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Değerli Okurlar, 
Her ay farklı konu ve haber içeriğiyle hazırlanan 

“DITIB Bülteni”miz Şubat sayısında „Ailede Sevgi“ 
başlığıyla yayınlanmaktadır.

Birliği, bütünlüğü, ortak anlayış ve duygu birliğini 
sağlamak, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek 
maksadıyla „Ortak Akıl Buluşması“ başlığı altında 
düzenlenen istişare toplantısı, Kuzey Ren Vestfalya 
(NRW) Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster bölge-
leri eyalet birlikleri, dernek yöneticileri ve din gö-
revlilerinin katılımıyla 20–21 Şubat 2016 tarihlerin-
de DITIB Genel Merkezimizde gerçekleşti. 

Iki gün süren ve ilerleyen zamanlarda tüm eyalet-
lerle yapılması düşünülmekte olan toplantılarda; 
dini ve sosyal hizmetler bağlamında DITIB’in dünü, 
bugünü ve geleceği, değişen dünyada Diyanet Işleri 
Başkanlığının faaliyet ve hedefleri, Alman kamuo-
yunda ayrımcılık ve radikalizm, DITIB’in sürdür-
düğü dini ve sosyal hizmet örnekleri,  Almanya’da 
radikalleşen müslüman gençlerin durumu ve radi-
kalleşmenin sonuçları ve DITIB ZSU, D&B Trade 
GmbH ve sigorta hizmetlerinin tanıtılması gibi ko-
nularda bilgilendirme ve karşılıklı istişareler yapıldı.

Sevgili Okurlar,
Yaşadığımız çağda karşılaştığımız problemler gü-
nün şartlarına göre çeşitlilik kazanmakta olup, bu 
bağlamda problemlerimizin çok ve çeşitli olması 
bizi asla yıldırmamalı ve ümitsizliğe sevk etmeme-
lidir. Yüce Allah’a ve sevgili Resul’üne inananlar 
olarak bizler bu problemlerin üstesinden el ve gönül 
birliğiyle geleceğiz. Ortak akıl, ortak irade ile prob-
lemlerimizi çözmenin çabası içerisinde, hep birlikte 
daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaşma-
nın gayreti içerisinde olacağız. Din hizmetlerin-
den sosyal hizmetlere, aile ve gençlik hizmetlerine 
varıncaya kadar bir çok alanda daha çok çalışmak 

zorundayız. Yapacak çok işimiz var. Ama önemli 
olan bunun farkına varmak ve hedefler belirlemek, 
stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda bir bütünün 
ahenkli çalışanları olarak hep birlikte hareket et-
mektir.

Bizler gece gündüz demeden çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Bu itibarla, DITIB Genel Merkezi-
mizde var olan on ayrı birimimizde yapısal deği-
şiklikler yaparak Stratejik Planlama Bürosu, Eyalet 
Birlikleri Koordinasyon Bürosu, Din Hizmetleri, 
Irşad ve Cami Rehberliği Bürosu ve Islam Din Eği-
timi Koordinasyon Bürosu’nu (Kompetenzzentrum) 
ilave ederek hizmet birimlerimizi genişlettik.

Kıymetli Okurlar,
Millet olma şuurumuzun doruğa çıktığı, canımız 
pahasına imandan saydığımız vatana sahip çıkma-
nın ve bu uğurda mücadele etmenin en büyük gös-
tergelerinden biri olan Çanakkale zaferinin 101. yıl-
dönümünü şimdiden kutluyorum. Bu ayda 12 Mart 
Istiklal Marşı’nın kabulü vesilesiyle milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u ve Çanakkale zaferinin ruhu-
nu, Istiklal Marşı’nın önemini gençlerimize ve nesil-
lerimize aktarmaya çalışacağız. 

Bu vesileyle Çanakkale zaferinde şehadete eren aziz 
şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 
rahmet ve minnetle anıyor, sizleri en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyorum. 

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DITIB Genel Başkanı

DITIB Bundesvorsitzender

“…Rablerinin çağrısına cevap verenler ve na-
mazı dosdoğru kılanlar; işlerini istişare ile ya-
panlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah 
yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları 
zaman, aralarında yardımlaşanlar içi müka-
faat vardır.” (Şûrâ Sûresi, 38)
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Verehrte Leserinnen und Leser,
Unsere Zeitschrift „DITIB Bülteni“ wird jeden Mo-
nat mit unterschiedlichen Themen und Nachrichten 
veröffentlicht. Im Monat Februar trägt sie den Titel 
„Liebe in der Familie“.

Das erste dieser Veranstaltungen unter dem Titel “ 
Gemeinsame Konsultationsveranstaltungen” wurde 
in Köln durchgeführt um die Einheit, Geschlossen-
heit, das gemeinsame Verständnis und die Einheit 
der Empfindungen unter den Mitgliedsverbänden 
herzustellen, sowie die Zusammenarbeit und Koor-
dination fortzuentwickeln. An der Veranstaltung im 
Kölner DITIB Bundesverband am 20. bis 21. Feb-
ruar 2016 nahmen die Religionsbeauftragten und 
Vorstände der DITIB Mitgliedsgemeinden, der Lan-
desregionalverbände Düsseldorf, Essen, Köln und 
Münster sowie des Landesverbandes in NRW teil. 

