Ruhr
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Düsseldorf 
Osman Ayan

Düsseldorf Bölgesi Mülheim Şubesi 
Gençlik Teşkilatı’nın her hafta 
düzenlemiş olduğu toplu “Sabah 
Namazı” programı tüm hızıyla devam 
ediyor. Son olarak 12.01.2018 tarihinde 

Güney Hollanda
Adnan Şahin

Hollanda İslam Federasyonu gençlere 
yönelik faaliyetlerini yoğun bir şekilde 
sürdürüyor. Ev sohbetleri, eğitim semi-
nerleri, kültürel geziler ve buna benzer 
birçok faaliyetin içinde Abi-Kardeş zi-
yaret programları da yer alıyor. Bu çer-
çevede geçtiğimiz Aralık ayı içinde Rot-
terdam Birlik Cemiyeti Gençlik Teşkilatı 
Oss Gençlik Teşkilatını yaklaşık 50 genç 
ile ziyarete etti. Kaynaşma ortamının 
oluştuğu bu ziyarette gençler tanışma 
imkânı buldu.
Oss Camii İmamı Celalettin Bahadır 
gençlere hem Türkçe hem de daha iyi 
anlaşılabilmesi için Hollandaca sohbet 
etti. Hoca konuşmasında gençlere bir 
dizi tavsiyelerde bulundu. Onların ge-
leceklerini şimdiden planlayarak kendi-
lerine yön tayin etmelerini önerdi. “Hiç 
kimse mükemmel değildir. Herkes hata 
yapabilir, herkesin birçok eksiği olabilir” 
diyen Bahadır geçlere yaptıkları iş ne 
olursa olsun sebat etmelerini, o işi güzel 
yapmak için gayret etmelerini önererek 
başarının sırrının sebat etmek olduğu-
nun altını çizdi. “Allah sizin hatalarınız-
dan ziyade duruşunuza ve ne yapmak 
istediğinize bakar. Siz şu anda yapabi-
leceğiniz en güzel şeyi yapmaktasınız. 
Başladınız, başlamak çok önemlidir. 
Sizlerin birçoğu daha bazı yükümlülük-
ler üzerine farz olmadığı hâlde, birçok 
büyüğün yapmadığı şeyleri yapmakta. 

buluşan gençler namazın ardından Şube 
İmam-Hatibi Nurettin Yanık ile “israf” 
konusuyla alakalı kısa bir sohbet ve 
zikir ile maneviyat depolarken program 
çorba ikramı ile sona erdi. 

Bu ne kadar güzel bir şeydir. Gün ge-
lecek bugünkü öğrendiklerinize çok 
şükredeceksiniz. Ben sekiz yaşımda 
Hollanda’ya geldim ve bildiklerimin hep-
sini burada öğrendim. Sizlerde inşallah 
güzel şeyler öğrenip onları hayatınız-
da uygulayacaksınız. Büyük bir ihtimal 
artık burada yaşayıp burada öleceğiz. 
Önemli olan nerede doğup nerede ya-
şayıp nerede öldüğünüz değil. Önemli 
olan nasıl yaşayıp nasıl öldüğünüzdür. 
Zira eninde sonunda varacağımız yer 
Allah Teâlâ’nın huzurudur. Önemli olan 
ona vardığınızda ‘Ya Rabbi ben ömrümü 
bu camilerde geçirdim’ diyebilmenizdir.” 
diye konuştu. Çocuklara kardeşliğin ne 
anlama geldiğini de özetleyen Bahadır 
şunları kaydetti: “Kardeşlik ne demek-
tir? Kardeşlik birbirinizi sevmeniz, birbi-
rinize yardım etmeniz, destek olmanız 
demektir. Kardeşlik sadece lafla olmaz. 
Kardeşlik yeri geldiğinde onunla birlikte 
ağlamak, onunla gülmek onunla birlikte 
sonuna kadar omuz omuza mücadele 
etmek demektir. Hiç birimiz tek başına 
bir mana ifade etmiyoruz, ancak birlik ve 
beraberlik içinde olursak değer kazanı-
yoruz. İşte kardeşlik bu demektir.” 
Bu ziyaretten oldukça memnun kalan 
Oss Gençlik Başkanı Enes Çetin ile Bir-
lik Gençlik Başkanı Samet Soyyiğit bu 
tür ziyaretlerin devam edeceğine vurgu 
yaptı. 

Paris
Furkan Erol  
Paris Bölgesi GT Ortaöğretim Başkanlığının hazırlamış olduğu Feel Jump fa-
aliyeti gençler tarafından büyük beğeni topladı. Paris Bölgesi Ortaöğretim 
Başkanlığı bir Abi-Kardeş faaliyeti düzenledi. 6 abi ve 18 kardeşin katılım 
sağladığı programın amacı abi ve kardeşleri bir araya getirerek kaynaşmala-
rını sağlamaktı. Şubelerin küçük mücahitleri eğlenceli bir sabah geçirdikten 
sonra Mantes La Jolie Fatih Camii’nde ögle namazını eda etti. 

Namazdan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Bölge Ortaöğretim 
Başkanı Mehmet Öğren gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederken 
şunları söyledi: “Siz abi ve kardeşlerin arasındaki bağı kuvvetlendirmek için 
böyle bir faaliyet düzenledik. Bölgede abilerinizin olduğunu bilin. Yapmak is-
tediğiniz faaliyetleri bize sunabilirsiniz, biz de bunları değerlendirmeye alırız. 
Bu tarz aktiviteler motivasyon ve ders yoğunluğundan çıkmak için iyi oluyor.” 
Gençler de düşüncelerini aktarırken bu gibi faaliyetleri senede bir kaç defa 
istediklerini dile getirdiler.  

Hamburg 
Elif Yıldırım, Rümeysa Yıldız

Hamburg Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı 27 Aralık tarihinde manevi 
olarak umre yolculuğuna hazırlamak için program gerçekleştirdi. Bu 
programının hedefi, genç kızlara mübarek toprakları hayal gücü ile ya-
kınlaştırmak ve elde bulunan imkânlar ile “Umre yolculuğu nasıl olur?” 
sorusunu cevaplamaktı. Katılımcılar ile bir kâfile oluşturup kimlikler da-
ğıtıldı. Sefa ve Merve tepesinden Say’ın yapılışı tavaf gösterildi. Son 
olarak katılımcılar ile toplanılıp ilahiler söylendi ve Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) kıssalar ve hadisler ile anıldı. Umreye hazırlık programı gençler 
için bir tecrübe oldu. Ayrıca katılımcılardan gelen pozitif geri bildirim ile 
ikinci umreye hazırlık programı yapılması hedefleniyor. 


