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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DİTİB Genel Başkanı | DITIB-Bundesvorsitzender

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. | Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Gnädigen.

İnsan olmak, “eşref-i mahlûkat” olarak dünyaya 
gelmek, yaratılıştan sahip olduğumuz bir değerdir. 
Irkı, dili, rengi, yaşı ve cinsiyeti fark etmeksizin her 
insan bu öz değere sahiptir. Yüce Mevla Kur’an-ı 

Kerim’de kadın erkek arasında bir ayrım gözetmeksizin 
ikisine de aynı eşitliği, aynı görevleri vermiştir. 

Değerli Okurlar,
Erkek ve kadın, kul olma” paydasında buluşurlar.

Allah’ın kulları, O’nun karşısında ödül ve cezada da eşit-
tirler. Aynı iyiliği yapan, aynı sevabı kazanır. “Sizden erkek 
olsun kadın olsun, hiçbir çalışanın amelini karşılıksız bı-
rakmayacağım.” (Âl-i İmrân, 3/195) “Mümin olarak, erkek 
veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cenne-
te girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisâ 
4/124) 

Allah’ın, erkek ve kadın kullarından iffet ve namus konu-
sunda beklentisi de eşittir. Çarpık bir namus algısıyla, er-
keği her anlamda özgür bırakmak ve affetmek ama kadını 
mahkûm ederek sınırsız bir öfkeyle cezalandırmak İslam’a 
sığmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Mümin erkek-
lere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını ko-
rusunlar... Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan 
sakınsınlar, namuslarını korusunlar.” (Nûr 24/30-31) 

O halde, insanlık değerinde, sorumluluk sahibi olmada, 
temel hak ve dokunulmazlıklarda, mükâfat ve cezada, if-
fetli bir hayat yaşamada eşitlik olması, kadın ve erkeğin bir 
adalet üzerine yaratıldığını gösterir. Velhasıl kadın, doğuş-
tan değerlidir. Sorumluluk sahibidir, yetkilidir. En temel 
dokunulmazlık haklarına sahiptir. Adaleti hak etmekte-
dir. Hakkaniyetli bir hayat yaşamaya layıktır.

Sevgili Okurlar,
Kadına saygı bize Peygamberimizden mirastır. Çünkü 

Peygamberimiz (s.a.s), kadının toplum içinde saygın bir 
yere sahip olması için bugün bile gıpta ile karşılanacak 
gayretler göstermiştir. Öyle ki İslam öncesi ve kendi ya-
şadığı dönemin kadına yönelik bütün acımasızlığına rağ-
men o, her daim kadının onurunu korumuş, kadına karşı 
yanlış davrananları sert bir dille uyarmıştır.

Peygamberimizin hayatı, kadınlarla ilgili şefkat, mer-
hamet, nezaket ve anlayış örnekleriyle doludur. 

“Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi dav-
rananınızdır” (Tirmizî, Radâ’, 11) buyuran Efendimiz, 
hem birey, hem evlat, hem de eş olarak bir kadına nasıl 
davranılması gerektiği hususunda bize en güzel örnek ol-
muştur.

DİTİB olarak bizler kadın faaliyetlerini, camilerimiz-
le olan bağlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu mana-
da gerek federal düzeyde gerekse derneklerimizde bu ay 
içerisinde kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenle-
necektir. Bütün herkesi bu etkinliklere katılmaya davet 
ediyorum. Bu vesileyle bu programları düzenleyen kadın 
kollarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi iletir, 
bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutlar, tüm güzelliklerin kadınlarımızla birlikte olması-
nı dilerim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Mensch zu sein und als „bestes Geschöpf“ auf die Welt 

zu kommen, ist ein Wert, den wir durch Geburt ge-
schenkt bekommen. Ohne Unterscheidung nach Ethnie, 
Sprache, Farbe, Alter und Geschlecht besitzt jeder 
Mensch diese Grundwerte. Ohne zwischen Mann und 
Frau zu unterscheiden hat der erhabene Allah im edlen 
Koran beiden diese Gleichwertigkeit zuerkannt und bei-
den dieselben Aufgaben erteilt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der Mann und die Frau treffen sich am gemeinsamen 

Nenner, dass sie „Diener“ Allahs sind. Die Diener Allahs 
sind vor Ihm gleichwertig wenn es um Belohnung und 
Bestrafung geht. „Da erhörte sie ihr Herr: „Ich lasse kein 
Werk eines (Gutes) Tuenden von euch verlorengehen, sei 
es von Mann oder Frau.“ (Koran, Al-i Imran, 3/195) „Wer 
aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen 
Werken tut, und dabei gläubig ist, jene werden in den 
(Paradies)garten eingehen, und es wird ihnen nicht ein 
Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt.“ (Koran, an- 
Nisa, 4/124)

Zur Ehre und Keuschheit hat Allah auch dieselben Er-
wartungen vom Mann und von der Frau. Es passt dem 
Islam nicht, wenn man aufgrund eines falschen Ver-
ständnisses von Ehre auf der einen Seite eine uneinge-
schränkte Freiheit für den Mann gewährt und ihm ver-
gibt aber auf der anderen Seite die Frau verdammt und 
sie mit einer grenzenlosen Wut bestraft. Im Koran heißt 
es: „Sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke 
senken und ihre Scham hüten. Und sag zu den gläubigen 
Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hü-
ten.“ (Koran, an-Nur, 24/30-31)

Folglich sind die Gleichwertigkeit in der menschlichen 
Wertigkeit, in der Verantwortung, in den Grundrechten 
und in den unantastbaren Rechten, in der Belohnung 
und in der Bestrafung sowie in der Führung eines an-
ständigen Lebens jeweils ein Zeugnis dafür, dass die Frau 
und der Mann auf Basis der Gerechtigkeit erschaffen 

wurden. Zusammengefasst ist die Frau von Geburt aus 
wertvoll. Sie hat Verantwortung und Kompetenz. Sie ver-
dient Gerechtigkeit. Sie ist es würdig, ein Leben nach 
Recht und Billigkeit zu führen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Respekt gegenüber Frauen ist uns ein Erbe des 

Propheten, denn unser Prophet (s) unternahm Anstren-
gungen, die auch heute noch beneidenswert sind, um der 
Frau einen respektablen Platz in der Gesellschaft zu ver-
schaffen. Es ging so weit, dass er trotz der ganzen Scho-
nungslosigkeit der vorislamischen Zeit und seiner Perio-
de jederzeit die Ehre der Frau geschützt hatte und 
diejenigen, die Fehlverhalten gegenüber der Frau darge-
legt hatten, rigoros getadelt hatte.

Das Leben unseres Propheten ist voll mit Beispielen 
zur Fürsorglichkeit, Barmherzigkeit, Höflichkeit und 
zum Verständnis gegenüber Frauen.

Unser Prophet sagte: „Die Besten von euch sind dieje-
nigen, die sich gegenüber ihren Ehefrauen am besten ver-
halten.“ (at-Tirmidhi, Rada’, 11) und er war sowohl als 
Individuum, als Kind, als auch als Ehemann das schöns-
te Beispiel für uns wie man sich gegenüber Frauen ver-
halten sollte.

Wir als DITIB legen großen Wert auf Aktivitäten der 
Frauen sowie auf die Verbindung der Frauen mit unseren 
Moscheen und unterstützen sie diesbezüglich. In diesem 
Sinne werden in diesem Monat sowohl auf bundesweiter 
Ebene als auch auf lokaler Gemeindeebene verschiedene 
Veranstaltungen organisiert. Ich lade alle dazu ein, an 
diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Aus diesem An-
lass bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Frauen-
verbänden, die diese Veranstaltungen organisieren. Ich 
gratuliere den Frauen zum Internationalen Frauentag 
am 8. März und wünsche, dass alles Schöne mit unseren 
Frauen sein möge.

Mit den herzlichsten Grüßen
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Yağmur ve Kadın

Sabahın seher vaktinde yağmakta olan yağmur ta-
nelerinin insanın tenine hafiften dokunuşu gibi-
dir kadın. Mehtablı bir gecenin insana sükunet 
verdiği andaki huzurdur kadın. Yıldızlı bir gece-

nin en sessiz deminde geceyi bürüyen, sarıp sarmalayan 
karanlığın ve ıssızlığın adıdır kadın. Fırtınalı bir günde, 
kendi ruh dünyasında seyre dalmış yol alırken, sıcak dem-
li bir çayın arandığı limandır kadın...

Ruhumun girdabında beni benden alıp, sahip oldukla-
rımdan ziyade sahip olamadıklarımın, özlem duydukları-
mın hatıralarına sürükleyen maziden kalma bir duygu 
sardı beni yine en derinden. Yağmur damlacıkları tenime 
dokunsa da, sanki ruhuma işler gibiydi. Buz tutmuş yüre-
ğim sıcak, duygu yüklü bir ses tonunu arzulamakta. İçimi 
her ne kadar buhranlar sarsa da, acaba mı diye de kendimi 
alıkoyamıyorum yağmurun yüreğime yağan damlacıkla-
rından.

Sonra aniden adımlarım hızlanıyor. Bu sefer kaçarcası-
na. Halbuki tam da alışmışken yağmurun serinliğine. Bu 
kaçış senden değil ey yağmur diye haykırmaya başlıyorum 
tüm gücümle. Ama sadece kendim duyabiliyorum bu hıç-
kırıkları, haykırışları...

Kendi varlığını dahi taşımaktan yorulmuş naciz bede-
nim, şimdi heyuladan dertler yüklenmiş kendine. Kendi 
girdabına doğru yol alış amansızca. Bu gidiş nereyedir? 
Sonra şimşekler çakıyor kendi iç dünyamda. Attığım her 
adım ruhumdaki okyanusların daha da kabarmasına ve 
taşmasına sebep oluyor. Kimim ben! diye haykırıyorum 

içimdeki dolduramadığım ve bir türlü adlandıramadığım 
boşluğa. Sonra bir cevap veriyor zihnimin bir parçası; 
“Sen topraksın, ondan hayat buldun” diye. (Al-i Imrân, 
3/59; Rûm; 30/20). 

Derken toprağın engin merhameti, derinliği, esenliği ve 
kuşatıcılığı kapladı bedenimi. Peki diyorum artık; adım-
larımın değil, duygularımın ve pişmanlıkla özlem arasın-
da koşan hissiyatımın bu yakarışı nedendir? Bu acı, bu 
muamma neredendir? Bu sefer yaratılış fıtratımın diğer 
yanı haykırıyor; “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin 
için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum 
için elbette ibretler vardır.” diye. (Rûm; 30/21)

Sonra rahmet vesilesi kılınan sevgililer sevgilisi merha-
met tanecikleriyle konuşuyor benimle; “Dünya (geçici) 
bir nimettir. Dünyanın en değerli nimeti ise iyi/saliha ka-
dındır.” (Müslim, Rada, 64) “İnsanın sahip olabileceği en 
hayırlı hazinenin adıdır kadın: Eşi yüzüne baktığında 
ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren 
ve onun yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi, sali-
ha bir kadın”. (Ebu Davud, Zekat, 32)

Büyük deryaların derin serinliği kaplıyor sonra ruhu-
mu. Acım aslında kendi acımdır. Pişmanlığım kendi ek-
sikliğimdir. Özlemim, hasretim kendi parçamı bulamayı-
şım mıdır? Kadın; yüzü değil, gözü değil, huyu ve sözü 
güzel olandır. O benden alınmış, farklı bir beden ve tende 
hayat bulmuş benim en güzel yarımdır, yanımdır.

MAKALE
ARTIKEL
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Der Regen und die Frau

 İbrahim ATEŞ
 Köln DİTİB MeRKeZ CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIonSBeAUfTRAGTeR, DITIB ZenTRAlMoSChee, Köln

Die Frau ist so wie rieselnder Regen, der die Haut des 
Menschen in der frühen Dämmerungszeit am Morgen 
berührt. Die Frau ist das Gefühl des Wohlergehens, so 
wie eine Mondnacht dem Menschen inneren Frieden 
spendet. Die Frau ist der Inbegriff für die ergreifende 
und umfassende Dunkelheit und Entlegenheit im lautlo-
sesten Moment in einer Sternennacht. Die Frau ist der 
Hafen, wo man beim Beobachten der eigenen inneren 
Welt in sich selbst versunken und unterwegs ist und da-
bei nach einem starken und warmen Tee umsieht.

Im Wirbel meines Geistes ergreifen mich die Erinne-
rungen an meine Sehnsüchte und an mehrheitlich dieje-
nigen Dinge, die ich nicht besitze als vielmehr diejeni-
gen, die ich bereits besitze. Auch wenn die Regentropfen 
meine Haut berühren, drängen sie in meine Seele ein. 
Mein verfrorenes Herz ersehnt einen warmen und ge-
fühlsgeladenen Klang. Auch wenn Krisen meine innere 
Welt umschließen, kann ich mich nicht vor den Tröp-
chen, die in mein Herz regnen; bewahren da ich mich 
frage, wirklich?

Auf einmal werden meine Schritte schneller. Aber 
diesmal nahezu fliehend. Und das, obwohl ich mich be-
reits an die Frische gewöhnt hatte. Mit ganzer Kraft be-
ginne ich auszurufen, diese Flucht ist nicht von dir, o Re-
gen! Dennoch kann lediglich ich diesen Schluckauf, diese 
Geschreie hören...