Es ist geplant die Konsultationsveranstaltungen zu-
künftig auch mit den verbleibenden Landesverbän-
den durchzuführen. Während der zweitägigen Kon-
sultationsveranstaltungen wurden Informationen 
vermittelt und gemeinsame Konsultationen geführt 
unter den Überschriften: Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft der DITIB; Aktivitäten und Ziele des 
Präsidiums für Religionsangelegenheiten (Diyanet) 
in der sich verändernden Welt; Diskriminierung und 
Radikalismus in der deutschen Öffentlichkeit; Bei-
spiele religiöser und sozialer Dienstleistungen der 
DITIB; Situation der in Deutschland radikalisierten 
muslimischen Jugendlichen und Folgen der Radi-
kalisierung. Auch die Dienste der DITIB ZSU e.V.,  
DITIB ZSU GmbH und D&B Trade GmbH, inklusi-
ve den Versicherungsangeboten wurden vorgestellt.

Geehrte Leserinnen und Leser,
die in der aktuellen Periode begegneten Probleme 
variieren entsprechend der Bedingungen der Zeit. 
Es darf uns aber nicht entmutigen und in Hoffnungs-
losigkeit drängen, dass wir in diesem Rahmen viele 

und unterschiedliche Probleme haben. Wir als Gläu-
bige an den erhabenen Allah und seinen geliebten 
Propheten werden diese Probleme in gemeinsamer 
Handlungs- und Herzenseinheit bewältigen. Wir 
werden uns stets bemühen, unsere Probleme in ge-
meinsamer Beratung und gemeinschaftlicher Wil-
lenskraft zu lösen und alle zusammen zum noch 
besseren, schöneren und rechten zu gelangen. Wir 
sind verpflichtet, uns von den religiösen Diensten 
über die sozialen Dienste bis zu den Diensten in den 
Bereichen der Familien- und Jugenddienste noch 
mehr zu engagieren. Wir haben noch viel zu ma-
chen. Aber wichtig ist es, sich darüber bewusst zu 
sein und Ziele festzulegen, Strategien zu entwickeln 
und als harmonisch arbeitende Teile dieses Ganzen 
geschlossen zu agieren.

Wir führen unsere Arbeiten pausenlos fort. In die-
sem Sinne haben wir strukturelle Veränderungen in 
den vorhandenen zehn Abteilungen im DITIB Bun-
desverband vorgenommen. Demnach haben wir fol-
gende Arbeitsbereiche neu geschaffen und dadurch 
unsere Abteilungen ausgeweitet: Büro für strategi-
sche Planung; Koordinationsbüro für die Landes- 
und Landesregionalverbände; Büro für Religions-
dienste, religiöse Weisung und Aufklärung sowie 
Moscheeführungen; Büro für islamisch-religions-
pädagogische Koordinierung (Kompetenzzentrum); 
sowie Büro für Schulen, Studentenangelegenheiten 
und Stipendien (Schulreferat).

Verehrte Leserinnen und Lehrer,
Ich gratuliere Ihnen schon jetzt zum 101. Jahrestag 
des Sieges bei den Dardanellen, der als Höhepunkt 
unseres Gemeinschaftsbewusstseins diente und als 
ein großes Zeichen des Glaubens aus Liebe zur Hei-
mat und zur Landesverteidigung gewertet werden 
kann. Wir werden aus Anlass der offiziellen Akzep-
tanz der Nationalhymne am 12. März versuchen, un-
seren Jugendlichen und anderen Generationen auch 
die Bedeutung des Nationaldichters Mehmet Akif 
Ersoy und des Geistes des Sieges bei den Dardanel-
len sowie der Nationalhymne weiterzugeben.

Zu diesem Anlass gedenke ich in aller Dankbarkeit 
und Segensbitte allen gefallenen Märtyrern des Sie-
ges bei den Dardanellen und dem Nationaldichter 
Mehmet Akif Ersoy und grüße sie herzlichst.

„... Und [dessen Lohn ist bei Allah] die auf 
ihren Herrn hören und das Gebet verrichten 
und deren Angelegenheiten  gegenseitige Be-
ratung ist und die von dem, womit Wir sie ver-
sorgten, spenden.“ (Koran, as-Schura, 42/38)

5DİTİB BÜLTEN – ŞUBAT | FEBRUAR 2016



 Özel Kalem, Medya ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü

Bir önceki sayımızda Özel Kalem Müdürlüğü'nün bünye-
sinde Özel Kalem ve Yazı Işleri Bürosu’nu tanıtmıştık. Bu 
sayımızda Medya ve Halkla Ilişkiler Bürosu’nu tanıtaca-
ğız. Bir sonraki sayılarımızda sırası ile diğer bürolarımıza 
yer vereceğiz. Gelecek sayımızda Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde Stratejik Planlama Bürosu’nu tanıtacağız.

