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 Ders  : 138 

Konu  : Aidiyet Sahibi Olmak 

AİDİYET ! 

Aidiyet neye göredir? Ölçüsü nedir? Neye göre belirlenir? Dile göre mi? Renge göre mi? Irka göre 

mi? Vatana göre mi? Fikre göre mi? Dine göre mi? 

Bunların hangisi bizim aidiyetimizi ve nereye ait olduğumuzu belirlemelidir? 

Bunların hepsi iç içe geçmiş halkalar gibidir. Hepsi de aidiyetimiz konusunda belirleyici özelliğe 

sahiptir. Lakin burada öncelik hususu önem arz etmektedir. Bu halkaların merkezi hangisidir, öncelik 

hangisine verilmelidir? Elbette ki bu husus; kişinin sahip olduğu inanca göre farklılık gösterir. Kimi dili, 

kimi fikri, kimi ise başka bir hususu esas alır.  

Biz Müslümanız ve bizim için önemli olan ilahi vahyin öğretileridir. Kim aidiyeti neye göre 

belirlerse belirlesin, bizim inancımız odur ki; insanları yaratan ve bu dünyada bir hayat sınavından 

geçiren Allah (cc) onlar için en doğru yolu göstermiştir. Neye, nasıl inanmaları gerektiğini ve dolayısıyla 

inanç sistemini, hayatın hakikatlerini, hayata bakış açısını, ibadet yollarını ve yaşam biçimini, ferdi, 

ailevi ve sosyal alandaki sorumluluklarını, kısacası inancıyla, amelleriyle ve sorumluluklarıyla 

kimliklerini ve görevlerini onlara teferruatıyla haber vermiş, bu konuda emir ve yasaklarını beyan 

etmiştir.  

O halde, Allah’a (cc) iman eden ve ben Müslümanım diyen kişinin, her şeyde olduğu gibi bu 

konuda da ilahi vahiyle bildirilenleri esas alması ve ona göre hareket etmesi gerekir.  

MÜSLÜMAN ALLAH İÇİN YAŞAR 

Müslüman Allah için yaşar. Bunun için Müslüman bir tek nefesini bile boşa harcamamalıdır. 

Müslüman, her attığı adımı Allah için atmalı, her işi Allah için yapmalı, Allahın rızasına uygun değilse 

ondan vazgeçmelidir. 

Her akşam günlük çalışmalarımızı muhasebeye tabi tutmak, “Bugün kârda mıyız?, zararda mıyız?" 

diyerek her gün nefis muhasebesi yapmak, Peygamberimizin çok önemli bir tenbihidir.1 

Hz. Ömer der ki: “Hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce 

yaptıklarınızı ölçüp tartın. Bugün kendinizi hesaba çekmeniz, yarın mahşerde hesaba çekilmenizden daha 

kolaydır. O büyük mahkeme için hazırlık yapın. Çünkü o gün İlâhî huzura çıkarılacak ve hiçbir şeyiniz gizli 

kalmayacaktır”.  

MÜSLÜMAN TOPLUM İÇİNDE YAŞAR 

  Müslüman toplum içinde yaşar. İnsanlarla güzel geçinir, kaynaşır, ülfet eder, sever, sevilir, 

birlikte yiyip içmeyi ve başkalarına yedirmeyi bilir. Efendimiz (s.a.v.): "Müslüman kaynaşır, ülfet eder, 

kaynaşmayan, hoş sohbet etmeyen de hayır yoktur" buyurur. İnsanlara karşı asık suratlı veya tam tersine 

sulu ve cıvık da olmamak gerekir. Sevimli olmak, mutedil, orta davranışta olmak gerekir. Yerinde 

gülmek, yerinde susmak, yerinde konuşmak, yerinde şaka yapmak, yerinde ciddî olmak önemlidir. 

                                                 
1 Sefer Ahmedoğlu (Her Şeyi Allah Rızası İçin Yapmak Yazısından) Perşembe, 21 Ağustos 2008 – http://www.igmg.org 
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Bunun yanında küreselleşen ve öncü kültür tartışmalarının içinde popüler kültürün yükseldiği 

dünyada, kendi inanç, değer, gelenek-görenek ve davranış sistemini korumak ve nesillerine aktarmak 

isteyen insanlar için ciddi zorluklar başgöstermektedir. 

