TANITIM
KATALOĞU

İSLAM TOPLUMU
MILLÎ GÖRÜŞ

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir
topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
(Âli İmrân suresi, 3:104)

ÖNSÖZ

Değerli Dostlar,
Yaratılanı severim Yaradan’dan ötürü düsturuyla hareket eden İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) hayra ve sâlih amele çağıran ve tüm insanlığa hizmeti kendine şiar edinen dinî bir cemaattir. Camiamız, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.” hadîs-i şerifini
kendine ilke edinerek sunduğu hizmetleriyle iyilik, fedakârlık, birlik, dayanışma ve adalet için hizmet etmeye çalışır ve bu çalışma düsturu ile Cenâb-ı
Hakk’ın rızasını kazanmayı umar.
Kuruluşundan bugüne hizmetlerini dünya çapına yayma gayretinde olan teşkilatımız, 35 bölge, 518 cami ve 2330 şubesiyle Almanya’dan Norveç’e, Danimarka’dan Avusturya’ya değin 12 farklı Avrupa ülkesinin yanı sıra Avustralya
ve Kanada’da hizmetlerini artırarak devam ettirme arzusundadır. Teşkilatımız
bu bağlamda, öncelikle irşad ve eğitim olmak üzere, kültürel ve sosyal alanlarda hizmetlerini her geçen gün yaygınlaştıran bir kuruluştur.
Öte yandan kuruluşumuz, inandığımız dinin gereği olarak dünyada olup bitenlere seyirci kalamayacağımız bilincinden hareketle; haksızlıkların bertaraf
edilmesi, adaletin savunulması, mazlum ve mağdurlara yönelik insani hizmetlerin yaygınlaştırılması çabası ile hareket eder.
Hazırladığımız bu tanıtım kataloğu ile hizmetlerimizi ve hedeflerimizi daha
yakından müşahede etmenize olanak sağlayacağımıza inanıyor, çalışmalarımızda siz değerli dostlarımızın desteğini ümit ediyoruz.
Selam, sevgi ve saygılarımla...

Kemal Ergün | Genel Başkan
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BİZ KİMİZ?
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) kapsamlı bir
şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren
İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması,
gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin
tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. IGMG,
toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken
çalışmaları yapar.
Kur’an ve sünnet, IGMG’nin İslam anlayışında
belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami

kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının
her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya
da kültürel geleneğin üstünde görerek, Kur’an
ölçüleri ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun olarak yaşanması şeklinde algılayan
IGMG, edille-i şer’iyyeye (Kur’an, sünnet, icma
ve kıyas) dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkları ise, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olarak görür. IGMG üyeleri, anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini
yadsımaksızın kendilerini, birlikte yaşamakta
oldukları toplumların temel bir unsuru olarak
kabul ederler. IGMG bu sorumluluğun bilinci
ile, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların
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huzur ve refahı konusunda kendisini görevli
addetmektedir. IGMG, aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı
her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da
bir vazife telakki eder.
IGMG, tüm insanlığa karşı sorumluluğun idraki
ile, mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve
her türlü zulme karşı çıkarak, insanlar arasında
iyilik ve dayanışma gibi temel insani faziletlerin
gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştığı
ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı
çözüm arayışlarının içinde yer alır ve bu problemlerin çözümü için kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşlarıyla sürekli fikir teatisinde bulunur. “İyilik ve takvada yarışın.”, “İnsanların en

hayırlısı insanlara faydalı olandır.” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” nebevi düsturlarından
hareketle kuruluşumuz, toplumsal ilişkilerde
ihtilafların değil, ortak yönlerin esas alınmasını
temenni eder. İslam dininde ferdî olarak yerine getirilebilen yükümlülükler olduğu gibi, bazı
ibadetler ise ancak cemaat hâlinde ifa edilebilir. Buna paralel olarak, yoksul ve mağdurların
korunması, haksızlıklara karşı mücadele, iyiliğin
yaygınlaştırılıp kötülüklerin engellenmesi ve
her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre
yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, dolayısıyla cemaatleşmeyi gerekli kılar. Bir cemaat olma zorunluluğu da, Avrupa’da Müslümanların, IGMG
çatısı altında toplanması için teşvik edici bir unsur olmuştur.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın pekiştirildiği, bir gelenek
hâline gelmiş olan “Kardeşlik ve Dayanışma Günü” programları
on binlerce IGMG sevdalısı yüreği bir araya getirir.

“MİLLÎ GÖRÜŞ” TERKİBİNİN ANLAMI
İslam inancına göre, bütün insanlar ilk insan ve
ilk peygamber olan Hazreti Âdem (a.s.) ile eşi
Havva’dan neşet etmişlerdir. Hz. Âdem’den bu
yana Allah (c.c.), insanlara doğru yolu göstermeleri için peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Bu peygamberler silsilesinin bir halkası
olan Hz. İbrâhim (a.s.), tevhid inancı mensuplarının atasıdır. Bu meyanda, teşkilatımızın ismi
doğrudan Hazreti İbrâhim’e atıfta bulunur. Kullanılan “Millî” kelimesi, Kur’anî bir kavram olan
“millet” kelimesinden gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de
pek çok yerde zikredilen bu kavramın (...İbrâhim’in milleti…) kullanılmasına şu ayetler kaynaklık eder: Nahl suresi, 123. ayet; Âl-i İmrân

suresi, 95. ayet; Nisâ suresi, 125. ayet. Kur’ân-ı
Kerîm’e göre “millet” tanımlaması, bir peygambere inanan ve bu peygamberin getirdiği değerler, idealler ve gelenekler etrafında toplanan
cemaati niteler.
Böylece teşkilatı tarif eden “Millî Görüş” terkibinin anlamı, görüş ve inanış bakımından kendisini Hz. İbrâhim (a.s.)’ın milletinden kabul eden
ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yolundan giden İslami bir cemaatin dünyaya bakışı ve bu anlayış
doğrultusunda insanlığın huzuru için çaba göstermesi olarak anlaşılmalıdır.

IGMG’NİN TARİHÎ GELİŞİMİ
1960’lı yıllarda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere Türkiye’nin yanı sıra diğer
ülkelerden de milyonlarca Müslüman Avrupa’ya
göç etti. 1970’li yılların başından itibaren Türkiyeli işçiler, küçük cemaatler oluşturarak namaz
kılabilecekleri küçük mescitler etrafında toplandılar. 80’li yıllara gelindiğinde ise, bu küçük
cemaatler bir araya gelerek bölge ve federasyonlar oluşturdular. Bu kuruluşların bir “Genel
Merkez” oluşturma ihtiyacı, cami inşaası, hac
ve umre organizasyonları, imam ve dinî hizmet
veren irşad görevlilerinin temini ve eğitimi gibi
çeşitli dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için bir
zorunluluk oldu. Bu zorunlulukla, 1995 yılında
kurulan İslam Toplumu Millî Görüş, kurulduğu
dönemin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin şekillendirdiği süreçte, toplumsal gerçeklere göre

davranarak programlar oluşturdu. Bu plan ve
programlar çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ile IGMG her geçen gün hizmet götürdüğü
bölge, şube ve üye sayısını artırarak, bugün
bulunduğu Avrupa’nın en büyük sivil toplum
kuruluşları arasındaki konumuna ulaştı. IGMG
bugün, 7’den 70’e hizmet sunan bir kuruluş
olarak bünyesinde barındırdığı; Kadınlar Teşkilatı, Gençlik Teşkilatı, Üniversiteliler ve Kadınlar
Gençlik Teşkilatı ile birlikte 2330 şube sayısına
sahiptir. Avrupa’da 12 ülkede, ayrıca Avustralya ile Kanada’da hizmet veren köklü bir teşkilat
olma vasfını taşıyan kuruluş; 35 bölge, 17.000’i
aşkın idareci ve 127.000 civarında üye olmak
üzere toplam 350 bini aşan cemaatiyle hizmetlerine aralıksız devam eder.
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GENEL MERKEZ YAPILANMASI
Genel Başkan başkanlığında toplanan ve Genel Sekreter, Teşkilatlanma Başkanı, Mali İşler
Başkanı, İrşad Başkanı, Eğitim Başkanı, Kadınlar Teşkilatı Başkanı, Gençlik Teşkilatı Başkanı,
Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı olmak üzere
sekiz ayrı birim başkanından ve Genel Başkan
Danışmanlarından oluşan Başkanlık Divanı,
IGMG’nin en üst karar ve yönetim organıdır.
Başkanlık Divanı’nın ardından alınan kararları,
tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde icraatla
görevli Merkez Yürütme Kurulu’nda Başkanlık
Divanı’nda bulunan birim başkanlarının yanı

sıra, Genel Sekreterlik, İrşad ve Teşkilatlanma
birimlerinin başkan yardımcıları, Sosyal Hizmetler Başkanı, Hac-Umre ve Seyahat Başkanı,
Muhasebe Başkanı, Personel Daire ve İdari İşler
Başkanı, Teftiş Başkanı ve Üniversiteliler Başkanı bulunur.
IGMG birimleri farklı alanlara ve farklı kitlelere
yönelik sunulan hizmetlere göre oluşturulmuştur, söz konusu birimler kendi bünyelerinde
müteşekkil bulunan alt birimleriyle birlikte çalışmalarını sürdürür.
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BAŞKANLIK DİVANI
Genel Başkan yönetiminde toplanan
Başkanlık Divanı IGMG’nin karar organıdır.

