
Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş » www.igmg.org 15 Şubat 2019 | 10 Cemaziyelahir 1440 — Sayı 143

s. 9

s. 14

GENEL MERKEZ

Medya Akademisi ilk 
mezunlarını verdi

s. 21

KÜLTÜR VE SANAT

Çin, Uygurların Müslüman
kalmasını istemiyor

AİLE

Çocuklarla konuşurken,
nelere dikkat etmeliyiz?

HASENE 
MOĞOLİSTAN’A
86 TON KÖMÜR 
YARDIMI YAPILDI

s. 20

Çin’in Sincan (Doğu Türkistan) Uygur 
Özerk Bölgesi’ndeki dayanılmaz boyutlara 
ulaşan insan hakları ihlalleri, dünyanın çeşitli 
ülkelerindeki Çin büyükelçilikleri ve konso-
loslukları önünde protesto edildi. 2, 3, 5 ve 9 
Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen gösteriler-
de çeşitli bildiri ve açıklamalar yapıldı, Doğu 
Türkistan’da yaşanan acılara, sözde “eğitim” 
kamplarına, dinî özgürlüklerinin kısıtlanma-
sına dikkat çekilerek Çin hükûmetinin baskı-
cı politikalardan vazgeçmesi istendi.

Protestolar; Avustralya’nın Melbourne, 
ABD’nin New York, Almanya’nın Berlin, 
Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Münih, 
Belçika’nın Brüksel, Danimarka’nın Ko-
penhag, Hollanda’nın Den Haag, Norveç’in 
Oslo, Avusturya’nın Viyana, İngiltere’nin 
Londra, Fransa’nın Paris, Lyon, Strazburg, 
İsveç’in Stockholm, Kanada’nın Toronto ve 
Montreal kentlerinde düzenlendi. 

Düsseldorf’taki aksiyonda konuşan 
Genel Başkan Kemal Ergün zulmün ebedi-
yen payidar olmayacağına dikkat çekerek, 
“Sizler var oldukça, siz hak dedikçe, adalet 
dedikçe, siz hukukun üstünlüğü dedikçe 
dünya bunu mutlaka kayıt altına alacaktır.” 
dedi. Protestolara; Genel Sekreter Bekir 
Altaş, IGMG Teşkilatlanma Başkanı Murat 

İrşad Başkanlığı Genç İmamlar Eğitim 
Toplantısı IGMG’nin çeşitli bölgelerinde 
görev yapan 32 genç imamın katılımıyla 
yapıldı. Müslümanlara azınlık olarak bu-
lundukları toplumda imamlık yapacak 
olan gençlerin görevlerinin önemi ve buna 
binaen uygulamadaki zorluklar ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar toplantıda ele 
alındı. Toplantıda imamların örnek olması 
bakımından ahlaki üstünlüğe ulaşmasının 
gerekliliğine de vurgu yapıldı. İrşad Başka-
nı Celil Yalınkılıç bu bağlamda imamlara 
hitabında “Sizler bu toplumun manevi mi-
marlarısınız ve ahlaki kalkınmanın temi-

Avustralya’dan Kanada’ya 
zulme karșı tek yürek olduk

“Din adamı olmayın, dininizin 
adamı olun.”

Çin’in Doğu Türkistan’ndaki Müslüman nüfusa yönelik zulmü 
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatlarınca Avustralya’dan 
Kanada’ya, Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar bir-
çok noktada protesto edildi.

İslam Toplumu Millî Görüş İrşad Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 
Genç İmamlar Eğitim Toplantısı’nın ikincisi Genel Merkez’de icra 
edildi. 

DOĞU TÜRKİSTAN İRŞAD BAŞKANLIĞI

İleri, Bölge Başkanları ve bölgelerin diğer 
idarecileri de katıldı. Aksiyona Doğu Türkis-
tan dernekleri destek verirken, Doğu Tür-
kistanlı pek çok kişi de aksiyonlarda yer aldı. 
Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit 
Tümtürk, Dünya Uygur Kurultayı Avrupa 
Temsilcisi Asgar Can, Dünya Uygur Kong-
resi Genel Başkanı Dolkun İsa ve Dünya 
Uygurlar Kurultayı Berlin Temsilcisi Gayuv 
Kurban çeşitli yerlerdeki gösterilere katıldı.

Aksiyonun organizesi IGMG Teşkilatlan-
ma Başkanlığı tarafından yapıldı. Teşkilat-
lanma Başkanı Murat İleri zulme dur çağrı-
sına destek olan herkese teşekkür etti. İleri, 
“İnsani duyarlılığımız ve İslami sorumlulu-
ğumuz gereği Doğu Türkistan’daki mazlum 
kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek 
üzere birtakım aksiyonlar gerçekleştirdik. 
Cuma namazında gündeme getirdik. İlgili 
makamlara mektuplar gönderdik. Değişik 
vakitlerde dua ve dayanışma programları 
organize ettik. Avustralya’dan Kanada’ya 20 
ayrı noktada Çin Halk Cumhuriyeti misyon 
temsilcilikleri önünde basın bildirileri okun-
du. Bu duruşumuzla bir kez daha haksızlık-
lar karşısında mazlumun yanında safımızı 
aldık. Katkı ve katılımda bulunanlara yürek-
ten şükranlarımızı sunarız.” dedi.  s. 14-16

natı olmak zorundasınız.” dedi.
Hessen Bölge Başkanı ve DİK Üyesi Bi-

lal Kaçmaz da “IGMG’de İmam olmak ve 
Cami İçi Hizmetler” konulu bir seminer 
sundu. Seminerde gençlere kendi tecrü-
belerinden hareketle tavsiyelerde bulunan 
Kaçmaz şunları söyledi, “Din adamı olma-
yın, dininizin adamı olun. Bugün iman ve 
ideallerine bağlı din adamı hasreti çekiyo-
ruz. Fiziki olarak, nasıl imam olunur? Bun-
ları öğrenebiliriz. Bir de manen nasıl imam 
olunur sorusu vardır ki, aslolan budur. 
Onun için ilim ve amel sahibi olmalıyız.” 

 s. 6

DOĞU TÜRKİSTAN 
için direniş, insanlık 
için diriliş  s. 14-16

KTBBT

“Gönül insanı olalım!”

IGMG Kadınlar Teşkilatı 2019 yılının ilk Bölge 
Başkanları Toplantısı’nı 26-27 Ocak tarihle-
rinde Genel Merkez’de yaptı.

TEŞKİLATLANMA 

“Biz Ehl-i tevhidin tarafındayız!”

IGMG Teşkilatlanma Başkanlığı BYK Üyele-
rine Yatılı Eğitim Seminerleri kuzey ve güney 
bölgeleri olmak üzere 2 grup halinde yapıldı.

 s.9 s.8 ÜNİVERSİTELİLER

“En büyük düșman cehalet.”

Üniversiteliler Başkanlığı’nın düzenlediği 
Endülüs konulu seminerin konuğu Profesör-
Doktor İhsan Süreyya Sırma oldu.

 s.25GÜNEY HOLLANDA

Engelliler için anlamlı program

HASENE’nin düzenlemiş olduğu “Dünya En-
gelsizler Günü” programı büyük ilgi gördü.

 s.17

• Fıkıh Köşesi : Mazlum kimdir? s.13

Hayatın içinden
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün bir grup 
insan kavga ederken onları ayırdı sonra da 
“Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşinize 
yardım edin.” buyurdular. Ashab, Efendimi-
zin bu buyruğuna şaşırdı. Birisi, “Ey Allah’ın 
Resûlü! Eğer mazlum ise yardım ederim, an-
cak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?” diye 
sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 
şu cevabı vermişti: “Onu zulümden uzaklaş-
tırırsın veya onun zulmüne engel olursun. 
Ona yapacağın yardım işte budur.”

Değerli kardeşlerim!. Şubat ayı başında Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimize yapılan baskıları 
protesto eden bir aksiyon gerçekleştirdik. Bu 
aksiyonda özellikle büyük miting ve yürü-
yüşler yerine, küçük ve orta çaplı protestolar 
yaparak Çin hükûmetine mevcut politikala-
rının kabul edilemeyeceğini, bu politikadan 
vazgeçmesi uyarısını yaptık. Uygur kardeşle-
rimize de sizleri destekliyoruz mesajı verdik. 
Peygamber Efendimizin yukarıdaki buyruğu-
nun ruhuna uygun olarak gerçekleştirdiği-
miz bu protesto ile, zulme hiç bir zaman razı 
olmayacağımızı ve nerede, kim tarafından 
kime yapılırsa yapılsın zulme karşı sesimizi 
yükselteceğimizi bir kez daha ilan etmiş ol-
duk. Bu aksiyona katılan tüm kardeşlerimizi 
gönülden tebrik ediyoruz.

Sizlere Kadınlar Teşkilatımızın Kur’ân-ı 
Kerîm Tilavet Yarışması’nı da hatırlatmak is-
tiyorum. Tüm hanım kardeşlerimiz özellikle 
genç kızlarımızın bu yarışmayı izlemelerini 
tavsiye ediyoruz. 15’incisi düzenlenecek ya-
rışma bu sene 23 Şubat’ta yapılacak.

Öte yandan Gençlik Teşkilatımızın sabah 
namazlarının camide cemaatle kılınması 
aksiyonunu da can-u gönülden tebrik ediyo-
ruz. Ne güzel bir uygulama. Bizzat bizler de 
bu namazlara katılıp gençlerimiz ile birlikte 
hem namaz kıldık hem de sohbet etme imkâ-
nı bulduk. Gençlerimizin heyecan ve hevesle-
rini her hâllerinden okumamız mümkündü. 
Umuyoruz ki gençlerimiz diğer vakit namaz-
larını da camide kılmaya alışacaklardır. 

Gündem bölümünde de okuyacaksınız. Doğu 
Avrupa’da Müslüman nüfus az olsa da İslam 
düşmanlığı daha yaygın. Araştırmacıların 
bir kısmı bunu doğrudan ilişki kuramamaya 
bağlamaktadır. Dolayısıyla bu da gösteriyor 
ki, toplumdaki olumsuz İslam ve Müslüman 
algısının yıkılmasında en büyük rolü Müslü-
man olarak bizim yaşantımız ve diğer insan-
larla ilişkilerimiz oluşturacaktır. 

Selam ve dua ile
Kemal Ergün

Gündemden
Müslüman siyasetçiler: “Camiler korunsun!”  s. 4
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Müslüman siyasetçiler: “Camiler korunsun!”
Hollanda’da Müslüman siyasetçiler, ülkede bulunan İslamî kuruluş ve camilere yapılan saldırıların artması üzerine koruma istedi.

HOLLANDA

Irkçı hareketler ile terör örgütü PKK 
yandaşlarının giderek artan saldırıları 
karşısında İslami kuruluşlarla camilerin 
korunması için gerekli güvenlik önlemle-
rinin artırılmasını isteyen Müslüman si-
yasetçiler, öncelikle başkentteki camiler 
için başlatılan koruma önlemlerinin ülke-
deki tüm camilere yayılmasını gündeme 
getirdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden (PVV) 
ayrılarak Müslümanlığı seçen ve daha 
sonra da Birlik Partisi lideri olan Arnoud 
Van Doorn başkent Amsterdam’da cami-
lerin korumaya alınmasını önemsedik-
lerini ancak bu tedbirlerin geç kalmış 
tedbirler olduğunu söyledi. Arnoud Van 
Doorn Amsterdam’da olduğu gibi ülke 
genelindeki tüm camilerin etrafında gü-
venlik önlemleri alınması gerektiğini de 
söyledi. Van Doorn, “Camilerin güvenliği 
için bir tehdit analizi yapılsın ve bu ana-
liz sonucunda nasıl bir önlem alınacağı 
tespit edilsin.” dedi ve şöyle devam etti: 
“Camilerin güvenliği de ülkedeki Sina-

gog, Yahudi okulları ve kuruluşlarına alı-
nan güvenlik önlemlerinin benzeri şekil-
de sağlanmalıdır. Polis ister görünürde 
isterse görünmez şekilde önlem alabilir. 
Güvenlik kameraları, çift cam, acil du-
rum tesisleri gibi güvenlik önlemlerine 
de başvurulabilir. Ancak, güvenlik konu-
sunda daha çok yol alınması gerekir.”

Amsterdam’da İslam düşmanlığı teh-
ditinin yüksek olması üzerine tedbir alan 
güvenlik güçlerinin bu uygulamasının 
diğer şehirlerde de başlatılmasını isteyen 
bir başka siyasetçi ise Denk Partisi Meclis 
Grup Başkanı Tunahan Kuzu oldu. Kuzu, 
Hollanda’da son 10 yılda camilere karşı 
300 saldırı yapıldığını bildirdi ve Amster-
dam’da camilerin korunmasının bir baş-
langıç olduğunu fakat diğer kentlerde de 
camilere yönelik güvenlik önlemlerinin 
alınması gerektiğini vurguladı. 

Saldırılar karşısında cami cemaati ve 
yöneticilerinin tedirginliğini çok iyi an-
layabildiğini ifade eden Kuzu, “Saldırıya 
uğrayan bazı camilerin camları kırıldı, 

camiler açık ve net tehdit edilerek giriş 
kapılarına tehdit mektupları ve domuz 
kelleleri bırakıldı. Enschede kentinde 
birkaç yıl önce bir camiye molotof kok-
teyli atılarak terör saldırısı gerçekleştiril-
di. Cami yöneticilerine ve cemaate tavsi-
yem belediyedeki yetkililer ile görüşerek 
sıkıntılarını ve tedirginliklerini dile ge-
tirmeleridir.” diye konuştu.

Kuzu, Amsterdam’daki önlemlerin, 
mecliste yapılan çalışmaların bir sonucu 
olduğunu çeşitli siyasî partilerin camile-
rin korunmasına yönelik bir çalışma için-
de olmadıklarının belli olduğunu, ancak, 
camilerin er ya da geç koruma altına alın-
ması gerekeceğini söyledi.

Ülkedeki sinagogların güvenliğinin 
sağlanması için Hollanda hükûmetinin 
2015 yılında 1,5 milyon avroluk bir büt-
çe ayırdığına dikkat çeken işaret eden 
Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Kuzu, 
parti olarak bu bütçeyi destekledikleri-
ni, bununla birlikte tehdit altında olan 
diğer ibadethanelere de aynı duyarlılı-

ğın gösterilmesini savunduklarını söyle-
di. “Devletin ilk işi asayişi, vatandaşın ve 
ibadethanelerin güvenliğini sağlamaktır. 
Bu yüzden devletin bu konuda daha sıkı 
ve sağlam bir çalışma yapması gerekiyor.” 
diyen Kuzu ülkedeki camilere güvenlik 
önlemi alınması ve azınlıkların ırkçılığa 
ve ayrımcılığa maruz kalmaması gibi ko-
nularda daha güçlü olabilmek için Hol-
landa senatosunu da etkileyecek olan 20 
Mart’taki eyalet seçimlerinin önemli ol-
duğuna işaret etti.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke 
Halsema geçen hafta belediye meclisine 
gönderdiği bir mektupta, başkentte İsla-
mofobik tehdit olasılığının yüksek olması 
nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin 
korunacağını bildirmişti. Birlik Partisi li-
deri Arnoud Van Doorn güvenlik önlemle-
rinin cami yönetimleri ile hareket edilerek 
alınması gerektiğinin altını söyledikten 
sonra, antisemitizmin bir problem olmak-
la birlikte, cami ve İslami kuruluşlara yapı-
lan saldırıların arttığını belirtti.

İslam düşmanlığı had 
safhada: “Bölgendeki 
camiyi yak!” 
Irkçıların çirkin ve akılalmaz faaliyetleri bitmek bilmiyor. İsveç’te yaşa-
nan olay ise “bu kadarı da pes” dedirtecek cinsten. İsveç’te aşırı sağcı 
bir grup tarafından üzerinde “Bölgendeki camiyi yak” sloganıyla bastırı-
lan tişörtler yine aynı grup tarafından sosyal medyada yayınlanıp 16 av-
rodan satışa sunuldu. 

İSVEÇ

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekre-
teri Lena Radström Baastad olaya tepki 
gösterdi Baastad, “Sosyal medyada ya-
yılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı 
grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri 
ve hedef göstermeleri engellenmelidir.” 
diyerek tepkisini gösterdi.

Menden Yeşil Camii’ne saldırı 
Menden Yeşil Camii’ne de sabah sa-

atlerinde bir saldırı düzenlendi. Kimliği 
belirlenemeyen kişilerce yapılan saldırı-
da caminin camları kırıldı. Abdesthane-
deki havluları tutuşturarak yangın çıkar-
maya çalışan saldırganlar camide maddi 
hasar oluşturdu. Polis olayla ilgili soruş-
turma başlattı.

Amsterdam’da saldırı
Geçen yıl başkent Amsterdam’da fark-

lı camilere çeşitli saldırılar düzenlenmiş-
ti. Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağ-
lı Emir Sultan Camisi’nin giriş kapısına 
kesik baş maketi bırakan aşırı sağcı “Re-
chts in Verzet” (Sağ Direnişte) hareketi 

mensubu olan bir grup aynı zamanda 
İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren bir 
yazı asmıştı.

Saldırılar bitmek bilmiyor
Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Daire-

sinin yaklaşık 4 ay önce sunduğu raporda, 
ülkede aşırı sağcı grupların söylemlerinin 
giderek daha çok şiddet içerdiği, saldırgan 
ve kışkırtıcı olduğu, silaha yönelik ilginin 
arttığına dikkat çekilmiş, bireysel ya da 
küçük grupların şiddet kullanma olasılı-
ğının eskisine göre daha yüksek olduğu 
vurgulanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 
da son bir yılda Almanya’da camilere ve 
Müslümanlara karşı yaklaşık 578 saldırı 
düzenlendiği açıklanırken Verwey Jonker 
Enstitüsünün geçen ay yaptığı araştırma-
da, ülkede İslamofobik saldırıların giderek 
vandalizme dönüştüğüne işaret edilmiş, 
hasarla sonuçlanan saldırıların oranının 
2016 yılında yüzde 11 iken 2017’de yüzde 
17,8’e yükseldiği belirtilmişti.

Yemen’de 7 bine yakın 
çocuk öldü
UNICEF, Yemen’deki savaş esnasında ülkede 6 bin 700’den fazla çocu-
ğun öldüğü veya yaralandığı duyuruldu.

YEMEN

Suudî Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri öncülüğündeki koalisyon güçleri-
nin desteklediği hükûmet ile İran tarafın-
dan desteklenen Husi milislerinin taraf 
olduğu Yemen’deki savaş en çok çocukları 
etkiledi. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu (UNICEF), iç savaş sebebiyle 
son dört yılda Yemen’de yaklaşık 6 bin 
700’den fazla çocuğun öldüğünü veya ya-
ralandığını açıkladı. 

Öte yandan, iç savaş sebebiyle Yemenli 
358 bin çocuğun akut yetersiz beslenme 
mağduru olduğu ve bu çocukların acil te-
daviye ihtiyaç duydukları belirtildi. Açık-
lamada, çocukları hedef alan saldırıların 

durdurulması gerektiği vurgulandı. Suudi 
Arabistan öncülüğündeki koalisyon güç-
lerinin desteklediği hükümet güçleriyle 
Husiler arasında çatışmaların olduğu ül-
kede dünyanın en kötü insani krizi yaşa-
nıyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Ye-
men’de nüfusun yarısını oluşturan 14 
milyon kişi de kıtlık riskiyle karşı karşıya 
bulunuyor. Savaş sebebiyle ülkede 22 mil-
yondan fazla insan yardım ve korumaya 
ihtiyaç duyuyor. 

Koalisyon güçleri istedikleri zaman 
sivillerin de bulundukları yerleri bomba-
larken Husi milisler de yine sivil hedefle-
re saldırmaktan çekinmiyor.

6.700
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31 OCAK I ALMANYA 1 ŞUBAT I AVUSTURYA

5 ŞUBAT I HOLLANDA

Almanya’nın Nürnberg şehrinde koz-
metik ürünler satan ve 15 bin çalışanı 
bulunan Müller isimli mağazada çalı-
şan Çiğdem K. adlı bir Müslüman’ın 
2016 yılında doğum izni dönüşünde 
iş yerinde başörtüsü takmasına mü-
sade edilmemişti. Olayın ardından 
Müslüman çalışan iş verenini mahke-
meye vermiş ve kazanmıştı ki Bavyera 
Eyalet İş Mahkemesi de Çiğdem K’yı 
haklı bulmuş, işverenin açtığı temyiz 
davasına olumsuz yanıt vermişti. Bu-
nun üzerine 15 bin çalışanı bulunan 
Müller mağazasının avukatları şirket 
özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesi 
ile Avrupa Adalet Divanı (AAD)’nın 
2017’de aldığı kararlara atıfta buluna-
rak davayı Federal İş Mahkemesi’ne 
taşımıştı. Federal İş Mahkemesi ise 
işveren ile çalışan arasındaki hukuki 
sürtüşmenin tam olarak aydınlatıla-
bilmesi için konuyu AAD’ye sevk etti. 
Mahkeme AAD dosya hakkında görüş 
belirtinceye kadar davanın ertelenme-
sine karar verdiğini duyurdu.

Avusturya’da aşırı sağcı koalisyonun 
hükûmete gelmesiyle birlikte yabancı-
lara yönelik süregelen aşırı ve sert uy-
gulamalar aynen devam ediyor. Ana-
okullarında başörtüsü yasağı getirilen 
ve bunun ilkokullarda da hayata ge-
çirilmesi planlanan ülkede son olarak 
yarıyıl tatilinden önce dağıtılan karne-
lerde şaşırtıcı bir olay göze çarptı. Kar-
nelerde seçmeli ders olan “İslam din 
dersi” yerine, aynı zamanda ülkedeki 
Müslümanların resmî temsilcisinin de 
adı olan, IGGÖ (Avusturya İslam Ce-
maati) ifadesi kullanıldı. IGGÖ Başkanı 
Ümit Vural olayla ilgili “Burada söz ko-
nusu olan din dersi, o dini temsil eden 
kurum ya da kuruluş ele alınmıyor, ele 
alınan din, o dinin adı da İslam. Do-
ğal olarak din dersi bölümünde İslam 
yazmalıdır. Müslümanları temsil eden 
kurumun kısaltması olan IGGÖ yaz-
mamalıdır. Yahudilik yerine buradaki 
Yahudi cemaatinin AYC kısaltması 
kullanılmıyor. Protestanlar ya da fark-
lı dinî gruplara yönelik de benzer bir 
uygulama da söz konusu değil. Ba-
kanlığa, konunun aydınlatılması için 
yazı yazdık ve sonuna kadar takipçisi 
olacağız.” derken olayla alakalı kendi-
lerine Eğitim Bakanlığından herhangi 
bir bilgi gelmediğini ve olayı tesadüfen 
duyduklarını dile getirdi. 

Eski aşırı sağcı siyasetçi Joram van 
Klaveren Müslüman oldu. 2010-
2017 yılları arasında Hollanda Par-
lamentosu’nda milletvekili olan ve 
2014’te PVV lideri Geert Wilders’in, 

Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı 
sözlerden sonra partiden ayrılan van 
Klaveren 2017 yılında kendi kurduğu 
partiden genel seçimlerde aday ol-
muş fakat yeterli oy alamadığı için 

siyasete veda etmişti. Son yaşanan 
olayda eski siyasetçi Müslümanlık 
karşıtı bir kitap yazma niyetindeydi. 
Yazacağı kitap için araştırma yapar-
ken İslamiyete karşı bakış açısı de-

ğişen van Klaveren Müslüman oldu 
ve fikrini değiştirip gayrimüslimlerin 
İslam karşıtı düşüncelerini çürüten 
bir kitap yazdı. 

4 ŞUBAT I ALMANYA
Almanya’nın Wiesbaden şehrinde ya-
şanan bir olayda Müslüman bir kadı-
nın “Superfly” adlı trampolin parkına 
girmesi “güvenlik nedeniyle” engellen-
di. Durumu personele şikâyet ettikten 
sonra hararetli bir tartışma yaşanan 
olayda Müslüman kadına başörtüsünü 

dinî bir nedenle mi taktığı da soruldu. 
Başörtüsünü iğnesiz bağlamasına ve 
girişte kaza durumunda sorumluluğu 
üstlenmesiyle alakalı form doldurma-
sına rağmen genç Müslüman kadına 
giriş izni verilmedi.

‘‘Müslümansız İslam düşmanlığı’’
Yapılan araştırmalarda Müslüman nüfusunun azınlıkta olduğu Doğu Avrupa’da İslam düşmanlığının daha yaygın olduğu tespit edildi.

DOĞU AVRUPA

Doğu Avrupa’da İslam düşmanlığı gi-
derek artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 
Doğu Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığı, 
Batı Avrupa’ya göre daha yaygın. Bu ülkeler-
de, Müslüman nüfusu daha az olsa da, İslam 
dini ile Müslümanlara karşı ön yargılar ve 
ayrımcılık daha fazla.

Doğu Avrupa ülkelerinde, Müslüman 
nüfusun azlığına rağmen İslam düşmanlı-
ğının, Müslüman nüfusun daha yoğun ol-
duğu Batı Avrupa ülkelerine nazaran daha 
fala oluşunun sebepleri çeşitli araştırmalara 
konu oldu. Bu araştırmaların başında Al-
manya’daki çeşitli üniversite ve araştırma 
merkezlerinin ortak kurumu olan Leibniz 
Science Campus Eastern Europe – Global 

Area kurumunun yaptığı bir araştırma ve 
analiz geliyor. 