MEDYA VE HALKLA ILIŞKILER BÜROSU

Medya ve Halkla Ilişkiler Bürosu’nun görev, yetki ve 
sorumlulukları şunlardır:

• DITIB’ medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, te-
levizyonlar ve radyolar gibi) iletişimini sağlar.

• Başkanlık makamının, basın mensuplarını kurumla-
rında ziyaretlerini koordine etmek, basın mensupla-
rının misafir edilmesini sağlamak, özel gün ve haf-
talarda ilgili kişi ve kurumlara, DITIB’in tanıtımına 
yönelik materyallerin hazırlatılmasını ve gönderil-
mesini sağlamak.

• DITIB tarafından yapılan dini, sosyal ve kültürel et-
kinlik ve hizmetler hakkında kamuoyunu bilgilendir-
mek maksadıyla basın kuruluşlarını, basın bültenleri 
ve basın bildirileri ile bilgilendirir.

• Başkanlık makamının uygun gördüğü etkinliklere 
basının davet edilmesi, etkinlik süresince ağırlan-
ması, etkinlikle ilgili bilgilendirme yapılması, basın 
mensuplarının istediği materyallerin temin edilmesi.

• Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan gün-
lük haber ve yorumlar takip edilir. Kupürlerle basın-
dan özetler tasnif edilip, yanlış, maksatlı veya eksik 
çıkan haberler, yorum ve eleştiriler değerlendirilir. 
Cevap verilmesi gereken açıklamalar zamanında ya-
pılır.   

• Günlük olarak yazılı basına yansıyan haberleri der-
lenmekte, e-Gazete veya bülten formatına getirilerek 
arşivlenmesi yapılır.

• DITIB tarafından gerçekleştirilecek açılış, temel 
atma, kutlama ve anma törenleri ile kültürel etkinlik-
ler için davetler, tanıtıma yönelik reklam, afiş, daveti-
ye çalışmaları ve tanıtım filmleri  hazırlanır.

• Ocak 2014 tarihinden itibaren Alman ve Türk bası-
nında teşkilatımızı ilgilendiren haberler derlenerek 
DITIB e-Basın Bülteni olarak çıkartılmaya başlan-
mış, ayrıca Ocak 2015 tarihinden itibaren DITIB 
Haber Bülteni de aylık olarak yeniden yayın hayatına 
girmiştir. Bülten aylık olarak DITIB web sayfasına 
yayınlanmakta ve teşkilatımıza bağlı derneklerimi-
zin faaliyetlerinin geniş kitlerle ulaştırılmaksı sağ-
lanmaktadır.  

• DITIB web sayfasına hizmet ve faaliyetlere yönelik 
haberler, basın açıklamaları ve mesajlar  yayımlar ve  
söz konusu sayfanın  güncel ve aktif olarak tutulması 
sağlar.

• Sosyal medya üzerinden günlük olarak günün duası 
ve özün sözü görsel tasarımı, her hafta Cuma günü 
Cuma Hutbesi ayet ve hadislerle fragman haline geti-
rilerek yayınlanmaktadır.

• Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekim-
lerini yapar, bu materyalleri ihtiyaç duyan birimlere 
ve medya kuruluşlarına verir, arşivlenmeleri ile ilgili 
çalışmaları yürütür

• Yıl içerisindeki fotoğraf ve kamera çekimlerinden 
derlenen görüntülerle DITIB’in yıl içerisindeki etkin-
liklerini dijital ortamda derlemesi/arşivlemesi yapılır.  

• DITIB’in belirlediği konularla ilgili düzenlenecek 
sempozyum, toplantıların tanıtımı, organizasyonun,  
yürütülmesi sağlanır. Basın ile ilgili  düzenlenen  
toplantı, sempozyumlara katılımın koordinasyonunu 
yapar.
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In der vorherigen Ausgabe wurde das Büro für Geschäfts-
führung innerhalb der Abteilung Persönliches Büro vorge-
stellt. In dieser Ausgabe wird das Büro für Medien und Öf-
fentlichkeitsarbeit vorgestellt. In den nächsten Ausgaben 
der Zeitschrift werden der Reihe nach die anderen Büros 
vorgestellt. In unserer nächsten Ausgabe wird das strategi-
sche Planungsbüro vorgestellt werden.

BÜRO FÜR MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Aufgaben und Verantwortungen des Büros für Me-
dien und Öffentlichkeitsarbeit sind wie folgt:

• Kommunikation zwischen DITIB und den Medien-
anstalten (Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendern, 
Radios u. Ä.).

• Koordinierung des Besuchs des Präsidenten von Me-
dienvertretern bei den Medienanstalten, die Orga-
nisation der Beherbergung für Gastaufenthalte von 
Medienvertretern, Gewährleistung der Herstellung 
und Versendung von erforderlichen Materialien zur 
Vorstellung von DITIB zu besonderen Tagen, Wochen 
und Anlässen.