IGMG Genel Merkez
Bölgeler
01

02

03

04

05

Berlin

Hamburg

Bremen

Hannover

Kuzey
Ruhr

94 ŞUBE

78 ŞUBE

54 ŞUBE

66 ŞUBE

72 ŞUBE

06

07

08

09

10

Ruhr-A

Düsseldorf

Köln

Hessen

Württemberg

145 ŞUBE

118 ŞUBE

117 ŞUBE

118 ŞUBE

124 ŞUBE

11

12

13

14

15

Güney
Bavyera

Kuzey
Bavyera

FreiburgDonau

Schwaben

Rhein
Neckar
Saar

98 ŞUBE

50 ŞUBE

50 ŞUBE

91 ŞUBE

76 ŞUBE

16

17

18

19

20

Viyana

Arlberg

İsviçre

Belçika

Kuzey
Hollanda

89 ŞUBE

51 ŞUBE

91 ŞUBE

120 ŞUBE

95 ŞUBE

21

22

23

24

25

Güney
Hollanda

Paris

Lyon

Alpes

Doğu
Fransa

105 ŞUBE

44 ŞUBE

76 ŞUBE

46 ŞUBE

54 ŞUBE

26

27

28

29

30

Danimarka

İsveç

Norveç

İngiltere

İtalya

35 ŞUBE

17 ŞUBE

16 ŞUBE

3 ŞUBE

16 ŞUBE

31

32

33

34

35

Avustralya

Kanada

Linz

Güney
Batı
Fransa

Balkanlar

25 ŞUBE

14 ŞUBE

52 ŞUBE

27 ŞUBE

3 ŞUBE
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TEŞKİLAT YAPILANMASI
IGMG’nin hizmetleri yapılacak olan çalışmalara
göre, Genel Merkez, bölge ve şube hiyerarşisi
kapsamında gerçekleştirilir. Teşkilatın en küçük
organize birimi, yerel camilerdir. Camiler, günlük ibadetlerin yerine getirilmesi için temel ihtiyaçları giderdiği ve dinî hizmetleri en kapsamlı
bir biçimde yürüttüğü gibi, eğitimsel ve sosyal
alanlarda verdiği pek çok hizmetin yanı sıra, Kadınlar, Gençlik ve Kadınlar Gençlik Teşkilatları
ile ilgili hedef grubun özel ihtiyaçlarına yönelik
çeşitli hizmetler verir.
IGMG cami hizmetlerini, Almanya başta olmak
üzere, Fransa, İsviçre, İtalya, Avusturya, Norveç,
İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de, ayrıca Kanada ve Avustralya’da sürdürür.
Yapısal olarak şubeler, bölge teşkilatlarına bağlı olarak çalışır. IGMG, 15’i Almanya’da olmak
üzere toplam 35 bölge teşkilatı ile hizmet verir. Almanya’daki bölgeler; Hamburg, Bremen,
Berlin, Hannover, Kuzey Ruhr, Ruhr-A, Düsseldorf, Köln, Hessen, Württemberg, Rhein-Neckar-Saar, Schwaben, Freiburg-Donau, Güney ve
Kuzey Bavyera’dır. Fransa’da; Paris, Lyon, Alpes,
Doğu Fransa ve Güney Batı Fransa olmak üzere
beş bölge ile hizmet veren IGMG, Avusturya’da;
Viyana, Arlberg, Linz şeklinde üç bölge ile, Hollanda’da ise Güney ve Kuzey Hollanda olmak
üzere iki bölge ile hizmet sunar. IGMG’nin İsviçre, İtalya, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika,
İngiltere ve Balkanlarda da bölge teşkilatları
mevcuttur.
Bölge teşkilatları, bir taraftan Genel Merkez ile
şubeler arasında irtibatı sağlarken, eş zamanlı
olarak kendilerine bağlı şubelerin çalışmalarını
koordine eder. Bunun yanı sıra bölge teşkilat-

ları, özellikle irşad ve eğitim hizmetlerinin koordinesinden ve kültürel programların sunulmasından sorumludur. Genel Merkez teşkilatın
gerek yerel, gerekse bölgesel tüm hizmetlerinin
koordine edilmesini sağlar ve genel çalışma
programları hazırlayarak, temel konularda stratejiler belirler.
Yediden yetmişe geniş kitlelere ulaştırılan IGMG
çalışmalarının planlanıp, projelendirilerek en
küçük yapılar olan şubelere değin ulaştırılmasının takibi Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir. Böylelikle, bölge ve şubelerin verdiği
irşad ve eğitim hizmetlerinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde azami bir standardın oluşması
sağlanır. Bunun haricinde Genel Merkez, bölge
ve şubelerin tek başlarına yerine getiremeyecekleri hizmetleri, yine bölgelerin desteği ile
verir. Özellikle hac, umre, kurban, fitre ve zekât
organizeleri, namaz vakitlerini bildiren Hicret
Takvimi bu hizmetler arasında yer alır. Defin
işlemlerinin dayanışma hâlinde yapılması için
oluşturulan cenaze hizmetleri ile, imamların
tayin ve eğitimleri de Genel Merkez tarafından
yapılır. Genel Merkez aynı zamanda dinî, kültürel ve sosyal konuları inceleyen kitapların okuyucuya sunulduğu bir Kitap Kulübü ile de kitapseverlerle buluşur.
IGMG, 304’ü Almanya’da olmak üzere 518
cami ile faaliyet göstermektedir. Bu şubelere,
ülke ve bölgelere göre farklılık arz eden sayıda
kadın, gençlik, öğrenci, eğitim, kültür ve spor
dernekleri de eklenince, IGMG, toplam olarak
2330 şube ve 127.000 üyesi ile hizmet vermektedir. Cuma namazına katılan cemaat hesaba
katıldığında IGMG, 350 bin kişilik bir cemaate
sahiptir.

RAKAMLAR

35 bölge

518 cami

2330 şube

Eğitim
kurumları

Kadın
teşkilatları

Spor
dernekleri

Gençlik
teşkilatları

Kültür
dernekleri

127.000 üye

350.000 kişilik cemaat

Öğrenci
dernekleri
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BÖLGELER

Berlin
Hamburg
Bremen
Hannover
Kuzey Ruhr
Ruhr-A
Düsseldorf
Köln
Hessen

Württemberg
Güney Bavyera
Kuzey Bavyera
Freiburg-Donau
Schwaben
Rhein-Neckar-Saar
Viyana
Arlberg
İsviçre

Belçika
Kuzey Hollanda
Güney Hollanda
Paris
Lyon
Alpes
Doğu Fransa
Danimarka
İsveç

Norveç
İtalya
İngiltere
Avustralya
Kanada
Linz
Güney Batı Fransa
Balkanlar

İRŞAD

Rabbin’in yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve
onlarla en güzel şekilde tartış!
(Nahl suresi, 16:125)
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IGMG Müslümanlara dinî konularda rehberlik
ederek, hayatın her alanında dinin yönlendiriciliğine vurgu yapmayı asıl önceliği olarak görür.
Bu doğrultuda, insanlara Allah’a yaklaştıran yolları gösterecek, Müslümanların günlük hayatlarında inançlarına göre yaşamalarını kolaylaştıracak ve karşılaştıkları sorunlara dinî açıdan
çözümler üretecek irşad hizmetleri, IGMG bünyesinde en öncelikli hususlardandır.

22

İmam ve Hatiplerin Yetiştirilmesi

23

Sohbetler
Din İstişare Kurulu

26 > 27

Yarışmalar ve Programlar

30 > 31

Camiler

İMAM VE HATİPLERİN YETİŞTİRİLMESİ
IGMG camilerde ya da cami dışında İslam din
dersleri, dinî eğitim ve irşad programları gerçekleştirir. Bu çalışmaların yanı sıra günlük vakit namazlarının, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarının cemaatla eda edilmesi gibi
hizmetlerin noksansız bir şekilde sürdürülebilmesi ve irşad programlarının tamamında aktif
görev yapabilecek gerekli vasıfları haiz imam
ve hatiplerin yetiştirilmesi önem verilen hususlardandır. Bu doğrultuda çeşitli mahiyetlerde
kurslar ve programlar düzenlenir.
Cami ve mescitlerde görevlendirilecek imamların eğitimi bağlamında verilen Tekamül Kursları
ile imamların; hem bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi, hem de toplumsal, kültürel ve siyasi

gelişmelerin güncel bir şekilde takip edilerek,
kültürel altyapısı farklılaşan Müslümanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmeleri amaçlanır.
Bunlara ilave olarak, gelecekte teşkilatın
imam-hatip ihtiyacını karşılamak üzere ilahiyat
öğrencilerinin yetişmesi için gereken çalışmaların yapılması ile cemiyetlerde yapılacak irşad
programlarını deruhte eden hatiplerin temini
de sağlanır. Aynı şekilde hac ve umre ibadetlerinin ifası sırasında görev yapacak irşad hatipleri seçilerek gerekli eğitim verilir. Kadın cemaate
irşad konularında yol göstermek amacıyla kadın hatibe ve vaize yetiştirmeye yönelik kurslar
da düzenlenir.

SOHBETLER

DİN İSTİŞARE KURULU

Aynı ruh, aynı duygu ve aynı mefkûre etrafında
kenetlenmiş kimselerin birlik içinde oluşturdukları sohbet halkaları, kişinin his ve şuur dünyasına ayrı bir zenginlik katar. Bu bilinçle ev ve camilerde tertiplenen sohbetlerde, Kur’an okumanın
yanı sıra, sohbetlerin verimliliğini artırmaya yönelik, dinî açıdan bilgilendirici dersler verilerek
bu ortamların nurani atmosferinden azami derecede istifade edilir. Sohbetler imam-hatipler,
önde gelen gençler veya alanında uzman kişilerin katılımıyla; ev ve cami haftalık sohbetleri,
gençlik lokal sohbetleri, gençlik şube sohbetleri
gibi çeşitli isimler altında yetişkin erkek ve kadınlara, gençlere ve genç kızlara yönelik olarak
düzenli bir şekilde yapılır. Camilerde ve diğer
sohbet ortamlarında yapılan evrâd-ı şerîf okumaları ise, sohbet halkasına dâhil olanların maneviyatını güçlendirecek değerli bir araçtır.

Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri meselelerin
fıkhi açıdan cevaplandırılması amacıyla Din İstişare Kurulu (DİK) oluşturulmuştur. DİK çalışmalarında, sorunların değerlendirilmesi için, dinî
ilimlerde uzman kişilerin yanı sıra ele alınan konunun mahiyetine göre diğer ilimlerde uzman
zevatın görüşlerine de başvurulur. Böylelikle
işlenen konunun kapsamlı ve çözüm odaklı bir
şekilde incelenmesine olanak sağlanır.
DİK, ayrıca ele aldığı konular hakkında vardığı
hükümleri kitaplaştırarak Müslümanların hizmetine sunar.

YARIŞMALAR VE PROGRAMLAR
IGMG yıllardır Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet
Yarışmaları düzenleyerek Kur’an öğrenimini ve okunmasını teşvik eder. 2013 yılında
25’incisini düzenlediği yarışma, IGMG’nin Avrupa’da bu alanda yapılan en eski ve köklü
yarışmanın da ev sahibi olduğunu teyit eder
niteliktedir.
Kadınlar için de Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışmaları gerçekleştirilir. 2013 yılında kadınlara özel
olarak organize edilen bu yarışmaların 10’uncusu Avrupalı Müslümanlarla buluşmuştur.

Teşkilatın ev sahipliğinde farklı konularda
alanlarında uzman konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleştirilen irşad panelleriyle, dinî
meselelerin farklı boyutları ele alınır ve bu
vesileyle insanlara yeni bir bakış açısı kazandıran, bilgilendirici bir ilim ve tartışma ortamı
oluşturulur. Yine Kur’an öğrenimini ve okunmasını teşvik etmek amacıyla yapılan Mâide-i
Kur’an (Kur’an Sofrası) programlarının yanı
sıra Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri de pek
çok bölgemizde yapılan ve geniş çaplı katılımların olduğu etkinliklerdendir.

HAFIZLIK KURSLARI
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir.” (Câmiu’s-Sağîr) hadîs-i şeriflerindeki müjdeye mazhar olmak
isteyen Müslümanlara yardımcı olmak için hafızlık kursları düzenlenmektedir. Kız ve erkek talebelere ve yetişkinlere yönelik tertiplenen bu kursların,
önümüzdeki dönemlerde pek çok bölgede hizmete sunulması için çalışmalar yürütülmektedir.

KUR’ÂN-I KERÎM TİLAVET YARIŞMALARI
2013 yılında kadınlara has yapılan Kur’ân-ı Kerîm Tilavet
Yarışması programlarının 10’uncusu organize edildi.