Bu zorlukları aşmada en önemli yol göstericimiz Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz 

(s.a.v.)’in örnek hayatı olmalıdır. 

“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey mü’minler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun 

sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” 2 

Azınlık tecrübemizden yola çıktığımızda,  camilerimiz başta olmak üzere insanımıza hizmette 

faydalı çalışmalara imza atan sivil toplum kuruluşlarının varlığı, neslimizin başta İslamî kimliğini ve 

kültürünü kazanıp koruması, aidiyet bilincinin gelişmesi açısından önemli bir konumdadır. Camilerden 

uzak bir İslam kimliğinin kazanılıp korunması mümkün değildir.  

Yaşadığımız toplumda kader birliği yapan insanımızın inanç ve kültür birliiğinin yansıması olan 

camiler, okullar, eğitim merkezleri ve hafızlık müesseseleri gibi birçok hayır kurumunun adresi olan 

kuruluşların yaşaması ve yaşatılması insanımızın aidiyet desteğine bağlıdır.  

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve 

Allah'a inanırsınız.” 3 

Cenab-ı Hakk’ın Müslümanı tarifi ve bulunması gerektiği yerin adresi yukarıdaki ifadelerde açık ve 

nettir. Kul olan bizler hayırlı bir ümmetin mensubuyuz, Müslümanların yanındayız, iyiliği emrediyoruz , 

kötülüklerden beriyiz ve bunları dikkate alan bir cemaatiz.  

Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine 

şefkatte mü’minlerin misali; bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve 

hararette ona iştirak ederler.” 4  

‘’AİDİYETİMİN GEREĞİ IGMG ÜYELİĞİ‘’ 

Bu kapsamda IGMG olarak ‘’Aidiyetimin Gereği IGMG Üyeliği‘’ adıyla başlattığımız üyelik çalışması 

ile ailemizi daha da genişletmeyi arzu ediyoruz.  

Dünyanın her noktasında gönül ve kader birliği yapmış insanımızla bugüne kadar yapılan eğitim 

kurumları, camiler, hafızlık eğitimleri, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve imam-hatip liseleri IGMG Genel 

Merkez üyelik uygulamasında desteklediğimiz çalışmalardan sadece bazılarıdır. Üniversite öğrencilerine 

maddi destek sağlanması, mağdur ve mazlumun derdine çare olma noktasında yapılan tüm çalışmaların 

organizesi ve inşası bu alanda desteklenen çalışmalardır.  

“IGMG Genel Merkez Üyeliği” kapsamında hedeflenenleri şöyle özetleyebiliriz.  

Avrupa’da gönül ve kader birliği yapmış insanımızın desteği ile kurulan bu teşkilatın:  

1. Kurumsal bütünlüğün ve sürekliliğinin muhafaza edilmesi için, 

2. Üyeler ve teşkilat arasında aidiyet ve mensubiyet bilincinin oluşması için, 

3. Avrupa’da şuurlu İslam toplumunun oluşmasına katkı sağlanması için, 

4. Avrupa’da Müslümanların  kurumsallaşmasına öncülük edilmesi için, 

5. Yaşadığımız coğrafyada kimliğimizi koruma adına çalışmalar yürütülebilmesi için,  

                                                 
2 Bakara Sûresi, 148 
3  Al-i İmran 110 
4 Buhari, Müslim 
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6. Bireysel ve sosyal hak ve hukukumuzun savunulmasında maddi kaynak oluşturulması için Genel 

Merkez Üyeliği çalışmasını çok önemsiyoruz. 

Peygamberimiz (s.a.v.) kulağımıza daima küpe olması gereken bir hadisi şerifinde bakın bize nasıl 

sesleniyor:  

“Mü'min ülfet eden ve kendisi ile ülfet edilendir. (İnsanlarla iyi geçinen ve  insanların kendiyle iyi 

geçindiği) kimsedir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı 

insanlara yararlı olanıdır. ” 5   

Kişi kendisini neye nispet ederse, niyet ve amelleri de ona göre istikamet kazanır. O bakımdan 

aidiyet insan hayatında önemli bir yer tutar. Bu düstur yarım asırdır çalışmalarını devam ettirdiğimiz 

Milli Görüş Teşkilatları’nın temel prensiplerinden oluşmuştur. Avrupa’nın farklı noktalarında olmalarına 

rağmen dili, milleti, memleketi ne olursa olsun tek hedef ve tek gayede toplanan insanların gönül ve 

kader kardeşliği günümüzde yüzbinlerce cemaati olan bir teşkilatı oluşturmuş durumdadır.  