Mein bescheidener Körper ist durch die Beförderung 
der eigenen Existenz erschöpft und hat sich selbst ein 

Schreckensgespenst von Sorgen aufgeladen. Volle Fahrt 
voraus eilt der Körper zum eigenen Sog. Wohin dieser 
Marsch? Dann funkeln Blitze in meiner Innenwelt. Jeder 
gemachte Schritt lässt die Wogen im Ozean schlagen und 
überfluten. „Wer bin ich!“, lautet mein Aufschrei entge-
gen der Leere in mir, die ich nicht erfüllen und die ich 
irgendwie nicht beim Namen nennen kann. Dann ent-
gegnet mir irgendein Teilbereich meines Gehirns: „Du 
bist aus Erde, aus ihr wurdest du belebt.“ (Koran, Al-i 
Imran, 3/59; Koran, Rum, 30/20) 

Derweil umklammerte mich die unendliche Barmher-
zigkeit, Tiefe, Geborgenheit und Ummantelung der Erde. 
„Na schön“, sagte ich mir sodann; „warum gibt es diese 
Wehklage meiner Emotionen und Gefühle, die zwischen 
Reue und Sehnsucht hin und hereilen, anstelle dass mei-
ne Schritte wehklagen? Darauf eilt der Geschrei meiner 
zweiten Schöpfungsnatur; „Und es gehört zu Seinen Zei-
chen, dass Er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen 
hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet; und Er hat Zunei-
gung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin 
sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.“ (Ko-
ran, Rum, 30/21)

Darauf spricht der um der Barmherzigkeit willen ge-
sandte Geliebte des Geliebten mit seinen Koseworten der 
Barmherzigkeit mit mir: „Die Welt ist eine (vergängli-
che) Gabe. Das wertvollste Geschenk der Welt hingegen 
ist eine gute/rechtschaffene Frau.“ (al-Muslim, Rada, 64) 
„Der beste Schatz, den der Mensch erwerben kann, ist 
die Frau: Sie verleiht Geborgenheit für den Ehemann 
wenn er sie anschaut, wenn er etwas von ihr wünscht, 
erfüllt sie, die rechtschaffene Frau, es und beschützt sei-
ne Ehrwürde in seiner Abwesenheit.“ (Abu Davud, Za-
kat, 32)

Sodan erfüllt die kühle Frische der großen Ozeane 
meine Seele. Mein Leid ist ursprünglich mein eigenes 
Leid. Meine Reue ist mein eigener Makel. Geht mein 
Verlangen, meine Sehnsucht darauf zurück, dass ich 
meine eigene Komponente auffinden konnte? Nicht 
diejenige, deren Gesicht und Augen schön sind, son-
dern deren Charakter und Worte schön sind, nennt 
man „die Frau“. Sie ist die schönste Hälfte und schönste 
Seite von mir, die von mir genommen wurde, in einem 
anderen Körper und in anderer Gestalt zum Leben er-
weckt wurde.
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Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
Isparta, Karaman, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, 
Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas gibi merkezlerdeki çeşitli 
camilerde verdiği vaazlara ilgi her geçen gün arttı. Yedi 
yıla yakın devam eden müftülük döneminden sonra kendi 
arzusu ile tekrar kısa bir süre vaizlik yaptı ve 1973 yılında 
emekliye ayrıldı. 1980’den sonra tekrar Kapu Camii’ne 
dönerek gönüllü olarak 2000 yılına kadar vaaz verdi.

5 Mart 2011 günü 06:00 sularında tedavi gördüğü Kon-
ya’daki bir hastanede 86 yaşında vefat etmiştir.

Vefatının 7. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anı-
yoruz. 

Eserleri:
• Hakîkî Vechesiyle Mevlâna ve Mesnevî
• İslâm’da Edeb, Mevlânâ ve Mesnevî gözüyle
 Peygamber Efendimiz
• Mübarek Ramazan ve Oruç
• Müslüman Peygamberini tanımalısın

Tahir Büyükkörükçü (Sultan’ül Vâizîn), Konya 
eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi, 20. yüzyılın 
önemli İslâm âlimlerindendir. Konya’nın mane-
vi dinamiklerinden Tahir Büyükkörükçü (1925-

2011), Konya’nın meşhur hoca efendilerinden hadis, sarf, na-
hiv, usûl, mantık, belâğât v.b. dersleri, hayranı olduğu Mah-
mut Sami Ramazanoğlu Efendi’den de mânevî ders almıştır.

İlmin aydınlattığı, irfânın nurlandırdığı, firâsetin yön ver-
diği, azim ve gayretin bereketlendirdiği bir ömür...

Bıraktığı eserlerle, vaaz ve konferanslarıyla, cemaati ve se-
venleri ile onu “ölmeyenler ” kervanına katan ihlâsı, aşkı ve 
teslimiyetidir.

Sultan’ül Vâizîn
1945’ten sonra askerlik dönüşü, eski garaj civarındaki 

Boncuk Camii’nde imamlığa başlamıştır. Yapılan bir im-
tihanla 1951 yılında Konya merkez vaizliğine tayin edilip, 
1965 yılında da Konya Müftüsü oldu.

1965’de Denizli’de başlayan salon konuşmalarıyla ta-
nınmaya başlayan Büyükkörükçü’ye, 1970’li yıllara kadar 

Vaizlerin Sultanı
Tahir Büyükkörükçü

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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scheen in den Zentren von Adana, Ankara, Bursa, Diyar-
bakır, Erzurum, Eskişehir Isparta, Karaman, Kayseri, 
Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Samsun und 
Sivas etc. erlangte er mit der Zeit größere Aufmerksamkeit 
für seine Predigten. Nach einer Periode von sieben Jahren 
im Amt des Muftis hat er auf eigenen Wunsch eine kurze 
Zeit lang wieder als Prediger gewirkt und ging 1973 in den 
Ruhestand. Im Jahre 1980 kehrte er wieder zur Kapu Mo-
schee zurück und predigte dort ehrenamtlich bis zum Jahr 
2000.

Mit 86 Jahren starb er am 5. März 2011 um ca. 06.00 Uhr 
in einem Krankenhaus in Konya.

In der 7. Jahreswende seines Todes gedenken wir ihm 
dankend und bitten um den Segen Allahs.

Seine Werke:
• Hakîkî Vechesiyle Mevlâna ve Mesnevî
 [Rumi und Mesnevi aus wahrhaftiger Perspektive]
• İslâm’da Edeb [Anstand im Islam]
• Mevlânâ ve Mesnevî gözüyle Peygamber Efendimiz
  [Unser Prophet mit den Augen Rumi’s und des Mesnevi]
• Mübarek Ramazan ve Oruç
 [Der gesegnete Ramadan und das Fasten]
• Müslüman Peygamberini tanımalısın
 [O Muslim, du solltest deinen Propheten kennen]

Als ehemaliger Mufti von Konya und Prediger der dorti-
gen Kapu Camii (Moschee) ist Tahir Büyükkörükçü (Sul-
tanu’l-Waizin) ein wichtiger islamischer Gelehrter des 20. 
Jahrhunderts. Als einer der berühmten Gelehrtenpersön-
lichkeiten gilt Tahir Büyükkörükçü als Persönlichkeit der 
spirituellen Dynamiken von Konya. Er studierte Hadis, 
Arabisch (Sarf, Nahiv, Balaga), Methodenlehre usw., und 
genoss spirituellen Unterricht von Mahmut Sami Rama-
zanoğlu, den er bewunderte. 

Er führte ein Leben, das von Wissenschaft erhellt, von 
Weisheit erleuchtet, von Besonnenheit geführt sowie Ent-
schlossenheit und Einsatz gesegnet war... 

Seine Aufrichtigkeit, Liebe und Hingabe lassen ihn mit 
seinen Werken, Predigten und Konferenzen sowie mit sei-
nen zuhörenden Gemeindeangehörigen und mit seinen 
Verehrern zu den “Unsterblichen” zählen.

Sultan der Prediger (Sultanu’l-Waizin)
Nach seinem Wehrdienst im Jahre 1945 begann er sei-

nen Dienst als Imam der Boncuk Moschee in der Nähe des 
alten Busbahnhofes von Konya. Nach einer Prüfung wur-
de er im Jahre 1951 als Prediger in der Stadtmitte von Ko-
nya berufen und wurde dann 1965 zum Mufti von der 
Provinz Konya.

Im Jahre 1965 begann er in Denizli mit seinen Saalreden 
und aufgrund seiner Reden in den verschiedenen Mo-

 Bilal PEKEL
 KARBen DİTİB CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIonSBeAUfTRAGTeR, DITIB MoSChee, KARBen

Sultan der Prediger
Tahir Büyükkörükçü
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‘Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü 
ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, el-
bette ölüleri de öylece diriltecektir; O her şeye kadir-
dir. (Rum, 30/50)

Müşriklerin ileri gelenlerinden, Ubeyy b. Halef eline 
çürümüş bir kemik parçası alarak onu ufaladıktan son-
ra Rasulullah’a (s.a.s.) dönüp: “Allah’ın bu çürümüş ke-
mikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun?” demesi 
üzerine, “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal 
getirmeye kalkıyor ve:” Şu çürümüş kemikleri kim di-
riltecek?” diyor. De ki: Onları ilk kim yaratmış olan di-
riltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” 
(Yasin, 78., 79.) ayeti kerimesi nazil olmuştur. 

Ahirete imanın en önemli esaslarından birisi de öl-
dükten sonra yeniden dirilme konusudur. Öldükten 
sonra dirilme konusunda Kerim Kitabımız birçok ayeti 
kerimelerde öldükten sonra dirilmenin nasıl gerçekle-
şeceğiyle ilgili aklı ikna, kalbi tatmin eden bir çok delil 
getirmiştir. Yeniden dirilişin daha iyi anlaşılması için 
tabiat içerisinde meydana gelen olayları misal getirerek 
meselenin anlaşılmasını istemiştir. Özellikle kış mev-
simiyle adeta ölüme mahkum olan tabiat; bahar mev-
simin gelmesiyle milyarlarca bitki, ağaç ve hayvanlarla 
adeta mahşer sabahı gibi yeniden dirilişe geçmektedir. 

Aylarca üzerinden kiş mevsimi geçmiş, kar, don, buz 
görmüş, baharın gelmesiyle yeniden hayata koşan can-
lıların varlığı, ölümden sonraki dirilişin en anlamlı mi-
salleridir. Aslında biz yaşadığımız hayat boyunca buna 

her yıl şahitlik yapmaktayız. Her gece uykuyla ölüme 
yatan insan, sabahın aydınlığıyla yeniden dirilmekte. 
Vucudumuzda hergün sayısız hücrelerimiz ölürken 
onun yerine binlercesi hayatımıza hayat vermeye de-
vam etmektedir. Gök semadan inen rahmet damlala-
rı ölü beldelere cansuyu olmaktadır. Kainat Kitabı ile 
meydana gelen olaylar binlerce sayısız delille adeta öl-
dükten sonra dirilmenin nasıl gerçekleşeğiyle ilgili biz-
lere birşeyler anlatmaktadır. Rum süresindeki bir başka 
ayette: “Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor. 
Yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte 
siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.”, den-
mektedir. (Rum, 30/19)

Dünya hayatı geçici, Ahiret hayatı kalıcıdır. Ebedilik 
duygusu sayesinde hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan in-
sanı da, ebedi olan ahirete iman duygusundan başka 
hiçbir inanç tatmin etmez. Sahip olduğu, bir ömür ta-
şıdığı bedenin toprağın altında çürüyüp yok olmasını 
asla kabul edemez. İşte yeniden dirilişe inanmak insanı 
anlamsız, amaçsız yaşama duygularından uzaklaştır-
mış olur. Yaratıcısına, insanlığa, ailesine, yaşadığı top-
luma karşı vazifelerini yerine getirirken daha sorumlu 
yapar. Bütün bunları sevgili peygamberimizin şu hadi-
siyle anladığımız zaman daha anlamlı hale gelir. “Akıllı 
kendisini hesaba çeken ve ölüm ötesi hayata hazırlık 
yapandır. Aciz nefsini arzularının peşinde koşturan 
sonrada Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu ye-
terli gören)dir.” (Tirmizi, Kiyamet 25)

Her Bahar Mevsimi, Öldükten Sonra 
Yeniden Dirilmeyi Hatırlatır 

BİR AYET BİR HADİS
EIN VERS EIN HADIS
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Die Existenz von Lebewesen, die sich mit dem Kom-
men des Frühlings wieder hin zum Leben eilen nachdem 
monatelang der Winter, Schnee, Frost und das Eis über sie 
geherrscht haben, stellt das bedeutendste Beispiel für die 
Wiederauferstehung nach dem Tod dar. Unser ganzes Le-
ben hindurch bezeugen wir eigentlich dieses Ereignis jedes 
Jahr wieder. Mit seinem Schlaf liefert sich der Mensch jeden 
Abend in die Arme des Todes aus und mit den Lichtern des 
Morgens erlebt der Mensch das Wiederauferstehen. Wäh-
rend unzählige Zellen von uns absterben, beleben uns wei-
terhin tausende neu entstehende Zellen. Aus dem Himmel 
fallende Regentropfen beleben entseelte Landstriche. Die 
Schöpfung und die Ereignisse zeigen uns mit unzähligen 
Beweisen wie sich die Wiederauferstehung nach dem Tod 
regelrecht ereignen wird. In einem anderen Vers im Kapi-
tel ar-Rum wird gesagt: „Er bringt das Lebendige aus dem 
Toten und Er bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor 
und macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Und 
so werdet auch ihr hervorgebracht werden.“ (Rum, 30/19)

Das weltliche Leben ist vergänglich, aber das jenseiti-
ge Leben ist ewig. Aufgrund der Sehnsucht des Menschen 
nach Ewigkeit lebt er so als ob er nie sterben würde. Nichts 
kann einen Menschen mit einer solchen Sehnsucht zu-
friedenstellen außer der Glaube an das ewige Jenseits. Der 
Mensch kann es nicht akzeptieren, dass sein Körper, den er 
ein ganzes Leben lang getragen hat, unter der Erde zunich-
tegeht. Somit wird der Glaube an die Wiederauferstehung 
einen Sinn für das Leben des Menschen verleihen und ihn 
von solchen Empfindungen fernhalten, sinn- und zwecklos 
zu leben. Der Glaube wird dazu führen, dass der Mensch 
seine Aufgaben gegenüber seinem Schöpfer, gegenüber 
der Menschheit, gegenüber seiner Familie und gegenüber 
seiner Gesellschaft erfüllt und er wird ihn noch verwant-
wortungsbewusster machen. Wenn all dieses in Relation 
zu diesem Hadis des Propheten gewertet wird, gewinnt es 
noch mehr an Bedeutung: „Der Kluge ist derjenige, der sich 
selbst zur Rechenschaft zieht und Vorbereitungen für das 
Leben nach dem Tode trifft. Der Unfähige hingegen rennt 
den Begehren seines Egos hinterher und trotzdem formu-
liert er anschließend Wünsche (und erachtet, diese würden 
ausreichend sein).“ (at-Tirmidhi, Qiyama 25)

„Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzig-
keit, wie Er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig 
macht. Er ist wahrlich Derjenige, Der (auch) die Toten 
wieder lebendig macht, und Er hat zu allem die Macht.“ 
(Koran, ar-Rum, 30/50)

Ubayy b. Halaf, einer der führenden Polytheisten Mek-
kas, nahm eines Tages ein verwestes Knochenstück in sei-
ne Hand und verrieb es vor dem Propheten (s) und fragte 
ihn: „Glaubst du daran, dass Allah diese verwesten Kno-
chen wieder aufleben lassen wird?“ Daraufhin wurde der 
folgende Vers offenbart: „Er führt Uns ein Beispiel an und 
vergisst seine (eigene) Erschaffung. Er sagt: „Wer macht 
die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind?“ 
Sag: „Wieder lebendig macht sie Derjenige, Der sie das 
erste Mal hat entstehen lassen. Und Er weiß über jede 
Schöpfung Bescheid.“ (Koran, Yasin, 36/78-79)

Der Glaube an das Jenseits und an die Wiederauferste-
hung gehört zu den wichtigsten Grundlagen des Glau-
bens. Unser edles Buch führt in sehr vielen Versen Be-
weise an, wie die Auferstehung verwirklicht werden wird 
um den Verstand zu überzeugen und das Herz zu befrie-
digen. Unter Anführung von Beispielen aus der Natur 
bezweckt der Koran das Verständnis für die Wiederau-
ferstehung zu erklären. Mit dem Eintritt des Frühlings 
geht die Natur mit ihren Milliarden Pflanzen, Bäumen 
und Tieren regelrecht auf eine neue Auferstehung zu 
nachdem sie vor allem im Winter quasi dem Tod ausge-
liefert war.