CAMİLER
Camiler, Müslümanların vakit namazlarını kıldıkları yerler olmalarının yanında aynı zamanda inananların bir araya gelerek kardeşlik duygularını
pekiştirdikleri, sosyal ve kültürel etkinliklerle dinî
değer ve kimliklerini yaşanılır kıldıkları müstesna
mabetlerdir. IGMG Teşkilatlarına gönül vermiş
kişilerin büyük imkânsızlıklar içerisinde üstün
bir gayret sarf ederek kurdukları IGMG camileri,
bu güzel değerlerin hayat bulmuş hâlidir. Misafir
işçilerin mütevazi katkılarıyla yükselen camiler
şu anda Avrupa, Avustralya ve Kanada gibi dünyanın birçok yerinde hizmet vermektedir. Aynı
zamanda Müslümanların Avrupa’da kalıcı olduğunun ve İslam’ın Avrupa’nın bir parçası olduğunun da göstergesi olan camiler, Müslümanların
dinî, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak,

kuruldukları ülkelerde İslam’ın temsil görevini de
üstlenmiş durumdadırlar.
IGMG faaliyetlerinin önemli bir kısmı cami cemiyetlerinde gerçekleştirilmektedir. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenen bu faaliyetler;
kişinin çocukluktan itibaren gençlik, yetişkinlik
ve ölüme kadar uzanan süre zarfındaki bütün ihtiyaçlarını karşılayacak genişliktedir.Bu bağlamda camilerde ana sınıfı kapsamında sunulan hizmetlerde dinî ve kültürel değerlerin küçük yaşta
benimsenmesi yolunda hizmetler sunulur. Ana
sınıfı hizmetlerine paralel olarak gerçekleştirilen
Çocuk Kulübü faaliyetleri, çocukların cemaat bilincine varabilmeleri ve bu bilinci yaşamlarının
her alanında gösterebilmeleri konusunda yön-

lendirmelerde bulunur; çocuklar için hazırlanan
oyun, kitap ve müfredatlarla onların dünyasında
yeni pencereler açar. Camiler bünyesinde her yıl
hafta sonu tatillerinde eğitim alan çocukların sayısı yetmiş bini geçmiştir. Ana sınıfıyla camilerde
eğitime başlayan çocuklar haftasonu edindikleri
temel dinî bilgiler ile, bilginin tatbikini de cami
mescitlerinde öğrenmekte; okul derslerine yardım kursları ile eğitimdeki başarılarını artırma
gayretini yine camilerde edinmektedirler. Camilerde yapılan sohbetler ve verilen dersler, yediden yetmişe geniş bir kitleyi kapsar. Bu anlamda
genç nesil ile yaşlı neslin buluştuğu yer olan camiler; gençlere hayat tecrübesinin de aktarıldığı,
onların kötü ve zararlı şeylere karşı ikaz edildiği
yerler olma niteliğini de taşır.

Kur’ân-ı Kerîm eğitimi, ezberlenmesi, toplumun
Kur’an ile yakınlaşması ilk adımda camiden başlar. Cuma ve bayram namazları ile Müslümanların temel buluşma mekânı olan camiler, aynı
zamanda düğün ya da cenazeler gibi hem tatlı,
hem de hüzünlü hatıraların yaşandığı yerlerdir. Pek çok cami bünyesinde oluşturulan spor
kulüpleriyle, ebru, dikiş-nakış kursu gibi çeşitli
kurslarla sosyal hayatın farklı yönlerine yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Açık Cami Günleri,
ramazan aylarında verilen iftarlar, farklı vesilelerle düzenlenen kermesler, hayır çarşıları,
şenlikler gibi etkinliklerle cemaatin gerek kendi
içerisinde gerekse komşuları ve toplumun diğer
kesimleri ile kaynaşması sağlanır.

CAMİLER
518 cami ile Müslümanlara hizmet vermekte olan IGMG
camilerinden Hamburg Rendsburg Merkez Camii.

EĞİTİM

Oku!
(Alak suresi, 96:1)

… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
(Zümer suresi, 39:9)
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IGMG, bütün yaş grupları için bilinçli eğitimin,
İslami kimliğin oluşturulmasında ve başarılı
bir toplumsal katılımda önemli rol oynadığına
inanır. Bu anlamda “Hayat boyu öğrenme ve
öğretme” ilkesinden hareketle, uzman kadrolar eşliğinde hazırlanan “Eğitim Müfredatı” çerçevesinde eğitim hizmetleri sunulurken, IGMG
birimleri hedef kitlelerine uygun şekilde farklı
farklı eğitim çalışmaları gerçekleştirir.
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Eğitim Alanları

38 > 39

Eğitim Kurumları
Eğitim-Öğretim Kurulu
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Ana Sınıfı Hizmetleri
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Ev Ödevleri Yardım Kursları ve Tatil Kursları
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Temel Eğitim Hizmetleri
Aile Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Kursları
Yetişkinler Eğitimi
Veli Dernekleri

EĞİTİM ALANLARI

01

02

ANA SINIFI HIZMETLERI

•
•
•
•
•
•

3-6 yaş grubu
“Minikler İçin Temel Bilgiler”
Elif-Be boyama kitapları
Hikâye ve boyama kitapları
Afişler
Hafıza oyunları ve yapbozlar

03

1. Hazırlık Sınıfları
• 7-8 yaş grubu
• Elif-Be Cüzü
• Elif-Be Çalışma Kitabı
• Temel Bilgiler Hazırlık 1-2
• Türkçe Hazırlık 1-2
2. Temel Eğitim I. Kademe
• 9-12 yaş grubu
• Temel Bilgiler 1-2
• Temel Eğitim Türkçe 1-2
3. Temel Eğitim II. Kademe
• 13-15 yaş grubu
• Temel Bilgiler 3

04

YETIŞKINLER EĞITIMI

•
•
•
•
•
•

TEMEL EĞITIM HIZMETLERI

İslami İlimler Kursları
Eğitimci, hatibe ve vaize kursları
Tatil kursları
Aile eğitim seminerleri
Anne-babalık konferansları
Evlilik öncesi eğitim seminerleri

HIZMET IÇI EĞITIM

•
•
•

Aile Eğitimcileri Kursu
Eğitimcilerin Eğitimi
Özel Eğitim Kursları
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05

06

EĞITIM KURUMLARI

•
•
•
•

“Okul Sis” projesi
Anaokul çalışmaları
Enstitü ve kolejler, idare akademisi
Lise ve imam-hatip lisesi çalışmaları

07

•
•
•
•
•

•
•
•
•

İlk ve ortaöğretime devam
eden çocuklar
Okul derslerine yardım kursları
Ders Yardım Enstitüleri
Yaz Okulları

08

AILE EĞITIMI

•

EV ÖDEVLERI YARDIM KURSLARI VE TATIL KURSLARI

Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
Aile danışmanlığı
Evlilik danışmanlığı
Bireysel danışmanlık
Engelli danışmanlığı
Eğitim danışmanlığı

VELILER IÇIN ÇALIŞMALAR

•
•

Okul Aile Birliği üyelikleri
Veli Dernekleri

EĞİTİM KURUMLARI
IGMG Avrupalı Müslümanların artık bu topraklarda kalıcı olduğu bilinci ile eğitim çalışmalarında kurumsallaşmaya büyük önem verir. Bu
doğrultuda eğitim alanındaki mevcut kapasitenin artırılması, resmî okul ve anaokulu açma
çalışmaları sürekli gündemde olan ve özenle
takip edilen hususlardandır. Anaokulu, ilköğretim, lise eğitiminin yanı sıra İslami ilimlerin
örgün eğitim içinde verildiği enstitü, kolej ve
İmam-Hatip Liseleri eğitim kurumları bağlamında zikredilmesi gereken önemli noktalardır. Çocukların gerek anadillerine gerekse bulundukları ülkelerin dillerine küçük yaşlardan itibaren
hakim olabilmeleri ve her iki dili de doğru ve
etkin bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla, bazı
bölgelerdeki anaokulları çift dilli eğitim modeli üzerine kurulmuştur. Eğitim kurumlarında
tecrübeli kadrolar eşliğinde eğitime elverişli
ortamlarda huzur ve güven içinde eğitim çalışmaları yürütülür.
Eğitim merkezlerine yönelik başlatılan “Okul Sis”
projesi de kurumlaşma çalışmalarından biridir.
Bir veri bankası sistemi olan bu proje, teşkilat
aracılığı ile eğitim merkezlerindeki kaliteyi artırma adına yürütülen, tecrübeli eğitim kurumlarının da desteklediği müstesna bir projedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM KURULU
Eğitim konusundaki çalışmaların takip edilmesi, eğitimde birliğin sağlanması, eğitim birimleri arasındaki koordinasyon ve sağlıklı bilgi
akışının temin edilmesi gibi alanlardaki çalışmaların düzenli bir şekilde sürdürülmesi adına
“Eğitim-Öğretim Kurulu” kuruldu. Bu bağlamda
yapılan eğitim şûralarına, Avrupa’da yaşayan
uzman eğitimciler davet edilerek, komisyonlar
hâlinde çalışmalar gerçekleştirilir.

ANA SINIFI HİZMETLERİ
Bölge ve şubelerde 3-6 yaş grubu çocuklar için
ana sınıfları hazırlanmıştır. Ana sınıflarında,
Avrupa’da yaşayan çocukların din, dil, kimlik
ve kültürlerini tanımaları amacıyla hazırlanmış olan “Minikler İçin Temel Bilgiler” müfredatı dâhilinde eğitim verilir. Ayrıca ana sınıfı
öğrencilerine yönelik olarak Elif-Be boyama
kitapları, farklı hikâye ve boyama kitapları,
afişler, hafıza oyunları ve yapbozlar IGMG Eğitim Başkanlığı tarafından neşredilerek çocukların istifadesine sunulur.

EV ÖDEVLERİ YARDIM KURSLARI VE TATİL KURSLARI
Özellikle ilk ve ortaöğretime devam eden çocukların eğitimine, ev ödevleri yardım kursları
aracılığı ile katkıda bulunulur. Pek çok şubede
derslere yardım kursları ve ev ödevi yardım
kursları senelerdir yapılır.
Genel Merkez ve bölgelerdeki uygulamalarda
talebelerin tatilde oldukları dikkate alınarak, bu
dönemi en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için çeşitli kurslar düzenlenir. Bu kurslarda
talebelere, temel dinî bilgilerini geliştirirlerken
dinlenip, çeşitli sosyal aktiviteler vesilesiyle eğlenebilecekleri bir ortam sunulur. Kurslarda her

yaş ve kademe için hazırlanmış olan “IGMG Temel Eğitim Müfredatı”ndan istifade edilir.
Öğrencilerin tatil kurslarına iştirak ederken
birbirleriyle kaynaşıp yeni bir arkadaş çevresi
edinmeleri ve paylaşma duygusu geliştirmeleri
de özellikle yaz okulları ve yaz kurslarının hedefleri arasındadır. Bu kurslar çocukların kimlik
ve kişiliğinin oluşması açısından oldukça önemlidir. Yaz okulları ve kursları, Bosna, İstanbul
gibi farklı yerlerde de organize edilerek çocukların tarih ve kültür bilgisinin bizzat gezerek ve
görerek artırılması da sağlanır.
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TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ

AİLE EĞİTİMİ

Hazırlık Sınıfları, I. Kademe ve II. Kademe olmak
üzere üç aşamadan oluşur. 7-8 yaş arası çocuklara yönelik olan Hazırlık Sınıflarında, Elif-Be Cüzü,
Elif-Be Çalışma Kitabı, Temel Bilgiler Hazırlık 1-2
kitaplarından yararlanılır. Bu grup için Türkçe
Hazırlık 1-2 kitapları da hazırlanmaktadır. 9-12
yaş grubu öğrencilerden oluşan Temel Eğitim I.
Kademe’de Temel Bilgiler 1 ve 2 kitapları işlenir.
Temel Eğitim Türkçe 1-2 kitapları da bu kademe
için hazırlanmaktadır. Temel Eğitim II. Kademe
ise; 13-15 yaş grubu öğrencilerini kapsar. Bu
gruptaki öğrenciler kendileri için oluşturulmuş
olan müfredat çerçevesinde ve Temel Bilgiler 3
kitabından yararlanarak eğitim görürler.

Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, bireysel danışmanlık, engelli danışmanlığı, eğitim danışmanlığı gibi alanlarda uzmanların yardımı ile aile
eğitimi kapsamında yürütülen bilgilendirme,
yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmaların hedeflendiği projelerdendir. Engelli
insanlara ve ailelerine destek olmak, engelli
bireylerin kişilik gelişimi, günlük yaşam, eğitim,
iş ve çevreye uyum sürecini kolaylaştıracak konularda onlara destek olmak amacıyla işitme
engelli ve görme engelli çocuklara aileleri eşliğinde eğitim kampları sunulması ve Koruyucu
Aile Projesi gibi çeşitli çalışmalar da yürütülür.

HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI

YETİŞKİNLER EĞİTİMİ

Ana sınıfı, Aile Eğitimi ve Temel Eğitim alanlarında hizmet sunan eğitimcilerin kalifiye eğitimciler
olabilmeleri amacıyla Hizmet İçi Eğitim Kursları
düzenlenmektedir. Hizmet İçi Eğitim Kursları; Aile
Eğitimcileri Kursu, Eğitimcilerin Eğitimi, Özel Eğitim
Kursları başlıkları altında üç farklı alanda yapılır.

Başta Kur’ân-ı Kerîm, tefsir, hadis, fıkıh, Arapça,
siyer gibi çeşitli naklî ilimlerin yanı sıra, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi akli ilimlerle, ana dili
eğitimini de barındıran İslami İlimler Kursları
bu alandaki önemli bir çalışmadır. İslami İlimler Kurslarının yanı sıra eğitimci, hatibe ve vaize
yetiştirmeye yönelik kurslar ve tatil kursları gibi
eğitim hizmetleri de sürekli düzenlenen eğitim
çalışmalarındandır. Aile eğitim seminerleri, bilinçli anne-babalık konferansları, çeşitli konularda yetişkinler için hazırlanan seminerler, evlilik öncesi eğitim seminerleri gibi çalışmalar da
toplumun temel taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesini hedefleyen etkinliklerimizdendir. Ayrıca idarecilere yönelik olarak da haftalık
dersler ve eğitim seminerleri sunulur.

VELİ DERNEKLERİ
IGMG şubelerinin olduğu yerlerdeki resmî okullarda öğrencilerin ve velilerin takibi ve koordinesi için Veli Dernekleri kurulmuştur. Bu uygulamanın olmadığı ülkelerde okullardaki Okul
Aile Birliği üyeliklerine yönlendirmeler yapılır ve
temsilciler görevlendirilir.

GENÇLİK

Allah (c.c.) gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever.
(İbn Ömer (r.a.))
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IGMG, gençleri İslam dini ve değerlerini benimseyerek, adalet, iyilik ve dayanışma gibi temel
insani faziletleri yaygınlaştırmaları hususunda
teşvik eder. Ortaöğretimden üniversite yaşlarına kadar uzanan Müslüman gençlerin, manevi,
ilmî ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri ve özgüven sahibi olmaları yönünde çalışmalar gerçekleştirir. “Allah’a sevimli, insanlara
faydalı nesiller” yetiştirme prensibi doğrultusunda hareket eden IGMG teşkilatları, Müslüman gençlerin İslami bir kimlik ve toplumsal
sorumluluk bilinciyle yetişerek, topluma faydalı
birer birey olmalarını amaçlar. Bu kapsamda irşad ve eğitim faaliyetleri gençlere yönelik çalışmaların temelini oluşturur. IGMG hizmetleriyle
80.000 civarında gence ulaşır.
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Eğitim Seminerleri ve Kursları
Yıldız Genç ve Hilal Genç Eğitim Programı
Gençlik Sohbetleri

47

Sportif Faaliyetler ve Kültür Gezileri
Sosyal Yardım Projeleri
Abi-Kardeş ve Abla-Kardeş Çalışması
Meslek ve Eğitim Fuarları
Yarışmalar

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE
KURSLARI

YILDIZ GENÇ VE HİLAL GENÇ
EĞİTİM PROGRAMI

Gençleri dinî ve güncel meseleler hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla özellikle
hafta sonları veya tatillerde Yatılı Eğitim Seminerleri düzenlenir. Bu seminerler kapsamında
okul eğitimine devam eden gençler, seminere
farklı camilerden katılan diğer gençlerle tanışıp,
eğitim ve manevi gelişimin yanı sıra sosyal aktivite ve sportif faaliyetler ile verimli ve eğlenceli
zaman geçirirler.

Ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik olarak
yapılan Yıldız Genç (erkeklere) ve Hilal Genç
(kızlara) eğitim programı ile, gelecekte teşkilatın önemli çalışma alanlarında ve projelerde sorumluluk üstlenecek seçkin gençlerin ve genç
kızların yetiştirilmesine yönelik gereken eğitim
verilir.

Temel Eğitim Kursları ve Gençlik Eğitim Kursları da eğitim çalışmaları çerçevesinde yürütülen önemli hizmetlerdir. 15 yaşına kadar olan
genç kızlara yönelik olarak düzenlenen Temel
Eğitim Kurslarında temel İslami bilgiler sunulur.
Yine genç kızlara yönelik olarak organize edilen
Gençlik Eğitim Kursları ile bölge ve şube idarecilerinin yetiştirilmesi amaçlanır.

GENÇLİK SOHBETLERİ
Ev sohbeti grubu üyelerinin sıralı ev sahipliğinde haftalık olarak, daha önceden belirlenen
müfredat kapsamında ev sohbetleri gerçekleştirilir. Ev sohbet halkaları yeni katılacak gençlere her zaman açıktır.
Camilerde ve camilere bağlı olan gençlik lokallerinde, o cemiyetin irşad görevlileri önde gelen
gençlerimiz veya alanında uzman kişilerin katılımıyla haftalık olarak ilmî sohbetler yapılır. Bu
ilmî sohbet programları kapsamında, sohbet
halkasında yer alan gençlere yönelik zaman zaman farklı sosyal aktiviteler de yapılır.

SPORTİF FAALİYETLER
VE KÜLTÜR GEZİLERİ

ABİ-KARDEŞ VE ABLA-KARDEŞ
ÇALIŞMASI

Gençler, sportif müsabakalarda eğlenirken aynı
zamanda çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalar ile Avrupa çapında kardeşçe bir ortamda
yarışma imkânına kavuşurlar. Gençlerin özellikle kişilik gelişimini olumlu anlamda etkileyecek
yerleri görmeleri ve bunlar üzerine düşünmeleri amacıyla ise, farklı şehir ve mekânlara yönelik
geziler düzenlenir. Geniş kitlelere hitap eden
anma programları ve gençlik şölenleri organize
edilerek ise gençlerin kültürel gelişime katkıda
bulunulması hedeflenir.

Şubelerde gerçekleştirilen “Abi-Kardeş” ve “Abla-Kardeş” çalışmalarında üniversiteli abilerle
ve ablalarla ortaöğretim yaşındaki gençler birbirlerine abi-kardeş ya da abla-kardeş olarak
tayin edilir. Böylelikle abiler ve ablalar gençlere;
okul, aile, teşkilat çalışması, arkadaş ortamı gibi
farklı konularda ihtiyaç duydukları ilgiyi doğrudan gösterirler.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ
Gençlerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma
bilincinin geliştirilmesi amacıyla, “Katarakt
Projesi”, “Ramazan Ayı Projesi”, “Hayırda Yarış
Projesi”, “Kan Bağışı Kampanyası”, “Okul Çantası Kampanyası” gibi farklı projeler hazırlanır.
Farklı içeriklere sahip bu çalışmalarda gençlerin
aktif bir şekilde yer almaları teşvik edilir.

MESLEK VE EĞİTİM FUARLARI
Ortaöğretim ve lise öğrencilerine üniversite ve
bölüm seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla
düzenlenen fuarlar ve seminerlerle gençlere
danışmanlık hizmeti sunulur.

YARIŞMALAR
Avrupa çapında çok sayıda gencin katıldığı, bilgi,
ezan, makale, şiir, kısa film, fotoğraf ve hitabet
yarışmaları gibi gençlerimizin değişik kabiliyet
alanlarına hitap eden yarışmalar düzenlenerek
gençlerin bu alanlardaki kabiliyetlerini geliştirmeleri teşvik edilir.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE KURSLARI
Gençleri dinî ve güncel meseleler hakkında bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek amacıyla seminerler düzenlenir.

HİZMETLERİN PLANLANMASI
Gençlere yönelik olarak yapılacak çalışmalar, idarecilerin bir araya
gelerek oluşturdukları plan ve programlar çerçevesinde yürütülür.

ÜNİVERSİTELİLER

Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. Derdi olan insan okur,
derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur.
Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır.
(Rasim Özdenören)
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Üniversiteye hazırlanan, yükseköğrenim gören
veya eğitimini tamamlamış olan Müslüman
gençlerin, yaşamlarını kendi dinî, tarihî ve kültürel kimlik bilinciyle tasarlayarak, fikirlerini özgüvenle savunabilmeleri ve toplumda mesuliyet
alabilen bireyler olabilmeleri amacıyla çeşitli
hizmetler sunulur. Bu doğrultuda Müslüman
öğrencileri okudukları üniversitelerde bir araya
gelmelerini, kardeşlik ve dayanışma içerisinde
hareket etmelerini sağlamak için üniversitelerde öğrenci toplulukları oluşturulur. Ufuklarını
sadece uzmanlaşılan alanla kısıtlamadan, yaşadığı toplumda söyleyecek bir sözü olan, gaye
ve vizyon sahibi üniversiteli nesiller yetiştirmek
IGMG’nin ana hedeflerinden biridir. IGMG hizmetleriyle 7.000 civarında üniversiteliye ulaşır.
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UNIDAY

ÜNİVERSİTELERDE TEŞKİLATLANMA
Müslüman öğrencileri okudukları üniversitelerde bir araya getirerek, kardeşlik ve dayanışma
içerisinde hareket etmelerini sağlamak, üniversitelilere yönelik yapılan çalışmaların temelini
teşkil eder. Bu nedenle Müslüman öğrencilerin
dinî, sosyal, kültürel, toplumsal ve siyasal meseleleri birlikte analiz ederek, ortak faaliyetler
düzenlemelerine öncülük etmek amacıyla üniversitelerde öğrenci toplulukları oluşturulur.
Üniversitelerde var olan diğer öğrenci toplulukları ile ilişkiler kurularak, birlikte aktif çalışmalar
yapılmasının yanı sıra yeni faaliyet alanları da
geliştirilir.