IGMG Genel Merkez Üyeliği de bu kardeşliğin daha da geniş kitlelere ulaştırılması, duyurulması ve 

devam ettirilmesi adına başlattığımız bir çalışmadır. Bununla birlikte IGMG Genel Merkez üyeliği ile 

gönüldaşlarımızın teşkilat bünyesindeki hizmetlerden istifade etmesine de imkan sağlanmaktadır.  

 

IGMG Genel Merkez Üyelerimize Sunulan İmkanlar : 

IGMG Genel Merkez Üyeliğinin ilk 10 yılında üyelerimize, 

1. Üye Kartı sahibi olmak 

2. IGMG Kitap Kulübü alışverişlerinizden  % 5 indirim 

3. IGMG Hac Umre organizesi ile yapacağınız  HAC ziyaretinde % 2 indirim, 

4. IGMG Hac Umre organizesi ile yapacağınız  UMRE  ziyaretinde % 1 indirim imkanı 

sunulmaktadır. 

10. yıl sonrasında, 

1. Gümüş Kart Üyelik Kartı sahibi olmak 

2. IGMG Kitap Kulübü alışverişlerinizden  % 10 indirim 

3. IGMG Hac Umre organizesi ile yapacağınız  HAC ziyaretinde % 5 indirim, ( Birdefaya mahsusdur.) 

4. IGMG Hac Umre organizesi ile yapacağınız  UMRE  ziyaretinde % 3 indirim imkanı 

sunulmaktadır. 

20. yıl sonrasında  

1. Altın Kart Üyelik Kartı sahibi olmak 

2. IGMG Kitap Kulübü alışverişlerinizden  % 20 indirim 

3. IGMG Hac-Umre organizesi ile yapacağınız  HAC ziyaretinde % 10 indirim, ( Birdefaya mahsusdur.) 

4. IGMG Hac-Umre organizesi ile yapacağınız  UMRE  ziyaretinde % 5 indirim imkanı 

sunulmaktadır. 

 

                                                 
5 Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, 4, 5, 335 
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Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Kişinin kendisine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır.  

2. Müslüman Allah için yaşar. Bunun için Müslümanın bir tek nefesi bile boşa harcanmayacaktır. 

Müslüman, her attığı adımı Allah için atacak, her işi Allah için yapacak, Allahın rızasına uygun 

değilse ondan vazgeçecek. 

3. “Bugün kârda mıyız?, zararda mıyız?" diyerek her gün nefis muhasebesi yapmak. Peygamberimizin 

de çok önemli bir tenbihidir.  

4. Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte Mü’minlerin misali; bir beden 

misalidir. 

5. Camilerimiz başta olmak üzere insanımıza hizmette faydalı çalışmalara imza atan sivil toplum 

kuruluşlarının varlığı, neslimizin başta İslamî kimliğini ve kültürünü kazanıp koruması, aidiyet 

bilincinin gelişmesi açısından önemli bir konumdadır. 

Bu Hafta: 

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz 

ve Allah'a inanırsınız.” 6 ayetinin tefsirini  ailemiz ile birlikte okuyalım. 

- Çevremizde kader ve gönül birliği yapmış insanlarımıza ulaşarak  sorumluluklarımızı bir kez 

daha hatırlatalım. 

- Mensubu olduğumuz teşkilata olan aidiyetimizin - desteğimizin  önemini bir kez daha idrak 

edelim. 

- “Aidiyetimin gereği ben de hayırlı hizmetlerde yerimi alıyorum.” diyelim ve eğer üye değilsek 

IGMG Genel Merkez üyesi olalım. Üye isek bir kardeşimizin üye olması için çalışma yapalım.  

                                                 
6 Al-i İmran 110 