Bu kurumun araştırması sosyolog 
Alexander Yendell tarafından ‘‘Doğu Avru-
pa’nın İslamofobisini Anlamak ve Açıkla-
mak’’ (Understanding and Explaining Is-
lamophobia in Eastern Europe) adı altında 
özel bir sayı olarak yayımladı. Araştırmada 
İslamafobi’nin tarihsel sürecinin nasıl oluş-
tuğu, medyanın nasıl bir tutum sergilediği 
ve halkın Müslümanlarla sosyal iletişiminde 
olan sorunları tahlil ediliyor. 

Araştırmaya göre Müslümanların nüfus 
olarak az olduğu ülkelerde İslamofobik dü-
şüncelerin çok olmasının çeşitli sebepleri 
olmakla birlikte, halkın Müslümanlarla ya-
kın irtibata girememeleri olarak görülüyor. 
Müslüman sayısının az olması sebebiyle, 
halk doğrudan Müslümanlarla irtibat kur-
ma imkânından yoksun bulunuyor. Bu du-
rum da, Müslümanlar ve İslam hakkındaki 
negatif algı daha da gelişiyor. Doğrudan 
münasebetlerin olduğu yerlerde ise İslam 
düşmanlığı azalıyor. Halkın, İslam ve Müs-
lüman algısı medya veya aşırı sağ hareketle-
rin propagandasına göre gelişiyor.

‘‘Eastern Europe- Global Area araştırma-
sı, Müslümanların nüfus olarak az olduğu 

ülkelerde İslamofobik düşüncelerin çok ol-
masının sebebini çeşitli örneklerle ortaya 
koyuyor. Buna göre, büyük şehirlerde bir 
çok insanla bir arada bulunan kişiler, sakin 
bir semtte yaşayan insanlardan daha açık 
bir görüşe sahip. Sakin bir semtte yaşayan 
insanlar, Müslümanlarla doğrudan iletişim 
eksikliği bulunması sebebiyle daha önyargı-
lı oluyorlar. Bu yüzden, İslam düşmanlığın 
ortadan kalkması ve ön yargıların yıkılması 
için Müslümanlarla doğrudan iletişime ge-
çilmesi önemli.

Doğrudan iletişim olmayınca, medyanın 
zaman zaman büyük kısımını oluşturan ‘‘İs-
lami terör’’ haberleri, halkın zihninde tüm 
Müslümanların terörist olduğu algısını yer-
leştiriyor. Bu durumda kişi, kendi fikirlerini 
doğrudan yaşadığı tecrübelerinden değil, 
daha çok medyanın yansıttığı İslam’dan ra-
hatsız oluyor. Buradaki sorun, İslam karşıt-
lığı yapan halkın zihninde dinin terör keli-
mesi ile bağdaştırılması ve kişinin İslam ile 
terör arasında ayırım yapamamasıdır. Bu 
sebeple İslam karşıtlığı bulunan kişilerin, 
Doğu Avrupa’da Müslümanların sayısının az 
olması ve doğrudan iletişim bulunmaması 
İslam düşmanlığı önyargısını yıkmalarında 
sıkıntı oluşturuyor. 

Araştırmacılar bu sorunu ‘‘Müslümansız 
İslam düşmanlığı’’ olarak adlandırıyor. Doğu 
Avrupa’da İslamofobi söz konusu olduğun-
da, pek çok yazar “Müslümansız İslamofo-
bi” fikrini Doğu Avrupa’nın vazgeçilmez bir 
özelliği olarak vurguluyor. Müslümanlar ol-
madan İslamofobi nedir peki? Bu sorunun 
cevabını Farid Hafez özel yayımlanan ‘‘Eas-
tern Europe- Global Area’’ yazısında antise-
mitizm ile karşılaştırarak cevaplıyor. 

Hafez’e göre, ‘‘Büyük ölçüde antisemi-
tizm ve diğer ırkçılık biçimlerinin aksine, 
bugün İslamofobi “gerçek” İslam ve “gerçek” 
Müslüman algısı kisvesi altında tartışılmak-
tadır. Halbuki, ırkçılık küresel bir sorundur. 
İslamofobiyi ne antisemitizmden, ne de 
genel olarak ırkçılık denilen şeyden ayıra-
biliriz.” Hafez böylece, antisemitizmin ve 
İslamofobinin küresel bir ırkçı düzenin iki 
ayrı yüzü olduğuna vurgu yapıyor ve İslamo-
fobi’nin yeni çıkan bir sorunun olmadığını, 
aksine İslamofobinin tıpkı diğer ırkçılık çe-
şitleri gibi kendisi gibi olmayanları dışlama, 
kabul edilmeme ve yabancılaştırma olduğu-
nu söylüyor. Hafez’e göre, dolayısıyla Doğu 
Avrupa’daki ‘‘Müslümansız İslam düşmanlı-
ğı’’nın gerçekte Batı Avrupa’dakinden farklı 
olmadığını düşünüyor.
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Genç imamlar bilgilendirildi
IGMG camilerinde göreve başlayan genç imamlar, teşkilatın çalışmaları 
hakkında da bilgilendirildi. 

İRŞAD BAŞKANLIĞI

İslam Toplumu Millî Görüş İrşad Baş-
kanlığı’nın düzenlemiş olduğu Genç İmam-
lar Eğitim Toplantısı’nın ikincisi 21-24 Ocak 
2018 tarihlerinde Genel Merkez’de icra edil-
di. Programa Belçika, Berlin, Danimarka, 
Düsseldorf, Güneybatı Fransa, Güney Bav-
yera, Güney Hollanda, Hannover, Hessen, 
Kuzey Hollanda, Kuzey Ruhr, Köln, Lyon, 
Ruhr-A, Schwaben ve Württemberg bölgele-
rinde görev yapan 32 genç imam katıldı.

Genç imamların çoğunluğu eğitimlerini 
Avrupa veya Türkiye’deki ilahiyatlar başta 
olmak üzere, çeşitli dinî eğitim müessese-
lerinde tamamladı. Bu sene ikincisi yapılan 
“Genç İmamlar Bilgilendirme Toplantısı” 
geçen sene de yapılmıştı. Genç imamlar top-
lantısı bundan böyle periyodik olarak her yıl 
yapılacak.

İdeal bir imamın özelliklerinin nasıl ol-
ması gerektiği sorusuna cevap vermek ama-
cıyla yapılan Genç İmamlar Eğitim Toplan-
tısı, imamların hem dinî hem de sosyal bilgi 
derinliğine ve sorumluluk duygusuna sahip 
olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, 
bir imam olarak cemaate öncü, örnek olma-
sı bakımından ahlaki üstünlüğe ulaşmasının 
gerekliliğine vurgu yapmak da toplantının 
amaçları arasında yer alıyor. Toplantıda vur-
gulanan bir diğer konu ise, Avrupa’da görev 
yapan din görevlilerinin kendilerini daha iyi 
yetiştirebilmeleri zorunluluğu bunun için 
de hizmet içi eğitim kurslarına katılmanın 
önemi oldu.

Waiblingen Camii İmam Hatibi Abdul-
kadir Avcı’nın okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’den 
sonra başlayan toplantının açılış konuşma-
sını Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Baş-
kanı Celil Yalınkılıç yaptı. Yalınkılıç, Avrupa 
sathında hizmet eden genç imamlarımıza, 
camiamız için ifade ettikleri önemi hatır-
lattı. Yalınkılıç “Siz genç imamlarımız, hem 
yeni yetişecek genç imamlara hem de genç-
liğimize rol modeller olacaksınız.” dedi. İr-
şad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt da “Mut-
lu olmak istiyorsanız, karşınızdakileri mutlu 
etmesiniz. Sahip olmayı istiyorsak, önce ait 
olmayız. Avrupa’da din hizmeti vermenin 
önemi ve zorluğunu biliyorsunuz.” dedi ve 
“Onun için bu hizmetler hayati öneme ha-
izdir. Bu toplantının amacı sizlerle yakından 
tanışmak ve imam hatiplik görevinizde siz-
lere yardımcı olmaktır.” şeklinde devam etti.

Görev ve sorumluluklar
Teşkilat çalışmalarının takdim edildiği 

seminerde ise Ali Bozkurt, “İmamın ve Şube 
İrşad Başkanı’nın Görev ve Sorumlulukları” 
konusunu detayları ile anlattı. Bu semine-
ri müteakiben ise, genç imamlar üç gruba 
ayrılarak workshop çalışmasına geçtiler. 
Bütün gün süren çalışmada gençler şu ko-
nularda müzakere ve mütalaalarda bulun-
dular: İmam profilimiz ne olmalıdır? İdeal 

imam nasıl olmalıdır? Gençlik ve cemaat 
profilimiz nedir? Müslim-gayrimüslim ol-
sun toplumun imam algısı nedir? Bu algıyı 
nasıl değiştirebiliriz.? Genç imamlar bu ça-
lışmalarının neticesini eğitim programının 
sonunda takdim ettiler.

Diğer günlerde de her gün öğleye ka-
dar Kurra Hafız Gürsel Turhan hoca genç 
imamlarımızla kıraat eğitimi gerçekleştir-
di. Programda “Teşkilat Yapımız” konulu 
semineri Genel Başkan Yardımcısı ve Teş-
kilatlanma Başkanı Murat İleri takdim etti. 
İmam hatiplerin teşkilatımızdaki yerinin 
cemiyetlerde “Şube İrşad Başkanı” olduğunu 
ve cemiyetlerdeki irşad hizmetlerinin imam 
hatipler tarafından yapıldığını belirten İleri, 
“Siz genç imamlarımızdan, gençlerimize ör-
nek modeller olmanızı bekliyoruz.” dedi.

Adab-ı muaşeret dersi
İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da “Mihrab, 

Minber, Kürsi Usul ve Adabı” konulu bir se-
miner verdi. Kendisi de 20 yılı aşkın imam ha-
tiplik yapan Yalınkılıç’ın, imam hatiplik tecrü-
belerini de anlatarak süslediği semineri genç 
imamlar tarafından dikkatle izlendi. Yalınkılıç, 
özetle şu konulara değindi: 

“İmam, rehber ve önderdir. İnsanlara yol 
göstericidir. Bir imamın aklında, imamlıktan 
başka bir iş yapma düşüncesi yoksa, hakkıy-
la imam olur. Yapacağı en güzel işin imamlık 
olduğu şuuruyla hareket etmeli. İmam, her 
kitleye hitap eden insandır. İnsan kazanmak 
imamın görevidir. Günde beş kez bizim hu-
zurumuza gelen birisini hâlâ kazanamıyorsak, 
bir yerde eksik var demektir.’’ Yapılan sosyo-
lojik bir araştırmada, toplumumuzun imam 
algısına baktığımızda, şu hususlar ortaya çık-
maktadır, diyen Yalınkılıç sözlerine şöyle de-
vam etti : “Toplum, imamı çevresindekilerle 
iyi geçinen, iyi Kur’an okuyan, dürüst olan, 
yalan söylemeyen, yol gösterici, güler yüzlü 
ve güzel konuşan biri olarak kabul etmekte-
dir. Bu araştırma, aynı zamanda, insanımızın 
imamları nasıl görmek istediğini de ortaya 
koymaktadır.” 

Eğitim programında IGMG “Din İstişare 
Kurulunun Gerekçeli Kararları” da anlatıldı. 
Dr. Mustafa Duman tarafından anlatılan ka-
rarlar arasında ipotekli kredi, istihale, talak, 
evlat edinme (koruyucu aile), zekât, helal ke-
sim, organ nakli, ibadetlerde ruhsat (zaruret ve 
hacet) gibi konular yer aldı.

Genel Sekreter Bekir Altaş da Avrupa’da 
İslam ve Müslümanlarla ilgili gelişmeleri an-
lattığı konuşmasında, başta Almanya olmak 
üzere Avrupa ülkelerinde imam konusunun 
gündemin başında yer aldığına vurgu yaptı. 
Almanya İslam Konferansı, Avusturya İslam 
Cemaatı (IGGÖ) gibi Avrupa ülkelerinde gün-
demde yer alan konuların arka planını da an-
latan Genel Sekreter Altaş soru cevap faslıyla 
genç imamlarla uzun süre beraber oldu. 

IGMG’de imamlık
Hessen Bölge Başkanı ve DİK Üyesi Bi-

lal Kaçmaz da “IGMG’de İmam olmak ve 
Cami İçi Hizmetler” konulu bir seminer 
sundu. Seminerde gençlere kendi tecrübe-
lerinden hareketle bol tavsiyelerde bulu-
nan Kaçmaz şunları söyledi; “Sizi görünce 
tarihi yad ettiğimi, mücadelelerimi hatırlı-
yorum. Tecrübelerimi paylaşarak, halk na-
sıl bir imam bekliyor, siz de nasıl bir imam 
olursanız rahat edersiniz. Şimdi birinci 
maddeyi söylüyorum : Din adamı olmayın, 
dininizin adamı olun. Bugün iman ve ide-
allerine bağlı din adamı hasreti çekiyoruz. 
Fiziki olarak, nasıl imam olunur, mihrab 
da minberde, kürsüde ne yapılır? Bunla-
rı öğrenebiliriz. Bir de manen nasıl imam 
olunur? Onun için ilim sahibi olmalıyız. 
Aynı zamanda da amel sahibi olmalıyız. 
En büyük sıkıntı cehalettir. İlim sahipleri-
nin de kibirlerinden sapmalara kaymaları 
amelsizliktendir. Temel düsturumuz iyili-
ği emretmek, kötülüğü nehiy etmektir. 2. 
Milli ve manevi değerlerimize bağlı olun. 

Milliyet nedir? Zulme karşı direnmek, 
mazlumun yanında olmak milliyetimizdir. 
Irkçılık değildir. 3. İmam liderdir. İmam 
Emam’dan gelir. Önünde demek. Asos-
yal olmayacağız. Sosyal medya da adamı 
asosyal yapıyor maalesef. Beşerî müna-
sebetlere çok önem verin. Sosyal imam 
birisine alaka kurmak için vesile arayan 
adam olmalıdır. Allah sebeplere sarılın di-
yor ya. Cemaatinizin, cenaze, düğün, der-
nek, sünnet vesile ederek onlarla ilişkileri 
geliştirin. 4. Tebliğ ve temsil: Allah (c.c.) 
‘Sana indirileni insanlara ulaştır.’ Diyor. 
Onun için Allah’tan gelen mesajı insanla-
ra ulaştırmaktır tebliğ. Tebliğin en etkilisi 
temsildir. Nedir temsil? Peygamberimizi 
temsilen bir göreve gittiğinizi düşünün. 
Nasıl davranırsınız? Her şeyinize dikkat 
edersiniz. Eğer temsilde eksiğiniz varsa 
tebliğ de edemiyorsunuz demektir. Onun 
için pejmürde olmayın. Resûlullah diyor 
ya: iki kimseye gıpta edilir: Bir adam ki Al-
lah ona ilim verdi. Bildiklerini uyguluyor. 
Biz şu an sadece malzemeleri okuyoruz. 
Ama tatlı yapan yok. Biz de Kur’an oku-
yoruz ama onunla amel eden yok. Kur’an 
rahmet kitabıdır. O rahmetten bize kadar 

damlıyor. Yeni ayet yeni hadis indirilme-
yecek, ama yeni tefsirler, yeni teviller yeni 
temsiller, yeni örnekler bulmak zorun-
dayız. Allah Teâlâ da Kur’an’da ayetlerde 
hep eskileri misal vererek onları hikâye 
ediyor. Kur’an bir ülke ise içindeki 114 
sure şehirdir. Şehirlerin özellikleri olduğu 
gibi Kur’an surelerinin de böyle özellikleri 
vardır. Nasıl şehirlerin coğrafik yerlerini 
tanıyorsak, Kur’an surelerini de iyi bilme-
liyiz. Surelerdeki ayetler sokakları temsil 
eder, kelimeler evleri temsil eder, harfler 
odaları temsil eder. Coğrafyamızı çok iyi 
tanımamız lazım. Ben namaz kıldırma me-
muru muyum asla demeyin. Hem kıl, hem 
de kıldır.”

Genel Başkan Kemal Ergün de toplantı-
da bir değerlendirme konuşması yaptı. Er-
gün genç imamlara şunları söyledi: “Ben de 
imamlık tecrübelerimi sizinle paylaşmak 
isterim. Öncelikli olarak bilelim ki, bizim 
cemaatimiz sevecen bir cemaattir. Her za-
man imamının arkasında durur. İmam da 
onun önderi olduğunu gösterebilmelidir. 
Camiler bizim için sadece namaz kılınan 
yer değildir. Yüksek mali değere sahip bir 
teşkilatımız var. Biz bu çalışmalarımızı bir 
cihat ibadeti olduğu için yapıyoruz. İn-
sanları şuurlandırmak için yapıyoruz. Ca-
milerimizde emri bil maruf ve nehyi anil 
münker yapmak için çalışıyoruz. Onun 
için şuurlandırmak için camilerimizi açı-
yoruz. Siz de şuur verecek önder insanlar-
sınız. Biz cemaatimizin hepsinin hocası 
olacağız. Fetva vermeniz gereken durum-
larda DİK’in verdiği fetvalara göre hareket 
edeceğiz. Fetâvâ I. ve II. kitaplarımızı oku-
yacak ve anlatacağız. Fetvada usulümüzün 
ne olduğunu zaten derslerde göreceksiniz. 
Biz her hareketimizde ölçülü olacağız. 
Tertip ve düzene riayet edeceğiz. Teşkilat 
çalışmalarında şuna buna soralım olmaz. 
Teşkilatın organları vardır. Kararlar alınır 
ve uygulanır. Cemaatimizi davaya bağlaya-
cağız. Bizim davamız ise İslam davasıdır. 
Teşkilatımızın TİES dersleri vardır. Bunu 
Temel Esaslar kitabı olarak hazırladık. Bu 
kitabı mutlaka okuyalım. ‘’

Program genç imamların dilek ve te-
mennilerinin alınmasının ardından oku-
nan kapanış Kur’ân-ı Kerîm’i ile son buldu. 
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Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi
ILM Derneği, Uzaktan Eğitim Medya Akademisi Programı ilk mezunlarını verdi. 20 kişi sertifikalarını yapılan bir törenle aldı.  İlhan Bilgü

ILM

Uluslararası Akademisyenler Birliği 
(ILM) Derneği’nin Konya Selçuk Üniver-
sitesi ile beraber gerçekleştirdiği “Medya 
Akademisi Uzaktan Eğitim” programı ilk 
mezunlarını verdi. 20 öğrencinin uzaktan 
eğitme katılarak sertifika almaya hak ka-
zandığı programın ikincisi ise hâla devam 
ediyor. 

Selçuk Üniversitesi’nin sertifikasının 
yanı sıra dünyanın tanınmış eğitim serti-
fikası kuruluşu olan Pearson sertifikası da 
verildi. 

“Medya Akademisi Uzaktan Eğitim” 
programının ilk mezunlarının sertifikaları-
nı almaları sebebiyle IGMG Genel Merke-
zi’nde bir sertifika programı ve yeni dönem 
için dersler yapıldı. Sertifika takdim prog-
ramına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ile birlikte IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün de katıldı. Programa 
ayrıca, Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, 
Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merke-
zi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mete Kazaz, 
ILM Derneği ve IGMG Eğitim Başkanı Dr. 
Abdulhalim İnam da katıldı.

ILM Medya Akademisi Uzaktan Eğitim 
programı ile, görsel-işitsel, yazılı ve elekt-
ronik ortamlarda medya içeriğini değerlen-
dirme ve üretme, farklı medya içeriklerini 
toplumsal, siyasal ve ideolojik olarak değer-
lendirebilme, kişisel ve toplumsal anlamda 
farklı medya ortamlarına içerik oluşturup, 
yayınlayabilme becerisi kazandırmayı he-

defliyor.
Program 160 saatlik derslerden oluşan 

programda toplamda 7 modül ve 37 başlıkta 
ders işleniyor. Programın modül başlıkları 
şöyle tespit edilmiş bulunuyor: Toplum ve 
İletişim Eğitimi, Gazetecilik, Halkla İliş-
kiler ve Reklamcılık Eğitimi, Yeni Medya, 
Sinema ve Televizyon Eğitimi, Siyaset ve 
Kültür, Kurumsal İletişim Ders Programı.

Sertifika programında konuşan ILM 
Derneği Başkanı Dr. Abdulhalim İnam der-
nek hakkında bilgi verdikten sonra Medya 
Akademisi Programı’nı da anlattı. İnam 
ayrıca, “Hayatımızın bir parçası olarak sos-
yal medya” başlıklı bir sunum yaptı. Daha 
sonra ise Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin sertifika alan öğrencileri 
tebrik etti ve programa yeni katılan öğren-
cilere de “İnsanoğlunun bilgi kaynakları ve 
geçmişten geleceğe üniversiteler” başlıklı 
bir ders verdi. 

Modern eğitim ile İslami eğitimin bir 
mukayesesini de yapan Dr. Şahin, Modern 
eğitimin insanoğlunun hayat kalitesini 
yükselttiğini, İslami eğitimin de 3 boyutu 
hedeflediğini söyledi: “İslami eğitim geç-
mişi, anı ve geleceği düşünen insan yetiş-
tirmeyi hedefler. Buna göre hedef : Geçmi-
şi olan yani yaratılışa inanan, tarihine ve 
kültürüne sahip çıkan, mevcut an (Dünya) 
yani ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışan, 
yarın ölecekmiş gibi ahireti için çalışan ve 
“Gelecek”, öldükten sonra hesap gününe 
inanan insan yetiştirmektir.”

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün 
de programa katılarak bir konuşma yap-
tı. Medyanın hem geçmişte hem de gü-
nümüzdeki önemine, özellikle de yanlış 
yönlendirme ve kamuoyu oluşturmadaki 
olumsuzluğuna dikkat çeken Kemal Ergün, 
medyanın iletişim aracı olmaktan çok etki-
leşim ve dönüştürme aracı olarak kullanıl-
masının olumsuzluklarına değindi. Ergün 
ayrıca özetle şunları söyledi:

“İslam Toplumu Millî Görüş olarak at-
mış olduğu bu mütevazı adım medyada et-
kili olmak için atılan en büyük adımlardan 
bir tanesidir. Sosyal medya hesaplarımız-
dan bütün iletişim kanallarına kadar bu-
rada yetiştireceğimiz kardeşlerimizin ana 
gündemine medya girecektir. Teşkilatımı-
zın faaliyetleri tanıtılacak, Emr-i bil-ma-
ruf ve nehy-i ani’l-münker çalışmalarımız 
etkin bir şekilde sokaklara taşınacaktır. Bu 
konularla ilgili gerek internet üzerinden 
gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerin-
den kanallarımız oluşturulacaktır. Daha 
geniş olarak yapacağımız, meselâ bir tele-
vizyon çalışması için, medya alanında eği-
tim görmüş, ya da sertifika almış tanınan, 
bu işleri bilen, kafa yoran genç kardeşleri-
mize ihtiyacımız var.”

Yeni medyanın parçalı yapısının, algı 
kontrolü acısından son derece tehlikeli ol-
duğuna işaret eden Dr. Kazaz, aynı anda 
birçok iletiye maruz kalan bireyin, gerçeği 
fark etmesinin ve algılamasının oldukça 
güç olduğunu söyledi. 

Yeni medyanın terör örgütleri, aşırı sağ 
ve sol hareketler ile siyasal partiler tarafın-
dan kendi amaçları doğrultusunda etkin 
bir şekilde kullanıldığını, böylece gerçeğin 
önemini yitirdiğini, insanların gerçeği de-
ğil “tatmin olduğu ya da işine yaradığını” 
arzuladığı bir enformasyon dönemine giril-
diğini açıklayan Dr. Kazaz devrimlerin bile 
sosyal medya ile gerçekleştirilebildiğine 
vurgu yaptı.

Yeni medyanın olumlu ve olumsuz iki 
yönünü de açıklayan Dr. Kazaz, kontrolsüz-
lüğü, nefret söylemi, şiddet ve teröre alan 
açması ve gizlilik ihlali sebebiyle olumsuz 
yönleri olan modern iletişim araçlarının 
kolay erişilebilir ve hızlı ulaşım aracı, etkin 
ve kolay kullanımı ve görsel, işitsel, yazılı 
tüm araçları beraberce kullanma imkanı 
vermesi gibi olumlu yönleri de bulunduğu-
nu söyledi.

Medya akademisi Sertifika programın-
da IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı ve ILM 
Uluslararası Akademisyenler Derneği Baş-
kan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın da IGMG 
Eğitim Başkanlığı’nın faaliyet alanları ile 
yaptığı çalışmaların tanıtımını yaptı. 

Uzaktan Eğitim Medya Akademisi Prog-
ramı devam ediyor. Ayrıntılı bilgi sahibi ol-
mak isteyenler gerekli bilgiyi e-mail yoluyla 
info@ilm-academicians.org adresinden te-
min edebiliyor. Programla ilgili formlar ise 
https://goo.gl/forms/nH8QRGDTUX3K-
d3Om2 adresinden indirilebiliyor.
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“Biz Ehl-i tevhidin tarafındayız!”
IGMG Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından organize edilen Bölge Yürütme Kurulu Üyeleri Yatılı Eğitim Seminerleri kuzey ve güney bölgeleri olmak üze-
re 2 grup halinde yapıldı.  Fotoğraflar: İbrahim Odabaş, Adnan Şahin

TEŞKİLATLANMA

Avrupa’nın kuzeyinde bulunan bölgele-
re mensup Bölge Yürütme Kurulu Üyeleri 
Yatılı Eğitim Seminerleri Hollanda’nın Els-
peet şehrinde gerçekleştirildi. Güney böl-
geleri semineri ise Almanya’nın Karlsruhe 
kentinde yapıldı.