Jeder Frühling erinnert an die 
Wiederauferstehung

 Fevzi HÖÇÜK
 hAnAU DİTİB MeRKeZ CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIonSBeAUfTRAGTeR, DITIB ZenTRAlMoSChee, hAnAU
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Köln-Chorweiler
DİTİB Merkez Camii 

Köln - Türk İslam Cemiyeti Chorweiler Dİ-
TİB Merkez Camii 3 Ocak 2003 de kurul-
muştur. Köln-Chorweiler Bölgesinde 8 Eylül 
2005’de kendi yerini satın alarak 3 yıllık ta-

sarım ve inşaattan sonra 30 Ağustos 2008 de açılışı yapıl-
mış ve böylece Chorweiler Müslümanları’nın 30 yıllık 
cami yapma hasretini sona erdirmiştir.

Caminin kullanım alanı 450 m² olup 700 kişiye aynı 
anda ibadet etme imkanı sunmaktadır. Camide 100 m² 
bayanlar için de ibadethane alanı yer almaktadır. Engel-
lilere yönelik giriş rampasına da sahip olan cami, küçük-
ler ve büyükler için sıcak bir ortam sağlıyor. Kütahya çi-
nileri ve Kur’an-ı Kerim ayetleri caminin dört duvarını, 
minberini, mihrabını, kürsüsünü ve müezzin mahfilini 
kaplıyor.

Cami kompleksinin önemli özelliklerinden de eğitim 
ve öğretim alanları olan 12 adet dersliğe sahip olmasıdır. 
Halihazırda 326 öğrenci eğitim almaktadır. 

Sınıflar 16-26 kişilik olup dersler 15 eğitimci tarafın-
dan verilmektedir. Bunların yanı sıra sınıflar beyaz 
yazı tahtası, kablosuz internet erişimi ve kilitli dolaplar 
gibi donanımlara sahiptir.

80 m² büyüklüğüne sahip gençlik merkezi, gençlerin 
seminer, sohbet, kahvaltı ve çesitli aktiviteler yapabil-
mesine imkan sunmaktadır. 300 m² olan salon konfe-
rans düzeninde 450 ile 550 kişi, yemek düzeninde ise 
300 kişiye hizmet verme kapasitesine sahiptir. Konfe-
rans salonu her türlü etkinliğe cevap verebilecek dona-
nıma sahiptir. Yemekli etkinlikerde mutfağımız kulla-
nılmaktadır.

Chorweiler DİTİB Merkez Camii vakit namazlarında 
40-60 kişi arasında değişen cemaati ile Cuma namazla-
rında 500, bayram namazlarında ise 2000 kişilik bir ce-
maat kapasitesine sahiptir. 400 üyesi bulunan caminin 
110 kişiden oluşan futbol takımı ve 100 kişiden oluşan 
gençlik kolu bulunmaktadır.

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Köln-Chorweiler
DİTİB Zentralmoschee

Die Klassen sind mit 
Whiteboards, kabellosem 
Internet und abschließbaren 
Spinden usw. ausgestattet.

Das 80 m² große Jugendzent-
rum bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, Seminare, 
Gesprächskreise, Frühstücksveranstaltungen und ande-
re Aktivitäten durchzuführen. Der 300 m² große Konfe-
renzsaal hat eine Kapazität von 450 bis 550 Personen bei 
Konferenzbestuhlung und 300 Personen bei Tischbe-
stuhlung für Speisezwecke. Der Konferenzsaal verfügt 
über alle Ausstattungen für Veranstaltungen aller Art. 
Für Veranstaltungen mit Verkostung wird unsere eigene 
Küche verwendet.

Für tägliche Gebete wird die Chorweiler DITIB Zen-
tralmoschee von 40 bis 60 Personen aufgesucht. Für die 
Freitagsgebete verfügt die Moschee über eine Kapazität 
für 500 Personen sowie für 2000 Personen an den Fest-
tagsgebeten. Die Moschee hat 400 Mitglieder. Auch gibt 
es Fußballmannschaften bestehend aus 110 Personen 
sowie einen Jugendverband bestehend aus 100 Perso-
nen.

Die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Chorweiler 
wurde am 2. Oktober 2003 gegründet. Am 8. September 
2005 erwarb die Gemeinde ihr eigenes Grundstück in 
Köln-Chorweiler. Nach drei Jahren Entwurfs- und Bau-
zeit wurde am 30. August 2008 die feierliche Eröffnung 
durchgeführt und somit die dreißigjährige Sehnsucht 
der Muslime in Chorweiler, eine Moschee zu bauen, be-
endet.

Die Moschee verfügt über eine Fläche von 450 m² und 
Platz für 700 Personen für den Gottesdienst. In der Mo-
schee ist auch eine Gebetsfläche von 100 m² für die Frau-
en vorhanden. Die Moschee verfügt auch über eine Ram-
pe für Menschen mit Behinderung und stellt daher eine 
angenehme Atmosphäre dar. Kacheln aus Kütahya und 
edle Koranverse schmücken die Wände, die Predigtkan-
zel, die Gebetsnische, das Lehrpult und die Galerie des 
Gebetsrufers in der Moschee.

Einer der wichtigen Bereiche des Moscheekomplexes 
ist der Bildungs- und Lehrbereich mit seinen 12 Klassen. 
Aktuell nehmen 326 Schüler am Unterricht teil. Die 
Klassen haben eine Kapazität für 16 bis 26 Personen und 
der Unterricht wird von 15 Lehrkräften vermittelt.
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M uhterem Müslümanlar!
Evrene baktığımızda, özellikle canlı-

lar aleminde, Yüce Allah’ın her şeyi çift 
yaratmış olduğunu görürüz. Eşref-i 

mahlukât, yani yaratıkların en şereflisi olan insan için 
de durum bundan farklı değildir. Bu ilâhî düzen içerisin-
de erkek veya kadın olmayı tercih etmek kendi istek ve 
rızamıza bağlı olmadığı gibi, bunun övünülecek bir tara-
fının olmadığı da ortadadır. Çünkü, kendisine hesap ve-
receğimiz Allah (c.c.), bize şeklimize veya cinsiyetimize 
göre değil, kulluğumuzun derecesine göre değer verece-
ğini belirtmektedir: “Mümin olarak, erkek veya kadın, her 
kim sâlih ameller (iyi işler) işlerse, işte onlar cennete girerler 
ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”1

Değerli Mü’minler!
İslam dünyası da dâhil olmak üzere, dünyanın her ye-

rinde kadınlara yönelik bir takım olumsuz yaklaşımlar 
ve tavırlar gözlenebilmektedir. İşin vahim tarafı, Kur’ân 
ve Sünnet çizgisine ters düşmesine rağmen, İslam top-
lumunda meydana gelen bu olumsuz davranışların bir 
kısmının dinden kaynaklandığı imajı verilmesidir. Hal-
buki, kadına yapılan her türlü ayrımcılık, onu aşağılayan 
sözlü ve fiili davranışlar cahiliye dönemine ait davranış-
ların kalıntılarıdır.

Kur’ân, kadını erkekle birlikte muhatap alır ve onlara 
şöyle seslenir: “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, 
mü’min erkekler ve mü'min kadınlar, itaatkar erkeklerle ita-
atkar kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar; sabreden 
erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah'a) saygılı erkekler ve 
saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren ka-
dınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namusunu 

koruyan erkekler ve namusunu koruyan kadınlar, Allah’ı 
çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar; işte Allah bunlar 
için bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.”2 “Erkeklere 
de kazandıklarından bir pay var kadınlara da kazandıkla-
rından bir pay vardır.”3 âyetinden de anlaşıldığı üzere cin-
siyet ayrımı gözükmemektedir.

Aziz Kardeşlerim!
İslâmiyet’in hedefi, geldiği zaman itibariyle câhiliye 

sisteminde bir hiç olan kadını aşağılanma batağından 
kurtararak saygının zirvesine ulaştırmaktır. Eğer günü-
müzde kadın aleyhine bir takım düşünce ve faaliyetler 
varsa bunun dinden değil, içinde yaşanılan toplum ve 
kültür algısıyla yakından alakalı olduğu bilinmelidir. 
Kur’ân’da kadınlarla ilgili hem müstakil sureler, hem 
de pek çok âyetler vardır. Her kadın, bir erkeğin ya an-
nesidir, ya kızıdır, ya kardeşidir, ya da hanımıdır. Bizler 
annelerimizi, ilâhî kudretin genişletilmiş bir rahmet ku-
cağı, ailede saadet kaynağı, aile fertlerinin şefkat odağı 
olarak görürüz. Kadınlara kötü şeyleri reva görmek bir 
yana onları başımızın tacı olarak nitelendiririz.

Değerli Kardeşlerim!
Hutbeme Veda Hutbesinden konuyla ilgili bir bölümle 

son vermek istiyorum. “Ey İnsanlar! Kadınların haklarını 
gözetin ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere hassasiyetle 
uyun. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onları, 
Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üze-
rinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır...”4

[1] Nisa, 4/124  [2] Ahzab, 33/35  [3] Nisa, 4/32  [4] Ebu Davud, Menasik 57; 
İbn-i Mace, Nikah 3

Kadın:
Hayat Ortagımız˜

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Die Frau: Teilhaberin unseres Lebens 
Verehrte Muslime,
ein Blick ins Universum, und wir erkennen, dass hier 

alles in Paaren erschaffen ist. Dies trifft auch zu auf das 
edelste, das erhabenste der Geschöpfe, den Menschen. In 
diesem göttlichen System können wir uns weder aussu-
chen, ob wir als Mann oder Frau auf die Welt kommen, 
noch ist dies ein Grund zum Stolz oder sonstigen Geha-
be. Denn Der, vor Dem wir eines Tages Rechenschaft ab-
legen werden, wird uns weder nach un-
serer Gestalt, noch nach unserem 
Geschlecht beurteilen, sondern nur 
nach unserem Handeln als Sein Diener: 
„Wer als Glaubender rechtschaffen 
handelt, egal ob Mann oder Frau, tritt 
ein in das Paradies und wird nicht das 
geringste Unrecht erfahren.“1

Verehrte Gläubige,
überall auf der Welt und so auch in der islamischen, 

beobachten wir eine Geisteshaltung und damit einherge-
hend Handlungen gegenüber Frauen, die zu verurteilen 
sind. Verheerend ist, dass diese dann zum Teil dem Islam 
angelastet werden, wo sie eigentlich der Lehre des Korans 
und der Sunna widersprechen. Denn die Diskriminie-
rung der Frau ist hier ein Überbleibsel aus der vorislami-
schen Zeit.

Der Koran spricht vielmehr Männer wie Frauen gleich-
zeitig an, wenn es hier zum Beispiel heißt: „Wahrlich, 
gott ergebene Männer wie gottergebene Frauen (Muslime 
wie Musliminnen), gläubige Männer wie gläubige Frau-
en, gehorsame Männer wie gehorsame Frauen, aufrichti-
ge Männer wie aufrichtige Frauen, geduldige Männer 

wie geduldige Frauen, ehrfürchtige Männer wie ehr-
fürchtige Frauen, Almosen spendende Männer und Al-
mosen spendende Frauen, fastende Männer und fasten-
de Frauen, keusche Männer wie keusche Frauen, Männer 
wie Frauen, die Allahs reichlich gedenken, ihnen hat 
Allah Vergebung und gewaltigen Lohn vorbereitet.“ 2 

Auch folgender Vers lässt uns wissen, dass die Menschen 
nicht nach ihrem Geschlecht beurteilt werden: „Män-
nern steht ihr Verdienst aus und Frauen ihr eigener.“3

Verehrte Geschwister,
eines der Ziele des Islam war es, die Frau, die im voris-

lamischen System eine wenig würdige Stellung hatte, wie-
der dem Respekt zuzuführen, der ihr zukommt. Dort, wo 
es heute frauenfeindliche Gesinnungen und Handlungen 
gibt, sind diese nicht zurückzuführen auf die Religion, 
sondern diese sind das Resultat der Gesellschaft, in der 
man lebt und damit ihrer überkommenen Einstellung. 
Sowohl Verse als auch ganze Suren des Korans haben 

die Frau und ihre Stellung in der Ge-
sellschaft zum Inhalt. Jede von ihnen 
ist entweder Mutter, Tochter, Schwester 
oder Ehefrau eines Mannes. Wir sehen 
in unseren Müttern nur eine weitere 
Quelle göttlicher Barmherzigkeit.

Und gar nicht erst zu erwähnen brau-
che ich an dieser Stelle, dass wir ihnen 
kein Unrecht tun dürfen und sie viel-

mehr wohl zu behandeln haben.

Verehrte Brüder und Schwestern,
die heutige Predigt beende ich mit einer Stelle der Ab-

schiedspredigt unseres Propheten (s): „O ihr Menschen! 
Achtet die Rechte der Frauen, und achtet hierin insbe-
sondere auf die Maße, die Allah gesetzt hat. Allah hat 
euch die Frauen nur anvertraut. Ihr habt sie euch zu er-
laubten Frauen gemacht aufgrund des Versprechens, das 
ihr im Namen Allahs gegeben habt. Ihr habt Rechte an 
den Frauen. Aber die Frauen haben auch Rechte an 
euch…“4

[1] Koran, an-Nisa, 4/124  [2] Koran, al-Ahzab, 33/35  [3] Koran, an-Nisa, 
4/32  [4] Abu Dawud, Manasiq 57; Ibn-i Madscha, Nikah 3

 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

„Wer als Gläubiger
rechtschaffen handelt,

egal ob Mann oder Frau,
tritt ein in das Paradies

und wird nicht
das geringste

Unrecht erfahren.“
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22 Mart 2018 Perşembe gününü 
Cuma’ya bağlayan gece Regaib 
Kandilini idrak edeceğiz. Bu gece 
ile, dini literatürümüzde “Üç Ay-
lar” olarak bilinen ve Regaib, Mi-
rac, Berat Kandilleri ile Kadir Ge-
cesi ve Ramazan Bayramı gibi 
Müslümanlar için tövbe etmenin, 
affın, manevi arınmanın ve kendini 
yenilemenin habercisi olan mübarek 
gün ve geceleriyle bereketli bir ma-
neviyat iklimine adım atıyoruz.