• Herausgabe von Pressebulletins und Pressemitteilun-
gen zur Unterichtung der Öffentlichkeit und Medien-
anstalten über die religiösen, sozialen und kulturellen 
Aktivitäten und Dienste von DITIB. 

• Einladung der Presse zu geeigneten Veranstaltungen, 
Begleitung und Beherbergung der Pressevertreter 
während der Veranstaltung, ihre Unterrichtung hierzu 
sowie Herbeischaffung von seitens der Pressevertreter 
angeforderten Materialien

• Tägliche Beobachtung der Medienanstalten zu Ar-
tikeln und Kommentaren über unsere Einrichtung. 
Zusammenstellung und Kategorisierung der Arti-
kelzusammenfassungen, Bewertung der falschen, 
vorsätzlichen oder lückenhaften Nachrichten, Kom-
mentare und Kritiken. Stellungnahmen oder Richtig-
stellungen werden zeitgerecht veranlasst.

• Täglich veröffentlichte gedruckte Nachrichten werden 
zusammengestellt und im Format einer e-Zeitung oder 
eines Bulletins archiviert.

• Vorbereitung von Einladungen, Plakaten, Werbefil-
men zur Vorstellung von Eröffnungen, Grundstein-
legungen, Feiern oder Gedenkveranstaltungen sowie 
kulturellen Veranstaltungen.

• Herausgabe des DITIB e-Presse-Bulletins zu zusam-
mengestellten Nachrichten über unseren Verband aus 
der deutschen und türkischen Presse seit Januar 2015. 
Erneute Herausgabe des monatlichen DITIB-Nach-
richtenbulletins seit Januar 2015. Die Zeitschrift wird 
auf der Webseite veröffentlicht, wodurch die Aktivi-
täten unserer Lokalgemeinden an breite Massen be-
kannt gemacht werden 

• Veröffentlichung der Nachrichten und Pressemittei-
lungen zu den Diensten und Aktivitäten, sowie Bot-
schaften und Gewährleistung der Aktualisierung und 
aktiven Nutzung der DITIB-Webseite.

• Visuelle Darstellung und Veröffentlichung des tägli-
chen Bittgebetes und der Quintessenz in den sozialen 
Medien sowie des Kurzfilms bestehend aus Versen 
und Hadithen aus der Freitagspredigt

• Fotografische und videotechnische Aufnahmen zu 
den Veranstaltungen durchführen und diese entspre-
chenden Abteilungen oder Medienanstalten zur Ver-
fügung stellen und archivieren.

• Aus den im Jahresverlauf entstandenen Foto- und Ka-
meraaufnahmen aus den DITIB-Veranstaltungen wer-
den digitale Kollagen gemacht und archiviert.

• Durchzuführende Symposien und Veranstaltungen 
werden vorgestellt und ihre Organisation gewährleis-
tet. Veranstaltungen für die Presse und die Teilnahme 
an Symposien wird koordiniert.

Abteilung für das Persönliche Büro, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
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Ailede Sevgi. Aile güçlü beraberlik-
lerin başlangıç noktasıdır. Her aile 
kendine ördüğü duvarların arasında 
kendine has rengi ve tadıyla vardır. 
Yaşadığı mekân, alışkanlıkları ve ku-
ralları ne olursa olsun her ailede sahip 
olunması gereken kavramlardan biri-
dir SEVGI.
Insan, SEVGI ile yaşar. SEVGI, varlı-
ğın yaratılış sebebidir. Çünkü varlığı 
var eden Allah, onu, SEVGI ile yarat-
mış, sevmiş ve sevilmeyi istemiştir. 
SEVGI’nin gelişim yeri, her duygumu-
zun ilkokulu olan ailedir. SEVGI’yle 
örülmüş o duvarlar, SEVGI’nin o sıcak 
renklerini yansıtır tüm aile bireylerine. 
Ailedeki fertlerin, yüreğine SEVGI to-
humları itina ile serpiştirilmeli, sonra 
filizlendirilip özenle beslenmeli, kök-
lerinden gelen SEVGI’yle beslenen 
bu en minik topluluk, en kocaman or-
taklıklardan daha güçlü ve daha zen-
gindir. SEVGI kozasında yaşayabilen 
ailelerin nefes alması daha rahat, daha 
temiz ve daha derin soluklu olur. Bir-
birine sımsıkı kenetlenmiş bir SEVGI 
toplumunun temelleri burada atılmaya 
başlanır. Aile temelinde eksik kalmış 
bir taş, gelecekte toplumda ortaya 
çıkacak bir hastalık demektir. Aile 
sıcaklıktır, saygıdır. En önemlisi de 
SEVGI’dir. Aileyi içerisinde barındı-
ran ev, ya cennet köşelerinden bir köşe, 
ya da cehennem çukurlarından bir çu-
kurdur. Evi cennetten bir köşe yapan 
şey SEVGI, cehennemden bir çukur 
yapan şey ise SEVGI’sizliktir. Yürek-
lerindeki saygı ve SEVGI’yi araların-
da paylaşarak çoğaltan ailelerde, her 
yeni günün başlangıcında güneş gibi 
doğar tüm umutlar... Bu güneş karşı-
sında çirkinlikler, aydınlıktan korkar 