Kuzey bölgeleri grubuna 17 bölgeden 
toplam 236 Bölge Yürütme Kurulu Üyesi 
katılırken güney bölgeleri grubuna da 18 
bölgeden Bölge Yürütme Kurulu üyeleri 
katıldı. Seminerler cumartesi günü öğle 
namazını müteakiben başladı ve pazar 
günü öğle vaktinde nihayete erdi. Seminer 
sonrasında değerlendirme için katılımcılar 
arasında anket yapıldı. Katılımcılar eğitim 
seminerlerinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 

Gündem gereği Kur’ân-ı Kerîm tila-
veti ve yoklama ile başlayan programın 
sunumunu Genel Merkez Teşkilatlanma 
Başkanlığı Hukuk Sorumlusu Levent Al-
tan yaptı. Cumartesi bölümünde sırası ile 
IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş “IG-
MG’nin Güncel Meselelere Bakışı” adlı 
sunumunu yaptı. Bekir Altaş IGMG’nin 
Avrupa’da üstlenmiş olduğu misyonu ve 
gelecekte üstleneceği roller konusunda bir 
perspektif çizdi.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Teş-
kilatlanma Başkanı Murat İleri de “Yöne-

timde Usulümüz” adlı bir sunum yaptı. Mu-
rat İleri sunumunda teşkilat çalışmalarında 
ve hizmetlerde başarılı olma konusunda 
dikkat edilmesi gereken hassasiyetler hak-
kında teşkilatta hizmet veren her bir ferde 
yol gösterici hatırlatmalarda bulundu.

IGMG Genel Başkan Danışmanı Musta-
fa Mullaoğlu ise “İslam’ın Temel Dinamiği 
Cihat” adlı bir sunum yaparak IGMG’nin 
cihat anlayışını ortaya koydu. Birinci gü-
nün son seminercisi ise misafir hatip ola-
rak katılan Prof. Dr. Özcan Hıdır oldu. Dr. 
Özcan Hıdır “Avrupa’da İslam ve Müslü-
manlar” adlı seminerinde kendisi de 16 yıl 
Avrupa’da (Hollanda) kalmış ve Avrupa ile 
kişisel ilişkilerinin devam etmesi münase-
betiyle, Avrupa’daki Müslümanları bekle-
yen riskler ve fırsatlar perspektifinden çok 
önemli konulara değindi. IGMG’nin, Avru-
pa’da geçmişte olduğu gibi Müslümanların 
geleceğinde çok etkin bir rol alacağını ifa-
de eden Hıdır, geçmiş tecrübelerin ışığında 
hareket ederek, gelecek zaman içinde her 
bir IGMG mensubunun omuzunda önemli 
yükler olacağına dikkat çekti.

Seminerler arasında verilen molalarda 
çay ve kahve ikramları ile birlikte özel ya 
da grup sohbetleri de yapıldı. Bu sohbetler-
de katılımcılar birbirleri ile tanışma ve fikir 
alışverişinde bulunma imkanı elde etti.

Pazar günü programları da yine açılış 
Kur’ân-ı Kerîm’i ile başladı ve ilk semineri 
IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim 
Başkanı Dr. Abdulhalim İnam “Yaşayan 
Eğitim Merkezi” adı altında yaptı. Avru-
pa’daki gelecek Müslüman nesillerin ye-
tiştirilmesinde etkin rol oynayacak olan 
eğitim merkezlerinin nasıl olması konu-
larındaki planlamaları anlayan Dr. İnam 
gelecekteki eğitimin nasıl olması gerektiği-
ne dair ipuçları verdi.. Pazar gününün son 
dersini ise IGMG Genel Başkan Yardımcısı 
ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç “Müslü-
man idarecinin hayatında uyması gereken 
ölçüler” adlı semineri ile verdi. Celil Yalın-
kılıç, Kur’an ve sünnetin yanı sıra sahabe 
hayatından ve İslam büyüklerinden verdiği 
örnekler ile bugünün idarecilerine ve gele-
ceğin idarecilerine yarın da değişmeyecek 
olan kaide ve kuralları tek tek izah etti.

Katılımcıları selamlamasından sonra 
“İyi ki teşkilatımız ve onun gönüllüleri, 
mücahit ve mücahide kardeşlerimiz var. 
Bize umut olduğu gibi yeryüzündeki bütün 
mazlum ve mağdur insanlara umut olma-
ya her zaman devam ediyor. Cenâb-ı Hak 
kıyamet sabahına kadar da bu teşkilatımı-
zı payidar eylesin. Rabbimize hamd olsun, 
Allah bu noktada bizi samimi eylesin.” şek-
linde dua ile konuşmasına başlayan Ergün, 

yapılan her türlü çalışma ve hizmeti Allah 
rızasını kazanmak amacıyla yaptıklarına 
vurgu yaptı. Ergün şöyle devam etti:

“Biz bir taraf tutuyoruz. O taraf da Ehl-i 
tevhidin tarafıdır. Bu taraf, hakkın, ada-
letin, güzelliğin, doğrunun, iyiliğin tarafı 
olmak mücadelesidir. Ehl-i tehvidin oldu-
ğu yerde sükûnet olur, huzur olur, bereket 
olur, rahat olur. Peygamber Efendimiz’in 
bir hadîs-i şerifinde ‘Kim ki; La ilahe illal-
lah Muhammedun Resûlüllah der cenne-
te girer.’ buyuruyor. Yer yüzünde Hazret-i 
Âdem ile başlayan bir mücadele hikâyesi 
var. Bu bugünün mücadelesi değil. İlk in-
sandan beri devam ede gelen bir mücadele. 
Bu mücadelenin başında peygamberler bu-
lunuyor. Peygamberliğin en son temsilcisi 
ise Efendimizdir. Onun için, Peygambersiz 
bir tehvid olmaz. Sünnetsiz bir İslam da ol-
maz. Peygambersiz bir din kesinlikle bizim 
tasvip etmediğimiz bir dindir.

Biz istediğimizi Allah’tan isteyeceğiz. 
İnsanlarla ilişkilerimizde dilimiz yumuşak 
olacak. Herkesi kuşatacağız, kucaklaya-
cağız. Bu davaya herkesi katmak için gece 
gündüz mücadele vereceğiz. Siyasi pole-
miklerden kaçınacağız. Siz Bölge Yürütme 
Kurulu Üyelerisiniz asla bu işlere taviz ver-
meyeceksiniz. Paralel yapılan hiç bir çalış-
malara asla müsaade etmeyeceksiniz.”

Elspeet

Karlsruhe Karlsruhe

Elspeet
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

“Gönül insanı olalım!”
IGMG Kadınlar Teşkilatı 2019 yılının ilk Bölge Başkanları Toplantısı’nı 26-27 Ocak tarihlerinde Genel Merkez’de yaptı.  İlknur Küçük 

KTBBT 

IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT) idareci-
leri yılın ilk Bölge Başkanları Toplantısı’nı 
(BBT) yine yoğun bir gündemle gerçekleş-
tirdi. Genel Merkez KT Merkez Yürütme 
Kurulu ve Bölge KT Başkanları ile BBT ya-
pılırken, Bölgelerin KT Kurumsal İletişim 
Başkanları, Hac Umre Sorumluları, Sekre-
ter, Muhasebe ve İdari İşler Başkanları da 
birim eğitim çalışmaları için Genel Mer-
kez’de bir araya gelip müstakil olarak ilgili 
birim başkanlarıyla toplantılarını yaptılar. 

KT Başkanı Handan Yazıcı idarecile-
re PLURAL Yayınevinden çıkan “Kulun 
Ömürlük Yolculuğu” ve “İslam Benden 
Ne İster” kitaplarının okunmasını tavsiye 
etti. Yazıcı toplantıda “Gönül insanı ne de-
mektir?” sorusunu ele aldı, cevaplar aradı. 
“Gönül nedir? İman nuruyla aydınlanan 
kalptir. Allah’ın duy dediği gibi duyan, gör 
dediği gibi gören rikkat sahibi bir kalptir. 
Gönül imana nefis inkâra yönelir.” diyen 
Yazıcı gönül insanı olmanın kalbi Mevla’ya 
her daim açık tutabilmekle başladığını söy-
ledi. Yazıcı şöyle konuştu: “Gönül insanı 
kendi davasını insanlara tebliğ etmek için 
bizzat amelini şahit gösteren kişidir. Gönül 
insanı, her varlığa Hakk’ın esmasının zuhu-
ru ile bakar; yaratılanı yaratandan ötürü se-
ver. Her hadiseye de Mûsâ (a.s.) ile Hızır’ın 
yolculuğu misali nice manalar taşıdığının 
idrakiyle bakar. Gönül insanı incelik ve 
zarafet örneğidir. Diğerkâmdır. Dert sahi-
bidir. İnsanları yargılamadan önce kendini 
hesaba çekendir.”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin de toplantıya bir seminer ile 
iştirak etti. “İnsanoğlunun bilgi kaynakları 
ve geçmişten geleceğe üniversiteler” başlıklı 
seminerinde Şahin bilgi kaynaklarını; vahiy, 
gözlem, deney ve tecrübe, başkalarının de-
ney ve tecrübeleri, edinilen bilgilerden mu-
hakeme yoluyla yeni bilgilere ulaşmak, hayal 

etmek ve bilgiyi biriktirmek olarak sıraladı. 
“Semavi dinlerde insanın cennette yaratılıp 
yeryüzüne indirildiği inancı mevcuttur.” 
diyen Şahin Bakara suresi 30-34. ayetleri-
ne değinen Şahin, İblis hariç tüm melekler 
secde edince onun büyüklük tasladığını ve 
kâfirlerden olduğunu hatırlattı. Allah’ın Hz. 
Âdem’e bilgi, akıl, merak duygusu ve hafıza 
verdiğini vurgulayan Şahin, bilgi hakkındaki 
görüşlere değindi ve “Bize göre; biz Allah’ın 
bize bildirdiğini ve bilme imkânı verdikleri-
ni biliriz. Kimilerine göre her türlü bilgi in-
san aklının ürünüdür.” dedi.  

6. yüzyılda manastır ve katedrallerde ke-
siş ve rahiplerin yetiştiği üniversiteler oldu-
ğunu söyleyen Şahin Batı’nın Bologna’daki 
üniversiteyi (1115) ilk modern üniversite 
kabul ettiğini, hâlbuki Fâtıma el-Fıhrî’nin 
kurduğu Kayrevan Üniversitesi’nin 859’da 
kurulduğunu; İbn Rüşd, İbn Haldun, İbn 
Bâcce, İbn Hazm ve İbn Meymûn’un orada 
yetiştiğini anlattı. 7. yüzyılda Ashab-ı Suffa 
kurumu ile Müslüman âlim ve yöneticiler 
yetiştirildiğini hatrlatan Şahin, Nizamiye 
Medreselerinin (1068) ilk diploma veren 
üniversite olduğunu söyledi. Şahin ayrı-
ca Osmanlı’daki medreseleri ve Batı’daki 
üniversiteleri de ele alarak bunların tarihî 
gelişim süreçlerinden ve kurumsal yapıla-
rından bahsetti. 

Son olarak, ILM Derneği çalışması olan 
Medya Akademisi’nden bahseden Şahin 
diksiyon dersleri ve değerler eğitiminin 
yanı sıra hospis rehberlik çalışmaları da ya-
pılacağını duyurdu.

“Çalışmalarımız şuurlandırmalı.”
Genel Başkan Kemal Ergün de kısaca 

toplantıya katılarak başkanlarla hasbihâl 
etti sorularını cevaplandırdı. Ergün şunla-
rı ifade etti: “Bizler büyüklerimizin buraya 
hicretiyle alakalı bir hikâyenin içindeyiz. 

Efendimiz ‘Ameller niyetlere göredir.’ di-
yor. Bizler de bu toplumda yapacağımız bü-
tün çalışmaların tebliğ ve davet olması için 
gayret edeceğiz. Ebû Dâvûd’dan nakledilen 
bir hadiste ‘Benim ümmetimin toplu göçü 
Allah yolunda cihattır.’ diyor Peygamberi-
miz. Dolayısıyla niyetiniz buraya göç eden 
insanların cihat şuuruyla dolması olmalı-
dır. Salt bir övünme bizim asıl maksadımız 
değildir. Asıl maksadımız bu kurum ve ça-
lışmalarımızın aidiyet şuurumuzu ve kim-
liğimizi aşılamasıdır. Cihat şuuruyla ancak 
maksadımıza ulaşabiliriz. Biz hayatın bü-
tün alanlarına dair hizmete talibiz. Çünkü 
İslam bunu emrediyor. Yeryüzündeki tüm 
mağdurların elini tutmayı bana dinim em-
rediyor. Teşkilat çalışmalarının tamamını 
ele aldığımızda, biz bu çalışmaları yaparak 
terliyorsak bize bunu İslam dini anlatıyor 
ve emrediyor. Hayatımızı bu minval üzeri-
ne şekillendirerek çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. İnfak çalışmalarında göstermiş 
olduğunuz başarıdan dolayı hepinizi tebrik 
ediyorum. Diğer çalışmalarda da aynı azmi 
ve gayreti görmek istiyoruz. Anlattığımız 
bu hadisin içeriğini takip ederek buradaki 
müjdeyi alan insanlardan olmamızı yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.”

KT Teşkilatlanma Başkanı Adeviye Te-
mel üyelik çalışmalarına hız verilmesi ge-
rektiğini söyledi. Bu konuda yeni hedefler 
verdi, 2019 yılının hedeflerini açıkladı. 2018 
yılı hedeflerini yakalamada Kuzey Hollan-
da, Norveç ve Kanada bölgelerinin ilk üçe 
giren bölgeler olduklarını söyleyen Temel, 
Rıdvan Dersleri ve ilmin önemine değindi. 

KT Eğitim Başkanı Elif Köse 2018 yılın-
da şubelerde toplam 403 tane aile eğitim 
semineri düzenlendiğini belirtti. Yetiş-
kinler Eğitim Kursu’nun hedeflerini veren 
Köse, Hoca Hanımlar İleri Eğitimi çalışma-
sının 2. modüllerinin bittiğini ve 29 Hazi-

ran’da mezunlar için Genel Merkez’de bir 
program yapılacağını söyledi. Köse ayrıca 
eğitim fuarlarının konseptinin değiştiğini 
de duyurdu.

KT İrşad Başkanı Nermin Şeker Yalınkı-
lıç, yaklaşmakta olan 15. Kur’ân-ı Kerîm Ti-
lavet Yarışması’nın son hazırlıkları hakkın-
da bilgi verdi ve 16. Kur’ân-ı Kerîm Tilavet 
Yarışması takvimini açıkladı. Bölgelerde 
Kur’an-ı Kerim özel eğitimi verecek hoca 
hanımları eğitmek için 08.04- 12.04.2019 
tarihleri arasında hoca hanımlara özel Tas-
hih-i Huruf Kursu düzenleneceğini duyu-
ran Yalınkılıç irşad programları hakkında 
bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Erkam Soh-
betleri kapsamında hedeflerini geçen 17 
bölgeye ödülleri verildi. 

 KT Sosyal Hizmetler Başkanı Selma 
Zor, İnfak Kampanyası’nda hedefin erken-
den tamamlandığını bildirdi. Zor, UKBA 
çalışmalarının çeşitli platformlarda gün-
deme alınarak üyelik teşviki yapılması ge-
rektiğine değindi. Akabinde Genel Merkez 
Üyelik takibi ve yeni proje olan Muhabbet 
Buluşmaları konularına değindi. 

KT Hac Umre Sorumlusu Cahide Yıl-
maz, ilk defa bölgelerin KT Hac Umre so-
rumlularının birim eğitimi için toplanma-
sının çok verimli olduğunu söyledi. Hac 
Umre Okulu çalışması yapan bölgelerin 
değerlendirmesini yapan Yılmaz hac umre 
kayıt hedeflerini verdi, bölge ve şubelerde 
hac umre teşvik programları yapılması ge-
rektiğini hatırlattı. 

Yeni yılın ilk BBT’sinde müzakereye de 
yer verildi. “Yaşlılarımız ve biz” konusu-
nun ele alındığı müzakerede yaşlılarımızla 
alakalı bölge ve şubelerimizde sosyal proje 
hâline gelebilecek ne tür çalışmalar yapı-
labileceği, büyüklere saygı bağlamında ço-
cuklarımıza ve gençlerimize nasıl değerler 
eğitimi verilebileceği ele alınarak tartışıldı. 
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ŞİFA DEPOSU NARIN FAYDALARI

Nar sonbahar mevsiminde çıkan ve sağlığımız açı-
sından oldukça faydalı bir meyve çeşididir. Tam bir 
vitamin deposu olan nar bol miktarda C vitamini, po-
tasyum, magnezyum, demir içerir ve bağışıklık sis-
temini kuvvetlendirir. Kalp sağlığının korunmasına ve 
kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olur. 

Yorgunluğu gideren ve vücuda zindelik kazandıran 
bu meyve, sporcular tarafından da çok tüketilen 
meyveler arasındadır. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve 
hastalıklara çare olması için düzenlı olarak tüketil-
melidir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlar-
dan kurtulmak için çok etkilidir. Narın sırf meyvesi 
değil aynı zamanda suyunun da birçok faydası var-
dır. Yaklaşık bir su bardağı nar suyu günlük ihtiya-
cımız olan C vitaminin%25’ini karşılar ve çeşitli B 
ve E vitaminlerinin yanında folat içerir. İçerdiği an-
tioksidanlar sayesinde kanda oksitlenmeyi engeller. 

Bağırsak parazitlerini öldürür. Düzenli tüketilen narın 
eklem ağrılarını azaltıcı ve tedavi edici etkisi bulun-
maktadır. Nar bağışıklık sistemini güçlendirdiği için 
zatürre hastalığını da tedavi edici özelliği vardır. Bir-
çok kozmetik ürününde bulunan nar suyu cildi gü-
zelleştir ve nar çiçeği ölü hücrelerinin yenilenmesini 
ve canlanmasını sağladığı için, çiçeğinden faydan-
lanmak gerekir. 

Birçok insanın rahatça tüketebileceği meyvenin za-
rarları da olabilir. Nar, mide rahatsızlığı ve reflüsü 
olanlara rahatsızlık verir. Ayrıca hamilelerin gebelik-
lerine zarar verdiği için uzak durmalıdır. Bazı mey-
velere karşı alerjisi olanlar alerjik etki yapabileceğini 
göz önünde bulundurmalıdırlar. Ayrıca bazı insanlar-
da sindirim sistemi bozukluğuna da sebep olabilir. 
Bu sorunların arasında karın ağrısı, mide bulantısı ve 
ishal gibi kendisini gösterebilir. 

ÇOCUKLARLA KONUŞURKEN, 
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Günlük hayatımızda ebeveyn veya eğitimci olarak 
çocuklarla iletişim kurarken, farketmeden birçok 
hata yapıyoruz. Yaptığımız her hata çocuğun kişi-
sel gelişimine zarar veriyor. Oysa çocukların dilini 
anlamak çok basit. Küçük farklılıklarla onların ge-
lişimini destekleyebilir, bizimle olan ilişkilerini şekil-
lendirebiliriz. Sizlere bunu yapabilmemiz için birkaç 
dipnot vermek istiyorum. 

Çocuklarımızla konuşmayı ve onları 
dinlemeyi ihmal etmeyelim

Çocuklarla konuşurken seviye birlikteliği sağlaya-
rak iletişime geçmeliyiz. Seviye birlikteliğini sağla-
mak için ise çocuğun göz hizasına eğilmeli, çocuk-
la göz iletişimi kurarak ve normal bir ses tonu ile 
konuşmalıyız ve dinlemeliyiz.. 

Gözlerine bakıldığında dinlenildiğini hisseden 
çocuk, kendisini değerli hisseder ve böylece ken-
disini daha açık ve net ifade eder. Çocuk konu-
şurken söylenileni gülümseyerek tasdiklemek, söz 
hakkı vermek, üzüldüğü bir hadiseyi anlattığında, 
duygusal açıdan ihtiyacı olduğunu hissettiğinizde 
bedensel temas kurarak örneğin başını okşayarak, 
onun ellerinden tutarak, sarılarak ve onun güvende 
olduğunu hissettirebilir böylece kendisini değerli 
hissetmesine yardımcı olabiliriz.

Dinlenilmeyen çocuk, kendisini değersiz hisse-
deceği için, çocuğun kişiliği zarara uğrar, zedelenir. 
Bu da ileriki yaşlarda farklı psikolojik rahatsızlıklar 
olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla sesimizi incel-
terek, şefkatli bir tonlamaya getirerek, sevecen bir 
dil ile ileşitim kurmalıyız. Mesela; elini yıkaması gere-
ken bir çocuğa “Git çabuk yıka bakayım o pis elle-
rini.” demek yerine, “Gel yavrum, ellerini yıkayalım.” 
demeliyiz. Bu tarz cümleler daha “saygın” ve “sevgi 
dolu” olduğu için, sağlıklı bir iletişim için şarttır. 

Çocuğun anlattığı konu bize çok uçuk gelse 
de veya hayal ürünü de olsa, onun söylediklerini 
sakince dinlemeli, yorum yaparken onu ve onun 
hayal dünyasını hafife almadan ciddi bir şekilde ko-
nuşmalıyız. Konuşulan konu ya da sorun ne olursa 
olsun, asla tehdit edici bir biçimde dinlememeli, 
öfkeli bir bakış atmamalı, tehdit edici sorular sorul-

mamalıdır. Onu dinlerken söyledikleriyle ilgili yorum 
yapmanız, tepki vermeniz anlaşıldığını hissetmesi 
bakımından önemlidir. Onun size söylediklerini ba-
sitçe yansıtmanız bile çocuğa onu dinlediğinizin 
bir işaretidir, bu onu rahatlatır. Çocuğu dinlerken 
amacınız onu rahatlatmak, anlamaya çalışmak, 
anladığınızı göstermek ve destekleyici olmak olma-
lıdır. Çocuğunuzun sorunlu bir durumunu eşinizle 
birlikte çözmeye çalışırken asla sorgular gibi dav-
ranmayın. Yani hem anne hem de baba aynı anda 
çocuğu soru yağmuruna tutmamalıdır.

Sırf kelimelerin değil, bedenin de dili 
olduğunu unutmayalım
Beden dili hakkında birçoğumuz bir şeyler duymuş 
veya okumuştur. Ancak ebeveyn veya eğitimci ola-
rak, konuşmanın dışında beden dilinin, çocuklar-
la iletişim kurarken önemli bir yerinin olduğunu da 
unutmamalıyız. Araştırmalara göre, insanlarla ileti-
şim kurarken beden dili %60, ses tonu %30, keli-
meler ise %10 oranında etkilidir. Yani çocuklara ne 
söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz önemlidir. 
Çocuklarla konuşurken göz hizasına inmek önemli 
bir beden dili kullanımıdır dolayısıyla bu durumlarda 
başka bir işle veya nesle ile meşgul olmamalıyız. 
Birçok anne kendi uğraşlarıyla meşgul iken, çocuk-
lara cevap verdiklerinde çocuğun yüzüne bakma-
dan omuzları üzerinden cevap verirler. Bu davra-
nış, sağlıklı bir iletişimi bozar. Bu sefer, kendisi ile 
ilgilenilmediğini gören çocuk, annesinin dikkatini 
çekmek için başka yola başvurur. Başvurduğu yol-
da, annesinin ilgisini negatif yönde etkiler. Bunun 
şokunu atlatamayan çocukta izler kalır ve ebeveyn 
ile sağlıklı bir iletişim kuramadığı için akranları ile 
kurmaya başlar ve bu durumda akranlarının fikirle-
rine daha çok önem verirler. 

Gerçekçi ve kararlı olalım
Çocukta yetişkin arasında gerçekleşen iletişim ne 
kadar gerçek duygular barındırırsa çocuğun ye-
tişkinden “his alışı” o denli pozitif olur. Gerçekci 
duygular pozitif olmasa da, duygunun gerçekliği-
nin verdiği güven, çocuğa pozitif yansır. Annesinin 
herhangi bir durum karşısındaki kararlığını görme-

si çocuğun üzülmesine sebep olsa da, benliğine 
zarar vermez. Örneğin televizyon izlemek isteyen 
bir çocuğa karşı kararlı bir tutum sergilemek ve bu 
işin gerçekten olamayacağını net bir şekilde ifade 
etmek (çocuk üzülüp tepki gösterse bile) çocuğun 
benliğine zarar vermez. 

Aksine, eğer çocuk neden televizyon izlememe-
si gerektiğinin sebebini bilirse ve ebeveyn tarafın-
dan kendisine bir alternatif sunulursa çocuk sınırla-
rını da öğrenmiş olur. 

Gerçeklilik, yetişkinin zarara uğramış benliğiy-
le ortaya çıkan davranışları değil, hoşuna gitme-
yen bir sonuç dahi olsa, samimi davranmasıdır. 
Örneğin çocuğun giymek istediği kısa bir elbiseyi 
beğenmeyen bir baba, ona “Berbat olmuş çıkar 
şunu.” diyeceğine, “Elbise güzel ancak, bu benim 
tasvip etmediğim uzunlukta, bu yüzden sana yakış-
tıramadım.” demelidir. Bu cevap gerçeklilik içerir. 
Çocuğun ihtiyacı olan şey de gerçekci bakışlardır. 
Gerçeklilik bireyin ortaya koyduğu davranışlarının 
samimi olmasını sağlar. Yetişkinin, duygularında 
yaşadığı hisleri objektifl iğini bozmadan, sunileştir-
meden çocukla paylaşması gerçekliliktir. 