DANIŞMANLIK HİZMETİ
Danışmanlık hizmeti, geleceğin üniversitelilerinin sorunlarını dinlemek ve üniversite kurumuna attıkları ilk adımda kendilerine yardımcı
olmak üzere oluşturulmuş bir çalışmadır. Bu
şekilde üniversiteliler, aynı yolu izlemeye talip
olanlara okumak istedikleri bölüm veya üniversite hakkında bilgi vererek sağlıklı yönlendirmelerde bulunur.

ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMASI
Doktora yapmayı hedefleyen talebelerden seçilen kitleye, bilhassa İslami ilimler, tarih, felsefe
ve iktisat gibi birçok alan ile ilgili eğitim görerek
ufuklarını zenginleştirdikleri Özel Eğitim Projesi
sunulur. Bu çalışma üniversitelilerin, üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra ilim, irfan ve hikmet kapısını aralamalarına yardımcı olacak bir
talim ve terbiye programıdır.

SEMPOZYUM, PANEL VE
SEMİNERLER
Sempozyum ve panel organizeleriyle gençlerin
fikir dünyasının derinleşmesine katkıda bulunulur. Yeni ve farklı düşüncelere yer verebilme
adına organize edilen programlara katılan akademisyenler, kendi ülke ve alanlarında ses getiren ve alanında uzman olan isimler arasından
seçilir.
Avrupa’nın farklı bölgelerinde düzenlenen yatılı eğitim seminerleri ise, yine Avrupa’nın çeşitli
bölgelerinden bir araya toplanan talebelerin
birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayarak,
konu hakkında etraflıca mülahazada bulunma
imkânını beraberinde getirir.

EVLİYA ÇELEBİ DİL KURSLARI

ANMA GÜNLERİ

Evliya Çelebi Dil Kursları farklı dilleri yurtdışında
öğrenme imkânı sunar. İlgili dillerin konuşulduğu şehirlerde düzenlenen kurslar bu şekilde
dil öğrenimini, o dilin konuşulduğu şehre nüfuz
ederek, farklı geleneklerin izini sürmeyi hedefler. Bu doğrultuda dil eğitiminin yanı sıra ziyaret edilen beldelerin tarih, siyaset ve kültürüne
dair seminerler de Evliya Çelebi Dil Kurslarının
müfredatında yer alır.

Tarihte iz bırakmış ve üniversitelilerin örnek
alabileceği şahsiyetlerin tanıtıldığı programlar
değişik zaman ve mekânlarda organize edilir.

KÜLTÜR GEZİLERİ
Üniversitelilerin özellikle kişilik gelişimini olumlu anlamda etkileyecek yerleri görmeleri ve
bunlar üzerine düşünmeleri amacıyla, farklı şehir ve mekânlara yönelik geziler düzenlenir.

ADABI
ADABI ismi altında gerçekleşen lise mezuniyet programları liseyi tamamlayan gençlerin
ödüllendirildiği programlardır. ADABI İle aynı
zamanda gençler üniversite okumaya motive
edilerek, kendilerine üniversite eğitimi hakkında yönlendirilmelerde bulunulur.

YURT VE BURS ÇALIŞMALARI
Avrupa’da öğrenim gören üniversite talebelerini eğitim hayatlarında desteklemek üzere
farklı çalışmalar sürdürülür. Ailelerinden uzak
şehirlerde üniversite tahsili gören öğrencilere
üniversite evi ve yurt hizmeti sunularak dinî
ve kültürel hassasiyetle talebelik hayatlarını
daha verimli hâle getirmeleri amaçlanır. Ayrıca bilimsel araştırma burslarıyla akademik
kariyer yapmak isteyen talebelere destek
sağlanarak nitelikli bireylerin yetişmesine
yardımcı olunur.

STUDYDAY
STUDYDAY ismi altında gerçekleştirilen danışmanlık fuarı liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik icra edilir. Programda
hangi bölümü, hangi üniversitede okumanın
faydalı olacağını öğrenme imkânına sahip
olan üniversite adayı gençler, üniversitede
öğrenim gören veya öğrenimini tamamlamış
olan abi ve ablalarından bilgi edinme imkânına sahip olurlar.

UNIDAY
UNIDAY ismi altında icra edilen “Üniversiteliler Günü” dünyanın farklı ülkelerinde eğitim
gören üniversitelilerin en geniş şekilde bir
araya geldiği etkinliklerdendir. Kadim geç-

mişle kurulan bağ ile sağlıklı bir gelecek inşası sağlanacağından dolayı bu programlar
önemli bir köprü vazifesi oluşturarak gençleri
rol-model olabilecek şahsiyetlerle buluşturur.

DIŞ İLİŞKİLER, TANITMA VE
AYRIMCILIKLA MÜCADELE

… Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz.
(Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6)
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IGMG dinî cemaatler, resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, medya ve tüm kamuoyu ile ilişkilerin sistematik bir şekilde yürütülerek, kurumsal iletişimin geliştirilmesi amacıyla
toplumun bütün katmanlarına ulaşma çabasındadır. Avrupa’daki Müslümanların tüm alanlarda hayata katılımını teşvik eden IGMG, eşit hakların elde edilebilmesi ve ayrımcılıkla mücadele
için çeşitli çalışmalar yürütür.
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Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşit Haklar

DIŞ İLİŞKİLER
IGMG kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi
bakımından bulunduğu ülkelerdeki Müslüman
çatı kuruluşlarında ve bunun yanı sıra pek çok
farklı toplumsal platformda temsil edilir. Müslümanlar arası iletişimi güçlendirmek ve birlikte
gündemi değerlendirmek amacıyla periyodik
toplantılar sürdürülürken, kamu kuruluşları ile
diyalog da yoğun bir şekilde yürütülür.
Gerek mensuplarının gerekse bulunduğu toplumun meseleleriyle yakından ilgilenen IGMG,
göçmen kuruluşları, insan hakları kuruluşları
ve sivil toplum çalışmaları alanlarında da ilgili

kurum ve kuruluşlarla sürekli görüşme hâlindedir. IGMG, toplumsal katılımın elzem olduğu inancıyla, her ortamda Müslümanların toplumsal katılımının en üst seviyeye taşınmasını
teşvik eder. Müslüman cemaatlerin yanı sıra,
IGMG teşkilatlarının bulunduğu ülkelerdeki
gayrimüslim cemaatlerle iletişimi teşvik eder.
IGMG söz konusu tüm bu kuruluşlarla ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirebilmek için;
toplumsal, siyasi ve hukuki alanlarda yaptığı
araştırma-geliştirme çalışmaları doğrultusunda
stratejiler geliştirir, plan ve programlar hazırlar.

TANITMA
IGMG faaliyetlerinin mümkün ölçüde fazla insana ulaşması ve kamuoyuyla iletişimin düzenli bir şekilde devam etmesi açısından, tanıtım
stratejileri geliştirilerek, çeşitli tanıtım projeleri
ve kampanyaları uygulanır. Söz konusu tanıtım
stratejilerinin geliştirilip uygulanması Genel
Merkez birimleri, yan kuruluşlar ve bölgelerle
olan kurumsal koordine sayesinde Genel Merkez ve bölgeler nezdinde uyumlu bir şekilde
sağlanır. Bu çerçevede tanıtım çalışmalarının
kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bölge ve
birimlere yönelik eğitim programları hazırlanır
ve uygulanır. Teşkilatın tanıtım broşürlerinin
pek çok dile tercüme edilerek insanların istifadesine sunulması, IGMG çalışmalarının toplumun geniş kesimine aktarılmasını sağlar. Yine
farklı dillere tercüme edilen afiş, broşür ve el
ilanları gibi diğer matbu materyaller de yoğun
bir şekilde kullanılan tanıtım araçları arasında
yer alır.
IGMG’nin çeşitli konulara ilişkin görüşlerini
içeren basın bildirilerinin sıklıkla hazırlanarak
kamuoyuyla paylaşılması suretiyle IGMG’nin

muhtelif meselelere olan yaklaşımı topluma
duyurulur. Tanıtım çalışmalarının yazılı medyada
olduğu kadar görsel medyada da yansıtılmasına
önem verilir. Bu kapsamda, medyayla düzenli ve
sürekli bir iletişime sahip olan teşkilat, internet
ve sosyal medya ortamında faal bir şekilde temsil edilir.Tüm bu çalışmaların yanı sıra teşkilatın
tanıtımı amacıyla hazırlanmış olan video klipler
internet ortamında paylaşıldığı gibi çeşitli programlarda da yayımlanarak insanlara ulaştırılır.
IGMG dinî bir cemaat olarak, İslam dininin en
güzel şekilde tanıtımı ve temsili için gayret eder.
Bu amaçla İslam, Allah (c.c.), Kur’an, namaz, İslam’ın beş şartı gibi konularda hazırlanmış olan
ve Almanca, Fransızca, Hollandaca ve İngilizceye tercüme edilmiş olan İslam tanıtım materyalleri serileri, erişimi kolay kaynaklardır. Kutlu
Doğum Haftası, Açık Cami Günü gibi vesilelerle
düzenlenen çeşitli etkinlikler İslam dininin ve
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bulunduğumuz toplumlarda daha iyi tanıtılması,
anlaşılması ve algılanması adına atılan adımlar
arasındadır.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
İslam ve Müslümanlarla ilgili meselelerin açık ve somut bir tartışma ortamında ele alınabilmesi için IGMG uluslararası düzeyde sempozyumlar
düzenlemektedir. Bu çerçevede 2012’de Bielefeld şehrinde gerçekleşen
sempozyumun teması “Eleştiri ve uyum kıskacında Müslümanlar” oldu.

AÇIK CAMİ GÜNÜ
Camiler toplumsal yaşama vazgeçilmesi mümkün olmayan katkılar sağlamaktadır ve bu katkının “dışarıya” takdim edilmesi elzemdir. Bu
amaçla teşkilatımızın yıllık mutat çalışmaları
arasında Açık Cami Günü çalışması da yer alır.
Açık Cami Günü ve bu etkinliğe benzer diğer
tanıtma ve dış ilişkiler çalışmaları; gerek İslam
ve Müslümanlara yönelik artan ilgiye cevap
verilmesi, gerekse Müslümanlar hakkında toplumun büyük bir kesiminde var olan olumsuz
ön yargıların giderilmesi amacıyla yürütülen
çalışmalara önemli katkıda bulunur.
İslam’ın temel prensiplerinin tanıtılması bu
etkinliklerin en önemli işlevlerindendir. Dinin
doğru, yalın ve samimi bir şekilde aktarımı insanlar arasında güven atmosferinin oluşmasını sağlar. Bu nedenle organizasyonda esas
olan, teolojik temelli tartışmalara girmekten
ziyade; karşılıklı tanışma ve kaynaşma ortamlarının oluşturulmasıdır.
Her insan “yabancı olan”dan korkabilir, temelsiz ön yargılara sahip olabilir veya karşısındakine yönelik olumsuz duygular besleyebilir.
Bu ön yargılar ise ancak “öteki” ile buluşmakla
ortadan kaldırılabilir. Açık Cami Günü ile kapılarımızı tüm insanlara açarak, muhataplarımıza içerisinde yaşadığı çevrenin sorunlarıyla
meşgul olan bir cami cemiyetinin var olduğunu gösterilirken, onlara özellikle Müslümanlarla iletişim kurma ve cemiyet hayatıyla ilgili
bilgi edinme imkânı sunulur. Açık Cami Günü
benzeri organizasyonlar vesilesiyle cemiyet
mensupları toplum ile kaynaşma ve diğer toplumsal grupların mensupları ile irtibat kurma
fırsatı yakalamış olurlar. Bu organizasyonlar farklı din, kültür ve kökene sahip insanlar
arasında bir tanışma ortamı oluşturulmasına
zemin hazırlar. Basit bir buluşma ile başlayabilecek bu diyalog, hayat içerisinde pratiğe dökülerek zamanla gelişecek samimi dostlukların
da ilk adımı olabileceğinden, Açık Cami Günü’nün birincil hedefi farklı düşünce ve inanç
atmosferinden insanları bir araya getirmektir.