ve kaçar. Hem SEVGI’nin olduğu yer-
de çirkinlik ve kötülük barınamaz ki. 
SEVGI’nin cennetten bir köşeye dö-
nüştürdüğü evlerde yetişen çocuklar, 
kendisiyle barışık, kendine ve başka-
larına güvenen ve güvenilen, umutlu, 
hoşgörülü ve mutlu birer insan olarak 
hayata atılırlar. Ilk önce SEVGI’yi 
öğretelim çocuklarımıza. Yaşayarak, 
birbirimizi severek ve onları çok sevip, 
onlara gerekli ilgiyi göstererek. Hani 
bir söz vardır: Ne kadar ilgi; o kadar 
SEVGI. Ben de diyorum ki: Ne kadar 
SEVGI; o kadar ilgi... SEVGI ve ilgi...
Biz aileler, çocuklarımıza korkuyu 
her şekilde öğretmeyi başarıyoruz. 
Bir yaramazlık yaptıkları zaman belki 
de farkında olmadan sözlerimizle ve 
hareketlerimizle onlara korkuyu çok 
güzel öğretiyoruz. Ancak SEVGI, ne-
dense SEVGI’yi öğretmede eksik kalı-
yoruz. Akşam baban gelince görürsün 
diyerek babasından korkmasını öğret-
tik ama babasını sevmesini öğreteme-
dik. Sen de Ayşe gibi, Ali gibi çalışsa-
na derslerine diyerek çekememezliği, 

hırsı, rekabeti öğrettik, ama sevgiyi, 
dostluğu, paylaşımı ve fedakârlığı 
öğretemedik. Allah’ı bile çocuğumu-
za doğru bir şekilde öğretmeden, an-
latmadan, O’nun korkulması gereken 
olduğunu telkin ettik SEVGI’sinden 
önce. Onu severek ve ona sevdirerek 
hayatı öğretemediğimiz için, maske 
taktı yüzlerine çocuklarımız, biz ar-
kamızı döndüğümüzde çıkarttıkları 
maskelerini... Hâlbuki köklerinden 
gelen SEVGI ve ilgiyle beslenseler ço-
cuklarımız, SEVGI harcıyla karılmış 
sağlam aile temelleri içinde, sağlıklı 
bir topluma umutla yürüyecekler.
Haydi artık! Ilk fırsatta bakalım aile-
mizdeki fertlerin gözlerine sevgiyle. 
Ve yakalayalım o güçlü SEVGI ışıltısı-
nı... O ışıltı, ailemizin hiç bitmeyen tü-
kenmeyen kaynağıdır. Hem bedavadır 
biliyor musunuz o SEVGI tohumları, 
ne milyarlar harcamanız gerekir, ne 
de gece gündüz çalışmanız... Bedava-
dır SEVGI, SEVMEK, SEVILMEK... 
Yüreğimizden ve ailemizden SEV-
GI’nin hiç eksik olmaması dileğiyle... 

AILEDE 
SEVGI

 Tülay ÇANKAYA  

FRANKFURT MERKEZ CAMII 
BAYAN DIN GÖREVLISI
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Liebe in der Familie. Die Familie ist 
der Anfangspunkt von starkem Bei-
sammensein. Jede Familie existiert mit 
den eigens für sich gezogenen Wände, 
für sich spezifischen Farben und Ge-
schmäckern. Egal wo man lebt, welche 
Vorlieben und Regeln es gibt, ist Liebe 
der Begriffe eines der notwendigsten 
Dinge innerhalb der Familie.
Der Mensch lebt mit Liebe. Liebe ist 
der Grund für die Erschaffung der 
Schöpfung. Denn Allah, der Schöpfer 
der Existenz, hat sie mit Liebe erschaf-
fen, geliebt und geliebt zu werden ge-
wünscht. Der Ort wo sich die Liebe 
entwickelt ist die Familie als Hort für 
all unsere Empfindungen. Jene mit 
Liebe gemauerten Wände widerspie-
geln die warmen Farben der Liebe für 
alle Familienmitglieder. Die Samen-
körner der Liebe sollten in das Herz 
aller Familienmitglieder eingestreut 
werden. Nach dem Auskeimen sollten 
sie schön und gewissenhaft genährt 
werden. Diese kleinste Gemeinschaft, 
sich aus den Wurzeln der Liebe nähert, 
ist noch stärker und noch reicher als 
riesige Assoziierungsgesellschaften. 
Die Atmung der Familien, die inner-
halb ihres Kokons leben können, wird 
noch leichter, sauberer und tiefgrün-
diger möglich. Das Fundament einer 
mit Liebe aneinander geklammerten 
Gesellschaft wird an diesem Punkte 
gelegt. Ein fehlender Grundstein im 
Fundament bedeutet zukünftig eine 
zutage tretende Krankheit in der Ge-
sellschaft. Denn Familie bedeutet 
Wärme und Respekt, aber vor allem 
auch Liebe. Entweder ist das Haus, 
das die Familie beherbergt “eine Ecke 