İsmiyle hitap edelim
Çocuklarımızla güvenli bir ilişki oluşturulabilmemiz 
duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarının tam anlamıyla 
karşılanmasıyla mümkün olabiliyor. Ancak duy-
gusal bağ kurarken, ağzımızdan çıkan kelimelere 
çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anne ve babalar için 
yavruları kıymetlidir. Bu nedenle her anne, baba 
çocuğuna ilgisini ve sevgisini hissettirebilmek, gü-
venli ve duygusal bir ilişki kurabilmek ister. Bunun 
için de “O”na dokunur, koklar, öper ve güzel söz-
lerle hitap eder. Ancak bu noktada dikkat edilmesi 
gereken unsurlar vardır. Ebeveynlerin seçtikleri ke-
limeler çocuğun gelişim sürecinin her aşamasında 
etkilidir. Çocuğa hitap ederken, kendi ismi ile hi-
tap etmelidir. Aile içindeki rolüyle, anne, baba rolü 
arasındaki ayrımı doğru şekilde öğrenebilmesi için 
ebeveynlerden duyduğu sevgi sözcükleri de ayrı 
olmalıdır. Yani annenin eşine söylediği sevgi söz-
cüğü çocuğuna söylediği sevgi sözcüğü ile aynı 
olmamalıdır. 

// Ebru Kutlucan

// Ebru Kutlucan
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M. Hulusi Ünye

FIKIH KÖŞESİ

Mazlum kimdir? Şahıslar olarak 
mazlumlara yardım etmenin sınır 
ve zorunluluğu var mı?

Soruya cevap vermeden önce, zulüm nedir, 
kısımları nelerdir? gibi konuları izah etmek isti-
yoruz. Zulüm, sözlükte bir şeyi olması gereken 
yerden başka bir yere koymak demektir. İşken-
ce etmek, haddi aşmak ve maksattan sapmak 
da zulmün çeşitlerinden sayılmıştır. Zulmün 
müspet karşılığı adalettir; hak ve hukuku temin 
etmektir. 
Dinimizde zulüm haramdır. Haramlığı Kur’an ve 
sünnetle sabittir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuru-
yor: “İnkâr edenleri ve zalimleri Allah şüphesiz 
bağışlamaz, onları içinde temelli ve ebediyen 
kalacakları cehennem yolundan başka bir yola 
eriştirmez. Bu, Allah’a kolaydır.” “Haksızlık ya-
panlara yönelmeyin, yoksa ateş size de do-
kunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur; 
sonra, yardım da göremezsiniz.” 
 Bir hadis-i kudside Peygamber Efen-
dimiz (a.s.) şu şekilde insanları uyarıyor: “Allah 
Teâlâ kullarına şöye hitap etti: Kullarım, ben 
zulmü nefsime haram kıldım. Aynı şekilde sizin 
aranızda da haram kıldım, birbirinize zulmetme-
yiniz.” Ebu Hureyre (r.a.)’den gelen bir hadîs-i 
şerif ise şöyledir: “Kim bir din kardeşine ırzı veya 
herhangi bir şey hakkında zulmederse, altın ve 
gümüşün ödenerek ödeşilmesi mümkün olma-
yacağı günden önce helalleşsin. Aksi takdirde 
zalimin güzel amelleri zulmü ölçüsünde alınır ve 
mazluma verilir. Güzel amelleri olmazsa mazlu-
mun günahları alınır, zalime yüklenir.” 
 Bütün bu ayet ve hadislerden hareket-
le zulmün haram olduğu hakkında alimlerimiz 
icma (söz birliği) etmişlerdir. 
 “İbn el-Cevzi der ki, zulümde iki gü-
nah vardır. Birincisi, başkasına yapılan zulüm 
haksız olduğu için günah bir harekettir. İkincisi 
ise, yapılan zulüm Allah’a yarattığı ve takdir etti-
ği hususlarda muhalefet etmektir; Allah’a isyan 
etmektir. Adeta Allah’la savaşmaktır. Bundan 
dolayıdır ki, zulmün günahı diğer günahlardan 
çok daha şiddetli ve büyüktür. Çünkü zulüm ço-
ğunlukla yardımsız kalan zayıflara karşı yapılır. 
Zulüm kalbi kararmış insanlardan sadır olur.” 
Zulümle öldürülen bir insan uhrevi olarak şehit-
lerden kabul edilmiştir. 
 Birinin, ırzına göz ve dil uzatmak, haksız 
yere malını almak, insanların insan olarak sahip 
oldukları hakları elinden almak, birinin arkasın-
dan dedikodusunu, gıybetini etmek vs. bütün 
bunlar zulüm çeşitlerinden sayılmıştır. 
 Zulmün ortadan kaldırılması, hak sa-
hiplerine haklarının verilmesi, zulmeden insan-
ların bu haksızlıktan uzaklaştırılması için tedbir-
lerin alınması mutlaka gerekir ve evvelemirde 
bu görev devlete düşer. Devletler, haksızlıkların, 
adaletsizliklerin, işkencelerin, kanunsuz ve ku-
ralsız uygulamaların sona erdirilmesinde birinci 
derecede yetkilidirler. Devletlerin bunyapmadık-
ları veya yapamadıkları noktalarda ise, insan-

ların kendi aralarında oluşturacakları kurumları 
vasıtasıyle bu görevleri güçleri nispetinde yerine 
getirmeleri gerekir. Nitekim Peygamber Efen-
dimiz (a.s.) Ebu Said el-Hudri’nin rivayet ettiği 
bir hadîs-i şerifte şöyle buyurur: “Kim bir kötü-
lük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle 
değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. 
Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle 
düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf 
derecesidir.”  
 Bir yerde bir haksızlık görüldüğü za-
man Müslümanlar, el birliği ile o zulmü ortadan 
kaldırmak üzere harekete geçmelidirler. İslam 
alimeleri, bu yukardaki hadîs-i şeriften hareket-
le çirkinlikleri el ile değiştirme görevini devlete 
ve devlet görevlilerine, dil ile değiştirme göre-
vini alimlere, kalple buğuz ederek değiştirme 
vazifesini de sıradan insanlara ait bir sorum-
luluk olarak görmüşlerdir. Buradan anlıyoruz 
ki, aslında zulüm ve haksızlıklara son verme 
faaliyetinde istisnasız her kesimden insanın 
bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk yerine 
getirilmezse insanlığın tümü rahatsız olur. İşte 
içinde bulunduğumuz dönemde bunların acı 
nümunelerini yaşayarak görüyoruz. 
 İnsanı en şerefli varlık olarak yaratmış 
ve yeryüzünün halifesi kılmış olan Rabbimiz, bir 
insanı haksız olarak öldürmeyi bütün insanlı-
ğı öldürmek gibi olduğunu ifade buyurmuştur. 
Ayrıca insanlara birçok korunması gerekli olan 
haklar vermiştir. İslam dininde insanlara verilen 
hakları iki kategoride değelendiren alimlerimiz, 
bunların şunlar olduklarını belirtmişlerdir: 1) Fıtri 
(doğuştan getirilen) haklar; 2) Müktesep (sonra-
dan kazanılan) haklar.  
 Fıtri haklara İslam’da zarurat-ı ham-
se (beş zorunlu hak) denilmiştir. Bunlar, hayat 
(yaşama) hakkı; mülkiyet hakkı, inancını seçip 
yaşama hakkı, düşünce hakkı, neslini devam 
ettirme hakkıdır. 
Müktesep haklar ise dört tanedir ve şunlardır: 
Siyasal haklar, medeni haklar, vatandaşlık hak-
ları, ticari haklar.
Ondört asır öncesinden bu temel hakları dünya-
ya ilan eden sevgili Peygamberimiz (a.s.) veda 
haccını eda ederken yaptığı veda hutbesinde 
özetle şunları ifade buyurmuştur: 
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arab’ın Arap 
olmayana üstünlüğü yoktur… Canlarınız, mal-
larınız, namuslarınız mukaddestir, her türlü te-
cavüzden korunmuştur... Kimin yanında bir 
emanet varsa onu sahibine versin... Kadınların 
haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan 
korkmanızı tavsiye ederim… Siz kadınları Al-
lah’ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını 
ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindi-
niz… Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da 
sizin üzerinizde hakları vardır... Faizin her çeşidi 
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcun 
aslını vermek gerekir... Ne zulmediniz, ne de zul-
me uğrayınız... Câhiliye devrinde güdülen kan 
davaları tamamen kaldırılmıştır... Din kardeşinize 
ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına 
helal değildir... Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsini-

zin de üzerinizde hakkı vardır...” 
10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulu ta-
rafından yayınlanan ve otuz maddeden oluşan 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de bu 
haklar sayılmış ve her insanın bu haklardan ya-
rarlanması kabul edilmiştir. 
Ancak bu gün dünyanın bir çok yerinde, özellik-
le de İslam dünyasında bu zulüm ve haksızlıkla-
rın her çeşidi en acımasız bir şekilde tatbik edil-
mektedir. Hak ve adaleti kendi insanı için hak 
olarak gören büyük devletler, bu hakları sağla-
ma iddiasıyla çıktıkları yolun neticesinde uğra-
dıkları her ülkeye, kan, göz yaşı, ırz ve namus 
düşmanlığı ve de her çeşit zulüm taşımacılığı 
yapmaktadırlar. Filistin, Suriye, Irak, Afganistan, 
Arakan ve işte Uygur Müslümanlarına yapılan 
Çin zulmü.. Kendi menfaat ve çıkarları tatmin 
olsun için her türlü zulmü, tuzağı, yalan haberi, 
her türlü manipuleyi ve neticede hiçbir mukad-
des hak ve hukuk tanımadan en acımasız insan 
hakkı ihlallerini bu mütegallibe devletler eliyle 
görüyoruz. Haksız yere kıyılan insanlar, ülkeleri 
ellerinden alınan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri 
talan edilen yığınlar, ırz ve namusları kirletilen, 
onur ve şerefleri ayaklar altında çiğnenen millet-
ler ve cennet vaadiyle kandırılarak sadece kan 
ve gözyaşı hediye edilen devletler hergün göz-
lerimizle şahit olduğumuz sıradan olaylar hâline 
gelmiş bulunmaktadır. Bunların yegane sebebi, 
insanlığın bu gün, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşır-
sa koyunu, Gelir de adl-i İlahî sorar Ömer’den 
onu” sorumluluğunda bir devlet anlayışının ol-
mayışıdır. Dolayısıyla insanlık böyle bir yönetim 
ahlakına sahip devlet anlayışına ulaşamadığı sü-
rece bu zulüm ve haksızlıklar devam edecektir. 
Fakat biz Müslümanlar olarak, hem kendi hak-
larımızı hem de ezilen ve ezilmek istenen diğer 
insanların değişmeyen haklarını korumaları ve 
bu haklar ellerinden alınmışsa, onları yeniden 
elde etmeleri noktasında üzerimize düşen her 
desteği kanunlar ve nizamlar çerçevesinde ver-
meye devam edeceğiz. Zulmü ve haksızlığı kı-
nayacağız, adalet, hak ve hukuka saygılı olanları 
alkışlayacağız. Bu uğurda alınması gerekli olan 
hangi tedbir varsa ona baş vurmayı sürdürece-
ğiz. Allah her şeyin en iyisini kendisi bilir.
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İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 
Avustralya, Avrupa, Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Çin’in Uygur Türklerine uygula-
dığı baskı politikasını yüzlerce 
kişinin katılımıyla protesto etti. 
 İlknur Küçük, İlhan Bilgü

DOĞU TÜRKİSTAN

IGMG, Çin’in Sincan eyaleti olarak 
bilinen Doğu Türkistan’daki insan hak-
ları ihlallerini protesto etmek için çeşitli 
ülkelerde protesto gösterisi yaptı. Göste-
riler esnasında basın yerel dillerde açık-
laması okundu, açıklamalar yapıldı. Çin 
hükûmetinin Doğu Türkistan’daki bas-
kıcı politikalarından vazgeçmesi istendi. 
Uluslararası kuruluşlara konuyla ilgili 
yaptırım uygulama çağrısında bulunuldu. 

Protestolar, Avustralya’nın Melbour-
ne, ABD’nin New York, Almanya’nın Ber-
lin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Mü-
nih, Belçika’nın Brüksel, Danimarka’nın 
Kopenhag, Hollanda’nın Den Haag, Nor-
veç’in Oslo, Avusturya’nın Viyana, İngil-
tere’nin Londra, Fransa’nın Paris, Lyon, 
Strazburg, İsveç’in Stockholm, Kana-
da’nın Toronto ve Montreal kentlerinde 
düzenlendi. Çin konsolosluk ve büyü-
kelçilikleri önünde yapılan protestolara, 
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile Ge-
nel Sekreteri Bekir Altaş ve diğer yöneti-
cileri ve bölge başkanları katıldı.

“Doğu Türkistan için direniş, insan-
lık için diriliş” sloganıyla organize edilen 
gösterilerde, Çin’in insan hakları ihlalle-
ri protesto edilerek “Uygur Türklerinin 
yanındayız” mesajı verildi. Aksiyonda 
hem Türkçe hem de yerel dillerde “Doğu 
Türkistan için bir şey yap”, “Zulmü dur-
durun.”, “Doğu Türkistan feryat ediyor.” 
gibi ifadeler yazılı pankartlar taşındı.

1 Şubat Cuma günkü hutbede de IGMG 
camilerinde Doğu Türkistan’daki zulüm 
konu edildi. 

Öte yandan, başta Avrupa ülkelerinin 
başbakan ya da cumhurbaşkanlarına gön-
derilen mektuplarla da uluslararası top-

lumun Çin hükûmetine karşı girişimlerde 
bulunması için mektuplar da gönderildi. 
Sosyal medyada #DoğuTürkistanaÖzgür-
lük, #FreiheitFürUiguren ve #Freedom-
ForUyghurs etiketleriyle çok sayıda pay-
laşım yapıldı.

 Düsseldorf 
Çin’in Düsseldorf Başkonsolosluğu 

önünde düzenlenen gösteriye katılan 
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün pro-
testo aksiyonunu değerlendirirken, “Bu 
duruş zulme dur deme duruşudur, bu du-
ruş mazlumun yanında olma duruşudur. 
Bu duruş hakkın, doğrunun, iyiliğin gü-
zelin, adaletin yanında olma duruşudur. 
Bu duruş, zulmün, yanlışın eğrinin, kötü-
nün karşısında olma duruşudur.” dedi.

Zulmün ebediyen payidar olmayaca-
ğına dikkat çeken Ergün, “Sizler var ol-
dukça, siz hak dedikçe, adalet dedikçe, siz 
hukukun üstünlüğü dedikçe dünya bunu 
mutlaka kayıt altına alacaktır.” dedi. Ke-
mal Ergün sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “İslam ülkeleri başta olmak üzere, 
yaşamış olduğumuz Almanya’da, Avrupa 
ülkelerinde, vatandaşı olduğumuz bu ül-
kelerden de bu zulme asla sessiz kalma-
malarını istiyoruz. Bu zulüm karşısında 
duyarlı olmaya onları çağırıyoruz. İslam 
Toplumu Millî Görüş Teşkilatları olarak 
dünyanın bütün başkanlarına, başbakan-
larına, devlet başkanlarına mektuplar 
gönderip bu zulme sessiz kalmayın dedik, 
bu zulmü ticaretinizin arkasına atmayın 
dedik.”

Düsseldorf ’taki gösteriye Doğu Tür-
kistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk 
de katıldı. Tümtürk, Türkçe ve Uygurca 

yaptığı konuşmasında, IGMG’nin bu du-
yarlı davranışını takdir etti ve dünyanın 
Çin hükûmetine baskı yapmasını istedi. 
“Sizlere, 35 milyon Müslüman Doğu Tür-
kistanlının selamını iletiyorum. Bugün 
Doğu Türkistanlının yalnız olmadığını 22 
değişik noktada gösterilen dayanışma ve 
destek mitingi ile görmüş olduk. Bu ve-
sile ile bugün bu etkinliği düzenleyerek 
Çin zulmünü dünyaya duyuran bu teşki-
lata ve buraya gelen herkese çok teşekkür 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Düsseldorf ’taki gösteriye IGMG Genel 
Sekreteri Bekir Altaş da katılarak Alman-
ca basın açıklaması yaptı. Teşkilatlanma 
Başkanı Murat İleri, Düsseldorf Bölge 
Başkanı Bayram Kılıç, Köln Bölge Başkanı 
Selahattin Demirci, Ruhr-A Bölge Başka-
nı Abdullah Kodaman da katılarak birer 
konuşma yaptılar. Düsseldorf ’taki göste-
riye 500’ü aşkın kişi katıldı.

Avustralya 
Avustralya’daki eylem Melbourne’de-

ki Çin Başkonsolosluğu önünde gerçek-
leştirildi. Burada yapılan konuşmalarda, 
Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığı mesajı 
verildi. İngilizce olarak okunan basın bil-
dirisinde, Çin yönetiminin Uygur Türkle-
rine sistematik şekilde zulüm uyguladığı, 
eğitim kampları adı altındaki toplama 
kamplarında baskı yaptığı, inançlarını 
yaşamak isteyenleri hapse attığı belirtildi 
ve “kardeş aile” politikası eleştirildi. Bil-
diride, uygulamaların insan hakları ihlali 
olduğu hatırlatılarak bu uygulamalar kı-
nandı.

Avustralya İslam Toplumu Millî Görüş 
Başkanı Hasan Güreşen 2 Şubat Cumar-

tesi günü Doğu Türkistan’da uygulanan 
zulmü protesto etmek içim Çin Konso-
losluğu’nun önünde toplandıklarını be-
lirtti. Güreşen “Bu zulmü durdurmak, bu 
zulümden bir an önce vazgeçilmesi için 
toplumumuzun sesini duyurmak, zulme 
maruz kalan, dinlerinden, dillerinden 
eğitimlerinden, hayatlarından olan Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkmak, 
onlara destek olmak için buraya geldik. 
Bu vesile ile kardeşlerimize dualarımız-
la yanlarında olduğumuzu göstermek 
için de Bölge İrşad Başkanlığımızca pa-
zar günü (3 Şubat) bütün camilerimizde 
sabah namazında bütün aile fertlerinin 
katılımıyla bir araya gelinerek ve namaz 
sonrası Doğu Türkistan için toplu dua-
lar yapıldı. Gerek aksiyona gerekse Doğu 
Türkistan için dua programına BYK, ŞYK, 
KT, GT, KGT ve komisyonlarımız tam 
destek verdiler.” dedi.

Berlin
Almanya’nın başkenti Berlin’de Çin 

Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve 
yüzlerce kişinin katıldığı gösteride Al-
manca, Türkçe ve İngilizce “Uyguların 
öldürülmesini durdurun”, “Doğu Tür-
kistan’a özgürlük”, “Zulmü durdurun” 
şeklinde dövizler taşındı. Bölge Başkanı 
Said Jurnal önderliğinde yapılan göste-
ride okunan bildiride Çin yönetiminin 
Uygur Türklerine yönelik baskılara son 
vermesi talep edildi. Dünya Uygurlar 
Kurultayı Berlin Temsilcisi Gayuv Kur-
ban’ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde-
ki durumu anlatan bir konuşma yaptığı 
gösteriye çeşitli sivil toplum örgütleri-
nin temsilcileri de katıldı. 

“
Bu duruş, zulmün 
karşısında olma 
duruşudur.”

Düsseldorf

Hamburg Berlin Doğu Fransa
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Frankfurt
Almanya’nın Frankfurt kentindeki 

Çin Başkonsolosluğu önünde düzenlenen 
gösteri Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başla-
dı. Protesto gösterisinde IGMG Hessen 
Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz ile Rhein-Ne-
cker-Saar Bölge Başkanı Şerif Aslan ko-
nuşma yaptı. Frankfurt’taki gösteri basın 
bildirisinin okunmasıyla sona erdi.

Bilal Kaçmaz “IGMG teşkilatları bu-
gün dünyanın çeşitli yerlerinde Çin’e 
karşı hakkı haykırıyor. Bu bizim sadece 
İslamlık değil insanlık borcumuzdur. Vic-
danı olan, insana saygısı olan herkes bu 
zulmü telin ediyor.” dedi.

Mehmet Çalay’ın verdiği bilgilere 
göre; gösteride mikrofona gelen IGMG 
RNS Bölge Başkanı Şerif Aslan, Doğu 
Türkistan’da yaşanan vahşete ve insanlık 
dışı uygulamalara dikkat çekerek şöyle 
konuştu: “Teşkilatımız bugün burada ol-
duğu gibi 13 farklı ülkede, 22 ayrı şehirde 
protesto mitingleri tertip ederek Müslü-
man Uygur kardeşlerimize yapılan insan-
lık dışı uygulamaları ve en tabii insanlık 
haklarının ihlallerini hem protesto et-
mekte hem de dünya kamuoyuna duyur-
maktadır. Bu vesileyle senelerdir yaşanan 
bu drama seyirci kalan devlet ve kurumla-
rı harekete geçirmeye çalışmaktayız. Zu-
lüm o hâle gelmiştir ki, Müslüman Uygur 
Türklerine dinî vecibelerini öğrenmek ve 
yerine getirmek yasaklanmış, sistematik 
olarak bu insanlara baskı ve zulüm uygu-
lanmakta, eğitim kampları adı altında bu 
insanlar toplanıp baskı ve zulme maruz 
bırakılmakta, inançlarını yaşamak iste-
yenler hapse atılmakta, hapse atılanların 
sorgulanması bile hapse atılmaya sebep 

olarak görülmektedir. Teşkilat olarak 
burada bulunmamızın, durmamızın bir 
sebebi var. Bu duruş mazlumun yanında, 
zulmün karşısında olma duruşudur.”

Daha sonra okunan basın bildirilerin-
den sonra miting son buldu.

Danimarka
Danimarka İslam Toplumu (DİT) tara-

fından, Danimarka’nın başkenti Kopen-
hag’ın Hellerup semtinde bulunan Çin 
Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde 
organize edilen gösteriye, Danimarka’da 
faaliyet gösteren Türk derneklerinin 
temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce kişi ka-
tıldı. DİT Başkanı Mustafa İncikli, topla-
nan kalabalığa konuşma yaparken, basın 
bildirisi Danca ve Türkçe olarak okundu. 
Sloganların atılmadığı gösteride, Uygur-
lara uyguladığı baskılardan dolayı Çin 
hükûmetini protesto etti. Kopenhag po-
lisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve 
yağmurlu bir havada yapılan gösteri yak-
laşık 1 saat sürdü.

Mustafa İncikli, aksiyon sonrası prog-
ramın organizasyonu hakkında Sydsjæl-
lands Polisi’nden organizenin A’dan Z’ye 
mükemmel şekilde gerçekleştirilmesin-
den dolayı tebrik telefonu geldiği bilgisi-
ni paylaştı.

Hollanda
Hollanda’nın Den Haag kentindeki 

Çin Büyükelçiliği önünde yapılan gös-
teriye aralarında Uygur Türklerinin de 
bulunduğu bir kalabalık katıldı. Kur’an 
tilavetiyle başlayan gösteride Doğu Tür-
kistan ve Türk bayrakları dalgalandı. 
Yağmur altında yapılan gösteride, Çin’in 

kınandığı bildiri Türkçe ve Hollandaca 
okundu. Gösteride polis geniş güvenlik 
önlemi aldı.

Adnan Şahin aksiyonla ilgili verdiği 
bilgide, Kuzey ve Güney Hollanda bölge-
lerinin ortaklaşa düzenlediği protestoya 
Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı Baş-
kanı Abdurrahman Abdullah’ın da katıl-
dığını, Protestoyu Güney Hollanda adına 
Mustafa Doğan’ın, Kuzey Hollanda adına 
da Ahmet Duran’ın yönettiğini bildirdi.

Abdurrahman Abdullah aksiyonda 
Doğu Türkistan’da 70 yıldır çok büyük 
acıların yaşandığını ve hâlen devam et-
tiğini söyledi. Hiçbir zaman kendilerini 
yalnız hissetmediklerini belirten Abdul-
lah IGMG’ye başlattığı bu çok önemli ha-
reket için teşekkür etti. Çin Büyükelçili-
ğine yönelen Abdullah şöyle haykırdı “Ey 
zalim Çin! Sen Doğu Türkistan’ı yalnız 
sanma! Müslümanların onlara sahip çık-
madığını sanma! Bak işte gör buradalar! 
İnşallah Millî Görüş’ün başlattığı bu ha-
reketi diğer Müslümanlar da devam etti-
recek!”

İngiltere
İslam Toplumu Millî Görüş İngilte-

re Bölgesi, Çin’in Londra Büyükelçiliği 
önünde bu ülkenin Uygur Türklerine 
yönelik uygulamalarını protesto etti. Ey-
lemciler “Doğu Türkistan’a özgürlük,” 
“Uygurları öldürmeye son ver” yazılı dö-
vizler taşıdı. Çin’deki toplama kampları-
na karşı pankart açılan gösteride, Avrupa 
Birliği’ne de bu konuda sesini yükseltme-
si için çağrıda bulunuldu.

Viyana

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki 
Çin Büyükelçiliği önünde toplanan çok 
sayıda gösterici de Çin’in Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalle-
rini protesto etti. Avusturya İslam Fede-
rasyonu tarafından düzenlenen gösteri-
de, “Uygurlar için özgürlük”, “Uygurlara 
zulme hayır”, Uygur katliamına son veril-
sin” yazılı pankartlar açıldı. Okunan ba-
sın açıklamasının ardından gösteri sona 
erdi.