İSLAM TANITIM MATERYALLERİ
İslam dininin ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bulunduğumuz toplumlarda daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve algılanması amacıyla, İslam, Allah, Kur’an, namaz, İslam’ın beş şartı gibi
konularda hazırlanmış olan İslam tanıtım materyalleri çeşitli
dillerde kullanıma sunulmuştur.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE
EŞİT HAKLAR
Ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele
çalışmaları ve Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığın takibi yürütülen hizmetler arasında
önemli bir yere sahiptir. Bu alanda Müslümanların inançlarından dolayı uğradıkları ayrımcılık vakaları ile ilgilenilenildiği gibi, Müslümanlara yönelik ayrımcılıklar belgelenenerek
kamuoyu ile paylaşılır. Bu veriler aynı şekilde
farklı insan hakları kuruluşları ile paylaşılarak ulusal ve uluslararası kamuoyunda var
olan ayrımcılığa yönelik duyarlılık oluşturmak
amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülür.
Toplumda hem ferdî hem de müşterek hakların eşitliğinin sağlanması ve toplumsal
eşitliğin korunması IGMG’nin çalışma alanı dâhilindedir. Şüphesiz ferdî eşitsizliklerle
mücadelenin yanında kurumsal eşitsizliklerle
mücadele de en az onun kadar öneme sahiptir. Müslümanların ve İslami cemaatlerin eşit
katılımını teşvik eden konseptler hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

HAC-UMRE VE SEYAHAT

Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.
(Bakara suresi, 2:196)
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IGMG tarafından her yıl düzenlenen hac organizasyonunun yanı sıra yıl boyunca özel umre
programları ve İslam beldelerini tanıtmak maksadıyla kültürel seyahatler düzenlenir. 43 yıldır
Avrupa’da hac ve umre organizasyonu düzenleyen İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) bu alandaki çalışmalarını 2009 yılında kurulmuş olan
IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirketi aracılığı ile
devam ettirir.
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Kültürel Seyahatler

HAC

UMRE

Hac organizasyonu kapsamında; hacdan önce
hacı adayları için hac seminerlerinin verilmesi,
çeşitli hac malzemelerinin dağıtılması (Almanya’da ev adreslerine teslimi) gibi hizmetler sunulurken, hac esnasında; konaklama, yemek,
transfer, rehberlik ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli uygulamalar yer alır. Bayan görevliler ve
bayanlara özel sohbetler hacda hanımlar için
düşünülmüş çalışmalardır. Kutsal topraklarda
gerçekleştirilen Mâide-i Kur’an programları ve
değerli din ve ilim adamlarının sohbetlerinin
yer aldığı bin kişilik irşad çadırı faaliyetleri hacda başarıyla yürütülmektedir.

Aralık/Ocak/Şubat/Mart/Nisan Umresi, Mayıs/
Haziran Umresi ve Ramazan Umresi olmak
üzere yılın farklı dönemlerinde umre organizeleri düzenlenir. Mekke ve Medine’deki kutsal
mekânların ziyareti, buna dönük olarak kutsal
mekânların maneviyatına uygun irşad faaliyetleri, rehberlik ve ulaşım hizmeti gibi olanaklar
umrecilere sunulur. Umre organizasyonları
Avrupa’daki okul tatillerine göre ayarlanarak,
özellikle gençlerin tatillerde umre yapmaları teşvik edilir. Üniversitelilere özel indirimler
sağlanırken, gençlerin yoğun olarak katıldığı bu
umrelerde genç hatiplerin yer almalarına itina

KÜLTÜREL SEYAHATLER
gösterilir. Hac ve umrede görev alacak hanımlara yönelik hac ve umre öncesi çeşitli konularda seminerler düzenlenerek, hanım görevlilerin eğitilmesi bilinçlendirilmesi sağlanırken,
böylelikle hizmet kalitesi de artırılır. Umredeki
kreş hizmetiyle çocukları olan ailelere daha rahat ibadetlerini yapabilme imkânı tanınır. Yaz
dönemindeki umrelerde, umrecilere umreden
sonra Türkiye’de kalma ve dönüş biletlerini
Türkiye’den istedikleri tarihe alabilme fırsatı sunulur. Hacca ve umreye katılacak olan kişilere
Türkiye’den akrabalarıyla birlikte hac ve umre
yapma olanağı da sunulur.

Türkiye, Bosna-Hersek, Endülüs ve diğer İslam
ülkeleri başta olmak üzere pek çok farklı ülke ve
coğrafyanın, tarih, kültür ve medeniyet mirasını
tanıtıcı, bilhassa Avrupa’da yaşayan gençlere ve
üniversite öğrencilerine yönelik, kendi tarihî ve
aidiyet kodlarını pekiştirici, bilgilendirici ve kimlik oluşturulmasında yardımcı olacak seyahatler organize edilir.

HAC VE UMRE
IGMG hac ve umre hizmetleriyle her yıl binlerce Müslüman’ı
kutsal topraklarla buluşturur.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde
yardımlaşın.
(Mâide suresi, 5:2)
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İslam toplumsal yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Bu anlamda Müslümanlar, fitre ve zekât
gibi hem kişisel hem de toplumsal açıdan önem
taşıyan ibadetlerin yerine getirebilmesi için
güçlü kuruluşlara ve profesyonel organizelere
ihtiyaç duyarlar. Özellikle Avrupa’da dinî azınlık
olan Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak ve
sorunlarına çözüm üretmek yine bu topraklardaki İslami kuruluşların yükümlülüğündedir.
Avrupa’daki en büyük İslami sivil toplum kuruluşlarından biri olarak IGMG bu sorumluluğun
bilinciyle Müslümanların zekât ve fitrelerini
toplayarak, emanetleri en uygun yerlerde değerlendirme vazifesini yerine getirir. Din, dil, ırk
ve etnik köken farkı gözetmeksizin dünyanın
çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç olanlara
insani yardım çalışmalarıyla yardım elini uzatır,
mazlum ve mağdurların sorunlarının çözümüne katkı sağlar. IGMG, cenaze hizmetleriyle de
Müslümanları acılı gününde yalnız bırakmaz.
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Zekât–Fitre ve İnfak Çalışmaları
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İnsani Yardımlar
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Cenaze Hizmetleri
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Kalıcı Yardımlar

ZEKÂT–FİTRE VE İNFAK ÇALIŞMALARI
Mal ile yapılan ibadetlerden olan zekât ve fitre,
kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren dinî vecibelerdendir.
Aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olan
zekât ve fitrenin planlı bir şekilde toplanabilmesi ve uygun yerlere dağıtılması için düzenli
olarak her yıl “Zekât–Fitre Organizasyonu” gerçekleştirilir. Fitre ve zekâtlarla, üniversite öğrencilerine eğitim bursu verilir, Avrupa’daki eğitim
kurumlarımıza destek sağlanır. Farklı ülkelerdeki mazlum, mağdur, mülteci ve muhacirlere

yardımlar gönderilir, yetimlere el uzatılır. Genel
Merkez Yardım Komisyonu’na yapılan müracaatlar çerçevesinde yardıma muhtaç insanların
ihtiyaçlarına cevap verilir. Ramazanda farklı ülkelerde ramazan kumanyaları dağıtılır, binlerce
insana, iftar ve sahur ikramları yapılır, yetim ve
mağdur çocuklara elbise dağıtımları gerçekleştirilir. İnfak çalışmaları ile toplanan bağışlar,
özellikle Avrupa’da planlanan ve bir kısmı devreye giren eğitim faaliyetlerine ve eğitime lojistik destek sağlayan kurumlara aktarılır.

İNSANİ YARDIMLAR
IGMG İslam ümmetinin bir parçası olarak üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle ümmetin
karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı bir görev kabul ettiği gibi, insanlık ailesinin bir parçası olarak da, tüm insanlığa karşı
yapılan haksızlık ve her türlü zulme karşı çıkar,
her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer
alır. Din, dil, ırk ve etnik köken farkı gözetmeksizin yardıma muhtaç olanlara yardım elini uzatır.
Düzenlenen yardım kampanyaları ile bir yandan
savaş, açlık ve doğal afet gibi ani gelişen olaylarda, hızlıca yardım ulaştırılırken, bir yandan da

ev, okul ve aşevi inşa edilmesi gibi kalıcı projeler
gerçekleştirilerek mazlum ve mağdurların sorunlarının çözülmesine katkı sağlanır. Afrika’da
susuzluk ve buna bağlı olarak hastalık, kuraklık
ve ölümlerin yaşandığı ülkelere su kuyusu açma
projesi ise yıllardır sürdürülür. İhtiyaç sahiplerine yapılan kumanya dağıtımları, kurban çalışmaları, farklı sağlık projeleri gibi hizmetler, özel
yardım kampanyaları, olağan dışı durumlarda
(sel, deprem, afet vs.) yapılan yardım çalışmaları
sürekli artan bir yoğunlukta devam ettirilir. İnsani yardım çalışmalarında IGMG Sosyal Yardım
Derneği Hasene ile iş birliği yapılır.

CENAZE HİZMETLERİ
Müslümanları acılı gününde yalnız bırakmayan IGMG, tüm resmî işlemlerin ve dinî vecibelerin cenaze sahibi adına yürütüldüğü cenaze
hizmetlerini yıllardır başarıyla sunmaktadır.
IGMG bu alandaki çalışmalarını; Avrupa’da yaşayan Müslümanların yardımlaşma ve dayanışmalarını güçlendirmek ve defin işlemlerinin İslami usullere göre yapılmasını sağlamak
amacıyla var olan hizmet yelpazesinin daha
da genişletilmesi hedefine yönelik olarak 2012
yılında kurulmuş olan IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği UKBA e.V. aracılığı ile devam
ettirir. Cenaze hizmetlerinden Avrupa’da yaşayan her Müslüman istifade edebilir.

KALICI YARDIMLAR
2010 yılında Pakistan’da yaşanan sel felaketinin
ardından bölgeye kalıcı bir eser bırakmak adına
Charsadda şehrinde IGMG Sosyal Yardım Derneği Hasene iş birliğiyle yaptırılan okulda (School
of Excellence) yetim çocuklar eğitim görüyor.

ÇOCUK KULÜBÜ

Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer; ne eksen tutar.
(Hz. Ali (r.a.))