Aslında tüm zamanlar, günler, 
geceler, haftalar, aylar ve seneler, 
Allah’ın rızasını kazanmak ama-
cıyla ve kulluk bilinciyle geçirilir. 
Her yıl gelen Regaib gecesi de, üç 
aylar olarak bilinen kutlu zaman 
diliminin, yani manevi coşkunun 
daha yoğun yaşandığı günlerin 
başladığını bizlere haber verir. Bu 
kutlu zaman ikliminde, günahlarla 
sarsılan ruh dünyamızı ve kalbi-
mizi yeniden imar etmeli, nefis 
muhasebesi yapmalı, ibadet ve taa-
te, tövbe ve istiğfara, hayır ve hase-
nata daha fazla yönelmeliyiz. Ra-
mazan ile taçlanacak olan bu 
manevi iklim, İslâm’ın rahmet me-
sajlarının mümin dimağlarda ve 
gönüllerde diri tutulmasına, top-
lumsal hayatta da daha fazla hisse-
dilmesine vesile olacaktır.

Üç aylardan Recep ve Şaban, biz-
leri ruhen ve bedenen Ramazan’a 
hazırlar. Bu sebeple Resûl-i Ekrem 
(sav), Recep ayı girdiğinde, “Al-
lah’ım! Recep ve Şaban’ı hakkımız-

da mübarek eyle, bizi Ramazan’a 
ulaştır!” (Ahmed bin Hanbel, Müs-
ned 1/259) diye dua etmiş ve üç ay-
ları sevinçle karşılamıştır.

Regaib, arzu, istek, emel ve tutku 
anlamlarına gelmektedir. Regâib 
Kandili, Recep ayının ilk Cuma ge-
cesidir. Bu gecede Allah müminle-
re rahmet ve mağfiretini bolca ve-
rir. Ayrıca Regâib Kandili, rahmet, 
bereket ve mağfiret iklimi olan üç 
ayların habercisidir.

Regâib gecesi için referans olarak 
verilen İnşirah suresinde: “Rağbe-
tiniz sadece Rabbinize olsun” (İn-
şirah 94/8) buyrulmuştur. Dolayı-
sıyla Regaib, rağbetlerimizi iyiye, 
güzele ve faydalı olana yöneltmek, 
bütün işlerimizi Cenab-ı Hakk’ın 
rızasına uygun hâle getirme çaba-
sıdır. Aynı şekilde kalplerimizi ka-
rartan günahlarımızdan kurtul-
mak ve kulluğumuzu en güzel 
şekilde yaşamak için de rağbetimi-
zin sadece Rabbimize yönelik ol-
ması gerekir.

Üç aylar ve içerisinde yer alan 
kandiller bizler için bir fırsattır. 
Bu mübarek gün ve gecelerde ken-
dimizi yeniden gözden geçirelim. 
Günah ve hatalarımızla yüzleşe-
lim. Nefis muhasebesi yapalım. 
Bitmek tükenmek bilmeyen nefsi-
mizin isteklerini dizginleyelim. 
Menfaat ve çekişmelerden uzak 
duralım. Her zaman ve her yerde 
adalet, iyilik ve hoşgörüden yana 
olalım. Kendimiz, ailemiz, tüm in-

sanlığın selameti, barışı ve huzuru 
için dualar edelim. Nafile namaz-
lar kılalım. Hayat rehberimiz 
Kur’an-ı Kerim'i okuyup tefekkür 
edelim. Örneğimiz ve önderimiz 
Peygamberimize salavatlar gönde-
relim. Hayatını öğrenip güzel ah-
lakı ile ahlaklanalım. Kendimiz-
den ve aile fertlerimizden 
başlayarak bütün akraba ve kom-
şularımıza varıncaya kadar toplu-
mun tüm kesimleri arasında sevgi, 
saygı ve hoşgörü ortamının kurul-
ması ve güven toplumunun oluş-
ması için gayret gösterelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 
Almanya’da yaşayanlar olmak 
üzere tüm dünya Müslümanlarının 
üç aylarını ve Regaib Kandili’ni 
tebrik ediyorum. Bu mübarek gece 
ve aylarda yapacağımız iyilik, 
ibadet ve duaların kabul olmasını 
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DİTİB Genel Başkanı

Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesaji

HABERLER
NACHRICHTEN
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Am 22. März 2018, in der Nacht 
von Donnerstag  auf Freitag, werden 
wir die Nacht der Wünsche  bege-
hen. Mit dieser Nacht beginnt eine 
intensive  Zeit mit all ihren Tagen 
und Nächten als Vorbote  der Reue, 
der Bitte um Vergebung, der geisti-
gen  Läuterung und der eigenen Er-
neuerung für uns  Muslime. Diese 
gesegnete Atmosphäre ist innerhalb 
 der religiösen Literatur als „die drei 
Monate“  bekannt, in denen wir je-
weils die Nacht der  Wünsche, die 
Nacht der Himmelfahrt, die Nacht 
 der Vergebung, die Nacht der Be-
stimmung sowie  das Ramadanfest 
begehen. 

Ursprünglich werden alle Zeiten, 
alle Tage, alle  Nächte, alle Wochen, 
alle Monate und alle Jahre mit  dem 
Bewusstsein des Zieles verbracht, 
das  Wohlwollen Allahs zu erlangen 
und Ihm gegenüber  unsere Gottes-
dienste zu verrichten. Die alljähr-
lich  wiederkehrende Nacht der 
Wünsche ist Vorbote für  uns, dass 
die segensreiche Zeitspanne gekom-
men  ist, die als die drei Monate be-
kannt ist und in der wir  den Beginn 
der intensiven Zeit erleben. In die-
ser  segensreichen Atmosphäre soll-
ten wir unsere  geistige Welt und un-
ser Herz, die  mit Sünden erschüttert 
wurde, erneut aufbauen. Auch soll-
ten wir uns  selbst zur Rechenschaft 
ziehen, uns dem  Gottesdienst wid-
men, reumütig sein und um  Verge-
bung bitten, sowie mehr denn je 
Wohltaten  und Taten der Mildtätig-
keit ausführen. Diese  geistige At-
mosphäre wird mit dem Ramadan 
 gekrönt werden, so dass die  Barm-
herzigkeitsbotschaft des Islam im 
Geist und in  den Herzen der Gläu-
bigen lebendig gehalten wird  und so 
dass sie auch in der Gesellschaft 
noch mehr  gespürt wird. 

Die Monate Radschab  und Scha-
ban bereiten uns  geistig und kör-
perlich auf den Ramadan vor. Aus 
 diesem Grund hat der gelobte Ge-
sandte (s) die drei  Monate frohmü-
tig begrüßt und wie folgt gebetet: 
  „O Allah! Segne für uns die Monate 
Radschab und  Schaban und lasse 
uns den Ramadan erreichen.“   (Ah-
mad b. Hanbal, Musnad, 1/259) 

 „Ragaib“ bedeutet Verlangen, Be-
gehren, Wunsch  und Leidenschaft. 
Die Nacht des Ragaib ist am  ersten 
Abend des Freitags im Monat Rad-
schab. In  dieser Nacht schenkt Al-
lah den Gläubigen reichlich  Gnade 
und Vergebung. Außerdem ist die 
Nacht der  Wünsche ein Bote der 
Saison der drei Monate.

Als Referenz wird im Koran im 
Kapitel al-Inschirah  wie folgt auf 
die Nacht des Ragaib hingewiesen: 
„[...] und richte dein Begehren nach 
deinem Herrn  aus.“ (al-Inschirah, 
94/8) Folglich bedeutet Ragaib,  un-
ser Begehren auf das Gute, Schöne 
und  Nützliche hinauszurichten und 
all unsere  Bemühungen dem Wohl-
wollen Allahs, des  Erhabenen, an-
zupassen. Ebenso sollten unsere  Be-
gehren dahingehend auf Allah 
gerichtet sein,  dass wir uns von den 
Sünden, die unsere Herzen  verfins-
tern lassen, befreien und dass wir 
unsere Dienerschaft  gegenüber Al-
lah auf beste Art und Weise  ver-
wirklichen. 

Die drei Monate und die gesegne-
ten Nächte darin  bilden eine Mög-
lichkeit für uns. Lassen sie uns 
selbst   an diesen gesegneten Tagen 
und Nächten  erneut selbstkritisch 
überprüfen. Lassen sie uns selbst 
mit  unseren Sünden und Fehlern 
konfrontieren. Lassen  sie uns selbst 
zur Rechenschaft ziehen. Lassen sie 
 uns die nicht endenden Wünsche 

unserer Egos  bändigen. Lassen sie 
uns von Vorteilnahme und von 
 Konflikten fernhalten. Lassen sie 
uns jederzeit und  überall Partei er-
greifen für Gerechtigkeit, Güte und 
 Toleranz. Lassen sie uns Bittgebete 
formulieren für  das Wohlergehen, 
den Frieden und das Wohlwollen 
 von uns selbst, von unserer Familie 
und von der  ganzen Menschheit. 
Lassen sie uns freiwillige  Gebete 
verrichten und den edlen Koran 
-den  Wegweiser unseres Lebens- re-
zitieren und darüber  reflektieren. 
Lassen sie uns Stoßgebete für unser 
 Vorbild und unseren Wegweiser 
formulieren.  Lassen sie uns sein Le-
ben studieren und uns seinen  Cha-
rakter aneignen. Lassen sie -begin-
nend bei uns  selbst, bei unseren 
Familienangehörigen und bei  ande-
ren Verwandten, bei unseren Nach-
barn bis hin zu  ganzen Schichten 
der ganzen Gesellschaft- uns  ein-
setzen für die Etablierung eines Kli-
mas der  Liebe, des Respekts und der 
Toleranz und lassen sie uns  bemü-
hen für die Gründung einer Gesell-
schaft des  Vertrauens. 

In diesem Sinne gratuliere ich vor 
allem den  Muslimen in Deutsch-
land sowie den Muslimen in der 
ganzen Welt  zu den segensreichen 
drei Monaten und zur Nacht  der 
Wünsche. Ich wünsche von unse-
rem erhabenen  Allah, dem Erhabe-
nen, dass Er unsere  Gottesdienste, 
Bittgebete sowie Anflehungen  an-
nehmen möge. 

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DITIB Bundesvorsitzender

Die drei Monate und die Nacht der Wünsche (Ragaib)
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“DİTİB Gençlik Buluşması” kap-
samında DİTİB’li gençlere ‘Gençli-
ğin Önemi’ni anlatan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Al-
manya’da dinimizi ve kültürümüzü 
temsil eden en güzel şekilde temsil 
eden nesil olmanızı istiyoruz. Bilim-
de, sanatta, ticarette, eğitim alanla-
rında varlık göstermek ve başarıya 
koşmak için gayret sarf etmelisiniz. 
Sizler şu an hayatınızın en güzel dö-
nemi olan gençliğinizi yaşıyorsu-
nuz” dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Gençlik Kolları, gençleri 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ile buluşturdu.

Köln DİTİB Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen buluşmaya, Köln Baş-
konsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Dİ-
TİB Genel Başkan Vekili Ahmet Di-
lek’in yanı sıra DİTİB Yönetim 
kurulu üyeleri, dini danışma kurulu 

başkanları, eyalet birlikleri başkan-
ları, gençlik ve kadın birlikleri baş-
kanları ile bağlı cami derneklerin-
den çok sayıda genç katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan programın açılış konuşmasını 
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ab-
durrahman Atasoy yaptı. DİTİB’in 
kuruluşundan bu zamana Alman-
ya’da toplumsal bütünlüğe, barış ve 
hoşgörünün gelişmesine katkıda bu-
lunan en büyük sivil toplum kurulu-
şu olduğuna vurgu yapan Atasoy, 
“Yıllar önce Almanya’ya gelen ve bu-
rayı vatan edinen büyüklerimiz ve 
dedelerimiz, Peygamberimiz ve as-
habının yaptığı gibi yaşadıkları yer-
lerde ilk olarak malıyla, mülküyle, 
muhabbet ve sadakatiyle, her türlü 
zorluğa rağmen bıkmadan yorulma-
dan, ibadet aşkıyla mescitler inşa et-
mişlerdir. Kurulan bu camiler sade-
ce ibadet mekânı olarak değil, 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürü-
tüldüğü, birlik ve beraberlik duygu-
larının pekiştirildiği, sosyal ve kül-
türel etkinliklerin düzenlendiği 
mekânlar haline gelmiş ve Hz. 
Nuh’un Gemisi fonksiyonunu üst-
lenmiştir” ifadelerini kullandı.

DİTİB teşkilatının sosyal barışın 
en büyük teminatı olduğunun altını 
çizen DİTİB Genel Başkan Vekili 
Ahmet Dilek, “Bundan önce olduğu 
gibi DİTİB, bundan sonra da olum-
lu, yapıcı katkılarını her zaman sun-
maya devam edecektir. Cemiyetleri-
miz maddi ve manevi, açık ve kapalı 
pek çok saldırıya uğramalarına rağ-
men, vakur, asil ve aklıselim duru-
şunu hiçbir zaman kaybetmemiş, 
müntesiplerini daima soğukkanlı 
olmaya davet etmiş; buna bağlı ola-
rak cemiyetlerimiz aşırı ve radikal 
tesirlere karşı çocuklarının ve genç-
lerinin korunmasında üzerine 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş DİTİB’li Gençlerle Buluştu

HABERLER
NACHRICHTEN
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düşeni yapmakta hiçbir zaman zafi-
yet göstermemiştir” dedi.

Dilek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gençlerimiz, pergel gibi, bir ayağı 
kendi kimlik ve inanç kökleriyle sa-
bit, diğer ayağı ile de diğer kültür, 
inanç ve kimliklerle saygılı, hoşgö-
rülü, açık ve dinamik bir ilişki kur-
makta başarılı bir duruş sahibi ol-
muştur. Biz gençliğimizle iftihar 
ediyoruz. Güçlü ve özgüveni yüksek, 
manipülasyon ve provokasyonlara 
kapalı, her geçen yıl eğitim düzeyi 
ve entegrasyon kabiliyetini yüksel-
ten, toplumsal barış ve güvene du-
yarlı böyle bir gençliğe sahip bir teş-
kilatın bu topraklarda 
bulunmasından herkesin kıvanç ve 
gurur duyması gerektiğine inanıyo-
ruz. Alkol, uyuşturucu, şiddet ve 
benzeri pek çok sorun alanlarından 
korunmuş bir gençlik DİTİB teşki-
latlarının ve içinde yaşadıkları soka-

ğın, mahallenin, şehrin ve topyekûn 
ülkenin en önemli kazancıdır. Bu 
yapıcı, olumlu anlamdaki gelişim ve 
dönüşüm kabiliyetiyle Almanya’nın 
nitelikli ve uyumlu bir parçası oldu-
ğunu gösterecek kabiliyettedir. 