Münih
İslam Toplumu Millî Görüş Güney 

Bavyera Bölge Başkanlığı, Çin devletinin 
Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türk-
lerine karşı uygulamakta olduğu baskı ve 
zulmü protesto etmek amacıyla Münih, 
Max Joseph Meydan’ında protesto mitin-
gi tertip etti.

Aydın Erdem’in bildirdiğine göre; 
gösteriye Kuzey Bavyera, Schwaben ve 
Württemberg bölgelerinden de katılım 
oldu. Abdulvasih Seydaoğlu’nun Kur’ân-ı 
Kerîm tilavetinden sonra mikrofona ge-
len IGMG Güney Bavyera Bölge Başkanı 
M. Tayyip Sayan, Doğu Türkistan’da yaşa-
nan vahşete ve insanlık dışı uygulamalara 
dikkat çekerek, “Bugün Müslüman Uygur 
kardeşlerimize yapılan insanlık dışı uy-
gulamaları ve en tabii insanlık haklarının 
ihlallerini hem protesto etmekte hem de 
dünya kamuoyuna duyurmak, senelerdir 
yaşanan bu drama seyirci kalan devlet ve 
kurumları harekete geçirmeye çalışmak 
istiyoruz.” dedi.

Güney Bavyera Bölge Başkanı M. 
Tayyip Sayan’ın konuşmasının ardından 
sırayla Cengiz Altınışık Almanca basın 

Rhein-Neckar-Saar

Avusturya Viyana

Güney Bavyera İngiltere

Hessen Danimarka
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bildirisini, Kuzey Bavyera Bölge Başkanı 
İsmail Satır da Türkçe basın bildirisini 
okudular. Dünya Uygur Kurultayı Av-
rupa Temsilcisi Asgar Can da protesto 
gösterisine katılarak bir konuşma yaptı. 
Asgar Can konuşmasında Almanya başta 
olmak üzere, 22 ayrı noktada Çin devle-
tinin Uygur Türklerine karşı uygulamak-
ta olduğu bu zulme dikkat çekmesinden 
dolayı IGMG Teşkilatlarına teşekkür 
etti. Asgar Can özellikle şu konuya dik-
kat çekti: “Arkadaşlar! Telaffuzlarınızda 
azınlık Uygur halkı kelimesini kullan-
mayın. Doğu Türkistan bizim anavata-
nımızdır. İnsan kendi vatanında nasıl 
azınlık olur? Doğu Türkistan Çin istilası 
altındadır. Bunu dikkatinize arz ediyo-
rum!” Protesto mitingi, Württemberg 
Bölge Başkanı Zeki Şeker’in zulmün bir 
an evvel sona ermesi için yaptığı dua ile 
son buldu.

Lyon
Alpes ve Lyon bölgelerinin birlik-

te gerçekleştirdiği protesto gösterisine 
Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan da 
katıldı. Ünalan konuşmasında “Bir elime 
güneşi bir elime ayı da verseniz yine hak 
ve hakikati söylemekten vazgeçmem di-
yen bir peygamberin ümmeti olarak son 
nefesimize kadar haktan yana olacağız, 
her zaman zulmün karşısında duracağız.” 
dedi. “Zulüm ile abad olunamaz.” diyen 
Ünalan, Uygurlara yapılan baskıların der-
hâl sona erdirilmesini istedi ve katılım-
cıları da soğuk ve yağmura rağmen, maz-
lumların sesi oldukları için tebrik etti.

Norveç
Uygurlara yapılan baskılar Norveç’in 

Oslo kentinde de protesto edildi. Soğuk 
havaya rağmen Doğu Türkistan için bir 
araya gelen kalabalık zulme dur çağrısı 
yaptı. Bölge Kurumsal İletişim Başkanı 
Mehmet Temel toplanan kalabalığa hita-
ben bir basın açıklaması okudu. 

Kanada
IGMG Kanada Teşkilatı ile Kanada 

Doğu Türkistan Derneği tarafından or-
taklaşa organize edilen gösteriler 5 Şu-
bat Salı günü eş zamanlı olarak Toronto 
ve Montreal kentlerinde yapıldı. Toron-
to’nun Dundas Meydanı’ndaki protestoya 
Türk toplumu da destek verdi. İngilizce 
ve Türkçe hazırlanan pankartlarda zulüm 
kınandı.

Kanada Doğu Türkistan Derneği Ge-
nel Sekreteri İtibar Artış gösteride oku-
duğu bildiride, “Uygurların camilere 
gitmesi, evde de olsa namaz kılması ya-
sak. Memurların ramazan ayında oruç 
tutmaları yasaklanmış durumda. Yemeğe 
besmele ile başlamak, kadınların başları-
nı örtmesi, evde yabancı bir erkeğin bu-
lunmasından rahatsız olmak, içki içme-
mek gibi Müslümanlara ait dinî kurallar, 
Çin değerlerine muhalefet olarak kabul 
edilmekte ve buna karşı çıkanlar zorun-
lu eğitim kamplarına gönderilmektedir. 
Herhangi bir ihbar sonucunda gözaltına 
alınıp, kendisinden haber alınamayan 
binlerce Uygur bulunmaktadır. Doğu 
Türkistan’da yapılanlar Çin’in utancıdır.”

 IGMG Kanada Teşkilatı Bölge İrşad 

Başkanı Bilal Gülmez de “Uygur kardeş-
lerimize karşı Doğu Türkistan’da bir soy-
kırım var. Zulüm payidar olmaz. Bura-
dan, başta Kanada olmak üzere, Türkiye 
ve ABD gibi tüm güçlü ülkelere, bu zul-
mü durdurmaları için çağrıda bulunuyo-
ruz.” dedi. Mazlumun yanında ve zalimin 
karşısında olduklarını belirten Gülmez, 
Doğu Türkistan halkının yanında bulun-
manın insani bir vazife olduğunu söyledi. 

Amerika 
Uygur Türklerine yönelik insan hakla-

rı ihlalleri ABD’nin New York kentindeki 
Çin Başkonsolosluğu önünde de protesto 
edildi. IGMG ABD teşkilatı tarafından 9 
Şubat’ta düzenlenen gösteriye, ABD’de 
yaşayan Türkler ve Uygur Türkleri katıldı. 
Türkiye, ABD ve Doğu Türkistan bayrak-
ları ile Manhattan’daki Çin Başkonsolos-
luğunun karşısında toplanan göstericiler, 
pankartlar ve attıkları sloganlarla Uygur 
Türklerine yönelik baskıların bir an önce 
durdurulması çağrısında bulundu.

IGMG ABD Bölge Başkanı Ayhan Öz-
mekik, burada yaptığı konuşmada, Çin 
devletinin Uygur Türklerine uygulamış 
olduğu zulmü kınamak için toplandık-
larını belirterek, “Hz. Ali buyuruyor ki, 
bir zulmü engelleyemiyorsanız en azın-
dan onu herkese duyurun. Bugün burada 
bizler bu duruşu sergiliyoruz. Bu duruş 
zulme dur deme duruşudur, bu duruş 
mazlumun yanında olma duruşudur. Bu 
duruş hakkın, doğrunun, iyiliğin güzelin, 
adaletin yanında olma duruşudur. Unut-
mayınız ki ilk Müslüman Türk devleti 

Doğu Türkistan’dır. Doğu Türkistan için 
sesimizi yükseltmemiz gerekiyor.” diye 
konuştu.

Özmekik, IGMG olarak liderlere mek-
tuplar gönderdiklerini belirterek, Doğu 
Türkistan’daki zulme sessiz kalınmaması 
çağrısı yaptıklarını dile getirdi. Özmekik 
şöyle devam etti: “Bugün buradan tekrar 
haykırıyoruz, İslam ülkeleri başta olmak 
üzere, yaşamış olduğumuz ve vatandaşı 
olduğumuz Amerikalı yöneticilere sesle-
niyoruz lütfen bu zulme sessiz kalmayın, 
zulme sessiz kalmak demek bu zulmü 
onaylamak demektir. Bu zulüm karşı-
sında onları duyarlı olmaya çağırıyoruz. 
Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum.”

ABD’de yaşayan Doğu Türkistanlı 82 
yaşındaki Gulamettin Pahta insanlık dışı 
uygulamaların yılladır sürdüğünü ve artık 
buna dur denilmesi gerektiğini söyledi. 
Pahta: “Timsahlar için bile kampanya ya-
pıyorlar fakat Doğu Türkistan’da insanlar 
yıllardır katlediliyor, sessiz kalıyorlar.” 
açıklamasını yaptı.

İnsan hakları ile ilgili bir konferansa 
katılmak için Almanya’dan New York’a ge-
len Dünya Uygur Kongresi Genel Başkanı 
Dolkun İsa da yaptığı açıklamada, yıllardır 
Doğu Türkistan’da insanlık dışı zulümler 
yapıldığını vurguladı. İsa BM, ABD, Türki-
ye ve dünyanın diğer ülkelerinden insanlık 
namına, hiç günahı olmadığı hâlde işken-
ce gören, tutuklanan Doğu Türkistan hal-
kına sahip çıkmalarını, Çin’e yaptığı zu-
lümleri durdurması için baskı yapmalarını 
istediklerini söyledi. 

Lyon Amerika

Paris

Norveç Kanada

Güney Hollanda
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Engelliler için anlamlı program
HASENE’nin düzenlemiş olduğu “Dünya Engelsizler Günü” programı büyük ilgi gördü.  Adnan Şahin

GÜNEY HOLLANDA

HASENE Hollanda Derneği anlamlı 
programlara imza atmaya devam ediyor. 
“Dünya Engelliler Günü” münasebetiy-
le Utrecht şehrinde bulunan bir kül-
tür merkezinde düzenlediği programla 
Hollanda’nın birçok kentinde yaşayan 
engelli çocuğa kucak açan Hasene Hol-
landa, adını “Dünya Engelsizler Günü” 
koyduğu programda hem çocuklar hem 
de veliler için çeşitli faaliyetler düzen-
lendi. 4 yıldır yapılan programın bu 
yılki teması “Yeteneğini keşfet!” olarak 
belirlendi. 

Kuzey Hollanda Gençlik ve Kadın-

lar Gençlik Teşkilatları ile birlikte dü-
zenlenen program hakkında HASENE 
Hollanda Başkanı Mehmet Yaramış şu 
bilgileri aktardı: “Dört yıl önce Kuzey 
Hollanda Gençlik Teşkilatımızla birlik-
te hareket ederek 3 Aralık Dünya Engel-
liler Günü’nü biz buradaki engelli ço-
cuklarımızla birlikte Dünya Engelsizler 
Günü adı altında kutluyoruz. Amacımız 
engellilerin sorunlarına dikkat çekmek 
ve bir farkındalık oluşturmak. Toplu-
mumuzun ‘kör köşesi’ olarak bilinen bir 
konuya dikkat çekmek istiyoruz. Onlara 
tıpkı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ab-

dullah bin Ümmü Mektûm’a müezzinlik 
görevi verdiği gibi, kabiliyetlerine göre 
görevler vermek, yapabilecekleri şeyle-
ri yaptırmak istiyoruz. Toplumumuzda 
engelli birçok çocuk var. Aileler eğitim 
eksikliği nedeniyle kendileriyle gerekti-
ği gibi ilgilenemiyor. Biz bu çerçevede 
ailelere de daha donanımlı olabilmeleri 
için, bilgilendirme seminerleri düzen-
liyoruz. Hollanda’nın her yerinden ve 
toplumun değişik katmanlarından en-
gelli çocuklarımız bize katılıyor. Bunlar 
Hollanda devletinin de desteği ile işlev-
sel bir konuma getiriliyorlar. Bu prog-

ramlarımızda her yıl değişik temalar 
işleniyor. Bu yılki temamız ‘Yeteneğini 
keşfet!’ idi. Bu çerçevede çocukların 
birlikte tiyatro, ilahi, şiir gibi konularda 
yeteneklerini sergilemelerine yardımcı 
olmaya çalışıyoruz.” Yaramış ayrıca her-
kese Hasene’nin “Su Kuyusu”, “Katarakt 
Projesi”, “Kurban Kampanyası”, “Ku-
manya Kampanyası” gibi birçok alanda 
yaptığı projelere katılmaları çağrısında 
bulundu.

Yaklaşık yüze yakın çocuk ve velinin 
katıldığı programdan bir bölüm çeşitli 
televizyon kanallarından da yayınlandı.

“IGMG dendiğinde akla pırıl pırıl bir nesil geliyor.”
Hollanda İslam Federasyonu cemiyet başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.  Adnan Şahin

GÜNEY HOLLANDA

19 cemiyete sahip olan Hollanda İslam 
Federasyonu şube başkanları ile düzenli 
toplantılar yaparak cemiyetlerdeki gidişat 
hakkında bilgi alıyor. Aynı zamanda fede-
rasyonun çalışmaları hakkında da bilgi ve-
rilen bu toplantılarda bölge birim başkan-
ları birimleri ile alakalı sunumlar yaparak 
cemiyet başkanlarını bilgilendiriyor. 

2019 yılının ilk toplantısında cemiyet 
başkanlarına hitap eden Bölge Başkanı 
Mehmet Erdoğan teşkilat yayınlarına sahip 
çıkılmasını rica etti. Başkan ayıca PLURAL 
Yayınevinin çıkardığı kitapların da tanıtım-
ları konusunda başkanların gayret etmele-
rini istedi. Hollanda İslam Federasyonu’na 
ait cemiyetlerin tüm insanlığın yararına 
faaliyetler yapmak için kurulduğuna işaret 
eden Erdoğan IGMG’nin şu an 7000’e ya-
kın üyesi bulunduğunu ve sunulan imkân-
lardan herkesin istifade etmesini sağlamak 
için üye çalışmalarına hız verilmesini arzu 
ettiğini ifade etti. Erdoğan sözlerine şöyle 
devam etti: “Her zaman söylediğimiz gibi, 
üyelerimiz ve cemaatimiz bizim her şeyi-
miz. Eğer cemaatimiz olmazsa biz çalış-

malarımızı yapamayız. Üyelerimize, cema-
atimize önem vereceğiz. Her türlü günlük 
siyasi tartışmadan uzak durup, cami üye-
lerimiz arasında fitne ve fesada müsaade 
etmeyeceğiz. Onları en güzel şekilde teşki-
latımızın içinde tutarak hizmetlerimizden 
istifade etmelerini sağlayacağız.” Erdoğan 
üye potansiyelinin mevcut sayıdan daha 
çok olduğunu ifade ederken cemiyetlerde 
düzenli olarak üyeler toplantısı yapılması-
nın önemine vurgu yaptı ve bölgenin de bu 
toplantılara davet edilerek bir değerlendir-
me konuşması yapmasının sağlanması ge-
rektiğinin altını çizdi.

Genel Merkezin altı yıl önce başlattığı 
ve daha çok eğitim kurumlarına maddi des-
tek sağlamakta olan infak çalışmalarından 
bahseden Erdoğan bu çalışmanın önemine 
de değindi ve bunun zannedildiğinden çok 
daha önemli bir çalışma olduğuna işaret 
etti. Tüm Avrupa genelinde çok sayıda eği-
tim kurumunun, okul binasının desteklen-
diğini ve bu sayede ana okulundan başlayıp 
üniversite eğitimine varıncaya dek binlerce 
çocuğa değişik seviyelerde eğitim verildi-

ğini söyleyen başkan bu çalışmanın da en 
güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini 
söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “İn-
fak demek eğitim demek, irşad demek, ço-
cuklarımızın kaliteli ve seviyeli eğitim ala-
rak, liyakat insanlar olarak toplum içinde 
yerlerini almaları demektir.”

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve 
Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ise ko-
nuşmasını cemiyet başkanlarının dilek ve 
temennilerde dile getirdikleri bazı konu-
lar üzerine bina etti. IGMG’nin hâlen ilk 
kurulduğu noktada olduğunu hatırlatan 
İleri teşkilat ve kurumlara yönelik dışa-
rıdan gelen saldırıların olduğunu belir-
terek, bilhassa teşkilatın dava şuurunu 
sorgulamaya çalışanlara itibar edilmemesi 
gerektiğini söyledi. Camilerde bilhassa sa-
bah namazlarında azalan cemaat sayısına 
dikkat çeken İleri Avrupa’da IGMG cami-
lerinde şuurlanan bir gençlik olduğunu 
belirtirken “Bu sabah Hollanda Schiedam 
Merkez Camii’nde yaklaşık 700 kişilik, sırf 
gençlerden oluşan bir cemaat ile namaz 
kıldık. Sabahın köründe 700 tane genci bir 

araya getiren başka bir kuruluş var mı aca-
ba? IGMG ilk günkü gibi hizmette öncülük 
etmeye devam etmektedir. Bu çok net bir 
şekilde ortadadır. Basiret sahibi olan her-
kes bunu hemen görür.” ifadelerinde bu-
lundu. 

İleri teşkilatın bilhassa eğitim ve yar-
dımlaşma konusunda çok büyük mesafe-
ler kat ettiğini belirterek şöyle konuştu: 
“IGMG dendiğinde akla eğitim, insani yar-
dım ve pırıl pırıl yetişen bir genç nesil geli-
yor. Eksikler de olabilir elbette ancak bar-
dağın dolu tarafını görmek lazım. Bu dolu 
tarafı gözden uzak tutmaya çalışanların 
niyetlerinin ne olduğu ciddi bir biçimde 
sorgulanmalıdır.” İleri teşkilat dışında bir-
çok paralel çalışmanın yapıldığına dikkat 
çekerek bunlara Genel Merkez’in kesinlik-
le onay vermediğini söyledi.

Toplantıda Bölge Gençlik Başkanı 
Mustafa Aktalan, İslam Color Başkanı Dr. 
Bahri Bulut, Bölge İrşad Başkanı Hasan 
İnan, Bölge Teftiş Başkanı Mehmet Yücel 
ve Bölge Teşkilatlanma Başkanı Muham-
med Başalan kısa sunumlar yaptı. 
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“İnsan sevdasız, gayesiz ve davasız olamaz.”
Düsseldorf Bölgesi Genişletilmiş Şube Başkanları ve Birim Başkanları Toplantısı Duisburg şehrinde gerçekleştirildi.  Mahrem Işık

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi, Genişletilmiş 
Şube Başkanları ve Birim Başkanları 
Toplantısı’nı Duisburg şehrinde gerçek-
leştirdi. Bölge Teşkilatlanma Başkan Yar-
dımcısı Bektaş Köroğlu’nun sunumuy-
la icra edilen programda Bölge Başkanı 
Bayram Kılıç konuşmasında “2019 çalış-

ma yılımız hayırlı olsun. Herkes bir şey 
kazanmak için çalışıyor. Müslümanların 
da Allah’ın rızasını kazanmak için çalış-
ması lazım. Onun rızasını kazanmadık-
tan sonra dünyayı kazansanız boş, çün-
kü sonuçta dünyayı bür gün bırakmak 
zorundasınız. Dünyaya ne kadar sarılıp 

tutunsanız da sonunda ölüm var. Lezzeti 
kaçıran ölümü çok hatırlayın.” dedi. “Bu 
dünyadan öbür âleme götüreceğimiz tek 
şey iman ve salih amelimiz. İnsan sev-
dasız, gayesiz ve davasız olamaz. Allah 
Teâlâ bize razı olduğu amelleri işleme-
yi nasip eylesin.” diyen Kılıç sözlerini 
“İman edip salih amel işleyenlere gelin-
ce, onlar için, yapmakta olduklarına kar-
şılık bir mükâfat olarak Me’vâ cennetleri 
vardır.” ayetiyle bitirdi.

Bölge Teşkilatlanma, Kurumsal İle-
tişim, İrşad, Eğitim, Sosyal Hizmetler, 
Kadınlar Teşkilatı, Gençlik Teşkilatı ve 
Kadınlar Gençlik Teşkilatı başkanlarının 
faaliyet, çalışma ve projelerini sunmala-
rının ardından ise IGMG Genel Sekreteri 
Bekir Altaş kısa bir bilgilendirme konuş-
ması yaptı. Altaş kısaca şunları söyledi: 

“Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde İslam 
din dersiyle alakalı önemli gelişmeler 
var. Teşkilatımız özellikle 80’lerden 
sonra birçok eyalette resmî okullarda 
din dersi verilmesi için başvurularda 
bulunmuştu. Bunu yaparken özellikle 
siyasi kesim ‘dinî cemaat statüsü kabul 
etmeme’ kriterlerini yerine getirmediği-
mizi öne sürerek İslam din dersi hakla-
rını Müslümanlara birçok yerde verme-
diler. Teşkilatımız 80’li yılların sonunda 
Berlin eyaletinde bu hakkı mahkeme 
yoluyla elde etti. Bugün elhamdülillah 
oradaki mevcut okullarda teşkilatımızın 
yetiştirdiği öğretmenler aktif bir şekilde 
çalışıyorlar. Teşkilatımızın oluşturmuş 
olduğu müfredat, materyal ve kitaplar 
ile bu dersler Berlin eyaletinde okutu-
luyor.” 

Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkilatı 
Oberhausen şehrinde bulunan Friedens-
dorf ’a (Barış Köyü) KT Bölge Yürütme 
Kurulu ve Şube KT Başkanları ile bir ziya-
ret gerçekleştirdi. 5 saat süren programda 
ziyaretçiler ilk önce Barış Köyü hakkında 

bilgilendirildiler. Barış Köyü yaklaşık 50 
senedir savaş ve kriz bölgelerinden Al-
manya’ya gelen rahatsız ve yaralı çocuk-
ların tedavilerinin yapılması için hizmet 
veren bir dernek. Her sene yaklaşık 1000 
çocuk tedavileri için bu dernek tarafın-

Örnek ziyaret
Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkilatı (KT) Friedensdorf’a (Barış Köyü) örnek bir ziyarette bulundu.  Tuba Kaya

DÜSSELDORF

dan hizmet görüyor. 
Ziyaretin amacı insanın insana yaptık-

larının mağduru olan çocukları görmek, 
onlarla vakit geçirip kendilerini mutlu 
etmekti. Çocukları yaşadıkları her şeye 
rağmen sevinçli görmeleri ile mutlu olan 
KT Başkanları şükretmek için ne kadar 
çok sebeplerinin olduğunu tekrar hatırla-
dılar. Çocuklarla oyunlar oynayıp onlarla 
resimler yapan ziyaretçiler onların tebes-
süm etmelerine vesile olmanın mutlulu-
ğunu yaşadılar.

Bölge Teşkilatlanma, Kurumsal İletişim, 
İrşad, Eğitim, Sosyal Hizmetler, Kadın-
lar Teşkilatı, Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar 
Gençlik Teşkilatı başkanlarının faaliyet, ça-
lışma ve projelerini sunmalarının ardından 
ise IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş kısa 

bir bilgilendirme konuşması yaptı. Altaş kı-
saca şunları söyledi: “Kuzey Ren-Vestfalya 
eyaletinde İslam din dersiyle alakalı önemli 
gelişmeler var. Teşkilatımız özellikle 80’ler-
den sonra birçok eyalette resmî okullarda 
din dersi verilmesi için başvurularda bulun-
muştu. Bunu yaparken özellikle siyasi kesim 
‘dinî cemaat statüsü kabul etmeme’ kriterle-
rini yerine getirmediğimizi öne sürerek İs-
lam din dersi haklarını Müslümanlara birçok 
yerde vermediler. Teşkilatımız 80’li yılların 
sonunda Berlin eyaletinde bu hakkı mahke-
me yoluyla elde etti. Bugün elhamdülillah 
oradaki mevcut okullarda teşkilatımızın ye-
tiştirdiği öğretmenler aktif bir şekilde çalı-
şıyorlar. Teşkilatımızın oluşturmuş olduğu 
müfredat, materyal ve kitaplar ile bu dersler 
Berlin eyaletinde okutuluyor.” 

Hayrunnisa programına yoğun ilgi
Hayrunnisa programı yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.  Safiye Sena Ayvacık, Tuba Kaya

DÜSSELDORF

Düsseldorf Bölgesi Kadınlar Teşkilatı 
(KT) İrşad Başkanlığı tatafından organi-
ze edilen Hayrunnisa programı Walsum 
Stadthalle’de 600’e yakın kişinin yoğun 
katılımı ile büyük bir manevi atmosferde 
gerçekleştirildi. IGMG Kadınlar Teşkilatı 
Başkanı Handan Yazıcı,

Teşkilatlanma Başkanı Adeviye Temel, 
Şube KT Başkanları ve ŞYK’lar ile prog-
rama büyük bir katılım sağlanırken açılış 
tilaveti 2018 Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarış-
ması Bölge büyükler kategorisi birincisi 
Emira Tüzen tarafından okundu.

Programa ev sahipliği yapan Düssel-

dorf Bölgesi’nin İrşad Başkanı Safiye 
Sena Ayvacık selamlama konuşmasının 
ardından tüm katılımcılara teşekkür ede-
rek, hayırlı ve saliha hanımların nasıl ye-
tiştirilmesi gerektiği konusunda konuştu. 
Bir kız evlat yetiştirmenin aile ve toplu-
mu yetiştirmeye bedel olduğunu belirte-
rek, bu konuda annelere düşen görevler 
ve örnek almamız gereken örnek hanım-
lar hakkında konuşan Ayvacık, onların 
gösterdikleri sabır ve güçlü duruşa dikkat 
çekti.