88 89

3 ile 13 yaş arası çocuklara yönelik faaliyetler
gerçekleştiren Çocuk Kulübü, Avrupa’daki Müslüman çocukların o yaşlarda bir gruba dâhil
olma, muhatap alınma, sosyalleşme gibi şahsiyetlerini oluşturacak birçok ihtiyacına cevap verebilmek gayesiyle kurulmuştur. Çocuk Kulübü
bu gaye doğrultusunda Avrupa’ya uygun pedagojik formasyonda dinî, ahlaki, kültürel ve aktüel konuları içeren çocuk programları ve projeler
uygulamaktadır.
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Gökkuşağı
Üyelik Kartı ve Özel Mektuplar
Doğum Günü Hediyesi
Tanıtım Faaliyetleri
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Bölge ve Şube Çocuk Etkinlikleri
İnternet Sitesi

GÖKKUŞAĞI

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Gökkuşağı çocuk dergisi her ay IGMG Çocuk Kulübü’ne üye olan çocuklara kendi adlarına gönderilmektedir. Bu şekilde çocuklar hem bizzat
muhatap alınmış, hem de dergiye gönderdikleri yazı, resim gibi paylaşımlarla kendilerini ifade edebildikleri bir basın aracına sahip olmuş
olurlar.

Avrupa’da yetişen çocukların doğum günlerini
önemsediği gerçeğinden hareketle Çocuk Kulübü, üyelerinin doğum günlerinde onlara eğitici
ve dinî içerikli hediyeler göndererek çocukları
hem sevindirmekte hem de onlara önemsendiklerini hatırlatarak hoş bir jest yapmaktadır.
Şimdiye kadar posta yoluyla üyelere ulaştırılan
hediyeler arasında kalemlik, mini seccade, günlük dua çıkartmaları, ilahi ve masal CD’leri gibi
hediyeler bulunuyor.

ÜYELİK KARTI VE ÖZEL MEKTUPLAR
Çocuk Kulübü çocukların her alanda dikkatini
çekebilecek içeriğiyle çocuklarla devamlı diyalog hâlinde olmayı amaç edinen bir kulüptür.
Bu doğrultuda kulübe yeni üye olan çocuklara
üzerinde kendi fotoğraflarının basılı olduğu üye
kartları gönderilir. Bu kartla, üyelere Çocuk Kulübü şölenlerinde çeşitli indirimlerden faydalanma imkânı sunulurken aynı zamanda aidiyet
duygusu ve özgüven aşılanmaya çalışılır. Üyenin
Çocuk Kulübü’nden aldığı mektuplar ise çocuk
ile kulüp arasında bir bağ oluşmasını sağlar.

TANITIM FAALİYETLERİ
IGMG Çocuk Kulübü muhtelif tanıtım materyalleriyle kendi ürettiği figür ve karakterleri çocuklara ve velilere tanıtmaya çalışır. Bu şekilde
çocukların kendi kahramanları oluşur. Bu kahramanların başında “Karınca Kadir” gelmektedir. “Karınca Kadir” farklı konularda farklı yöntemlerle çocuklara onlara hitap eden bir dilde
faydalı mesajlar vermeye çalışır.

BÖLGE VE ŞUBE
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

İNTERNET SİTESİ

Çocuk Kulübü 13 ülke ve 32 bölgede mevcut
üyelerine posta yolu ile ulaşmaktadır. Bununla
birlikte bölge ve şube temsilcilikleri imkânları
dâhilinde cami ve derneklerde çocuklar için yerel olarak farklı sosyal aktiviteler sunmaktadırlar. Bu aktiviteler özellikle çocukların serbest vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerini
ve arkadaşlarıyla cami ve dernek gibi mekânlarda buluşmalarını sağlamaya yöneliktir. Ayrıca
bazı aktivitelere aileler de çocukları ile birlikte
katılarak beraberce hoşça vakit geçirebilirler.
Söz konusu aktivitelerin başında bayram şölenleri, ev sohbeti halkaları, kitap okuma günleri,
kermeslerde çocuk standları, spor turnuvaları,
geziler, çocuk iftarları, yarışmalar, sinema günleri, tiyatro ve koro çalışmaları gelir. Bu aktivitelerin yanı sıra sosyal yardım kampanyaları da
yapılarak çocukların yardımlaşma ve kardeşlik
duyguları geliştirilmektedir. Yeni bir proje olan
izcilik gruplarında ise çocuklara doğa ortamında farklı eğitimler verilmektedir.

www.igmgcocuk.org adresinden sanal ortamda çocuklara yönelik eğitici bilgiler, interaktif
oyunlar ve eğlenceli aktiviteler bulunmaktadır.
Ayrıca çocuğunu kulübe üye yapmak isteyen
veliler bu site üzerinden kulüp hakkında geniş
bilgi edinebilirler.

cocuk.org

www.igmg

SÜRELİ YAYINLAR VE
İNTERNET HİZMETLERİ
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IGMG yazılı ve görsel ürünleri ile kuruluşun
kimliğini ve olaylarla ilgili görüşünü ortaya koymaktadır. IGMG yayınları, manevi değerleri hatırlatmayı, kültürel kökenleri beslemeyi, yaşanılan ülkelerde katılımı teşvik etmeyi, Avrupa ve
dünya çapında kendi kimlik ve ilgi alanına giren
konularla değer-sorumluluk bağlamında önem
arz eden meseleleri ele almayı amaçlamaktadır.
Bu çerçevede Avrupa ülkelerinde yetişen Türkiye kökenli ikinci ve üçüncü nesle kendi kültürel
ve fikrî geleneklerini hatırlatacak Türkçe yayınlara olan büyük ihtiyacın da karşılanmasına katkıda bulunulmaktadır.
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CAMİA
2012 tarihinde yayın hayatına başlamış olan Camia iki haftalık yayını ile özelde cami cemaatine,
genelde ise Türkçe konuşan tüm göçmen kökenlilere yönelik olarak hazırlanır. Camia, okuyucularına teşkilatın faaliyetleri ve çalışmaları
hakkında bilgi sunar, onları benzer çalışmalar
yapmaya teşvik eder. Teşkilat içi iletişimin güçlendirilmesi adına önemli bir işleve sahip olan
Camia’da, cemaate yönelik hizmetlerin takdimi
yapılır.
Camia, Avrupa’daki Müslümanlarla ve göçmenlerle ilgili gelişmeleri takip ederek okuyucularını
güncel meselelerle ilgili bilgilendirdiği gibi her
sayısında aile bireylerinin her birinin faydalanabileceği farklı bir konuyu ele alır. Avrupa’daki
camilerin kuruluşlarından bugüne kadar olan
gelişmelerinin anlatıldığı camilerimizi tanıtan
sayfalar merakla beklenen kısımlardandır. Camia’da okuyuculara fıkhi konular, dinî meseleler hakkında yol gösterilirken, Müslümanları
bilgilendirici, bilinçlendirici, değer yargılarına
vurgu yapan metinlere yer verilir. Kültürel ve
sanatsal değerlerimiz hatırlatılır. Böylelikle,
bilhassa yeni nesillerimizin kimlik noktasında
bilinçlenmesi ve bu değerlerin nesilden nesile
aktarılması amaçlanır.
Yaklaşık 45 bin tiraja sahip olan Camia’nın camilerimizin yanı sıra bazı kurum, dernek ve iş
yerlerinde de dağıtımı yapılır.
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PERSPEKTİF
1995 yılından bu yana yayımlanmakta olan
Perspektif dergisi Avrupa’da Türkçe yayın yapan en önemli basılı aylık yayın organlarından
biri konumundadır. Perspektif, Türkçe konuşan
Avrupalı göçmenlerden oluşan okur kitlesini haber ve yorumlarla bilgilendiren, onların kültürel
köklerini besleyen, yaşanılan ülkelerde hayatın

tüm alanlarına katılımı teşvik eden bir dergidir.
Bu genel çerçeve içerisinde, meydana gelen gelişmelerle ilgili yorumlar üreten, Türkiyeli göçmen
kökenlilerin ve Müslümanların haklarını ve sosyal
yaşamlarını ilgilendiren konuları ele alan ve Avrupa ve dünya çapında kendi ilgi alanına giren meselelerle değer-sorumluluk bağlamında önem arz

eden hususları inceleyen Perspektif, alanında gerek içeriğinin kalitesi, gerekse tiraj olarak liderdir.
Hitap ettiği toplumsal tabanı Avrupa’da yaşayan
Müslümanların ve Türkiyeli göçmen kökenlilerin teşkil ettiği Perspektif’in ele alması gereken
temel alan, bu kesimi birinci derecede ilgilendiren toplumsal ve kültürel gelişmelerdir. Avrupa

ülkelerinde Müslümanları ve daha genel olarak
göç kökenine sahip olan insanları ilgilendiren
meseleler, çizilen bu çerçeve içerisinde derginin yayın politikasının temelini oluşturur. Aylık
haber ve düşünce dergisi Perspektif, yaklaşık
12.500 tirajla basılıp okuyucularına ulaştırılır.
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SABAH ÜLKESİ
10 yılı aşkın bir süredir yayımlanmakta olan Sabah Ülkesi, özelde Türk-İslam ve aynı kültürel
havzada yer aldığımız Avrupa kültürüne, genelde ortak insanlık/dünya kültürüne ve üretilen
sanat ve düşünce ürünlerine sayfalarında yer
verir. Bunu yaparken, geçmişe ve içinde yaşadığımız zaman dilimine ait düşünce birikimi
ve kültürü tanımanın ancak felsefe ve kültürel
ögelere ilgi duyup onlara gerekli değerin ve zamanın verilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle hareket eder. Bu çerçevede farklı düşünce,
kültür ve sanat ürünleri derginin sayfalarında
özgün değerlendirme ve yorumlarla yer alır.
Dergimiz Türkçe konuşan Avrupalı göçmenlere
hitap eden, alanındaki en kaliteli ve en yüksek
tiraja sahip kültür/sanat ve felsefe dergisidir.
Sabah Ülkesi, kültür, sanat ve düşüncenin üretcisi olan insan başta olmak üzere, düşünce,
kültür ve felsefenin taşıyıcısı olan dil ve mekânı
yayıncılığına konu kılar. Bu çerçevede kültürün
kendine has özelliklerini taşıyan insanların hayatı, dil üzerinden ortaya koydukları eserler,
inşa ettikleri mekânlar, ortaya koydukları sanat
eserleri Sabah Ülkesi’nin başlıca konuları arasında yer alır. Bu konuları, makale, deneme,
söyleşi, tanıtım, eleştiri ve hikâye gibi çeşitli metin türleri üzerinden muhatap kitlesine aktarır.
Bununla beraber derginin Avrupa’da çıkan bir
dergi olması, içinde yaşanılan coğrafyanın kültür, sanat ve felsefe boyutuna eğilinmesini gerekli kılar. Bu çerçevede farklı düşünce, kültür
ve sanat ürünleri derginin sayfalarında değerlendirilmek ve yorumlanmak üzere yer alır. Üç
ayda bir yayınlanan kültür-sanat dergisi Sabah
Ülkesi, toplam 12.500 tirajla basılıp okuyucularına ulaştırılır.