Bugün bu tabloda Türkiye ve Al-
manya’nın geleceğini gördüğünü be-
lirten Köln Başkonsolosu Barış Cey-
hun Erciyes özetle şöyle konuştu: 
“Bugün burada büyük bir heyecanla 
çok güzel bir gençler topluluğuyla 
bir arada olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. Gençlerimiz, sizler bura-
daki toplumun geleceğisiniz. Sizlere 
bazı yükümlülükler de düşüyor. Çok 
iyi eğitim almamız gerekiyor, okul-
larınızda başarılı olmanız gerekiyor. 
Bunu yapabilirsek toplumda önemli 
yerlere gider, yaşadığımız topluma 
güzel ve faydalı hizmetler sağlayabi-
len bireyler olursunuz. Sizlerin hem 
Almanya’da hem de Türkiye’de bağ-

larınız var. Hem Almanya’nın hem 
de Türkiye’nin kültürünü biliyor ve 
yaşıyorsunuz. Bu bir zenginliktir. Bu 
zenginliği kullanmak ve hayata ge-
çirmek gerekiyor. Kimliğini ve kül-
türünü kaybeden insan yaşadığı top-
luma da faydalı olamaz. Sizler ayrıca 
iki toplum arasında birer köklü ve 
güçlü bir köprüsünüz. Bu köprünün 
işlevselliğinin sağlanabilmesi için 
köprü ayaklarının sağlam ve kuvvet-
li olması gerekir ki gerçek anlamda 
bir köprü olsun. DİTİB buradaki 
topluma verdiği hizmetlerle aslında 
Almanya’ya büyük hizmetler vermiş 
oluyor. Gençlerimize verdiği eğitim, 
aşırı uçların toplumda yer etmesi 
için engelleyici çalışmaları ile bura-
daki topluma bağlılığı ve değerlere 
sahip çıkarak iki toplumun sağlam 
bir temel üzerinde gençliğine imkan 
sağlamaktadır. Son dönemlerde ca-
milere ve Türk toplumuna yönelik
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saldırılar bizleri derinden üzmekte-
dir. Bunlar aslında toplumu provoke 
etmek ve kışkırtmak amaçlı yapılan 
eylemlerdir. Toplumumuz da buna 
sağduyulu cevap veriyor, herhangi bir 
aşırılığa ve saldırıya girmiyor. Baş-
konsolosluk olarak bizler her zaman 
sizlerin yanınızdayız.”

Programda ayrıca, DİTİB Tasavvuf 
Musikisi Korosu ilahi ve kasideler 
seslendirdi. “Gençlik ve Cami”, 
“Uluslararası İlahiyat Programı” ve 
“DİTİB Gençlik Faaliyetleri”ni muh-
teva eden sinevizyonlar gösterildi.  

“DİTİB Gençlik Buluşması” kapsa-
mında DİTİB’li gençlere ‘Gençliğin 
Önemi’ni anlatan Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Sizlerin Al-
manya’da dinimizi ve kültürümüzü 
en güzel temsil eden nesil olmanızı 
istiyoruz. Bilimde, sanatta, ticarette, 
eğitim alanlarında varlık göstermek 
ve başarıya koşmak için gayret sarf 
etmelisiniz. Sizler şu an hayatınızın 
en güzel dönemi olan gençliğinizi ya-
şıyorsunuz. Gençliğinizi daha verim-
li hale getirmek sizin elinizdedir. Za-
manın kıymetini bilmek, zamanı 
değerlendirmek de sizin elinizdedir. 
Şu an burada, bu topluluğun içinde 
yer almanız, bunun en açık gösterge-
sidir” dedi.
Son zamanlarda Almanya ve diğer 
Avrupa ülkelerinde, İslam dinine 
karşı olumsuz bir imajın oluştuğu, İs-
lam’ı temsil ettiğini söyleyen fakat İs-
lam ile uzaktan yakından alakası ol-
mayan, Kuran ve Sünnette hiçbir 
temeli bulunmayan bazı oluşumların 

ortaya koydukları tutum ve davra-
nışların İslam toplumuna ve gelece-
ğine ne kadar zarar verdiğine vurgu 
yapan Erbaş, “Özellikle katı, dışlayı-
cı, ötekileştirici, kaba, sert bir anlayış 
ve davranış biçimi, sosyal medyanın 
da yardımıyla dini bilgi ve yeterliliği 
olmayan gençleri ağına düşürmekte 
ve her birini rahmet dini İslam’ın 
gerçek mesajından uzaklaştırmakta-
dır. DİTİB teşkilatının gönüllü genç-
leri olarak sizlerin de yardımlarıyla 

bunu engellemek için daha fazla çaba 
göstermemiz gerektiğine inanıyo-
rum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
biz, Kuran ve Sünnet’e dayalı sahih 
dini bilgiyi, din görevlilerimiz mari-
fetiyle sizlerle buluşturmaya gayret 
gösteriyoruz. İşte bugün burada bu 
amacı gerçekleştirmek için sizlerle 
bir araya geldik.” ifadelerini kullandı. 
Son günlerde Almanya’da cami ve 
kutsallara yapılan ırkçı saldırılarda 

bir artış olduğuna dikkat çeken Erbaş 
şöyle devam etti: “Kutsal mabetlere 
yapılan ırkçı saldırılara en güzel ce-
vabı, sizler böylesi güzel programlar-
la, birlik ve beraberlik vurgularıyla, 
camilerimizde yürüttüğünüz faali-
yetlerle en etkili bir şekilde cevap ve-
riyorsunuz. Bizim dinimize göre 
hangi inanca ait olursa olsun mabet-
ler dokunulmazdır. Buradan şunu da 
açıkça ifade etmek isterim. Camileri-
mize yapılan saldırılar bir an önce 
aydınlatılmalı ve bundan sonra da 
herhangi bir saldırı olmaması için ge-
rekli tedbirler alınmalıdır. Camiler, 
bir bölgede Müslüman neslin varlığı-
na işaret eden en önemli semboller-
dir. Bizler gittiğimiz şehirlerde bir 
cami, mescit görürsek, kendimizi hu-
zurlu hissederiz. Sizler camilerimiz-
den uzaklaşırsanız, mabet lerimize 
yapılan saldırılar amaçlarına ulaşmış 
olacaktır. Almanya’da bulunan cami-
lerimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu 
emaneti, hayatınız boyunca koruya-
cağınıza, camilerimizi imar edeceği-
nize, cemaat olarak ihya edeceğinize 
can-ı gönülden inanıyorum.”

Gençliğin önemine vurgu yapan 
Erbaş, şunları kaydetti: “Gençlik in-
san hayatının özel bir dönemidir. 
Heyecanlıdır. Enerjiktir. İdealisttir. 
Yaşlılar geriye dönük özlem duyar, 
gençler bazen önemini kavrayama-
dan tüketir. Gençlik milletler için en 
büyük zenginlik ve imkândır. Mil-
letleri geleceğe taşıyacak heyecan 
ancak gençlerde vardır. Genç, Allah 
katında özel bir değere sahiptir. 
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Kıyamet günü dehşetli bir zamanda 
Peygamber efendimizin yanında ve 
güvende olacak 7 grup insandan biri-
si de, Allah’a kulluk yapan gençtir. Bu 
bağlamda en önemli şey, insanın-gen-
cin neyin peşinden gittiğidir. Allah’ın 
insan için, genç için koyduğu ölçüde, 
ırkın, coğrafyanın, statünün, zen-
gin-fakir olmanın, şeklin, rengin fi-
ziksel özelliklerin önemi yok, sadece 
takva önemlidir. 

Almanya’da varlığın sürdürülebil-
mesine katkı sağlayacak hususları 
gençlerle paylaşan Erbaş şöyle devam 
etti: “Sizlere bakınca hepinizin Al-
mancayı çok güzel bir şekilde öğren-
diğinizi görüyorum. Ancak size de 
Almanca ile birlikte ana diliniz Türk-
çeyi de iyi bir şekilde öğrenmeniz tav-
siyesinde bulunmam gerekiyor. Ken-
di dilinden uzaklaşan, ona 
yabancılaşan bir nesil maalesef kendi 
kültürüne ve milli, manevi değerleri-
ne de yabancılaşır. Dil bizim olmazsa 
olmazımızdır, kırmızı çizgimizdir. 

Dilimizi kaybedersek kimliğimizi de 
kaybederiz. Kimliğimizi kaybedersek 
varlığımızı kaybederiz. İnancı olma-
yanın geleceği yoktur. İnancınızı sa-
hih bilgiler üzerine bina etmelisiniz. 
İbadetleri asla ihmal etmeyin.

İdealiniz sadece kendinizle ilgili 
olmasın. 

Avrupa’da yaşayan milletimize, 
Müslümanlara ve insanlığa hizmet 
etmeyi de idealinize dâhil ediniz. 
Hangi mesleğe sahip olmayı hedef-
lerseniz hedefleyin ama o mesleği 
aynı zamanda içinde yaşadığınız 
topluma ve insanlığa hizmet için 
yapma gayeniz de mutlaka olmalı-
dır. Karşılığını sadece Allah’tan 
bekleyerek İslam’a ve insanlığa hiz-
met etme gayesi uğrunda yaptığınız 
çalışmalar ibadettir. Bu matematik, 
fizik, coğrafya, lisan olsa da yine 
ibadettir. Niyetiniz Allah rızası ve 
insanlığa hizmet ise ders çalışırken 
aslında yaptığınız ibadettir. 
Okumak, farklı alanlarda bilgi sahibi 

olmak sürekli uğraşınız olsun. Bilgi-
ye sahip olanlar dünyayı yönetir.

Gencin süsü güzel ahlakıdır. 
En küçük davranışlarınızda bile, 

edep, nezaket ve zarafet olsun. Bütün 
imkânlarınızla bildiğiniz ve yaşadı-
ğınız güzelliklerin hayata taşınması 
için gayret edin. İyiliklerin çoğalması 
ve kötülüklerin azalması için gayret 
edin. Faydalı çalışmalara katılın ve 
destek olun. Almanya’da hal, hareket, 
tavır, bilgi ve birikimleri ile İslam’ı 
temsil eden siz değerli genç kardeşle-
rimden istirhamım, gönlünüzdeki bu 
heyecanı, kararlılığı ve azmi her daim 
canlı tutmanızdır. İçerisinde bulun-
duğunuz bu toplumda yaşadığınız ve 
yaşayacağınız olumsuzluklardan et-
kilenmemenizdir.”

Program, DİTİB gençlik kolları 
adına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a 
plaket ve çiçek takdim edilmesinin 
ardından İstanbul Fatih Camii İmam 
Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği’ne bağlı DİTİB Federal 
Kadınlar Kolu “Kadınların Barış 
Mücadelesi” temalı bir program dü-
zenledi. 

Köln DİTİB Genel Merkezi Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen prog-
ram kadınlar tarafından olağanüstü 
bir ilgi gördü.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Huriye Martı’nın konuş-
macı olarak katıldığı programa; T.C. 
Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB 
yönetim kurulu üyeleri, eyalet bir-
likleri ve kadınlar kolu üyelerinin 
yanı sıra çok sayıda kadın davetli iş-
tirak etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-

dan DİTİB Federal Kadınlar Kolu 
Başkanı Neşe Bıçakcı’nın selamlama 
konuşmasıyla başlayan program, 
“İslam’da Kadın” konulu sinevizyon 
gösterimi ile devam etti.

Dünyanın değişik coğrafyaların-
da hangi milletten, hangi dinden 
olursa olsun zulüm gören, eziyet çe-
ken kadınlara dikkat çekmek ama-
cıyla bu etkinliğin düzenlendiğine 
dikkat çeken DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu; 
“Kadın anadır, kadın eştir, kardeş-
tir. Toplumda, aile de ve her yerde 
kadınlara sevgi ve merhamet göste-
rilmesi, toplumların huzurlu ve sağ-
lam olmasının vazgeçilmez şartı ve 
mihenk taşıdır” dedi. Gösterilen il-
giden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Aşıkoğlu; “Bu ilgi bizim ne 
kadar büyük bir camia olduğumu-

zu, birbirimize ne kadar bağlı oldu-
ğumuzu, birbirimizi gönülden des-
teklediğimizi ve faaliyetlerimizi hep 
beraber büyük bir dayanışma içeri-
sinde yürüttüğümüzü en iyi şekilde 
gösteriyor. DİTİB, din hizmetlerinin 
yanın da sosyal ve eğitim alanı başta 
olmak üzere her alanda hizmet ver-
mektedir. Bu faaliyetlerin yürütül-
mesinde hanım kardeşlerimizin bü-
yük emeği ve desteğinin olduğunu 
biliyoruz. Rabbim hanım kardeşleri-
mizin yardım ve desteğini her za-
man bizimle birlikte eylesin.” ifade-
lerini kullandı. 

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes Dünya Kadınlar Günü’nün 
tarihi sürecine değindi. Dünya Ka-
dınlar gününün bir mücadelenin so-
nucu olduğunu belirten Erciyes; İs-
lam dininin kadına verdiği değer bir 
devrim niteliğindedir. İslam, kadın 
ve erkek arasında ayrım yapmamış, 
her zaman kadın ve erkeğe eşit yak-
laşmış, kadını cehaletten kurtarıp 
değerini yükseltmiştir. Kadın top-
lumda önemli bir unsurdur. Bu vesi-
leyle Dünya Kadınlar gününü kutlu-
yorum.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

“Ben gelmedim dava için, benim 
işim sevi için, dostun yeri gönüller-
dir, gönüller yapmaya geldim.” Yu-
nus Emre’nin mısralarıyla sözlerine 
başlayan Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, ka-
dınların barış mücadelesini anlat-
mak ya da barış denilince kadını 

DİTİB’de “Dünya Kadınlar Günü” programı büyük ilgi gördü
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hatırlamanın çok önemli olduğunu 
söyledi. 

Allah’ın insanı barış ve iyilik için 
yarattığına vurgu yapan Martı: “Ne-
rede kadın varsa orada iyilik vardır, 
nerede kadın varsa orada barış var-
dır. Kadın bulunduğu yere huzur ge-
tirir, şefkat getirir, merhamet getirir. 
Kadının dokunduğu her yerde iyilik 
vardır. Eğer iyi bir iş yapmak istiyor-
sanız ve başarılı olmak istiyorsanız 
mutlaka orada kadınların var olması 
gerekiyor. Dolayısıyla kadın demek 
huzur demektir. Yeryüzünde iyilik 
egemen oluncaya kadar insan çalış-
mak zorundadır. İnsan olarak kadın 
olsun erkek olsun barışa hizmet et-
mek için varız” dedi.