Bölge KT Başkanı Ayla Gedik ise ko-
nuşmasında Peygamberimiz ve ashabı-
nın İslam’a ve Allah’a bağlılığı her şeyin 
üstünde gördüklerini, hayatlarının dava-
ya sadakatin en güzel örnekleriyle dolu 
olduğunu, her türlü zorluğa ve sıkıntıya 
göğüs gererek İslam’ı öğrenmeye ve öğ-
retmeye çalıştıklarını hatırlattı. Bu bağ-
lamda Müslümanların her şeylerini Allah 
yolunda hak davaya feda eden, imanın-
dan ve duruşundan asla taviz vermeyen 
başta Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere tüm 

sahâbîlerin hayatlarını örnek alarak, ha-
yatlarının her karesinde Kur’an ve sünne-
ti kendilerine rehber edinerek yaşamaları 
gerektiğini vurguladı. 

Ardından eski Bölge KT Başkanlarına, 
programda emeği geçen bölge birimleri 
ile programa dâhil olan tüm misafirlere 
katılımlarından dolayı teşekkür etti.

IGMG KT Başkanı Handan Yazıcı ise 
özellikle geride hayırlı işler bırakabil-
meyi, hayır ile yâd edilmeyi, hayırla yâd 
edilenlerin sayısını çoğaltmayı hedef-
lediklerini belirtti. Yazıcı ayrıca hayırlı 
hanımların cihat etmede nasıl önderlik 
ettikleri üzerinde durdu.

Programa Türkiye’den iştirak eden 
Rabia Özdemir ise etkileyici anlatımı ile 
hayırlı ve saliha hanımlardan Hz. Hati-
ce (r.a)’nın gönül dünyasından bahsetti. 
Özdemir katılımcılara hayatlarında nele-
ri öncelik olarak görmeleri ve ne tür fa-
dakârlıklar yapmaları gerektiğiyle alakalı 
örnekler verdi ve geçmiş ile bugünü kı-
yasladı. 
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“Yaşadığımız ülke gündemini iyi takip etmeliyiz.”
2019 yılının ilk Şube Başkanlar Toplantısı (ŞBT) Garges-lès-Gonesse şehrinde gerçekleştirildi.  Furkan Erol

PARİS

Paris Bölgesi’nde 2019 yılının ilk 
ŞBT’sinde şubelerin yeni dönemdeki 
hedefleri belirlendi. Bölge Gençlik Teş-
kilatı Başkanı Halil İbrahim Ataş selam-
lama konuşmasında genel olarak dünya 
ve özel olarak Fransa’daki aktüel geliş-
melere değindi. Filipinler’deki referan-
dum, Doğu Türkistan’daki zulüm ve sarı 
yelekliler hakkında konuşan Ataş “Her 

zaman güncel meselelerden haberdar 
olmamız gerek.” ikazında bulundu. Se-
lamlama konuşmasının ardından birim 
sunumları ve 2018 değerlendirmesi ya-
pılırken, aynı zamanda 2019 hedefleri 
de açıklandı. 

Toplantıda “İnfak Kampanyası 2019” 
videosu izlenip açık oturum vasıtasıyla 
şubelere de söz hakkı verildi. Daha son-

“Çocuklarımızı cami ortamında büyütmeliyiz.”
Rhein-Neckar-Saar Bölgesi Viernheim Sultan Ahmet Camii’nde anne ve babalara yönelik “Aile ve Çocuk Eğitimi” semineri düzenlendi.  Mustafa Arslan

RHEIN-NECKAR-SAAR

Viernheim Sultan Ahmet Camii’nde 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve 
aynı zamanda Din Psikolojisi ve Eğitimi 
Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Gürses eşliğin-
de anne ve babalara yönelik “Aile ve Çocuk 
Eğitimi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu semi-
nerde Cemiyet Başkanı Mustafa Ünlü’nün 
selamlama konuşmasının ardından RNS 
Bölgesi Mali İşler Başkanı Erkan Ergün de 
bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasın-
da cemiyetlerin önemine değinen Ergün, 
“Cami içerisinde bulunan bir saf insan 
Dünya’yı değiştirebilir. Camiler bizim ev-
lerimizdir. Hatta evlerimizden önceki ev-
lerimiz olmalıdır. Camilerimizi yalnız bı-
rakmamalı ve her daim sahip çıkmalıyız.” 
vurgusunda bulundu.

Erkan Ergün’ün kısa konuşmasından 
sonra mikrofonu alan Doç. Dr. İbrahim 
Gürses Müslüman’ın ümitvar olması ve 
ümidini yitirmemesi gerektiğini ifade etti. 
İmanımızı dinamik hâle getirmek için 
her daim çaba içinde olmamız gerektiğini 
söyleyen Gürses şöyle konuştu: “Kur’ân-ı 
Kerîm ruh ve beden açısından şifadır. Ben 
ruh sağlığının merkezine İnşirâh suresini 

oturturum. Size de bu sureyi okumanızı 
ve hayatınıza tatbik etmenizi öneririm. 
İnşirâh suresinde geçen ‘Bir işi bitirince 
diğerine koyul.’ ayeti bize her daim çaba-
lamamız gerektiğinin mesajını veriyor. 
Ailede, günlük yaşantımızda ve her tür-
lü alanda başarı elde etmek ve bir şeyler 
için çabalamak bizim ruh sağlığımız için 
önemlidir. İnsanın en değerli hareketi söz-
leri ve düşünceleri değil, çabasıdır.”

Çocuk eğitimi konusunda da çeşitli bil-

giler sunan Gürses “Psikolojide çocuğa ka-
zandırılacak en önemli şey düzenli çalışma 
alışkanlığıdır. Biz çocuklarımıza düzenli 
bir çalışma ve çabalama alışkanlığı kazan-
dırabilirsek muhteşem bir toplum ve muh-
teşem bir nesil yakalamış oluruz.” Dedi.

Çocuklara aidiyet kültürünün öğre-
tilmesinin elzem olduğunu vurgulayan 
Gürses şunları söyledi: “İnsanın en değerli 
güdüsü, bağlanma güdüsüdür. Camileri-
mize bağlı, kültürümüze bağlı, aileye ve 

kardeşlerine bağlı iyi evlat yetiştirmek is-
tiyorsak, çocuklarımızı dengeli bir şekilde 
sevgiyle ve cami ortamında büyütmeliyiz. 
Çocuklarımız ailelerinde yeteri kadar sev-
gi görmezlerse, en değerli duyguları olan 
bağlanma güdüleri sağlam ipler hâline gel-
memişse, çocuk bu duyguları başka yerler-
de arar ve kötü alışkanlıklar elde edebilir. 
Sevgi bir tohum gibidir. Sevgiyi ekersen 
sevgi dolu bir bahçe ortaya çıkar. Bu da 
çaba göstermekle olur.”

“Müminler ancak kardeştirler.”
Schwaben Bölgesi 3 günlük Yatılı Eğitim Semineri’nde (YES) idarecileri ile buluştu.  Muhammet Bedelce

SCHWABEN

Schwaben Bölgesi Yatılı Eğitim Semi-
neri Wangen Tatil Köyü’nde şube idare-
cilerinin katılımları ile icra edildi. Bölge 
Merkez İmam-Hatibi Abdullah Sarpka-
ya’nın Kurân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan 
programda Genel Merkez hatipleri Se-
bahattin Uçar ve Fatih Aksay konuşmacı 
olarak hazır bulundular. 

Cumartesi günü başlayan gündemin 
ilk maddesinde Sebahattin Uçar’ın “Şu-
urlu Dava Adamı Olmak” konulu semi-
neri vardı. Uçar, şuurlu dava adamının 
özelliklerini aktarırken, iman ve bilinçli 
Müslüman konularına değindi. “Mümi-
nin ferasetinden çekinin, çünkü o Al-
lah’ın nuruyla bakar.” hadîs-i şerifine 
vurgu yapan Uçar şuurlu dava adamının 
feraset, hidayet, dirayet ve samimiyet 
sahibi olması gerektiğini söyledi. Uçar, 
ilk dersini “Müslüman sadece yaptıkla-
rından değil, yapması gerekirken yap-
madıklarından da sorumludur.” sözü ile 
noktaladı.

Akabinde ikinci seminerini gerçek-
leştiren Uçar “İslam’da kardeşlik ve 

ümmet bilinci” konusunu işledi. İslam 
kardeşliğinin en güzel yaşandığı dönem-
lerin asr-ı saadet, Selahaddin Eyyûbî 
ve Osmanlı Devleti’nde birlik sağlanan 
dönemler olduğunu aktaran Uçar, Hu-
curât suresinin 10. ayeti olan “Müminler 
ancak kardeştirler. O hâlde kardeşleri-
nizin arasını düzeltin. Allah’tan korkun 
ki merhamete layık görülesiniz.” ayeti-
ne vurgu yaptı. Ümmet olma bilincini 
de ele alan Uçar “Kardeş olduğumuzun 
bilincinde ve kardeşlerimizden sorumlu 
olmamız gerek.” dedi.

Program, Fatih Aksay’ın “İslam’ın 
Mekke dönemi – Tebliğ” semineri ile de-
vam etti. Konuşmasına hacdan örnekler 
vererek başlayan Aksay takva, duyarlı-
lık ve sorumluluğa dikkat çekerken Amr 
İbn Âs’tan örnekler verdi ve kendisinin 
şehadetini anlattı. Hiçbir peygamberin 
ümmetine dünyalık vaat etmediğini ha-
tırlatan Aksay gerek teşkilat içerisinde 
gerekse özel yaşantıda çıkacak olan zor-
luklara hazırlıklı olunması gerektiğini 
hatırlattı. Tebliğ görevine en yakınlar-

dan başlanılması ve her şartta Allah’a 
güvenilmesi gerektiğinin de altını çizen 
Aksay Yûnus (a.s.)’dan örnekler verdi.

Fatih Aksay seminerinin ikinci bö-
lümünde “İslam’ın Medine dönemi – 
Cihat” konusunu işledi. Medine döne-
mindeki ilk icraatın mescit inşa etmek 
olduğunu aktaran Aksay bu durumu 
günümüzle kıyaslayarak, idarecilerin so-
rumluluklarını hatırlattı. Aksay, Müslü-
manların söz ve eylem birliği içerisinde 
olmaları gerektiğini anlatırken, Evs ve 

Hazrec kabilelerinden örnekler vererek 
İslam kardeşliğine vurgu yaptı. 

Son olarak Bölge Başkanı Davut Ko-
çak bir değerlendirme konuşması yap-
tı. Koçak, hoca efendi ve katılımcılara 
teşekkür ederken, bu gibi faaliyetlerin 
önemini vurguladı. 2019 yılında da aynı 
heyecan ve motivasyon ile çalışmalarına 
devam edeceklerini aktaran Koçak, ida-
recilerin sorumluluklarını hatırlatmak 
üzere asr-ı saadetten örnekler vererek 
konuşmasını ve programı noktaladı.

ra Ataş “cihat” konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Cihadın kelime anlamının 
güç ve gayret sarf etmek olduğuna vur-
gu yapan Ataş, cihadın insanları inan-
maya zorlamak anlamına gelmediğini 
vurguladı. Ataş Avrupa’da bu kelimenin 
içinin boşaltılıp bu kavrama başka an-
lamlar yüklenmeye çalışıldığının altını 
çizdi. 
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Hasene çalışmaları takdir görüyor
Hasene International Derneği farklı etkinlik, program ve aksiyonlarla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Açılan stantlarda yetimden su kuyusu projesine, 
adak, akika, kurban kesim ve dağıtımlarından kumbara çalışmalarına farklı alanlarda ziyaretçiler bilgilendiriliyor.  Murat Kubat

TANITIM

Futbol turnuvasında Hasene tanıtıldı
Hasene International Derneği, Nürn-

berg şehrinde, Çağrı Spor’un organize etti-
ği futbol turnuvasında stant açtı. Yunan ve 
Alman takımlarının da yer aldığı yaklaşık 10 
takım turnuvada mücadele etti. 

Hasene Kuzey Bavyera temsilcisi Servet 
Göne turnuvada açılan stantta Hasene’yi 
tanıttı. Servet Göne, “Turnuvaya gelenler 
çoğunlukla camiamızın dışından kimseler-
di. Stantımızı merak edip uğrayanlara, ça-
lışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ne tür 
çalışmalar yaptığımızı öğrenen ve soruları-
na cevap alan ziyaretçiler, Hasene’yi takdir 
eden cümleler kurdular. Almanca, İngilizce, 
Arapça gibi farklı dillerde afiş ve bannerleri-
mizle ilgisini çektiğimiz yabancı katılımcıla-
ra Hasene şekeri ikram ettik.” diye konuştu. 

Sevgi ve Kardeşlik Gecesi
Hasene International Derneği, İslam 

Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatla-
rı Kuzey Bavyera Bölgesi ve Weissenburg 

Şubesi tarafından organize edilen Sevgi ve 
Kardeşlik Gecesi’nde tanıtıldı. Yaklaşık 400 
kişinin katıldığı geceye Ömer Döngeloğlu 
konuşmacı olarak katıldı. Weissenburg Şube 
Başkanı Osman Topcu ve IGMG Kuzey Bav-
yera Bölge Teşkilatlanma Başkanı Ali Sait 
Küçük’ün de hazır bulunduğu gecede, Ha-
sene Güney Bavyera temsilcisi Servet Göne 
Hasene’nin çalışmalarını anlattığı bir su-
num yaptı. 

Servet Göne, “Stantımıza ilgi yoğundu. 
En fazla ilgi gören çalışmamız yetim proje-
mizdi. Gelip yetim çalışmalarımız hakkında 
bilgi alanlar oldu. Yetimlerin kaç yaşına ka-
dar desteklendiği ve hangi ülkelerde yetim-
lerimizin olduğu soruları yöneltildi. Kum-
baralar çalışmalarımız da ilgi gören diğer bir 
çalışmamızdı. Su kuyusu fiyatları ve daya-
nıklılığına dair de sorular aldık. Ziyaretçile-
rimiz Hasene’ye yaptığı hayır çalışmaların-
dan dolayı çok dua ediyorlar.” diye konuştu. 
Sevgi ve Kardeşlik Gecesi sonrasında Servet 
Göne’ye plaket takdim edildi.

Hasene sahip çıkılan bir dernek
Hasene Derneği Hollanda’nın Den Haag 

şehrinde düzenlenen Fest-i Hijab fuarında 
stant açtı. Fuar ziyaretçilerine yürütülen 
kampanya ve projeler tanıtıldı. Fuardaki 
stantta Hasene Kuzey Hollanda Temsilcisi 
Murat Kurt, Sema Kurt ve Zeynep Sarı tanı-
tım faaliyetlerini yürüttüler. Hasene stantı-
na ilginin yoğun olduğu fuarda katılımcılar 
su kuyusu ve yetim projeleri ile adak akika 
çalışmalarına dair sorular sordular. 

Stant görevlilerinden Murat Kurt şun-
ları aktardı: “Fuara gelen katılımcılar Ha-
sene Derneği’ni ve çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini söylediler. Bu sebeple bizi 
gördüklerinde stantımıza gelmeleri, sorular 
sormaları çok daha doğal ve kolay oldu. Ha-
sene artık kendisini tanıtan değil, sahip çı-
kılan bir dernek, ailelerinin bir parçası gibi. 
İnsanların Hasene’yi bu kadar doğal kabul-
lenmiş olmaları bizi ziyadesiyle sevindirdi. 
Çocuklara Hasene balonları vererek sevin-
dirdik.”

Başkonsolos çalışmalarımızı takdir etti
Hasene Derneği, İslam Toplumu Millî 

Görüş teşkilatları Güney Bavyera Bölgesi 
Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) tarafın-
dan Münih’te düzenlenen Dünya Engelliler 
Günü programında stant açtı. “Sevgi engel 
tanımaz”mottosu ile yapılan programa en-
gelli çocuk sahibi aileler ve engelli kişiler 
katıldı. Hasene Güney Bavyera temsilci-
si Yavuz Erat ve Hüseyin Özdemir açılan 
stantta Hasene’nin kampanya ve projeleri-
ni tanıttı. 

Yavuz Erat stanttaki tanıtım çalışmala-
rını anlattı: “Kampanya ve projeler arasın-
da en fazla ilgi gören ve en fazla tanıtımını 
yaptığımız çalışma su kuyuları oldu. Katı-
lımcılara kumbara çalışmalarımızdan da 
bahsettik. Münih Başkonsolosu Mehmet 
Günay stantımızı ziyaret etti. 

Standımızda 10 dakika bizlerle konuşan 
Başkonsolos Bey çalışmalarımızı takip et-
tiğini, bilgi sahibi olduğunu ve çok takdir 
ettiğini söyledi.” 

Nürnberg Kuzey Bavyera Güney Bavyera

Sıcak yemek ikramı 
aksiyonu devam ediyor 
Hasene Derneği’nin Avrupa’nın farklı noktalarında evsizlere yönelik sür-
dürdüğü sıcak çorba ikramı aksiyonu Württemberg’te idi.  Murat Kubat

AVRUPA

Württemberg Bölgesi’ndeki ilk 3 sıcak 
çorba ikramı aksiyonu Heilbronn Şube-
si’nin katkıları ile Kiliansplatz’ta gerçekleş-
ti. Diğer iki aksiyon Enzehingen Şubesi’nin 
katkılarıyla Vahingen Enz’te ve Mühlacker 
Şubesi’nin katkıları ile Bahnhofstraße’da 
yapılacak. Hasene Württemberg Temsilcisi 
Mehmet Atasoy aksiyonla ilgili konuştu: 

“Sıcak çorba ikram edebilmek için ge-
rekli izinleri aldık ve bunların ilk 3 aksiyo-
nunu gerçekleştirdik. Hasene Derneği bu 
güzel aksiyonu ile insanların teveccühünü 
topluyor. İnsanlara sıcak bir çorba ikram 
ediyoruz; derneğimizi ve çalışmalarımı-
zı tanımayanlara tanıtıyoruz. Geçen sene 

de aksiyona bölge olarak katıldık. Bu sene 
daha tecrübeliyiz. Mercimek çorbası ve çay 
ikram ediyoruz. İnsanlar sıcak çorba ikram 
ettiğimiz araca başlangıçta çekinerek yakla-
şıyorlar; ama sonrasında iletişim kurup, ko-
nuştuğumuzda mesafeler kayboluyor. Güzel 
çalışma yaptığımızı ifade edenler oldu. Biz 
ise hiçbir ayrım yapmadan, sokakta yaşa-
yanlar öncelikli bu çalışmayı yürüttüğümü-
zü ifade ettik. Çalışmalara Bölge Kurumsal 
İletişim Başkanı Serdar Eroğlu ve Enes Keleş 
katıldı. Önemli bir çalışma. Hasene’nin ta-
nıtılmasında büyük katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. 3 dağıtımımızda toplam 700 kişiye 
sıcak çorba ikram ettik.” 

86 ton kömür yardımı 
yapıldı
Hasene International Derneği Moğolistan’daki fakir, öksüz ve yetimlerin 
yaşadıkları yerlere kömür yardımında bulundu.  Murat Kubat

MOĞOLİSTAN

Moğolistan’da 86 ton kömür 86 aile-
ye dağıtıldı. Yardımlar, - 35 ile - 45 derece 
arasında soğukların hakim olduğu ülkede, 
bilhassa çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırıldı. Dağıtımları yapan partner 
kurum yetkilisi şunları paylaştı: “Yardımla-
rı, kömürün çıktığı 300 – 400 km mesafe 
uzaktaki yerden köylere kadar ulaştırdık. 
Yardımları ev ev dolaşarak sahiplerine tes-
lim ettik. Dağıtımlar Bayan Ulgey şehir 
merkezi, Altay ve Buyant köylerinde yapıl-
dı. Bayan Ulgey’e bağlı köylerde genelde 
fakir aileler yaşıyor. Ailelerin maddi du-
rumları olmadığı için kömür alamıyorlar. 
Bu sebeple yapılan bu tür yardımların, - 50 

derece varan soğuklarda kalan ihtiyaç sa-
hipleri için anlamı çok büyük. Kimi evlerin 
pencereleri imkânsızlıklar sebebiyle nay-
lonla örtülmüş ve buz tutmuş. Yardımlar 
zor şartlar altında yaşayan insanlara ulaş-
tırıldı. Isınacak hiçbir kömürü olmayan 
insanlara yardım ulaştırdık. Yardım alan 
aileler arasında küçük çocuğu olanlar da 
vardı, engelli olan insanlar da vardı. Yardım 
alan ihtiyaç sahipleri kendilerini unutma-
yan binlerce kilometre uzakta kardeşleri-
nin olduğundan dolayı memnuniyetlerini 
dile getirdiler; cömert yardımseverlere dua 
ve teşekkür ettiler. Allah yardım yapanların 
yardımlarını kabul etsin.” 
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Dünya artık her yönüyle birbirine 
açılıyor. Geçmişin en kapalı ül-
keleri dahi bu açılmadan nasibini 
alıyor. Geçmişin kapalı toplumla-
rından birisi olan Çin bile kapita-

list ekonomiye geçtikten sonra açılmaya başladı. 
Ancak Çin’in bu açılımında çelişkiler de söz konu-
su. Bu çelişkilerin başında ise Çin’in Doğu Türkis-
tan ve Tibet’te uyguladığı politika geliyor.

Çin’in diğer bölgelerinde, etnik, kültürel ve dinî 
alanlarda geçmişe bakarak göreceli bir özgürlük söz 
konusu iken Doğu Türkistan yani Xinjiang (Şinki-
ang veya Sincan) ile Tibet’te (Xizang) bu alanlarda 
aşırı bir bastırma konusu. Şimdilerde uluslararası 
medya ve insan hakları örgütlerinin gündemine 
gelen Uygur halkının neredeyse yüzde 10 kadarı-
nın tutuklandıktan sonra toplu eğitim merkezleri 
denilen yerlerde tutulması, aslında Doğu Türkis-
tan için son birkaç senede ortaya çıkan bir uygu-
lama değil. Bu uygulama son birkaç senede aşırı 
derecede abartılmış durumda.

Bu aşırı sert ve tabii olarak insan hakları ihlali 
olan politikaların Doğu Türkistan ve Tibet’te uy-
gulanmasının tarihî kökleri olduğu da bir gerçek-
tir. Nitekim her iki bölge de şimdiki Komünist Çin 
yönetimine askerî yollarla bağlanmış, daha önce 
kendi bağımsızlıkları bulunan bölgeler. Dolayısı ile 
Çin’in bu iki bölgede uygulayacağı yumuşak poli-
tika sonucu ayrılıkçı hareketlerin kuvvet bulması 
söz konusu. Bu ihtimal ise her zaman mevcut.

Ama, bugün Doğu Türkistan ve Tibet’te uygu-
lanan politikaların hiçbiri bu endişe ve ihtimalin 
karşılığı ve çözümü de değildir. Çünkü buralarda 
uygulanan bir asimilasyon politikasından çok yok 
etme politikasıdır.

Doğu Türkistan Müslüman olarak, Tibet de 
Budist kimlikli olarak dinî özgürlüklerin kullanı-
lamamasının ötesinde, katliam derecesine varan 
baskınlar ve zorunlu doğum kontrolü gibi politi-
kalarla karşı karşıya kalıyor. Uygur çocukların ve 
memurların camilere gitmesi, evde de olsa namaz 
kılması yasak. Okullara yakın yerlerde cami açıla-
mıyor. Memurların ramazanda oruç tutmaları ya-
sak. En son “Eşleştir Aile Ol” isimli uygulama ile 
her Uygur ailesine bir veya birkaç Çin asıllı kimse 
yerleştirilerek, Uygur Türklerinin Çinlileştirilme-
si hedefleniyor. Uygulama ile aynı zamanda, Çin 
asıllı kişiler, Uygurları Çin geleneklerine ve değer-
lerine göre eğitiyorlar. Mesela yemek yemeye bes-
mele ile başlamak, kadınların başlarını örtmeleri, 
evde yabancı bir erkeğin bulunmasından rahatsız 
olmak gibi kültürel özellik taşıyan davranışlar Çin 
değerlerine muhalefet olarak kabul ediliyor. Bu 

Çin, Uygurların Müslüman 
kalmasını istemiyor İlhan BİLGÜ 

muhalefet suçlarını işleyen Uygurları ise hapis ce-
zası bekliyor. Zira Uygurların evlerine yerleştirilen 
Çinli eğitmenler, bu muhalefeti polise bildirmek 
zorundalar.

Çin’de ne kadar Müslüman var?

Resmî veriler ve tanımlamalara göre Çin’de 
yaklaşık 30 milyon Müslüman var. Buna göre, 30 
milyonun önemli bir bölümünü (10-11 milyon) Hui 
asıllı Müslümanlar oluştururken, 10 milyonunu da 
Uygurlar oluşturuyor. Fakat ülkeyi gezenlerin tah-
minlerine göre bu sayının 70-80 milyona çıkması 
da mümkün. Ama ortalama olarak Çin’de yakla-
şık 40-50 milyon Müslüman’ın yaşadığını söyle-
mek mümkündür. Arada bu kadar büyük farkın 
bulunması, Çin’in Komünist uygulamalarına göre 
din mensubiyetinin fazlaca öne çıkarılamaması 
sebebiyle olduğu gibi, iki ya da tek çocuklu olma 
zorunluluğu yasasının bir sonucu olarak da değer-
lendirilebilir.

Çin Müslümanları etnik olarak Uygur, Hui, Ka-
zak, Kırgız, Tacik, Salar, Duncan, Bonan gibi çeşitli 
etnik kökenlerden oluşuyor. Tibet Müslümanları 
ise, istatistiklerde Hui olarak gösteriliyor.

Müslümanların daha çok baskı altında tutuldu-
ğu yer olan Doğu Türkistan’da Uygur olmak diğer 
Türk asıllı Müslümanları da temsil ediyor. Hâlbu-
ki, Doğu Türkistan çoğunluk Uygur asıllı olsa da 
hemen hemen diğer tüm Müslüman azınlıkların 
yaşadığı bir bölge.