aus den Ecken des Paradieses oder 
eine Grube aus den Gruben der Höl-
le”. Was das Haus zu einer Ecke des 
Paradieses macht, ist die Liebe, was 
aber das Haus zu einer Grube der Höl-
le macht, ist die Lieblosigkeit. Bei den 
Familien, die sich aus dem Herzen res-
pektieren und lieben, wächst die Liebe 
aufgrund dieses Miteinander-Teilens 
und alle Hoffnungen gehen in dieser 
Familie auf wie die Sonne am Anfang 
eines jeden neuen Tages aufgeht... Die-
ser Sonne entgegen stehend fürchten 
die bösen Dinge die Helligkeit und 
fliehen weg. Denn wo die Liebe ist, 
findet Unschönes und Böses keinen 
Platz. Kinder, die in Häusern groß 
werden, die die Liebe zu Ecken des 
Paradieses verwandelt haben, starten 
als ein Mensch in das Leben, der mit 
sich selbst befreundet ist, sich selbst 
und anderen Menschen vertraut, so-
wie das Vertrauen Anderer genießt, 
tolerant und glücklich ist. Lassen Sie 
uns unseren Kindern zuerst die Liebe 
beibringen indem wir selbst vorleben, 
uns gegenseitig Lieben, unsere Kinder 
sehr Lieben und ihnen die notwendi-
ge Zuwendung schenken. Es gibt ja 
eine Redewendung: Du bekommst 
so viel Liebe wie du selbst Achtsam-
keit schenkst. Und ich sage folgendes: 
Wieviel Liebe du schenkst, so viel 
Achtsamkeit bekommst du... Liebe 
und Achtsamkeit...
Wir als Familien schaffen es, unseren 
Kindern auf irgendwelche Art Angst 
beizubringen. Wenn sie sich frech ver-
halten, lehren wir ihnen die Angst sehr 
gut, vielleicht mit unseren Worten und 
Handlungen ohne es uns bewusst zu 

sein. Aber bei der Vermittlung und 
Lehre der Liebe sind wir, warum auch 
immer, defizitär. Unseren Kindern ha-
ben wir das Fürchten des Vaters gelehrt 
indem wir sagen: “Wenn der Vater am 
Abend kommt, erlebst du was”, aber 
wir haben es nicht geschafft zu lehren 
den Vater zu Lieben. “Lerne auch so 
wie Ayşe und Ali” sagend haben wir 
das Beneiden, Versessensein und den 
Konkurrenzkampf beigebracht, aber 
die Liebe, Freundschaft, das Teilen 
und die Selbstlosigkeit konnten wir 
nicht vermitteln. Ohne unserem Kind 
einmal Allah richtig vorgestellt und 
beigebracht zu haben, haben wir ihm 
eingeflößt, dass Allah zu fürchten ist, 
noch bevor wir Seine Liebe vermit-
telt haben. Dadurch, dass wir das zu 
lehren nicht geschafft haben, haben 
sich unsere Kinder maskiert, die sie 
abgenommen haben, sobald wir un-
seren Rücken gedreht haben... Wenn 
sich doch unsere Kinder mit Liebe 
und Achtsamkeit nähren würden, die 
aus ihren Wurzeln kommen, könnten 
sie auf eine gesunde Gesellschaft be-
wegen, die auf festen Familienfunda-
menten beruht und deren Mörtel aus 
Liebe gemischt ist.
Auf! Lassen sie uns bei erster Gele-
genheit mit Liebe in die Augen unserer 
Familienangehörigen blicken. Lassen 
sie uns das Licht der Liebe einfangen… 
Dieses Licht ist die niemals endende 
Quelle unserer Familie. Zudem sind 
diese Samenkörner der Liebe kosten-
los. Weder brauchen sie dafür Millio-
nen auszugeben, noch Tag und Nacht 
dafür zu arbeiten… Kostenlos ist die 
Liebe, das Lieben und das Geliebtwer-
den… In der Hoffnung, dass sich die 
Liebe von unserem Herzen und unse-
rer Familie niemals verringern möge…