GÖKKUŞAĞI
2006 yılından bu yana aylık olarak neşredilen
Gökkuşağı çocuk dergisi Avrupa’da yetişen çocukların şahsiyet gelişimine ve aidiyet kazanmalarına önemli katkıda bulunulur. Avrupa’da
hazırlanan ilk Türkçe çocuk dergisi olmasının
yanı sıra, özellikle Avrupa’daki çocuklara yönelik içeriği ve pedagojik formasyona uygun
formatıyla Gökkuşağı dergisi, dinî ve ahlaki değerleri çocukların anlayacakları ve sevecekleri
bir dille ve görselliğe önem vererek yayımlar.
Gökkuşağı iki kültürlü olarak yetişen çocuklarımızın özgüven gelişimlerine katkıda bulunur,
çocuklarımızın kimlik ve ana dil gelişimlerinin
sağlamasında ve dinî ve ahlaki değerlerin aktarılmasında ailelere destek olur.
Genel kültür oluşumuna ve aktüel konuları eğlendirerek aktarmaya özen gösteren Gökkuşağı, geniş muhtevası ile alanında önemli bir boşluğu doldurmaya gayret eder. Aktuel konuların
yanında bilimsel konu ve deneylerle çocukları
ayrıca okul eğitimine de hazırlar. Gökkuşağı çocuk dergisi her ay IGMG Çocuk Kulübü’ne üye
olan çocuklara, kendi adlarına gönderilir. Bu
şekilde çocuklar hem bizzat muhatap alınmış,
hem de dergiye gönderdikleri yazı, resim gibi
paylaşımlarla kendilerini ifade edebildikleri bir
yayın aracına kavuşmuş olurlar. 9 bin tiraja sahip Gökkuşağı Avrupa’nın 11 ülkesinin yanında
Avustralya ve Kanada’da da çocuklarla buluşur.

İNTERNET SİTESİ VE SOSYAL MEDYA
Sanal ortamın imkânlarından yararlanmak ve
teşkilat çalışmalarının sanal ortamda duyurulmasını ve daha geniş kitlelere tanıtılmasını ve
ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş
olan www.igmg.org internet sitesi, insanları bilgilendirici olduğu kadar bilinçlendirici ve eğitici
bir içeriğe sahiptir.
Sitede mevcut bulunan Kur’ân-ı Kerîm veri bankası üzerinden Müslümanlar diledikleri Kur’an
ayet veya surelerini hem Arapça, hem de Al-

manca veya Türkçe mealinden okuyabilirler.
Sitedeki namaz vakitleri opsiyonu ile dünyanın
farklı bölgelerindeki namaz vakitleri günlük olarak takip edilebilirken, cami veri bankasından,
Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda, Fransa ve
İtalya’daki camilerin adresleri öğrenilebilir.
Cuma hutbelerine her hafta aktüel bir şekilde
www.igmg.org adresi üzerinden ulaşmak mümkündür. IGMG farklı konularla ilgili görüşlerini
yansıtan basın açıklamalarının duyurulmasını in-

ternet sitesi üzerinden sağlarken, sitede teşkilatın önemli etkinlikleri ile ilgili haberler de yer alır.
IGMG periyodik yayınları olan Camia bülteni,
Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerinin gerek
aktüel gerekse önceki sayılarına da site aracılığıyla ulaşılabilir. Ramazan imsakiyesi gibi özel
zaman dilimlerine ait farklı içerikler de zaman
zaman sitede yer alır. Dileyen okurlar e-bülten
özelliğinden yararlanarak, ücretsiz abone olmak kaydıyla sitedeki yeni içeriklerden haberdar olurlar.

Facebook, twitter, google plus ve youtube gibi
sosyal paylaşım sitelerinde yer alan IGMG sayfalarına da yine www.igmg.org üzerinden direkt
erişim sağlanırken, teşkilatın gerek basın açıklamalarının sanal ortamda paylaşımı gerekse
diğer haber ve tanıtım amaçlı içeriklerin paylaşımı sosyal medyada aktüel ve aktif bir şekilde
yer alır. Özellikle genç kuşağın yoğun ilgi gösterdiği sosyal medyada IGMG’ye ait sayfalar beğeniyle takip edilmektedir.

IGMG APP
Akıllı telefonlar aracılığıyla IGMG’nin çalışmalarını
takip etmek isteyen insanların ihtiyaç duydukları bilgilere erişimini kolaylaştıran IGMG App
uygulamaları, Türkçe ve Almanca olarak hizmete sunulmuştur. Sade tasarımı ile oldukça kolay
bir kullanıma sahip olan IGMG App’te, igmg.org
sayfasında paylaşılan metinler otomatik olarak
yeni bir haber görüntüsü şeklinde yansır.
Basın bildirileri, cuma hutbeleri ve diğer haberlerin insanlara ulaştırılmasının yanı sıra, Müslümanların günlük hayatlarında yardımcı olacak;
en yakın şehrin otomatik olarak tespit edildiği
namaz vakitleri, imsakiye, dinî gün ve gecelere
geri sayım hatırlatması, pusula fonksiyonu ile
kıble tayini, IGMG camilerinin yerlerini gösteren
fonksiyon, Hicret Takvimi, sureler arasında hızlı
tarama ve sesli Kur’an fonksiyonu olan Kur’ân-ı
Kerîm bölümü, Arapça ve mealli okuma imkânı yer alır. Zekât hesaplaması, ilmihâl bilgileri,
Arapça ve meal takibi ve sesli takip etme imkânı
özellikli “Evrâd” seçeneği de IGMG App’te mevcuttur. “Kitaplık” kısmı altında ise ramazan ve
hadis kitapları gibi IGMG tarafından neşredilen
kitapların yanı sıra Camia bültenine de erişim
sağlanır.
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KÜLTÜREL FAALİYETLER
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Avrupa’da bulunan Müslümanların, kültürel
birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı
yaş ve kitlelere yönelik olarak IGMG Genel Merkezinin yanı sıra bölge teşkilatları tarafından
kültürel çalışmalar gerçekleştirilir. Tarihte iz
bırakmış ve örnek alınabilecek şahsiyetlerin tanıtıldığı anma günleri, ebru, hat, tezhip gibi çeşitli İslam sanatlarının tanıtıldığı sergiler ve yine
ebru ve hat sanatının öğretildiği kurslar, İslam
büyüklerinin ve bilim adamlarının çalışmalarının anlatıldığı sergiler, aile ve gençlik şölenleri
IGMG’nin kültür ve sanat çalışmaları yelpazesinde mevcuttur. Bilgi, ezan, makale, şiir, kısa film,
fotoğraf ve hitabet yarışmaları gibi özelllikle
gençlerimizin değişik kabiliyet alanlarına hitap
eden hem eğitici hem de kültürel bilgi birikimini
artırıcı yarışmalar düzenli olarak tertiplenir.
Özellikle gençlerin ve çocukların kişilik gelişimlerini olumlu anlamda etkileyecek yerleri görmeleri ve bunlar üzerine düşünmeleri amacıyla
farklı şehir ve mekânlara yönelik düzenlenen
kültürel gezilerde, İslam tarih ve kültürünü
yakından tanınması amacıyla Bosna, Endülüs,
Mısır ve İstanbul gibi İslam coğrafyaları tercih
edilirken, bulunduğumuz topraklar olan Avrupa’nın tarih ve kültürünün tanınması amacıyla
da farklı Avrupa ülkelerine, müzelere, şehirlere
vb. yerlere seyahatler düzenlenir.

KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI
Ebru, hat, tezhip gibi çeşitli İslam sanatlarının tanıtıldığı sergiler
ve yine bu sanatların öğretildiği kurslar çeşitli zaman ve mekânlarda meraklılarıyla buluşturulur.

KÜLTÜREL GEZİLER
İslam coğrafyalarına ve Avrupa’nın çeşitli yerlerine düzenlenen
gezilerde bilhassa İslam tarihî ve kültüründen izler taşıyan
mekânlar ziyaret edilir. Bosna da bu müstesna yerlerden biridir.

YAYINEVİ
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Yayınevi, Avrupa ülkelerinde İslami literatürün
zenginleştirilmesi ve kökleştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla, İslami kimliğin tanımlanması ve tanıtılması doğrultusunda farklı lisanlarda literatürün neşredilmesi çalışmalarını
yürütür. Yayınevi, dinî referansları yaygınlaştırmak ve Müslümanların bu referanslara dayanarak kendini tanımlama çabalarına katkı
sağlamayı hedefler. Böylelikle, aynı zamanda
İslami literatürün farklı dillerin konuşulduğu
bölgelerde kavramsal ve içeriksel olarak yer almasına da vesile olunacaktır. Bu minvalde yeni
eserlerin yanı sıra bilhassa tercüme çalışmaları
ve telif eserler önemli bir yere sahiptir.
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Yayınlar

YAYINLAR
Alanlarında söz sahibi akademisyen ve entelektüellerin davet edildiği IGMG panel ve uluslararası sempoyzumları, yayınevi tarafından
kitaplaştırılarak hem daha geniş akademik çevrelerin bu programlardan haberdar olması sağlanır, hem de ortaya çıkan eser her çevreden
okurun hizmetine sunulur.
Avrupalı Müslümanların azınlık tartışmaları,
aile yapılarındaki değişimler ve sosyal sorumluluk gibi ortak konular, Avrupa’da yaşayan Müslümanların sürekli olarak gündeminde olan ko-

nulardır. Bu bağlamda yayınevi tarafından bu
konuları ele alan çeşitli makale derleme kitapları neşredilmektedir.
İrşad ve eğitim alanlarına yönelik olarak hazırlanan materyallerde dil ve içerik yönünden bir
bütünlük sağlanması önemlidir. Bu bağlamda,
dinî yayınlar alanında Kur’ân-ı Kerîm, farklı dillerde siyer kitapları, seçme hadis kitapları, vaaz
kitapları ve zekât ve hac konulu kitaplar yer almaktadır. Eğitim serilerinde ise farklı yaş gruplarına yönelik temel bilgiler kitapları yanı sıra

yine farklı dillerde çocuk hikâye kitapları ve eğitici materyaller titizlikle yayına hazırlanır.
İslam’ın Avrupa’da en doğru ve faydalı şekilde
tanıtımının yapılması gerekliliğinin farkında
olan yayınevinin çalışmaları arasında Almanca, Fransızca, Hollandaca ve İngilizce dillerinde
inanç ve İslami yaşam konularına dair hazırlanmış olan İslam tanıtım materyalleri serisi bulunmaktadır. Söz konusu seri tanıtım faaliyetlerinde istifade edilen değerli bir çalışmadır.

Takvimler, Müslümanların günde beş vakit kıldıkları namazlarının bulundukları şehirde hangi vakitte kılınması gerektiğini göstermesi açısından elzem materyallerdir. Yayınevi, Hicret
Takvimi çalışmasıyla okurlarına yalnızca namaz
vakitlerini ulaştırmakla kalmaz; ayrıca inanç,
günlük yaşam ve genel kültüre dair konularda
bilgi vermek ve hatırlatmalarda bulunmak, onları irşad etmek amacıyla muhtelif içerikler barındırır. Hicret Takvimi, Avrupa’nın sekiz farklı
bölgesi için hazırlanmaktır.

KİTAP KULÜBÜ
Müslümanların dinî ve kültürel birikimlerini
kuvvetlendirmek, sağlıklı ve bilgili nesillerin yetişmesine vesile olmak gayesi ile IGMG bünyesinde bir Kitap Kulübü oluşturulmuştur. Kitap
Kulübü, ihtiyaç duyulan materyallerin üretilmesini ve bölge ve cemiyetlerimiz aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar. Kitap Kulübü
tüm bunların yanı sıra piyasada mevcut olan
yazılı neşriyatı takip edip, ihtiyaç olan eserleri temin ederek hizmete sunar. Kitap Kulübü,
www.kitapkulubu.de adresinden de sanal ortamda kitapseverlerle buluşur.
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