Yeryüzünde yaşadığımız sürece 
kötülüğe dur demek, iyiliğinin önü-
nü açmakla sorumluyuz diyen Mar-
tı sözlerine şöyle devam etti: “Eğer 
bulunduğumuz yerde huzursuzluk 
çıkartıyorsak, ailevi huzursuzluğa 
sebebiyet oluyorsak, işyerimizde 
geçimsizliğin sebebi oluyorsak, ço-
cuklarımızla geçinemiyorsak, kom-
şularımızı mutsuz ediyorsak o za-
man biz insan olarak Yaratılmanın 
amacını bilmiyoruz demektir. İşte 
bu noktada kadının varlığı çok 
önemlidir ve kıymetlidir. Biz kadın 
olarak barışın ve huzurun yeryüzü-
nü kaplaması için elimizden geleni 
yapmalıyız. Yeryüzünde şu anda 
zor durumda olan, sırtında çocuğu 
kucağında bebeğiyle yalınayak sa-
atlerce yürüyüp savaştan kaçmak 

zorunda kalan çok kadın vardır. Biz 
onlar için de iyilik yapmakla mü-
kellefiz. Biz en yakınlarımızdan 
başlayarak, halka halka yayılarak 
yapılan bir iyilik hareketinin, bir 
barış mücadelesinin daimi temsilci-
si olmak zorundayız. Uzaktaki in-
sanlar için ne yapabilirim demeyin, 
bulunduğunuz yerde başladığınız 
her türlü iyilik hareketi dalga dalga 
yayılıp o kadına ulaşacaktır emin 
olun. Biz önce kendimizle barışık 
olmak zorundayız. Bir insan kendi 
değerini biliyor ise kendisiyle barı-
şıktır. Biz kadın olarak önce ne ka-
dar değerli olduğumuzun farkına 
varmak zorundayız.” 

Allah-u Teala’nın bizi kadınıyla 
erkeğiyle bu yeryüzünün en kıy-
metli varlığı olarak yaratığına dik-
kat çeken Martı konuşmasını şu şe-
kilde tamamladı: “Allah bizi 
sorumluluk sahibi, şerefli ve güçlü, 
akıllı, onurlu bir insan olarak ya-
rattı. Allah-u Teala Kur’an-ı Ke-
rim'de bizleri şöyle müjdeliyor 
“Aranızdan kadın olsun erkek ol-
sun kim iyi bir iş yaparsa karşılığı 
eksiksiz verilecektir” Allah katında 
kadınıyla erkeğiyle eşittir. Aynı de-
ğere sahiptir. Bir insan daha üstün, 
daha önemli, daha özel olmak isti-
yorsa cinsiyeti onu hiçbir yere gö-
türmez, sadece onu takvası üstün 
kılar. Allah bizim renklerimize, 
cinsiyetimize, dillerimize, yaş-
lı-genç oluşumuza bakmaz. Allah 
sadece O’na olan saygımıza bakar. 

Allah-u Teala kadını ve erkeği bir-
birini tamamlasınlar, birbirlerine 
destek olsunlar, birbirlerini koru-
sunlar, birbirlerini kollasınlar ve 
birbirlerine güvensinler diye yarat-
tı. Erkek ve kadın birbirlerini des-
tekleyip birbirine dostu oluyor, iyi-
likte yardımlaşıp kötülük 
konusunda birbirini uyarıyor ise 
demek ki doğru yoldayız. İyi işler 
yapmak istiyorsak dünya barışı için 
iyilik yapan kadınlar istiyoruz. Bu 
aslında Allah’ın bizden insanlık 
için istediğidir. Hep iyilikten yana 
olalım. İnsanlık için dua edelim. 
Dünya kadınları için dua edelim. 
Zulüm gören kadınlar için dua ede-
lim. Fakir, kimsesiz ve muhtaç olan 
bütün kadınlar için dua edelim. 
Yeryüzünde barış için dua edelim. 

Allah-u Teala bizi her türlü ayrı-
lıktan ve ayrımcılıktan, her türlü 
kötü niyetten ve kötülükten muha-
faza buyursun. Allah-u Teala yuva-
larımıza, toplumlarımıza, mahalle-
lerimize, evlerinize, komşularımıza, 
okullarımıza, derneklerimize hu-
zur ve bereket ihsan eylesin. Allah 
bizi daima barıştan yana elinden ve 
dilinden görülmeyen ve zarar gel-
meyen müminler olmamızı nasip 
eylesin.”

Program, DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Huriye Martı’ya verdiği 
plaket ve Federal Kadınlar Ko-
lu’nunda çiçek takdimiyle sona erdi.
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Berlin-Reinickendorf’taki DİTİB 
Kocasinan Camii’ne 11.03.2018 tari-
hinde gerçekleştirilen kundaklama 
sonucu mekanların ibadet için kulla-
nılamaz hale gelmesi sebebiyle bu-
günkü Cuma namazı açık havada kı-
lınmıştır. “Sen de seccadeni al gel” 
sloganı ile çok sayıdaki Müslüman, 
saldırıya uğrayan DİTİB cami derne-
ğine desteklerini ve dayanışmalarını 
göstermek için çağrıya uyarak kendi 
seccadesini alıp gelmiştir.

Rüzgâr ve soğuğa rağmen iki bin-
den fazla Müminin yanında çok sayı-
da gayr-ı müslim de gelerek son za-
manlardaki saldırı dizisi sonucu 
zarar gören cami ve cemiyetlerin yal-
nız olmadıklarını ve hep beraber bu 
saldırı dizisinin toplumsal bir desteğe 
sahip olmadığını göstermişlerdir.

DİTİB Genel Merkezi’nin Yönetim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Ya-
şar Aşıkoğlu bizzat Köln’den gelerek 
Berlin derneklerine geçmiş olsun zi-
yaretinde bulunup zarar gören cami-
de bizzat incelemelerde bulunmuştur. 
Kılınan Cuma namazından sonra 
yüksek dereceli siyasi temsilciler ile 
dini cemaat temsilcileri cami cemaati 
ile bir araya gelerek toplanan insanla-
ra hitap etmişlerdir.

DİTİB Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu, 
yaptığı konuşmasında çok sayıda ge-
nel ziyaretçinin gelerek beraber yaşa-
ma ve toplumsal barış açısından ver-
dikleri önemli sinyal açısından 
duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. 
Aşıkoğlu, yaptığı konuşmasında, 
böylesi korkunç saldırıların feci hatı-
raları uyandırdığının altını çizmiş ve 
çeşitli dinlerin temsilcilerinin göster-
dikleri dayanışmaları için teşekkür 

etmiştir. Konuşmasında sene başın-
dan beri camilere 26 suç unsurlu sal-
dırının gerçekleştirildiğini ifade ede-
rek güvenliğin temin edilmesinin 
gerekliliğini bildirmiştir. Camilerin 
hedef alındığı bu saldırıların toplum-
sal bilinçte bu şekilde algılanmadığı-
nı belirten Aşıkoğlu, emniyet ma-
kamlarının, siyasetin ve medyanın 
çok geç tepki verdiklerini eleştirmiş-
tir. Aşıkoğlu, bu tür saldırılarla ilgili 
olarak federal düzeyde de açık tepki-
lerin, hassasiyetin ve müeyyidelerin 
beklendiğini söylemiştir.

İkinci olarak DİTİB Berlin Eyalet 
Birliği Başkanı Fatih Eroğlu konuş-
muştur. DİTİB Kocasinan Camii’nin 
komşularıyla çok iyi ilişkileri bulun-
duğunu belirten Eroğlu, saldırıdan 
hemen sonra güçlü bir birliğin ve des-
teğin hissedildiğini ifade etmiştir. 
Eroğlu, böylesi saldırıların tekrarlan-
maması açısından bu desteğin çok 
önemli olduğunu belirterek adalet 
tarafından saldırganlara hak ettikleri 
cezanın verilmesini samimi olarak 
ümit ettiğini söylemiştir.

Daha sonra Almanya Müslümanla-
rı Koordinasyon Kurulu adına Dr. 
Zekeriya Altuğ da yerel siyasiler ile 
yerel toplumun dayanışma gösterip 
beyanat verdiklerini, ancak federal 
seviyedeki siyasi temsilcilerin bu sal-
dırı ile ilgili açıklamada bulunma-
dıklarına işaret etmiştir. Ayrıca Al-
tuğ, günümüzde Müslümanların bu 
ülkenin bir parçası olduklarını gös-
terdiklerini ve İçişleri Bakanı’nın 

Berlin’de Açık Havada Kılınan Cuma Namazı’na Yoğun Katılım
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İslam’ın Almanya’ya ait olmadığına 
dair sözlerinin aksini ispat ettiklerini 
ve önemli bir işaret vererek hem 
Müslüman olarak kendilerinin dola-
yısıyla da İslam’ın bu ülkenin bir par-
çası olduklarını gösterdiklerini söy-
lemiştir.

İslam Toplumu Milli Görüş’ün 
(IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş 
da yaptığı konuşmasında Alman-
ya’daki gelişmelerin endişe verici ol-
duğunu belirterek Müslümanlara yö-
nelik artmakta olan ayrımcılığa 
dikkat çekmiştir. Berlin’deki Dinler 
Forumu adına Protestan Papaz Gerdi 
Nützel de programda konuşmuştur. 
Yaptığı konuşmasında Bayan Nützel 

dayanışmalarını ilan etmiş ve dinlerin 
ortak hedefi olan barışa işaret etmiş-
tir. Barış için yapılan duanın kişinin 
şahsiyetini güçlendirerek barışı be-
nimsemesini sağladığını söylemiştir. 
Zor zamanlarda da bu hassasiyetin 
kaybedilmemesi gerektiğini ifade et-
miştir.

DİTİB Berlin Eyalet Birliği Basın 
Sözcüsü Süleyman Sami Küçük ile 
programın sonunda DİTİB Berlin İs-
lam Cemiyetleri ve Eyalet Birliği, İs-
lam Toplumu Milli Görüş Berlin Eya-
let Birliği, Türk Kültür Derneği Eyüp 
Sultan Camii ve Semerkand Camii 
tarafından ortaklaşa hazırlanan basın 
bildirisini okumuştur. Bu basın açık-

lamasında sadece camilere yapılan sal-
dırılar değil, bilakis Berlin’deki Türk 
lokantalarına veya DİTİB aracına ya-
pılan saldırılar da zikredilmiştir. Ba-
sın bildirisinde güvenliğin vazgeçil-
mez zorunlu çok önemli bir unsur 
olduğu belirtilmiştir.

Müslümanlara ve camilere yapılan 
saldırılara karşı sessiz kalınması du-
rumunda bu tür saldırılara göz yu-
mulduğu şeklinde değerlendirilme 
tehlikesine işaret edilen basın bildiri-
sinin sonunda Müslümanların daima 
kin, şiddet ve terörün karşısında du-
ruş gösterdiklerini ve şiddetten zarar 
görenlerle sürekli dayanışma içinde 
oldukları vurgulanmıştır.
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In Folge des Brandanschlags auf die 
DITIB-Kocasinan Moschee e.V. in 
Berlin-Reinickendorf am 11.03.2018 
und der Verwüstung der Mo-
scheeräumlichkeiten, fand das heutige 
Gebet unter freiem Himmel statt. Un-
ter dem Motto „Nimm deinen Ge-
betsteppich und sei auch du dabei“ 
kamen viele Muslime mit eigenen Ge-
betsteppichen, um über die Teilnahme 
am Freitagsgebet der betroffenen DI-
TIB-Gemeinde ihren Beistand und 
ihre Solidarität auszudrücken.

Trotz Wind und Kälte kamen schät-
zungsweise über zweitausend Gläubi-
ge, aber auch unzählige Nicht-Musli-
me, um deutlich zu machen, dass die 
Gemeinden und Moscheen, die Opfer 
der jüngsten Anschlagsserien wurden, 
nicht alleine sind. Gemeinsam brach-
ten Sie zum Ausdruck, dass diese An-
schlagsserie keine gesellschaftliche 
Unterstützung findet.

Prof. Dr. Nevzat Aşık oğlu, Vor-
standsvorsitzender des DITIB-Bun-
desvorstandes, ist eigens aus Köln 
angereist, um den Berliner Gemein-
den einen Kondulenzbesuch abzu-
statten und sich ein eigenes Bild von 
den Verwüstungen zu machen. Nach 
dem gemeinsamen Freitags-Gebet 
kamen hochrangige Vertreter der 
Politik und Religionsgemeinden mit 
den Gebetsbesuchern zusammen 
und sprachen zu den Menschen.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Aşık-
oğlu sagte in seiner Rede, dass er sich 
über die zahlreichen Gäste freute, 

die somit ein deutliches Zeichen für 
das Miteinander und den gesell-
schaftlichen Frieden setzen. Er be-
tonte, dass auch wenn man die Mo-
scheen verbrennt, man niemals die 
Gemeinschaft niederbrennen kann. 
Außerdem machte der Vorsitzende 
deutlich, dass solche furchtbaren 
Übergriffe, schreckliche Erinnerun-
gen weckt und dankte auch den ver-
schiedenen Religionsvertretern für 
ihre Solidarität. In seiner Rede 
machte er darauf aufmerksam, dass 
es seit Beginn dieses Jahres bereits 27 
gewalttätige Übergriffe auf Mo-
scheen gab und die Sicherheit ge-
währleistet sein muss. Es ist erschüt-
ternd, kritisiert er, dass diese 
Angriffsziele gegen Moscheen nur 
zögerlich im gesellschaftlichen Be-
wusstsein als solche aufgenommen 
wird und die Sicherheitsbehörden, 
die Politik und die Medien erst spät 
reagieren. Eindeutige Signale, Sensi-
bilität und Sanktionen gegen solche 
Übergriffe werden auch auf der Bun-
desebene erwartet, sagte Herr Prof. 
Aşık oğlu.

Als zweiter Redner hielt Herr Fatih 
Eroğlu, Landesvorsitzender des Lan-
desverbands DITIB in Berlin e.V. sei-
ne Ansprache. Er erwähnte, dass die 
DITIB-Kocasinan Moschee sehr 
gute Beziehungen zu den Nachbarn 
pflegte. Sofort nach dem Anschlag 
auf die Moschee ,habe sich ein star-
ker Zusammenhalt und eine Syner-
gie der Unterstützung bemerkbar 

gemacht. Herr Eroğlu betonte, dass 
er inständig hoffe, dass diese Syner-
gie maßgeblich sein wird, dafür dass 
sich solche Taten nicht erneut wie-
derholen und die Angreifer gemäß 
der gerechten Strafe der Justiz verur-
teilt werden.