LIEBE IN 
DER FAMILIE

 Tülay ÇANKAYA  

RELIGIONSBEAUFTRAGTE,  
ZENTRALMOSCHEE,  

FRANKFURT
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Şair, fikir ve mücadele adamı Mehmed Âkif, 
Fâtih'te, Sarıgüzel mahallesinde mütevazı bir evde 
1873'te doğdu. Fatih Medresesi müderrislerinden 
Mehmed Tahir Efendi'nin oğludur.
Dört yaşındayken Emir Buhari Mahalle Mekte-
bi'ne başladı, Iptidaî (ilk) öğreniminden sonra Fa-
tih Merkez Rüşdiyesi ve Mekteb-i Mülkiye'nin 
idadî (lise) kısmını bitirdi. Mülkiye'nin âlî (yük-
sek) kısmına geçmişken, aynı yıl babası öldü ve 
Sarıgüzel'deki evleri yandı (1887-88). Bu yüzden 
yeni açılan yatılı Halkalı Mülkiye Baytar Mekte-
bi'ne geçti. Baytar Mektebi'ni birincilikle bitiren 
(1893) Mehmed Âkif, Umûr-ı Baytarîye ve Islâh-ı 
Hayvanât Umum Müfettiş Muavinliği'ne tayin 
edildi.
Kurtuluş savaşının ardından 1925 yılında Mısır'a 
giden Mehmet Akif Ersoy, 1936 yılına kadar Mı-
sır'da bulunmuştur. Mısır'da bulunduğu sürede 
üniversitede edebiyat dersleri de veren Akif, ülke-
sinden ayrı kalmanın verdiği üzüntünün de etki-
siyle hastalanmış, ardından 17 Haziran 1936 tari-
hinde Türkiye'ye dönmüştür. Mehmet Akif Ersoy 
rahatsızlığı ilerleyince tedavi görmeye başlamıştır. 
Istanbul'da bulunduğu süre içinde eski dostları, se-
venleri tarafından sık sık ziyaret edilen Mehmet 
Akif, 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu'ndaki Mı-
sır apartmanında kaldığı dairede hayatını kaybetti. 
Gazeteler ertesi günü Akif'in vefat haberini verdi-
ler.
Mehmet Akif Ersoy'un vefatı ülkede büyük bir 
üzüntüye sebep oldu. Beyazıd Camisinde yapılan 
cenaze törenine onu seven binlerce genç ve dostla-
rı katıldı. Yapılan cenaze törenine resmi kişilerden 
ve kuruluşlardan katılan hiç kimse olmadı. Meh-

met Akif'in Cenaze törenine bir hukuk fakültesi 
öğrencisi iken katılan Prof.Dr.Sulhi Dönmezer  5 
Ocak 1987 de Tercüman gazetesinde  "Akif'in Ce-
naze Töreni" başlıklı yazısında o günü şöyle anla-
tıyor :
'...O zamanların ülkemizde egemen tek partinin 
otoriter düzeni içinde kimse idare ile çelişkiye 
düşmek istemediği için basında Mehmet Akif'in 
yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek 
fazla haber yayınlanmazdı.... Bizler alana geldiği-
mizde, namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına 
rağmen bir tabuta rastlamadık, hep birlikte bekli-
yoruz. Birden lokantanın ön kısmını bir cenaze 
otomobilinin geldiğini gördük, iki kişi üzerine 
örtü dahi konmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul 
bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir 
kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat 
tabutun Mehmet Akif’e ait bulunduğu anlaşılınca 
bir anda yüzlerce genç ağlamaya başladı. ...Genç-
ler hemen Emin Efendi Lokantasının bayrağını 
alarak tabutun üstüne örttüler. Sonra merhumun 
bir kısım arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali, 
ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarla-
rından hiç kimse ortalarda yoktu."
Mehmed Âkif'in ilk şiir çalışmaları Baytar Mekte-
bi'nde okuduğu yıllarda başlar. Mehmed Âkif şiir-
lerini 7 kitap halinde yayımladı, ilkinin adı olan 
Safahat sonradan şiir külliyatına ad olarak verildi.
Yayımlanan ilk şiirleri Hazine-i Fünûn dergisinde-
ki iki gazelle (1893-1894); Mektep Mecmuası'nda-
ki Kur'an'a hitap'tır (C. II, Mart 1311/1895). Akif’in 
şiir yanında, meal ve tefsir çalışmaları da olmuş-
tur.

20 Aralık 1873  – 27 Aralık 1936

MEHMET AKIF ERSOY 
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Der Dichter, Denker und Eiferer Mehmet Akif 
wurde 1873 in einem bescheidenen Haus im Vier-
tel Sarıgüzel von Fatih geboren. Er war Sohn von 
Tahir Efendi, einem Dozenten an der ´Fatih Me-
dresesi .́
Mit vier Jahren ging er zur Viertelschule Emir Bu-
hari. Nach seiner Primarausbildung ging er zur 

´Fatih Merkez Rüşdiyesi´ und absolvierte den gym-
nasialen Bereich der (hohen) Áli Mülkiye .́ Im 
gleichen Jahr starb sein Vater und ihr Haus in Sa-
rigüzel verbrannte (1887-1888). Aus diesem Grund 
wechselte er zur neu eröffneten Veterinärschule 