Doğu Türkistan sınırları dışına çıkıldığında 
Müslüman azınlığın din özgürlüğü giderek artıyor. 
Bu bölgelerde özgürlükler göreceli olarak daha ge-
niş kullanılabiliyor.

Çin’e İslam’ın gelişi

Çinli Müslümanların kaynakları, İslam’ın Çin’e 
627 yılında Peygamber Efendimiz zamanında gel-
diğini ifade ederler. Bu ifadeye göre ashaptan Sa’d 
b. Ebî Vakkas önce Habeşistan’a, oradan Hin-
distan ve Burma’ya geçmiş, daha sonra da Çin’e 
ulaşmıştır. Yine Çinli Müslümanların kaynakları 
İslam’ın Çin’e 650 yılında Sa’d b. Ebî Vakkas vası-
tasıyla geldiğini rivayet ederler. Yani Sa’ad b. Ebî 
Vakkas Çin’e iki defa gitmiştir. Bu rivayete göre, 
Halife Hz. Osman, Sa’d b. Ebî Vakkas’ı Çin İmpa-
ratoru Yung Wei’ye elçi olarak gönderir. 

Bir sene sonra Yung Wei, Peygamber Efendi-
miz anısına Mescid-i Nebevî manasına gelebile-
cek Guangzhou kentindeki Huaisheng Camii’nin 
yapılmasına izin verir. Bu cami bugün İslam dün-

yasının en eski camilerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Minaresi ise, camiden biraz uzakta 
bir deniz feneri şeklindedir. Gerçekten bu mina-
re aynı zamanda uzun süre deniz feneri olarak da 
kullanılmıştır. Bu caminin daha önceki yıllarda 
yani 627 yılında mescit olarak açıldığı da rivayet-
ler arasındadır.

Batı’daki (Çin’e göre) İslam kaynakları Sa’d b. 
Ebî Vakkas’ın Çin’e gidişinden hiç bahsetmez. 
Huaisheng Camii’ne yakın bir yerde türbesi bulu-
nan Sa’d b. Ebî Vakkas Medine’de defnedilmiştir. 
Dolayısı ile söz konusu kimsenin Sa’d b. Ebî Vak-
kas olması mümkün gözükmemektedir. Nitekim 
Çinli Müslümanlar adı geçen türbenin bahçesi-
ne Ravzatu Ebî Vakkas adını vermişlerdir. Lakin, 
Çinli Müslümanlara göre oraya Sa’d değil de Ebu 
Vakkas denilmesi, o kimsenin Sa’d b. Ebî Vakkas 
olmadığını göstermez. Fakat bu tartışmalar bir 
yana, İslam’ın Çin’e ulaşmasının Peygamber Efen-
dimizin vefatından hemen sonra gerçekleşmiş ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Mezhepler

Çinli Müslümanlar çok büyük oranda Hanefî 
mezhebine mensupturlar. Çok az da Şâfiî bulu-
nur. Tacikler arasında ise Şiîlik yaygındır. 19. yüz-
yıl sonrasında çok az sayıda Vahhabî akımı dolayı-
sıyla Hanbelîliğe uyanlar oldu ise de Hanbelîlerin 
sayısı son yıllarda az da olsa artmış durumdadır. 

Çinli Müslümanların büyük çoğunluğu aynı 
zamanda tasavvuf ehlidir. Fakat tasavvufu benim-
semeyen Müslümanlar da vardır.

1700’lerin başlarında oluşan ve İslami eser-
lerin Çince yazılmasını öngören, aynı zamanda 
Konfüçyan değerlerle İslami değerleri birbirine 
bağlayan Xidaotang isimli hareket de güçlüdür. 
Bu hareket ile birlikte “kadın imamlar” dönemi 
başlamıştır. Ancak kadın imamlar kendilerine ait 
camilerde sadece kadınlara imamlık yaparlar. Ka-
dın imamlar, sadece imamlık değil aynı zamanda 
Kur’an ve din dersleri öğretmenidirler. Komünist 
dönemde kadın imamlar, İslam toplumunun te-
mel öğretmenleri olarak kalabilmişlerdir.

Uygurlar ya da diğer Türki Müslümanlar ara-
sında kadın imamlar yaygın değildir. Nadiren bu 
tür uygulamalar ancak evlerde görülmektedir. 
Burada kadınlar aynı zamanda geleneksel teda-
vi yöntemlerini uyguladıkları gibi, büyü veya cin 
çarpması etkisinde olduğuna inanılan kimseleri 
bu beladan kurtarırlar. Daha çok Şamanist özel-
lik taşıyan bu uygulamada dualar, İslami ögelerle 
doldurulmuştur.
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Rhein-Neckar-Saar 
 Mehmet Çalay

Kış dönemi umrecileri Frankfurt 
Havaalanı’nda çiçeklerle karşılan-
dı. Bölge Başkan Vekili Erkan Er-
gün, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, 
Hac Umre Sorumlusu Osman Sarı 
ve Güvenlik Organize Birimi Baş-
kanı Bekir Kaçan ve umrecilerin 
aileleri karşılamada hazır bulundu. 
Kafile Başkanı Murat Sağdıç “Um-
reci kardeşlerimizin çoğunluğunu 
gençler oluşturdu.Rabbimizin mi-
safiri olduk. Kardeşlerimizle çok 

güzel bir kaynaşma oluşturduk.” 
dedi. Erkan Ergün de „Umrecile-
rimizin ve ailelerin mutlulukları-
na biz de ortak olduk Allah‘ın ve 
Efendimiz (s.a.v)‘in misafirlerini 
karşılamanın şerefine bizler de nail 
olmak için buraya geldik. ” dedi. 
Kafilenin Başkanlığını Murat Sağ-
dıç, Grup Başkanlıklarını Cihan 
Akbulut, Hakkı Kaçmaz ve Bölge 
Kadınlar Teşkilatı Başkanı Selime 
Ökten gerçekleştirdiler.

Hessen
 Sinan Aktürk

Kış dönemi umrecileri Frankfurt 
Havalimanında çiçeklerle karşı-
landı. 23 Aralık 2018 tarihinde 
Frankfurt Uluslararası Havalima-
nından dualarla uğurlanan kafile 6 
Ocak tarihinde geri döndü. Hes-
sen Bölgesi kış dönemi umreci-
leri başta Hessen Bölge Başkanı 
Bilal Kaçmaz olmak üzere BYK 

üyeleri ve umrecilerin aileleri ta-
rafından çiçeklerle karşılandı. 160 
kişilik kafilenin başkanlığını Cen-
giz Pekdemir, grup başkanlıklarını 
Beytullah Gelgeç, Halis Çalışkan, 
Davut Tekdemir ve Hasan Emir-
zaoğlu yaptı. Bayan görevli olarak 
ise kafileye Saime Tekdemir eşlik 
etti. 

Württemberg
 Ümit Temür

Württemberg Beölgesinin düzen-
lemiş olduğu “Genç İmam-Ha-
tipler geliyor” programı kap-
samında Mainz İlahiyat Meslek 
Okulu talebeleri şubeleri ziyaret 
etti. Mainz İlahiyat Meslek Okulu 

son sınıf öğrencisi Soner Koz da 
Stuttgart Kuba Camii’nde vaaz 
edip, hutbeyi Türkçe, Almanca 
ve Arapça olarak üç dilde oku-
duktan sonra cuma namazını kıl-
dırdı.

Rhein-Neckar-Saar
 Mehmet Çalay

Hâlihazırda RNS Bölge Başkanlı-
ğı görevini sürdürmekte olan Şe-
rif Aslan’ın görev süresi uzatıldı. 
Genel Merkez Teşkilatlanma Baş-
kanı Murat İleri’nin yanı sıra İrşad 
Başkan Yardımcısı ve RNS Bölge 
Sorumlusu Ali Bozkurt bölge ça-
lışmalarından memnuniyetlerini 
beyan edip, yapılan olağan isti-
şare neticesinde Bölge Başka-
nı Şerif Aslan’ın görev süresinin 
uzatıldığını duyurdu. Alınan karar 

RNS bölge yönetim kurulu üyeleri, 
şube başkanları ve yöneticilerine 
tebliğ edildi. Bölge Başkanı Şerif 
Aslan ise kendisine ve ekibine du-
yulan güvenden dolayı teşekkür-
lerini sundu. Taze bir heyecanla 
görevini sürdüreceğini belirten 
Aslan teşkilat çalışmalarını başta 
Allah’ın yardımı, daha sonra Ge-
nel Merkez’in desteği ve ümme-
tin dualarıyla daha ileriye taşımak 
için gayret edeceklerini belirtti.

Berlin
 Hazım Damgacı

IGMG Berlin Bölgesi 2018 Aralık 
Umresi kapsamında 154 kişi ile 
mukaddes beldelere gitti. Kafi-
le başkanı İdris Kahraman Hoca 
organizasyon ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “3 grup başkanımız ve bir 
hanım görevlimizle umrecilerimize 
unutulmaz anlar yaşatma imkânı 
veren Rabbimize hamdolsun. Allah 
(c.c.) ve Resûlullah (s.a.v.)’in özel 
misafirleri olma şerefine nail olan 
seçkin insanlara severek hizmet 
ettik ve bunun karşılığında tüm 

umrecilerimizin memnuniyet ve 
gönüllerini kazanmış olduk. Bizim-
le birlikte bu kutsal yolculuğa çı-
kan 154 umrecilerimizi hamdolsun 
salimen 6 Ocak pazar günü geri 
getirerek yuvalarına ve sevdikleri-
ne teslim ettik. 2019’da IGMG’nin 
50. Yılı olması münasebetiyle özel 
ve sürpriz hizmet kalemleriyle hacı 
adaylarımıza hizmetkâr olacağız. 
Hac kayıtlarımızı yaptırmada acele 
edelim ki IGMG ile haccın hazzını 
alalım.”

Württemberg
 Hatice Gülgönül 

Ayşenur Gülgönül tüm çocuk ve 
gençlere örnek olacak bir davranış 
sergiledi. Henüz 12 yaşında olan 
genç kız kavanoz ve konserve kutu-
larından yaptığı geri dönüşüm ürün-

lerini Pleidelsheim Fatih Camii’sinin 
“Hamsi Şöleni” programında sattı. 
Ayşegül Gülgönül 132,50€’luk geliri 
IGMG Sosyal Hizmetler Başkanlığı-
nın projelerine bağışladı. 
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Vefat eden UKBA üyelerimiz
İsmi Vefat tarihi Bölge ve şubesi

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

Bourak Chasanoglou
Seyyit Ahmet Bayrak
Halil Halçın
Durna Karabulut
Rıfat Polat
Mesiha Zaid
Raif Moustafa
Ali Aktaş
Abbas Şahin
Servet Mumcu
Mehmet Sivritaş
Hanife Ada
Cem Bağır
Muharrem Güneş
Hasan Ibis

31.01.2019
01.02.2019
01.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
05.02.2019
05.02.2019
25.01.2019
06.02.2019
06.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
26.01.2019

Kuzey Bavyera / Heilsbronn          
 Viyana / Neuenkirchen
Bremen / Bremerhaven

Düsseldorf / Duisburg-Marxloh
Köln / Bonn

Kuzey Ruhr / Herford
Düsseldorf /Duisburg -Hochfeld

Ruh- A / Kamen
Bremen / Bremen Hemelingen

Berlin / Dresden 
Düsseldorf / Solingen

Köln / Köln-Mülheim
Berlin / Kreuzberg-Merkez

Hessen / Limburg
Köln / Köln- Mülheim

Hazır Baş

Bir şarkıcı Bir yabancı 
futbolcu

Taneli 
meyve Merhem Umut

Delici kılıç

Afyon ilçesi

Hamam İçbükey

Keten dövme 
tokmağı

Bir ay adı İcar

Trabzon 
ilçesi

Kahve 
kreması

Adale Müstahkem 
mevki Valide

 Dönüştürü-
cü Destan

Binek 
hayvanı

Osmanlı'da 
donanma

Galyum 
simgesi Kısa cümle

Menzil

Ticaretle 
ilgili Çekirge

Bir pamuk

Kuru 
soğuk Başlama Togo'da bir 

şehir
Meşakkatli 

yol
Tek hücreli 

canlı
Selenyum 
simgesi

Çobanın 
kavalından çıkan 

ses

Bir nota Namzet

İlahî ışık Şart eki Bir çoğul 
eki

Kırmızı Gök 
Tanrısı Bir nota Rubidyum 

simgesi

Kolaylıkla 
kandırıla-

bilen

Cennette 
bir yer

Topraktan 
çıkıp 

büyüyen
Plastik 
sopa

Kükürt 
elementinin 

simgesi

Bir 
belgesel 

adı

Temel, 
esas

Kabaca 
evet

Usta 
büyücü

Dantel 
örme 

silindiriAkla,
gerçeğe 

aykırı

Düşünce, 
fikir

Maddenin 
temel taşı

Mimar 
Sinan 

Üniversitesi 
kısaca

Flor 
Simgesi

Nakit

Güvenilir bir 
yere 

sığınma

Yıkık 
dökük

Delikli 
örgü

Orta 
kaldırım

Odundan 
kömür 
yapılan 
kümbet

Kitap 
kısaca

Bir hayli

Bebek 
arabası

Balığı 
toplamak İçin 
dalyan ağının 

yukarıya 
alınması

Burun 
iltihabı

Demir 
yolu

Som,
kaplama 
olmayan

Japon 
çiçek 

düzenleme 
sanatı

Uzun 
bacaklı 
yağmur 

kuşu

Santranç-
ta taş

Şerit 
metre

Sandalı 
yürüten 

dümen kolu

Ongun

Ambu-
lans 

düdüğü

Hektomet-
re kısaca

Soru eki İtici,
güdü

Çaba,
çabala-

ma

Üç katlı 
balık ağı

Avrupa 
Birliği 
kısaca

Nota 
alınmış 

müzik eseri

Bir tür 
yapı taşı Doğum 

yaptıran
kadın

Akademi 
ile ilgili

Çok dar 
bir yarış 
kayağı

Nifak, 
anlaşmazlık 
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tır. 20 yaşında bir deli İstanbul’u fethetti. 
Niye deli diyorum? Çünkü büyük hareket-
leri deli denen insanlar yapar. Dünyada en 
çok peygamberlere deli denildi. Fatih Sul-
tan Mehmet dedi ki ‘Ben İstanbul’u fet-
hedeceğim!’ Yanında diyemiyorlardı ama 
arkasından ‘bu cocuk deli ya’ diyorlardı. 
Hocası Akşemseddin bile ‘bu cocuk deli, 
nasıl alacak? Koca Bizans.’ diyordu. Ama 
göze alacaksınız.”

Gençleri “Davalar kurban ister, fe-
dakârlıklar ister.” diyerek dava konusun-
da da şuurlandıran Sırma “Derdi olma-
yan, insan değildir.” dedi. Üniversitelilere 
Feridüddin Attar’ın “Dostum, pazara git 

genç Hessen
500 Kişiye Manevi Aşı s. 27

Düsseldorf
Berlin’e ziyaret s. 26

Değerli camia okuyucuları,

Allah nasip eylerse, Sabah Ülkesi Derneği’nin 
bir organizasyonu olarak Zembil Sabah Ül-
kesi Sanat Merkezi’ni oluşturduk. Burada 17 
Şubat 2019 Pazar günü hüsn-i hat kursları-
mıza başlayacağız. Kadim Medeniyetimizin 
gelenekli sanatlarından olan ve kendi değer-
lerimizi barındıran sanatımızı Avrupa’ya taşı-
yacağız. Böylelikle bir medeniyetin en güçlü 
sanatkarları Avrupa’da da yetişecek. Bundan 
dolayı sizlere hüsn-i hat sanatından kısaca 
bahsetmek istiyorum.

Medeniyetler söz ile sözlerde yazı ile vücut 
bulur. Her medeniyet bir kutsal metin üzeri-
ne inşa edilmiştir. İşte bu yüzden bütün me-
deniyetler yazılarını güzelleştirmek istediler. 

Eski Mısır yazısı, Hint yazısı gibi Çin me-
deniyetinin yazısı da kadim bir medeniyetin 
eseridir. Bu yazılar haricinde yazı ve sanatın 
birleştiği İslam yazısı diyeceğimiz, Arapça da 
en gelişen sanatsal yazılardandır. Bu alanda 
ise hüsn-i hat oluşmuştur.

Hat sözlükte “İnce, uzun, doğru yol, bir-
çok noktanın birbirine bitişerek sıralanma-
sından meydana gelen çizgi” gibi anlamlara 
gelir. Zamanla İslam dininin öğretilmesi, 
Kur’an’ın yazılması, korunması ve yayılma-
sına duyulan ihtiyaç yazının önemini bir kat 
daha artırmıştır. Hicri I ve II. yüzyıllarda yazı 
bir taraftan şekil ve imla yönüyle gelişme gös-
terirken, diğer taraftan da sanat yazısı seviye-
sine yükselmiş, İslam sanatlarının en önemli 
şubelerinden biri olmuştur. Kur’an’ı Allah’ın 
sözüne yakışır bir güzellikte yazma heyecanı, 
gayret ve titizliği, “Güzel şeyler güzel kaplara 
konur.” anlayışı, yazının sanat yazısı seviyene 
yükselmesinde en önemli etken olmuştur.

İslamiyet, “Allah güzeldir, güzeli sever.” 
düsturu ile Müslümanların arınmış bir ruh 
güzelliğine sahip olmalarını, iç temizliğinin 
de hayatın bütün safhalarına, iş ve sanat ha-
reketleri olarak yansımasını ister. Bu alanda 
ise hat sanatı işlevi ile devrededir. Hat sana-
tını diğer yazı sanatlarından ayıran en büyük 
özelliği, işlev, anlam ve estetiktir.

Hat güzelliğinde bir elçisidir. 
Gelenekçidir ama yeniliklerde açıktır.
Kuralcıdır ama ruhu da kaybetmez.
Hat tabiatı taklit etmez kendi sözünü söyler.
Hat manevi bir sanattır. 
Hat; kitapta, fermanlarda, tablolarda, mey-
danlarda, mimaride, çeşmede, kabir taşın-
da, saraylarda, bahçelerde, camilerde, hiçbir 
sanatın girmediği kadar yerdedir.

Bu güzelliği Avrupa’ya taşıma vakti gel-
mişti. Bu alanda ilgili sabırlı ve yetenekli 
gençleri kursumuza bekleriz.

Selam ve dua ile…
Ünal Ünalan 
GT Başkanı

Başkanımızdan mesaj var

“En büyük düşman cehalet.”
IGMG Gençlik Teşkilatı Üniversiteliler Başkanlığı’nın düzenlediği Endülüs konulu seminerin konuğu Profesör 
Doktor İhsan Süreyya Sırma oldu.  Burak Budak

ÜNİVERSİTELİLER

2 Şubat Cumartesi günü IGMG Genel 
Merkez binasında Üniversiteliler Başkan-
lığı tarafından gerçekleştirilen Prof. Dr. İh-
san Süreyya Sırma ile “İslam tarihinin dö-
nüm noktaları ve Endülüs tecrübesi” adlı 
seminer yoğun ilgi gördü. IGMG Genel 
Merkez İrfan Evi Sorumlusu Hamza Çi-
men’in sunduğu seminer Prof. Dr. İhsan 
Süreyya Sırma’nın kısa bir tanıtımından 
sonra başladı. 

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma semi-
nerde İslam tarihinin dönüm noktaları ve 
Endülüs tecrübesi hakkında konuşurken 
şunları söyledi: “Tarihte hangi millet çok 
fedakâr çıkardıysa, o millet ayağa kalkmış-

“İslami şuur ile gece gündüz çalışma-
mız gerekiyor”
Bölge ve Şube İdareciler Kampı Bölge Gençlik Teşkilatı (GT) tarafından gerçekleştirildi.  Muhammed Ali Altıparmak

AVUSTRALYA

Avustralya Bölge Gençlik Teşkilatı 
teşkilat içi çalışmalar ve iletişim geliştir-
me ile alakalı bölge ve şube idarecileri-
ne yönelik bir kamp düzenledi. Kampa 
Avustralya Bölge Başkanı Hasan Güre-
şen ile birlikte Bölge ve Şube Gençlik 
Teşkilatlarından 70’in üzerinde idareci 
katıldı. Üç gün süren kampta farklı birim-
lerin eğitim toplantıları, sohbetler ve ilahi 
yarışması yapılırken, gençler ilk gün Mel-
bourne şehri yakınlarında, Queenscliff 
ilçesinde bulunan kamp yerinde sohbet 
yaptıktan sonra odalarına yerleşti. 

Kampın ikinci gününde sabah nama-

zına müteakip sohbet yapıldıktan sonra 
saat 11’de Genişletilmiş Bölge ve Şube 
Yönetim Kurulu (GBŞYK) toplantısı yapıl-
dı. Bölge GT Başkanı Fatih Büyükyazıcı 
açılış konuşmasında “Tıpkı teşkilatımızın 
önden gidenleri gibi fedakâr olmakla be-
raber İslami şuur ile gece gündüz çalış-
mamız gerekiyor.” dedi. Bölge Başkanı 
Hasan Güreşen selamlama konuşması 
yapmak üzere söz alırken ideal Müslü-
man genci hakkında konuştu ve kendi 
teşkilat tecrübeleri hakkında bilgi verdi. 
Güreşen “Bir sonraki neslin İslami kimli-
ğini koruyabilmesi için Müslüman genç-

lerin kendi ortamlarıında, aile ortamında, 
cemaat içinde, kısacası hayatta oldukları 
her an ahlaklı ve ideal bir mümin olmaları 
gerekiyor.” diyerek gençlerin gelecek ne-
siller için büyük bir rol oynadığını dile ge-
tirdi. Bölge GT Teftiş Başkanı Sefa Var-
san ise Teşkilat İçi Eğitim Seminerinde 
(TIES) teşkilatçılık ve şuurlu idareci konu-
larını işlerken “IGMG sıradan bir dernek 
veya kuruluş değildir. IGMG kendisini ca-
miamıza, ümmete ve tüm insanlığın hiz-
metine adamış bir teşkilattır. Bu nedenle 
bir idarecinin Erbakan Hocamızın dediği 
gibi tarihini, bugününü ve yarınını iyi bil-
mesi ve anlaması gerekmektedir.” dedi. 
Yapılan sohbetlerde konular genel olarak 
dava ve iletişimin önemi ve örnekleri, ev 
sohbetlerinin, gündelik muhabbetlerde 
İslam ve Müslümanlar hakkında konuşul-
masının önemi, sorunlu gençlerle konuş-
ma usulü oldu. 

TIES’in ardından Şube GT Başkanları 
tarafından şubelerin 2018 değerlendir-
me sunumu yapıldı. Şubelerin en başa-
rılı birimlerinin ödüllendirilmesi Bölge GT 
Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Baş-
kanı Furkan Erbaşı tarafından yapıldıktan 
sonra Bölge Başkanı Hasan Güreşen’in 
kapanış duası ile toplantı sona erdi.

kendine bir dert satın al. Bulamazsan gel 
benden ödünç al.” sözünü de hatırlatan 
Sırma, ilim ve imanın önemine de deği-
nirken “En büyük düşmanımız cehalet.” 
dedi. Kahramanların özellikleri hakkında 
da konuşan Sırma kahramanların ken-
dilerini davalarına adamış ve feda etmiş 
insanlar olduklarını sözlerine eklerken 
sahabeden de örnekler vererek kısa-
ca şunları söyledi: “Ebû Eyyûb el-Ensârî 
yaşıyor. Nasıl? Şehit olanlar yaşar, bizim 
misafirimiz İstanbul’da. Davalar kurban 
ister. Kurbansız dava olmaz. Fedakârlık 
olmadan bir yere varılmaz, yorulmadan 
Everest’e çıkamazsınız.
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75 genç ile “Gençlik Gecesi”
Berlin Mevlana Camii’nde düzenlenen Gençlik Gecesi’ne yoğun ilgi vardı. 
 Hazım Damgacı

BERLİN

Berlin’in merkezî semtlerinden Kreuz-
berg’de bulunan Mevlana Camii Gençlik 
Teşkilatı bulunduğu semt ve yakın çev-
resindeki gençleri “Gençlik Gecesi” prog-
ramında bir araya getirdi. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Gençlik Başkanı Muhammed 
Furkan Bayram ve komisyonun düzenle-
miş olduğu “Gençlik Gecesi”yle gençler 
dinimizce israf sayılan faaliyetlerden uzak 
tutuldu. Berlin’in tüm gençlik teşkilatla-
rında yapılan bu anlamlı gece, Mevlana 
şubesinde de büyük ilgi gördü. 75 gencin 
katıldığı bu programda çeşitli faaliyetlere 
yer verildi. 

Kurân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan 
program Emre Şahin’in verdiği sohbetle 
devam etti. Muhammed Furkan Bayram’ın 
selamlama konuşmasının ardından güzel 
ve neşeli bir ortamda çeşitli yarışmalar ya-
pılan programdacemaat ile şükür namazı 
eda edildi. Program, Bölge Eğitim Başkanı 
Ahmet Karadeniz’in yapmış olduğu zikir 
ve dua ile devam etti. 

Gençlere çekiliş ile çeşitli hediyeler de 
takdim edilirken hediyeler arasında AirPo-
ds, PlayStation 4 ve hediye kuponları da 
vardı. Saat 01:30’da ikram edilen yemekle 
program sona erdi. 