Anschliessend sprach Herr Dr. 
Zekeriya Altuğ im Namen des Koor-
dinationsrats der Muslime KRM. 
Auch er wies darauf hin, dass sehr 
wohl die regionale Politik und die 
Gesellschaft Solidarität zeigte und 
sich äußerte, jedoch leider es keine 
Äußerungen von Bundesvertretern 
der Politik zu diesem Anschlag gab. 
Ausserdem wies Herr Altuğ darauf 
hin, dass die Muslime heute gezeigt 
hätten, dass Sie Teil dieses Landes 
sind und dass Sie die Aussagen des 
Innenministers, der den Islam als 
nicht zu Deutschland zugehörig be-
zeichnete widerlegt haben und ein 
deutliches Zeichen gesetzt haben, 
dass sie als Muslime Teil dieses Lan-
des sind und somit auch der Islam.

Auch der Generalsekretär der 
IGMG, Bekir Altaş, erwähnte in sei-
ner Rede, dass die Entwicklungen in 
Deutschland besorgniserregend sei-
en und wies auf die zunehmenden 
Diskriminierungen gegenüber Mus-
limen hin. Im Namen des Forums 
der Religionen in Berlin, sprach die 
evangelische Pfarrerin Gerdi Nützel. 
Auch sie verkündete ihre Solidarität 
und wies auf den Grundsatz des 
Friedens hin, welche die Religionen 

Unzählige Besucher bei Freitagsgebet unter freiem Himmel
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teilen. Das Gebet für den Frieden 
stärke die Persönlichkeit den Frie-
den zu verinnerlichen. Das solle 
man auch in schwierigen Zeiten 
nicht verlieren. Frau Pfarrerin Nüt-
zel brachte ein Aufschrift mit dem 
Satz „Liebe tut der Seele gut“ mit 
und sagte, dass sie sich wünsche, 
dass diese Aufschrift vielleicht auch 
an Moscheen hängen um somit ein 
Zeichen zu setzen wofür wir als Reli-
gionsvertreter stehen.

Am Ende las der Pressesprecher 
des DITIB-Landesverband Berlin 
Herr Süleyman Küçük die Presse-
erklärung vor, die von den Berliner 
Verbänden Islamische Religionsge-

meinschaft DITIB Berlin e.V., Isla-
mische Föderation Berlin, Islami-
sche Gemeinschaft Milli Görüş 
Landesverband Berlin e.V., Türki-
scher Kulturverein Eyüp Sultan Mo-
schee e.V. und der Semerkand Mo-
schee e.V. gemeinsam verfasst 
wurde. In dieser Presseerklärung 
werden die Anschläge nicht nur ge-
genüber Moscheen sondern auch ge-
genüber türkischen Restaurants 
oder dem DITIB Transporer in Ber-
lin aufgezählt. Betont wird hierbei 
dass die Sicherheit ein wesentlicher 
Bestandteil ist, dem nachgegangen 
werden muss. Allerdings dies gerde 
bei Moscheen und Muslimen still-

schweigend geschieht wenn es um 
Anschläge geht, welche man als Dul-
dung dieser Aktionen betrachten 
könnte. Am Ende der Presseerklä-
rung wird betont, dass die Muslime 
und die Moscheen sich stets gegen 
Hass, Gewalt und Terror positioniert 
haben und sich solidarisch mit Op-
fern von Gewalt gezeigt haben.

Der besondere Dank gilt allen Ge-
betsbesuchern, den Organisatoren 
und weiteren Teilnehmern zu die-
sem traurigen Anlass. Ebenfalls den 
jeweiligen Rednern, die mit ihren 
Botschaften wichtige Signale setzen 
und verstärken konnten.
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Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Düs-
seldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu 
ve Düsseldorf Bölge Birliği’nce dü-
zenlenen “Kur’an Ziyafeti” programı 
büyük ilgi gördü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
“Kur’an Ziyafeti” programı Turbinen-
halle Oberhausen Salonu’nda yapıldı. 

Programa, Düsseldorf Başkonsolo-
su Şule Gürel, Düsseldorf DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Mustafa 
Akpınar, Essen Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Suat Okuyan, DİTİB Yö-
netim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Dİ-
TİB Düsseldorf Bölge Birliği Başkanı 
Ersin Özcan, Federal Kadınlar Kolla-
rı Başkanı Neşe Bıçakcı, Essen Bölge 
Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, 
bölge din görevlileri, eyalet birliği ve 
dernek yöneticileri ile iki binin üze-
rinde Kur’an sevdalısı katıldı.

Kur’an ziyafetine Türkiye’den ünlü 
Kurra hafız imam hatipleri Nebi Ya-
şar (2014 Dünya Kur’an-ı Kerimi gü-
zel okuma birincisi), Yaşar Çuhadar 
(2013 Dünya Kur’an-ı Kerimi güzel 

okuma birincisi), Erhan Mete (2005 
Türkiye Kur’an-ı Kerimi güzel oku-
ma birincisi), Ali Tel (2010 Dünya 
Kur’an-ı Kerimi güzel okuma birinci-
si) okuyucu olarak katıldı.

KRV Eyalet Birliği ve Düsseldorf 
Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan 
günün anlam ve önemine binaen 
yaptığı açılış konuşmasında, bu yılki 
Kur’an Ziyafeti etkinliğinin ana te-
masının ‘Hoşgörü, sevgi ve saygıya 
dayalı yaşam‘ olarak belirlendiğini 
söyledi.

Kur’an Ziyafeti’ne gösterilen ilgi-
den dolayı teşekkür ederek konuşma-
sına başlayan DİTİB Düsseldorf Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Mustafa 
Akpınar, “Bu gün bizlere güzel Allah 
kelamını en iyi şekilde terennüm ede-
cek, bizleri manevi atmosfere çekecek 
hafızları dinleyeceğiz. Programın ha-
yırlara ve güzelliklere vesile olmasını 
diliyorum. Kur’an Ziyafeti programı-
na emeği geçenleri tebrik ediyorum, 
teşekkür ediyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim okumanın önemi-

ne vurgu yapan Akpınar, “Kur’an-ı 
Kerim hidayet, şifa ve rahmet kayna-
ğıdır. Kur’an’ı okumalı, anlamalı, ya-
şamalı ve yaşatmak için de gayret sarf 
etmeliyiz Merhum Akif’in ifade etti-
ği gibi, ‘İnmemiştir Kur’an şunu hak-
kıyla bilin, Ne mezarlıkta okunmak 
ne fal bakmak için‘ dolayısıyla 
Kur’an-ı anlamak ve okumak hayatı-
mızı daha da zenginleştirecektir.” 
şeklinde konuştu.

Son dönemlerde camilere yönelik 
artan ön yargılar üzerinde duran 
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel 
de şöyle konuştu: “İslam barış ve sev-
gi dinidir. Bizlere, hepimize İslam’ı 
anlatmak için görevler düşmektedir. 
Almanya’da yaşanan cami saldırıları 
ve Müslümanlara yönelik artan ön 
yargılar kaygı vermekte ve bizleri de-
rinden üzmektedir. İslam gibi bir di-
nin terörle bağdaştırılması bu dine 
yakışmaz. Terörün dini ve milliyeti 
olmaz. Programın düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Kurra ha-
fız imam hatipler sırasıyla muhte-
şem Kur’an ziyafeti sundular. Muh-
teşem sesleri ve okuyuşları ile 
dinleyicileri mest eden imam hatip-
ler, katılımcıların yoğun ilgisinden 
memnuniyet duyduklarını ifade et-
tiler.

Kur’an Ziyafeti; Enderun İlahi 
Grubu’nun sunduğu ilahilerin ar-
dından Düsseldorf DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Mustafa Ak-
pınar’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Oberhausen’de Kur’an-ı Kerim Ziyafeti
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12-25 Mart 2018 tarihleri arasın-
daki Uluslararası Irkçılıkla Mücade-
le Haftası çerçevesinde Dortmund 
Belediyesi Kültür, Emlak ve Mali İş-
ler Dairesi Başkanı Jörg Stüdemann, 
Cuma namazında Dorstfeld DİTİB 
Sultan Ahmet Camii’nde konuştu.

Kültürlerarası Konseyi tarafından 
„% 100 İnsan Onuru, Elbirliğiyle 
Irkçılığa Karşı“ teması ile toplumun 
dikkatini ırkçılık ve İslam düşman-
lığının Almanya‘da yeri olmadığına 
dikkat çekmek maksadıyla gerçek-
leştirilen ziyarette Başkan Stüde-
mann, Dorstfeld DİTİB Sultan Ah-
met Camii“ni ziyaret edip ortak 
hayata verilen katkıya ve insanımı-
zın Almanya ve Dortmund’un daha 
müreffeh ve barış içinde yaşamaya 
verdikleri destekten ötürü teşekkür 
etti.

Dortmund Belediyesi Kültür, Em-
lak ve Mali İşler Dairesi Başkanı Jörg 
Stüdemann, Dorstfeld DİTİB Sultan 
Ahmet Camii’nde yaptığı konuşma-
sının ardından Cuma namazı izledi. 
DİTİB Hutbe Komisyonu tarafından 
hazırlanan “Irkçılık ve Ayrımcılık” 
konulu hutbeyi Türkçe ve Almanca 
olarak dinledi. 

Başkan Stüdemann, birlikte ırkçı-
lığa ve ayrımcılığa karşı durulmasını 
istedi. Stüdemann, son zamanlarda 
siyasi gerginlikler sonucu etnik ve 
dini ayrımcılığa sebep olan üzücü 
hadiseler yaşandığını, camilere yö-
nelik yapılan saldırılar olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu bizleri üzüyor. 

Her türlü ayrımcılığa ve aşırılığa 
karşı camilerimizin ve cemaatimi-
zin yanında olacağız. Dortmund 
şehrimizde böyle bir saldırı olmasa 
da Büyükşehir Belediye Başkanı Sie-
rau ve Emniyet Müdürlüğü ile gere-
ken tedbirlerin alınması için görüşü-
leceğini belirtti. 

Önceden planlanmış ziyareti ger-
çekleştirdiklerini ifade eden Stüde-
mann, cemaatle bir araya geldik, bir-
likte çay içtik, sohbet ettik. 
Şehrimizde Türklerle hep iç içe ol-
duk, komşuluk ilişkilerimiz var ve 
birlikte uyum içerisinde, huzurlu bir 
ortamda yaşıyoruz. Saldırılar karşı-
sında camilere destek olup, gereken 
tedbirlerin alınacağını söyledi.

Dorstfeld DİTİB Sultan Ahmet 
Camii Din Görevlisi Erdoğan Koca-
göz tarafından okunan hutbede, İs-
lam’da maddi veya manevi derecesi 
ne olursa olsun hiçbir insan, ırk, 
din, renk, cinsiyet, millet veya yaşa-
dığı coğrafya sebebiyle, hiçbir kim-
senin kendini üstün görme ve diğer 
insanları aşağılama hakkına sahip 
olmadığına dikkat çekildi.

Dortmund Belediyesi Kültür, Em-
lak ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
Jörg Stüdemann’a ziyaretlerinde 
Dernek Başkanı Yılmaz Dalkıç ve 
Din Görevlisi Erdoğan Kocagöz re-
fakat etti. 

Başkan Stüdemann, Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Huriye Martı bayan din gö-
revlileri ve üniversite öğrencileriyle 
bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle DİTİB Federal Kadın Kolu 
tarafından düzenlenen programa ko-
nuşmacı olarak katılan Martı, progra-
mının ikinci gününde Almanya’da 
görev yapan bayan din görevlileri ile 
üniversiteli gençlere hitap etti. 

DİTİB Genel Merkez’in düzenlenen 
toplantıya DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Dilek ile Düs-
seldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Mustafa Akpınar iştirak etti.

Toplantı Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun açılış 
konuşması ile başladı. İnsana yapılan 
yatırımın en büyük yatırım olduğunu 
ifade eden Aşıkoğlu, iki gündür çok 
güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Federal 

Kadınlar Kolu ile coşkulu programla-
rın ardından bugün burada bayan din 
görevlileri ve üniversiteli gençlerle bir 
araya geldik. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz”dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Huriye Martı “Adalet ve 
Hakkaniyet Bağlamında Kadın” ko-
nulu sunumunda, “İnsanların sorum-
lulukta eşit oldukları gibi, doğuştan 
getirdikleri temel haklar bakımından 
da eşittirler. Hem kadın hem de erkek-
ler, din, can, akıl, ırz, mal gibi doku-
nulmazlıklara sahiptir” dedi.

Erkek ve kadının, “kul olma” payda-
sında buluştuklarını söyleyen Martı 
konuşmasını Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler vererek sürdürdü: “Allah’ın 
kulları, O’nun karşısında ödül ve ce-
zada da eşittirler. ‘sizden erkek olsun 
kadın olsun, hiçbir çalışanın amelini 
karşılıksız bırakmayacağım. Aynı iyi-
liği yapan, aynı sevabı kazanır. Aynı 
hatayı işleyen, aynı cezayı hak eder. 

Hırsız erkek ve hırsız kadının, zina 
eden kadın ve zina eden erkeğin cezası 
Kur’an’a göre eşittir. Yine Kur’an-ı Ke-
rim’de ‘Mümin olarak, erkek veya ka-
dın, her kim salih ameller işlerse, işte 
onlar cennete girerler ve zerre kadar 
haksızlığa uğratılmazlar.’ ifade edili-
yor. Allah’ın, erkek ve kadın kulların-
dan iffet ve namus konusunda beklen-
tisi de eşittir. O halde, insanlık 
değerinde, sorumluluk sahibi olmada, 
temel hak ve dokunulmazlıklarda, 
mükâfat ve cezada, iffetli bir hayat ya-
şamada eşitlik olması, kadın ve erke-
ğin bir adalet üzerine yaratıldığını 
gösterir.

Kur’an’ın bizi adalete, insafa, hakka-
niyete, dengeye davet ettiğine vurgu 
yapan Martı konuşmasını: “Adaletin 
korunması gereken en önemli yaşam 
alanlarından birisi de ailedir. Allah 
Teâlâ adildir. Hem dünya hayatında 
hem de ahirette insanlar arasında ada-
letle hükmeder. Bizden de hayatın her 
anında herkese karşı adil olmamızı is-
ter. Her türlü olumsuz koşulda bile 
adaletten kıl kadar ayrılmamamızı 
emreder. Peygamber Efendimiz’de 
şöyle buyurur; ‘Dünya bir metadır. 
Dünyanın en değerli varlığı ise saliha 
(iyi huylu) bir kadındır.’ Velhasıl ka-
dın, doğuştan değerlidir. Adaleti hak 
etmektedir. Hakkaniyetli bir hayat ya-
şamaya layıktır.” ifadelerini kullandı.