Nantua “Gönül Sohbetleri’’
Alpes Bölgesi Gençlik Teşkilatı (GT) Nantua Oyonnax ve Annemasse cemi-
yetlerinde “Gönül Sohbetleri’’ düzenledi. 

ALPES

İrşad Birimi tarafından takip edi-
len “Gönül Sohbetleri’’  serisini Nantua 
Oyonnax Şubesinde yaklaşık 50 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Gençliğe 
hitap etmesi için davet edilen Cler-
mont Ferrand Cemiyet İmamı Lokman 
Akar katılımcılara sahâbîlerin örnek 
alınması gereken şahsiyetler olduğunu 
belirterek “Yaşantımızı onların hayat-
larını örnek alarak şekillendirmemiz 
gerekiyor.” dedi. Oyonnax ve Anne-

masse’de yaklaşık 100’e varan katılımcı 
sayısı ile yapılan sohbette Akar, “Na-
maz ibadetinin hayatımızdaki yeri’’ , 
“Anne ve baba hakkının önemi’’ ve 
“Dünyevileşme sevgisi’ ’  konularına de-
ğindi. Bölge Gençlik Teşkilatı (GT) İr-
şad Başkanı Şambaz Öz, genç nesillerin 
şuurlandırılması için bu gibi program-
ların önem arzettiğini ifade ederek, 
gelecek dönemde de bu programların 
devam edeceğini ekledi. 

“500 Kişiye Manevi Aşı - İnsan Kurtarma Sanatı”
Hessen Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Frankfurt Griesheim Saalbau’da ikinci “Davetçi Aşısı” programını düzenledi.  Sema Çelik

HESSEN

Hessen Kadınlar Gençlik Teşkilatı 
ikinci “Davetçi Aşısı” programını “Sûr 
sona çağrı, Sen sonsuza” başlığı altında 
düzenleyerek yüzlerce genç hanımı ma-
nevi aşıya davet etti. Geçen yıl “Kendini 
Kurtarma Sanatı” olarak temalanan prog-
ram, bu yıl “İnsan Kurtarma Sanatı” adı 
altında 500 kişinin katılımıyla unutul-
maz bir şekilde gerçekleşti. Programın 
konukları IGMG Kadınlar Gençlik Teşki-
latı (KGT) Başkanı Meryem Saral, Genel 
Merkez Hatibesi Rabia Özdemir ve Genel 
Merkez Hatibi Fatih Aksay konuşmaları 
ve dersleri ile güne imza attılar. 

15. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilâvet 
Yarışması f inalisti Azize Rümeysa Er-
gün’ün okuduğu açılış Kur’ân-ı Kerîm’i 
ile programa start verildi. Ardından Hes-
sen KGT Başkanı Yasemin Boran selam-
lama konuşmasında, ‘‘Kurtuluşa ermek, 

iyiliğin ve güzelliğin yoluna çağırmak, 
davet etmekten geçmektedir. Bu bilinç 
ise sürekli güçlenmeli ve tehditlere kar-
şı korunmalıdır. Her Müslüman’a tebliğ 
görevlisi olarak sorumluluk verilmiştir. 
Müslüman gençler olarak Halifelik vazi-
fesi ile yaratıldığımızın bilincinde olup, 
bu sorumluluğu yerine getirebilmek için 
motivasyonlara ve niyet tazelemeye ih-
tiyaç duymaktayız. İnsanlığa faydalı ol-
mak için ve insan kurtarmak için neler 
yapılmalıdır? Nereden başlanılmalıdır?” 
diyerek programın ve yaratılışın gayesi-
ne değindi. Davetçi aşısı nedir sorusunu 
öne sürdükten sonra, “Kendini kurtar-
mayan, başkasını kurtaramaz!” diyerek, 
“Biz insanları hayra çağırmak istiyoruz.” 
diye vurguladı ve davete icabet eden 
gençlere programın hedefini özetledi. 

Günün iki seminerini Rabia Özdemir 

“Anjiyo” ve “Antibiyotik” konu başlıkları 
ile gerçekleştirdi. Güdülenen amaç da-
vetçinin mânevi âlemdeki tıkanıklıkları-
nı açmak, kan dolaşımını hızlandırmak, 
düştüğü yerden daha güçlü kaldırıp ha-
rekete geçirmekti. Bunun için Özdemir 
“İnsan olman için, atmosfere sadece ok-
sijen salgılayan bir organizma olmaktan 
öte, bir mesajın olmalı senin. Bir çağrıya 
vesile olmalısın sen! Madem sonsuzlu-
ğa çağrı olacaksın, atmosfere herşeyden 
önce bir ruh aşılamalısın. Sen bu atmos-
fere Müslüman kimliğini aşılamalısın ki, 
yer ve gök senin İslam’ına şahit olsun.” 
ifadesiyle katılımcılara davetçi olmanın 
mesajını verdi. Seminerine “Dava adamı 
olmadan önce, insan olmalıyız!” çağrı-
sını yapan Rabia Özdemir, katılımcılara 
“Dünyada hâlis bir kul olmak isteyen, 
dünyası mamur olsun isteyen, dünyaya 
bâkî bir eser bırakmak isteyen Resûlul-
lah’ın izinden gitsin” sözleriyle, Allah 
Resûlüne ittibâ edilmesinin üzerine dur-
du. Davetçi kimliğine bürünen bir insa-
nın Allah Resûlü’nün davet metodlarını 
ve yaşayışını takip etmesi gerektiğine 
işaret etti. 

Programın son seminerine geçmeden 
önce 14. Avrupa Kur’ ân-ı Kerîm Tilâ-
vet yarışması birincisi Zeynep Ayan tila-
vetiyle gönüllere dizginlik verdi.

Ardından “Check-Up” başlıklı semine-
ri ile Fatih Aksay dünya Müslümanlarının 
genel tahlilini yapıp, bir bakış açısı kazan-
dırmayı hedefledi. Yorulan, bıkan, vaz-
geçen değil, anlayan, çalışan ve koşan bir 
ümmet olunması gerektiğine vurgu yaptı. 

Bu alt yapıda davetçilerin önemine vurgu 
yaparak “Cehd kelimesi cihaddan gelip, 
zulmü önlemek, hakkı hâkim kılmak ma-
nasına gelir.” diyerek, devamında “Bu üm-
met sizin ümmetinizdir! Ve Ben sizin Rab-
biniz’im! Bana ibadet edin!” mealindeki 
Mü’minûn suresi 52. ayetini dile getirerek, 
“Sen Allah’a yakın olursan, O sana daha ya-
kın olur!” açıklamasını yaptı. 

Meryem Saral hediye takdimini ger-
çekleştirdikten sonra programı hazırla-
yan ekibe emeklerinden ötürü teşekkür 
ederken insanlığı kurtarmak için bir ara-
ya gelen yüzlerce kızı tebrik etti. “Aynı 
soluğu alıyor, aynı yöne bakıyor, aynı 
dertleri taşıyoruz. Ve bugün bu şehir ve 
bu topraklar büyük bir ailenin bir araya 
gelişine şahit oluyor. Siz, kardeşlerim! 
Evlatlığınızdan, öğrenciliğinizden, anne-
liğinizden ve insanlığınızdan sorumlusu-
nuz. Ve bu davada eksik kalmamak sizin 
yükümlülüğünüz. Yeri gelecek maddi ve 
manevi fedakârlıklarda bulunacaksınız 
ama unutmayın, sizin omuzlarınızda do-
ğacak karanlığı aydınlatan güneş.” sözle-
ri ile duygu yüklü bir konuşma yaptı.  

Sunulan canlı ezgiler ve Arakan, Ye-
men ve Gazze’de uygulanan zulme sessiz 
kalınmaması için duyarlılık uyandırmayı 
amaçlayan “Üç Maymun Standı - Görme-
dim, Duymadım, Bilmiyorum” programa 
zenginlik kattı. 

Motivasyon, heyecan ve mânevîyatla 
yüklü olan “Davetçi Aşısı - İnsan Kurtar-
ma Sanatı” birlik ve beraberlik ile ortak 
bir duyguda buluşan davetçiler ile son 
buldu. 
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Berlin’e ziyaret
Düsseldorf Şubesi Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen Berlin gezisine 52 kişi katıldı.  Burak Budak

DÜSSELDORF

Düsseldorf Şubesi Gençlik Teşkilatı ta-
rafından düzenlenen Berlin Gezisi 27-29 
Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
İlk gün sabah namazında buluşan gençlere 
namazın ardından çorba ikramında bulu-
nuldu. Yolculuk esnasında namaz molası 
vesilesiyle Braunschweig Şubesi’ne uğra-
yan Düsseldorf gençleri burada da Brauns-
chweig gençleriyle tanışma imkânı buldu. 
Berlin’e varıldığında ise ilk istikamet Bran-
denburg Kapısı oldu. Gençler burada bol 
bol fotoğraf çektikten ve oteldeki yemek 
ikramından sonra çeşitli tanışma oyunlar 
ile kaynaştı.

Düsseldorf Şubesi gençleri ikinci gün 
ise yoğun bir program gerçekleştirdi. Kah-
valtılarını yaptıktan sonra “Museuminsel” 
yani Müzeler Adası’na giden gençler bura-
da gruplara dağılıp şehri keşfetme imkânı 
buldu. Kısa gezinin ardından Şehitlik Ca-
mii’ne giden gençler burada cuma namaz-
larını eda ettikten sonra Kreuzberg sem-
tinde bulunan Mevlana Camii’ye geçtiler. 
İkindi namazının ardından ise Kreuzberg 
semti gezildi. 

Akabinde GT Orta Öğretim Başkanı Se-
zai Çakan IGMG Fatih Camii’nde gençlerle 
sohbet etti. Berlin ve Fatih Camii hakkında 
bilgi veren Çakan sözlerinde şunları ifade 
etti: “Berlin’de nerdeyse 500.000 Türk ya-
şıyor. Burada bulunduğumuz Fatih Camii 
ilk yapılan camiilerden birisi ve 600-700 
kişi kapasiteli. Hafta sonları 500’den fazla 
öğrenci eğitim görüyor.” Ardından gençle-
re nasihat eden Çakan şöyle konuştu: “Biz 

Müslüman olmayan şehirlerde yaşıyoruz. 
Nerede olursak olalım Müslüman olduğu-
muzun bilincinde olmalıyız. Bir insan ‘Al-
lah’ın emir ve yasaklarına ne kadar uyuyo-
rum?’ sorusuyla kendisini ölçebilir. Biz çok 
fazla zikzak yapıyoruz. Öyle bir zamanda 
yaşıyoruz ki bazı Müslümanlar namaz kı-
lıyor fakat faizle iş yapıyor, hacca gidiyor 
fakat yalan söylüyor, pazartesi ve perşembe 
günleri sünnet olan orucu tutuyor fakat iş 
verenleri adaletsizliği hakkında şikâyetçi. 
İşte burada zikzak görünüyor, bu olmaması 
gerek. Biz söylediğimizi yapmamız lazım. 
Kur’an örnek bir hayat arayanlara Peygam-
berimiz (s.a.v.)’i örnek olarak gösteriyor. 
Biz İslami bir hayat sürmek istiyorsak, Pey-
gamberimiz (s.a.v.)’in hayatını öğrenmeli-

yiz. Her bir ferdin ilk görevi Kur’anı öğren-
mek, Peygamberimiz’in hayatını okumak, 
Kur’an ve sünnet ile kendi yolunu bulup 
Allah’ın rızasını kazanmak. Herkes iyi bir 
kariyerim olsun istiyor, herkesin hedefleri 
var fakat herşey Kur’an ve sünnet çerçe-
vesinde olmalı. Çünkü biz Müslüman ol-
duğumuzu iddia ediyoruz. Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in öldüğünü ve sünnetin yokluğunu 
savunanlar var. Evet Peygamberimiz (s.a.v.) 
belki artık yok ama kendisi bize Kur’an’ı ge-
tirdi. O olmasaydı Kur’an’ın bir çok yeri an-
laşılmaz olurdu. Bu yüzden sünneti ayakta 
tutmalıyız. Kur’an’ı ne kadar okuyoruz, ne 
kadarını ezbere biliyoruz kendimize sora-
lım. Peygamberimiz (s.a.v.) hadîs-i şerif-
lerinde Kur’an’da okunan her harf için 10 

sevap müjdesini veriyor bize. Kur’an sadece 
okumakla ibadet etmiş sayılıp sevap kaza-
nılan tek kitap. Kur’an bizim hayatımızı 
belirlemeli. Bir yerde yemek yemeye gider-
ken helallik meselesine dikkat etmeliyiz. 
Camın üzerindeki ‘helal’ yazısı bizim için 
birşey ifade etmemeli. Bu konuya gerçek-
çi ve objektif bir yaklaşımla bakmalıyız. 
Kur’an ve sünnetle olan ilişkimizi de aynı 
şekilde sorgulamalıyız. Biz hep Kur’an oku-
yunca, hacca gidince, oruç tutunca iyi bir 
Müslüman olunur sanıyoruz fakat yalan 
söylemeyince, aldatmayınca, dürüst olunca 
da iyi bir Müslümansın. Allah bize hiçbir 
karşılık istemeden iman nasip etmiş.” Yıl-
başı kutlamalarına da değinen Çakan söz-
lerini şöyle tamamladı: “Bizim bu günlerde 
bombalarla ilgimiz olmamalı. Bu kadar pa-
ramız varsa bunu infak edebiliriz. Bu yüz-
den önümüzdeki yılbaşı günlerinde İslami 
duruşumuzu korumalıyız. Ziyaretinizden 
dolayı teşekkür ederim.” Grup fotoğrafı ve 
vedalaşmanın ardından akşam yemeklerini 
yiyen gençler son olarak parlamento bina-
sını (Reichstagsgebäude) ziyaret ettiler. 

Son gün ise sabah namazı ve kahvaltı-
nın ardından yola çıkan Düsseldorf genç-
leri öğle ve ikindi namazlarını IGMG Han-
nover Ayasofya Camii’nde kılarken burayı 
da keşfetme imkânı buldu. Akşam ve yatsı 
namazları ise 2010 yılında inşa edilen 1400 
kişi kapasiteli Hamm Yunus Emre Camii’n-
de eda edildi. Cumartesi akşam saatlerinde 
tekrar Düsseldorf ’a varan gençler geziden 
memnun kaldı. 

Hamburg
Fatma Böler

Hamburg Eidelstedt Şubesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı İnfak Kampanyası kapsamında 
gerçekleşecek infak projelerini desteklemek 
amacıyla cuma sohbetinin akabinde waffle 
sattı. 22 kişinin katılım sağladığı sohbetin 
ardından satılan waffleların gelirleri infak 
kampanyaları için kullanılacak. 

Württemberg
Muhammed Gezer 

Württemberg Bölgesi’nin çeşitli şubelerinde 
her yıl olduğu gibi bu yıl da “Gençlik Gecesi” 
programları yoğun bir katılımla düzenlendi. 
Toplam 18 şubede gerçekleştirilen 
programlarda yaklaşık 1500 genç katılım 
sağladı. Cemaatle namaz, toplu dua, yemek, 
oyunlar ve daha fazlasının gerçekleştirildiği 
programlar başarıyla tamamlandı.

‘‘Ben, tarihim ve imanım’’
İslam Toplumu Millî Görüş Hannover Bölgesi Kadınlar Gençlik Teşkilatı 
genç idarecilere yönelik Eğitim Serisi’nin ilk bölümü gerçekleştirildi. 
 Meral Önver 

HANNOVER 

Hannover Bölgesi Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı Eğitim Başkanlığı genç idarecile-
re yönelik Eğitim Serisi’ne başladı. 2019 yılı 
için 5 bölümde planlanan programın ilki 
“Ben, Tarihim ve İmanım” başlığı ile ger-
çekleştirildi.

Eğitim Serisi ile, Hannover Bölgesi’ne 
bağlı şubelerde hizmet veren genç idareci-
lerin, tarihini bilen, dava şuuruna sahip ve 
aynı zamanda günümüzde yaşanan mevcut 
problemlerin farkında olup, bunlara özüm 
üreten şahsiyetler olarak yetiştirilmesi he-
defleniyor. Osmanlı Tarihi’nin ve önemli 
şahsiyetlerin hayatının anlatıldığı dersler 
işleniyor. Katılımcıların kendilerini geliş-
tirmesi ve güncel konulara hakim olmaları 
için çalışmalar yapılıyor. 

Esma Bilimli tarafından sunulan serinin 
ilk dersinde ‘‘Milli Görüş Tarihi’’ işlendi. 

Katılımcılar Mehmet Akif Ersoy’un ‘‘Ne-
den azmin bu kadar süreksiz? Sen mi yoksa 
davan mı yüreksiz?’’ sözünden etkilendiler. 

İkinci dersi ise Üniversiteliler Başkanı 
Selçuk Çiçek ‘‘Tarih Bilinci” ve ‘‘Osman-
lı’nın Kuruluşu” başlığı altında verdi. Çiçek 
dersinde, tarihin kronolojisini değil, ger-
çek anlamını bilmenin daha önemli oldu-
ğunu vurguladı.

‘‘İslam’da Sanat Anlayışı’’ dersini Asu-
man Çiftçi verirken HIMA derneğinden 
Mona Shirin Abd El Kader de ‘‘Islam’ada 
Çevrenin Korunması’’ başlıkli bir ders ver-
di. Genç idarecilerin dersde aktif bir şekil-
de katılabilmeleri için çevreyi koruma ile 
alakalı akla gelen terimler soruldu ve konu 
ayrıntılı olarak işlendi. Genç idarecilere 
yönelik olarak gerçekleştirilen ‘‘Eğitim Se-
risi’’ ileriki dönemlerde de devam edecek.
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Gençler sabah namazında buluştular
IGMG’nin çeşitli bölgelerinde gençler sabah namazı için camilerde buluşuyor.  Mustafa Pala, Erdoğan Yıldırım, İskender Güngör, Mehmet Çalay, Sefa Akhoy 

ALPES, G.HOLLANDA, KÖLN, RNS, RUHR-A

Alpes

IGMG Teşkilatlarının çeşitli bölgele-
rinde düzenlenen Toplu Sabah Namazı 
programlarına ilgi yoğundu. CIMG Alpes 
Gençlik Teşkilatı (GT) tarafından organize 
edilen “Cemaatle Sabah Namazı” etkinli-
ğine bölgenin farklı şehirlerinden yaklaşık 
140 genç katıldı. Etkinlik Bölge Kur’ân-ı 
Kerîm okuma birincisi Yusuf Uçan’ın tila-
veti ile başladı. Sunuculuğunu Albertville 
Şubesi GT Ev Sohbetleri Sorumlusu Mu-
rad Açar’ın yaptığı program, CIMG Bölge 
Gençlik Teşkilatı Başkanı Mustafa Pala’nın 
yaptığı selamlama konuşması ile devam 
etti. Pala, “Bizler Fransa’da birer sahâbî mi-
sali hâl ve hareketlerimiz ile etrafımızdaki 
insanlara örnek teşkil edeceğiz. Sizlerin 
uzak yakın farketmeksizin farklı şehirler-
den, sıcak yataklarınızı terk ederek, sabah 
namazına camiye gelmeniz bizleri ziyadesi 
ile memnun etti.” dedi ve katılımcılara te-
şekkür ederek bu güzel tabloyu görmekten 
dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Genç-
leri bu güzel programda yanlız bırakmayan 
Bölge Başkanı Ahmet Yavuz gördüğü man-
zaradan gurur duyduğunu belirterek, “Rab-
bim bu sabah namazı buluşmalarını daim 
eylesin. Biz inanıyoruz ki sabah namazları 
Allah’ın rahmet ve bereketini yağdırdığı 
zamanlardır. Sizler Efendimiz (s.a.v.)’in bu-
yurduğu 7 sınıf insandan biri olan ‘gençli-
ğini Allah yolunda harcayan’ zümresinden-
siniz.” diye konuştu.

Güney Hollanda 

Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı’nın 
her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdi-
ği Gençlerle Sabah Namazında Buluşma 
etkinliğine Hollanda’nın farklı illerinden 
yoğun ilgi vardı. Zafer Gençliğin ev sahip-
liğinde Schiedam Merkez Camii’inde ger-
çekleştirilen programda 700’ü aşkın genç-
le büyük bir huzur içinde sabah namazı 
eda edildi. Çeşitli gazetecilerin de izlediğı 
program Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı 

Başkanı Mustafa Aktalan’nın ve NiF Bölge 
Başkanı Mehmet Erdoğan’ın selamlama ko-
nuşmaları ile başladı. Gencinden yaşlısına 
700’ü aşkın müminin omuz omuza saf tut-
tukları sabah namazının eda edilmesinden 
sonra program Schiedam Merkez Cami yö-
neticisi Zekeriya Budak’ın sohbeti ile son-
landı. 

Köln 

Köln Bölgesinin çağrısına uyan, çoğun-
luğu gençlerden oluşan yaklaşık bin kişi 
sabah namazında Köln’ün Nippes semtinde 
bulunan Fatih Camii’nde buluştu. Progra-
ma IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal 
Ünalan da katılım sağlarken sabah nama-
zının önemiyle alakalı bir konuşma yaptı 
ve kısaca şunları söyledi. “Bizler ibadet ve 
kültürümüzle gençlerimizi bir araya getir-
meye, Avrupa’da dinine ve kültürüne sahip 
bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.“ Progra-
ma IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de 
katıldı. Ergün, gençlerin buluşmasıyla ala-
kalı kısaca şunları söyledi:”İslam Toplumu 
Mill3i Görüş Teşkilatı’nın yapmış olduğu 
Sabah Namazları programları Avrupa’nın 
bir çok kentinde bulunan camilerimizde 
icra edilmekte. Ben Gençlik Teşkilatımızı 

ve tüm katılan gençlerimizi yürekten teb-
rik ediyor, alınlarından öpüyorum. Özellik-
le gençlerimizin burada aidiyetlerine, kül-
türlerine ve dinlerine ilgileri her geçen gün 
daha da artmakta. Bu hassasiyetlerinden 
dolayı gençlerimizin kendi kültürlerine 
bağlanmış ve ilgi duymuş olmaları, bu top-
luma daha fazla katkı sağlamaları anlamına 
gelir. Çünkü kendi kültürlerine bağlılıkları 
bu topluma katkılarını daha da arttıracak, 
iki kültür arasında köprü olmalarını sağla-
yacaktır.” dedi. 

Rhein-Neckar-Saar (RNS)

RNS Bölgesi Gençlik Teşkilatının Dan-
nstadt Ümmet-i Muhammed Camii’nde 
“Gençler sabah namazında buluşuyor” slo-
ganıyla düzenlemiş olduğu sabah namazı 
programına yoğun bir katılım vardı. Camiyi 
dolduran gençler kardeşleriyle buluşmanın 
sevincini yaşadı. Sabah namazının edasının 
ardından RNS Bölgesi Gençlik Teşkilatı 
Başkanı İbrahim Köroğlu katılan gençlere 
çok teşekkür ederken gelecekte de gençle-
rin istek ve arzuları göz önünde bulundu-
rularak hizmet etmeye devam edeceklerini 
ifade etti. Genel Merkez Üniversiteler Baş-
kanı Selçuk Çiçek ise konuşmasında Al-

manya ve batı dünyasındaki olumsuz İslam 
algısının yaygınlaşmasına dikkat çekerek 
ön yargıları kırıp bu insanların da gönülle-
rinin fethedilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Çiçek ön yargıları kırabilmenin çözümleri-
ni şu şekilde anlattı: “Dinini bilen, Kur’an 
ve sünnetten asla taviz vermeyen, imanlı, 
eğitimli, aynı zamanda en az bir üniversite 
okumuş, meslek hayatında en üst seviye-
ye ulaşmış, toplumda önemli bir konuma 
gelmiş, ahlaken yaşadığı ortamda güvenilir 
ve yardımsever olarak gösterilen gençlere 
ihtiyacımız var.” Program Çiçek’in konuş-
masının ardından cemiyetin vermiş olduğu 
kahvaltı ile sona erdi. 

Ruhr-A

16 Aralık 2018 Pazar günü Almanya’nın 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkir-
chen şehrinde manevi bir hava oluşturan 
Ruhr-A Bölgesi Gençlik Teşkilatı uzak 
yakın demeden 650 genci Gelsenkirchen 
Buer’de bir araya getirdi. Güçlü bir mane-
viyat yakalama amacıyla program Kurân’ı 
Kerîm tilaveti ile başladı. Namazın edasın-
dan sonra Ruhr-A Bölgesi Gençlik Teşkila-
tı Başkanı Resul Kale açılış konuşmasında 
böyle bir kitleyi görmekten dolayı gurur 
ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ar-
dından selamlama konuşması için Ruhr-A 
Bölge Başkanı Abdullah Kodaman teşrif 
ederken “Neden birlik ve beraberlik içinde 
olmamız gerek?” sorusunun yanıtını verdi. 
“Almanya ve genel olarak Avrupa’da güç-
lü olmamız gerek. Biz söz sahibi olmazsak 
başkaları bizim adımıza konuşur ve karar 
verir.” diyen Kodaman her gencin Genel 
Merkez’e üye olması gerektiğini dile ge-
tirdi. Akabinde IGMG Genel Başkanı Ke-
mal Ergün’ün öncülügü ile topluca “Genç 
Gönüllerin Virdi” okundu ve Kemal Ergün 
gençlere nasihatlerde bulundu. Cemaatle 
sabah namazı programına katılmanın öne-
mini dile getiren Ergün “Fecir vakti cami-
mizi dolduran bütün gençlerimizi yürek-
ten tebrik ediyorum.” dedi.

 

Alpes Güney Hollanda

Rhein-Neckar-Saar Ruhr-A
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