Bayan din görevlileri ve üniversite 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantı dua ve güzel temennilerle son 
buldu.

DİTİB’de bayan din görevlileri bir araya geldi
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DİTİB Dini Yüksek İştişare Ku-
rulu tarafından “Güncel Dini Mese-
leler İstişare Toplantısı” gerçekleşti-
rildi.

Bölge dini danışma kurulu baş-
kan ve yöneticileri, din görevlileri-
nin katılımıyla Köln DİTİB Mer-
kez’in gerçekleştirilen toplantının 
açılış konuşmasını yapan DİTİB 
Dini Yüksek İştişare Kurulu Baş-
kan Vekili Ahmet Dilek, bu tür top-
lantıların ve toplantılar neticesinde 
çıkacak sonuçların toplum için ha-
yati bir öneme sahip olduğunu be-
lirtti. 

İnsanların dini ve sosyal hayatta 
karşılaştıkları konulara ilişkin Ce-
nab-ı Hakk’ın Kur’an-ı Kerim’de 
ifadesini bulan vazifeyi deruhte et-
tiklerini vurguyan Dilek, “Fetva 

vermenin dini açıdan çok büyük bir 
sorumluluğu var. İslami ölçüler, 
usuller ve kriterler dikkate alınarak 
fetva verilmelidir. Onun için insan-
ların dini ve sosyal hayata ilişkin 
sorularını çözmek için müesseseler 
kurulmuştur. Bu ihtiyaca binaen 
DİTİB kendi bünyesinde eyalet bir-
liklerine eş zamanlı olarak dini da-
nışma kurulları oluşturmuştur. Ku-
rullarımız insanlarla birebir ilişki 
içerisinde olduğu için önemli bir 
misyon içeriyor” dedi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da, “DİTİB 
dini konularda araştırma, incele-
meler yapmakta, ihtiyaç duyduğu 
konu ve saha ile ilgili inceleme ve 
araştırma grupları oluşturmakta, 
bu hususta uzman kişi ve kuruluş-

lardan destek almakta, çalıştaylar, 
konferanslar, paneller ve irşat prog-
ramları düzenlemekte ve bu yönde 
hizmetler sunmaktadır. Güncel 
Dini Meseleler İstişare Toplantıları, 
bu çalışmalar içerisinde önemli bir 
yer tutmaktadır” dedi. Fetvanın ki-
şiden kişiye, ülkeden yöreye değişti-
ği, hüküm olmadığı ve mutlaka de-
ğişmeyen yönlerinin olduğunu ifade 
eden DİB – Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanları Dr. Mustafa Bülent Da-
daş ve Üzeyir Öztürk “Fetvada dik-
kat edilmesi gereken hususlar” ve 
“Takvim birliğinin sağlanması” ko-
nularında sonum yaptılar.

Sunumların ardından katılımcı-
larla birlikte güncel dini meseleler 
ve karşılaşılan problemler konula-
rında müzakere yapıldı.

DİTİB’de “Güncel Dini Meseleler” istişare toplantısı yapıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) ile Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
işbirliğinde “Evliya Çelebi Gençlik 
Köprüleri” başlıklı proje kapsamın-
da Almanya’da yaşayan Türk ailele-
rin çocuklarından oluşan 475 lise 
ve üniversite öğrencisi tarihi, dini 
ve kültürel yerleri gezmek üzere 
Türkiye’ye gitti.

DİTİB Net Turizm tarafından İs-
tanbul’dan başlayan ve yoğun ilgi 
gören gezi programı; Bursa, Çanak-
kale, Edirne, İznik, Bilecik ve An-
kara şehirlerindeki önemli tarihi, 
dini ve kültürel yerler ziyaret edildi.

Gezinin İstanbul ayağında öğren-
cilerle Süleymaniye’de sabah nama-
zında buluşan İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bu-
rada bir konuşma yaptı. Yılmaz, 
şunları söyledi: “Sizin atalarınız ka-
rınlarını doyurmak, azık ve rızık 
temin etmek üzere Almanya’ya git-
tiler. Orada ailelerini korumak üze-
re bir tedbir aldılar ve camiler inşa 

ettiler. Camiler koruyucu mekânlar 
oldu. Bugün İslam’ın ve Müslüman-
ların başını öne eğdiren vahşet üre-
ten ve merhametten nasibi olma-
yanların eylemleriyle oluşan 
İslamofobia algılarını terse çevire-
cek; yüce dinimize ait medeniyet 
değerlerimizi uhuvvet, kardeşlik, 
merhamet ve adaletli duruşunuzla 
temsil edeceksiniz.”

Gezinin ikinci gününde İstanbul 
Eyüp Sultan Camii’nde Diyanet İş-
leri Başkan Yardımcısı Osman 
Traşçı ve Mushafları İnceleme Ku-
rulu Başkanı Hafız Osman Şahin 
ile sabah namazında bir araya ge-
lindi. 

Gezinin Ankara etabında Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB) ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı ziyaret edildi. 
Başkanlığın Konferans Salonunda 
öğrenciler için düzenlenen progra-
ma Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr.  Selim Argun ve YTB 
Başkanı Mehmet Köse ve katıldı.

Almanya’da yaşayan gençlerden 
beklentisinin yüksek olduğunu dile 
getiren Argun, “Sizler İslam dinini 
Almanya‘da, Avrupa‘da temsil ede-
cek insanlarsınız. Sıradan bir mille-
tin evlatları değilsiniz. Bu sebeple 
yaşadığınız ülkedeki insanlara kar-
şı ya da diğer millet insanlarına 
karşı daha pozitif ve üretken olma-
lısınız. İnsanlığa karşı sorumluluk-
larımızın idraki içinde olmalısınız” 
ifadesini kullandı. Argun, YTB‘nin 
desteğiyle düzenlenen programın 
gençliğimiz açısından önemli oldu-
ğunu vurguladı.

24 -31 Mart 2018 tarihleri arasın-
da “Evliya Çelebi Gençlik Köprüle-
ri” gezi programı sonunda öğrenci-
ler memnuniyetlerini dile getirerek, 
organizasyonu düzenleyenlere te-
şekkür ettiler.

Gençlik Köprüleri Gezisi’ne yoğun ilgi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Düsseldorf şehrinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne bağlı DİTİB Mer-
kez Camii’nde hafta sonu dini bilgiler 
kurslarına devam eden çocuklara yö-
nelik farklı etkinlik düzenlendi.

“Yemek adabı ve Hz. Muhammed 
(s.a.v)’nin yemekte uyguladığı sünnet-
ler” ana başlığı altında “Yiyiniz, içiniz 
fakat İsraf etmeyiniz, Çünkü Allah is-
raf edenleri sevmez” konusu 5-7 yaş 
grubu 40 öğrenciye ahşap tepsiler üze-
rine boyama yapılarak anlatıldı. 

Din görevlileri Aycan Bellikli ve 
Meyliser Köken’in öncülüğünde 
gerçekleşen etkinlikte, çocuklara ye-
mek yeme adabı ayet ve hadisler ışığın-
da anlatılırken, çocukların ezberleme-
leri sağlandı ve konu kapsamında 

ilahiler söylendi. Etkinliğin 
uygulama kısmında ahşap 
tepsiler üzerine yemek ada-
bını hatırlatacak “Yemek-
ten önce Bismillah, sonrası 
Elhamdülillah ve yemek 
duası” sözlerle süslendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Din 
Görevlisi Aycan Bellikli, “Ayda bir yap-
mış olduğunuz değişik etkinlikler sa-
yesinde çocuklar diğer camiye severek 
geldiklerini, hafta sonunu sabırsızlıkla 
beklediklerini söylüyorlar” dedi. Yapı-
lan etkinlikle konunun çocuklar üze-
rinde daha kalıcı etki sağladığını belir-
ten eden Bellikli, “Çocuklara yemek 
adabını boya yaparak anlatmaya çalış-
tık. Onların gözlenebilir performans-

larını arkadaşlarıyla birlikte daha gü-
zel sergilediklerini gördük. Boyadıkları 
tepsilerle ikramda bulunarak çocuk-
lardan farklı yemek duası dinledik. 
Çocuklara yemek adabını izleterek, 
anlatarak değil bilakis uygulayarak ko-
lay öğrenecekleri ve akıllarında kala-
caklarını müşahade ettik.” ifadelerini 
kullandı.

Hannover DİTİB Erdemli Öğrenci 
Evi’nde kalan 22 öğrenci, Zimbabve’de 
yapılacak olan 100 kişilik kapasiteli ye-
timhane, cami ve Kur’an kursu külli-
yesi için, aralarında toplamış oldukları 
harçlıkları Hannover Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Yusuf Ay’a teslim etti.

Hannover DİTİB Erdemli Öğrenci 
Evinde kalan öğrencilerden Elektirik 
ve Bilgi Teknolojisi Mühendisliği oku-
yan Mustafa Çetin şu ifadeleri kullan-
dı, “DİTİB’in Hannover’de açmış ol-
duğu 25 öğrenci kapasiteli DİTİB 
Erdemli Evinde kalıyoruz. Burada ya-
şayan ve bu mekanların oluşması için 
katkıda bulunan insanlarımızın sun-
muş olduğu bu imkandan istifade edi-

yoruz. DİTİB bize nasıl sahip çıkdıysa 
bizde yetim kardeşlerimize sahip çık-
mak istedik. Bu çorba da bizim de tu-
zumuz olsun düşüncesi ile 6 gün gibi 
kısa bir sürede kendi aramızda harç-
lıklarımızı topladık.”Tıp öğrencisi Yu-
nus Fatih Kader ise, Krefeld’den Han-
nover’e okumaya geldiğini ve DİTİB’in 
yurdu sayesinde hiç bir yabancılık çek-
meden buraya alıştığını ifade etti. Dİ-
TİB ZSU’nun yurtta gerçekleşen sosyal 
faaliyetlere desteğinden dolayı yetkili-
lere teşekkür etti.

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen 
Gençlik Koordinatörü ve Yurt Sorum-
lusu Sami Sipahi ise, DİTİB olarak öğ-
rencileri maddi ve manevi olarak des-

teklediklerini vurguladı. Gençlerin 
“Yetimhane Kampanyasına” göstermiş 
olduğu ilgi ve alakanın kendilerini çok 
memnun ettiğini ifade eden Sipahi, 
DİTİB yurtlarında erdemli bir gençli-
ğin yetiştiğini ve bu bireylerin gelecek-
te yaşadıkları topluma hizmet edecek-
lerini, sözlerine ekledi. Hannover 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Yusuf Ay, gençleri bu hassasiyetlerin-
den dolayı tebrik etti. Her daim destek-
lerinin süreceğini ifade etti. Ay, ayrıca 
önümüzdeki dönemde eğitime dönük 
bazı projelerin müjdesini verdi.

Gençler toplamış oldukları yardımı 
Hannover DİTİB Merkez Camii’ne 
makbuz karşılığında teslim ettiler.

DİTİB öğrencileri Zimbabve’deki yetim kardeşlerine sahip çıktı

Yemek adabı uygulamalı anlatıldı
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Hannover – Stadthagen DİTİB 
Aksa Camii’nde hafta sonu dini bilgi-
ler kurslarına katılan öğrenciler ders 
aralarında ve ders sonunda ebru eğiti-
mi alıyor. 

Fahri Din Görevlisi Gülcan Kartal-
tepe tarafından organize edilen 

çalışmalara zaman zaman ebru konu-
sunda tecrübesi olan veliler de katkı 
sağlıyor. Ebru çalışmalarıyla birlikte 
öğrenci sayısında da bir artış olduğu-
nu ifade eden Kartaltepe, bu çalışma-
nın tüm derneklerde uygulanabilece-
ğini söyledi. 

Biraz araştırma ve denemeden son-
ra derslere katkı olmak amacıyla ebru 
sanatından faydalanılabileceğini ifade 
etti.

Öğrencilere hem ebru sanatını öğ-
retmek hem de öğrencilerin boş vakit-
lerini değerlendirmelerini sağlamak 
amacıyla bu kursu düzenlediklerini 
belirten Kartaltepe, “Amacımız, ço-
cuklara sadece dini bilgileri öğretmek 
değil. Bunun yanında ebru sanatı ile 
boş zamanları daha iyi değerlendirme 
konusunda öğrencilere yardımcı olu-
yoruz. Bu etkinlikte çocuklar, içlerin-
den gelen duygularını ebru sanatına 
döküyorlar. Ayrıca etkinliğin finalini 
ilerleyen zamanlarda sergi açarak ta-
mamlayacağız” dedi.

Kartaltepe, kursların çocukların 
yanı sıra ailelerini de çok memnun et-
tiğini sözlerine ekledi.

Münih – DİTİB ZSU GmbH Kita-
bevi, Münih Merkez Camii Konfe-
rans Salonu’nda 8. Münih Kitap Ser-
gisi açtı.

DİTİB ZSU GmbH Kitabevi, 
Schanzen bachstrasse 1 adresindeki 
DİTİB Münih Merkez Camii Konfe-
rans Salonu’nda 23 Mart - 8 Nisan 
2018 tarihlerinde iki hafta sürecek 
ve her gün saat 10-20 arası açık olan 
“8. Münih Kitap Sergisi” açtı. 

Kitap sergisinin açılış törenine; 
Münih DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Kuddusi Uysal, Eğitim Ata-

şesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, DİTİB 
ZSU Genel Müdürü Melih Külahçı, 
TÜDEK Başkanı işadamı Mahir 
Zeytinoğlu, IGMG Güney Bavyera 
Bölge Başkanı Tayyip Sayan, DİTİB 
Güney Bavyera Bölge Görevlisi Ay-
kan İnan ve çok sayıda dernek yöne-
ticileri temsilcisi ile iş adamları ka-
tıldı.

750 çeşit kitap ve her çeşit hediye-
lik eşya

Kitap sergisinde bütün stantları 
teker teker gezen ziyaretçiler yetkili-

lerden bilgiler aldılar.
8. Münih Kitap Sergisi’ni organi-

ze eden Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma 
Merkezi (ZSU) Güney Bavyera 
Temsilcisi Önder Yıldız, “Sergide 
Kur’an-ı Kerim, dini, tarihi, güncel, 
genel kültür, aile ve çocuk kitapları 
ile Almanca kitaplar olmak üzere 
750 çeşit kitap, DİTİB Köln Merkez 
Camii maketli ezan okuyan saat 
gibi geniş yelpazede hediyelik ürün-
ler, CD, DVD ve hac eşyaları sunu-
luyor” dedi.

DİTİB ZSU’dan Münih’te 8. Kitap Sergisi

Çocuklar dini bilgiler dersinde ebru sanatı öğreniyor

HABERLER
NACHRICHTEN
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ÇOCUK
KİTAPLARI
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