´Halkali Mülkiye Baytar Mektebi .́ Die Veterinär-
schule absolvierte er als Bester (1893) und wurde 
als stellvertretender Allgemeininspektor für Vete-
rinärsangelegenheiten und Besserungsanstalten 
für Tiere berufen.
Nach dem Befreiungskrieg ging Mehmet Akif Er-
soy im Jahre 1925 nach Ägypten und kehrte 1936 
wieder zurück. In der Zeit seines Aufenthaltes in 
Ägypten lehrte er auch an der Universität zur tür-
kischen Literatur und Poesie. Er erkrankte auf-
grund der Trennung von seiner Heimat und kehrte 
am 17. Juni 1936 in die Türkei zurück. Nach dem 
Fortschritt der Erkrankung Mehmet Akif ś wurde 
die Behandlung begonnen. Seine alten Freunde be-
suchten ihn häufig während er sich in Istanbul 
aufhielt und er verstarb in seiner Wohnung des 
Appartements Namens „Ägypten“ in Beyoğlu. Die 
Zeitungen berichteten über den Tod von Akif.
Der Tod von Mehmet Akif Ersoy führte zu großer 
Trauer im Land. Tausende Jugendliche, die ihn 
liebten und seine Freunde nahmen an seinem To-
tengebet in der Beyazıt-Moschee teil. An seinem 
Beerdigungszeremonie nahmen keine Personen, 
die öffentliche Ämter bekleideten oder keine Ver-
treter von öffentlichen Institutionen teil. Prof. Dr. 
Sulhi Dönmezer als damaliger Jurastudent nahm 

an der Begräbnis von Mehmet Akif teil und be-
schrieb den damaligen Tag am 5. Januar 1987 in 
der Zeitung Tercüman wie folgt: 

„… Aufgrund der damals herrschenden Autokratie 
des Einparteiensystems wollte niemand in Kon-
flikt mit der Verwaltung geraten. Deshalb wurde 
zur Rückkehr Mehmet Akif’s in die Heimat und 
zum Verlauf seiner Krankheit nicht so viel berich-
tet… Obwohl sich die Zeit für das Gebet näherte, 
war auf dem Versammlungsplatz an der Moschee 
kein Sarg sichtbar und wir warteten alle gemein-
sam darauf. Auf einmal bemerkten wir einen Lei-
chenwagen vor dem Restaurant und zwei Personen 
ließen einen Sarg herab, ohne dass nicht einmal 
ein Tuch darüber gelegt war. Mit dem Gedanken, 
dass der Leichnam eines armen Bedürftigen ge-
bracht wurde, haben einige Freunde angefangen 
mitzuhelfen. Als aber klar wurde, dass es der Sarg 
von Mehmet Akif war, haben auf einmal hunderte 
von Jugendlichen begonnen zu weinen. …Die Ju-
gendlichen haben die Flagge von dem Restaurant 
Emin Efendi genommen und den Sarg damit be-
deckt. Anschließend begannen die Freunde des 
Verstorbenen zu kommen, aber unter ihnen waren 
weder der Gouverneur, noch der Bürgermeister 
oder irgendwelche Verantwortlichen des Einpar-
teiensystems dort anwesend.“
Die ersten Dichtungsbemühungen von Mehmet 
Akif gehen auf seine Studienzeit in der Veterinär-
schule zurück. Er hat seine Gedichte in 7 Büchern 
veröffentlicht. Der Name des ersten Buches 
Safahat wurde später zum Namen seiner gesam-
melten Gedichtwerke. Die ersten Gedichte waren 
zwei Ghaselen in der Zeitschrift Hazine-i Fünun 
(1893-1894) und Anrede an den Koran (Kur’an’a 
hitap) in der Zeitschrift Mektep (Bd. II, März 
1311/1895). Neben Gedichten hat Akif auch zur 
Koranübersetzung und Koranexegese gearbeitet.

20. Dezember 1873  – 27. Dezember 1936
MEHMET AKIF ERSOY 
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edemeyiz. Peygamber efendimiz (sav), 
ümmetinin bütün fertlerinin güven 
duyulan kişiler olmasını arzu ederdi. 
Bir gün Medine pazarında bir buğday 
satıcısına uğramış; elini buğdayların 
içine daldırmış ve altta ıslaklık oldu-
ğunu farketmişti. Satıcıya bunun sebe-
bini sorduğunda onun “Onu yağmur 
ıslattı, ey Allah'ın Resûlü!” diye cevap 
vermesi üzerine Peygamberimiz: “O 
ıslak kısmı, insanların görmesi için 
üste koysaydın ya. Bizi aldatan bizden 
değildir” demişti. (Müslim, Iman 43)

Müslüman, her yaptığını ve her söyle-
diğini Allah’ın gördüğünün, işittiğinin 
ve bildiğinin bilincindedir. Hiç bir işin 
Allah’a saklı kalması düşünülemez. 
Yalan söylediğimiz zaman bunu kim-
se bilmese de Allah bilmektedir. Bu 
yüzden, yalan ve hile ile hareket et-
mek, Hz. Peygamber (sav) tarafından 
münafıklık alameti olarak sayılmıştır. 
Yani münafık, kendisine güvenilme-
yen, kalbi ile dili, dili ile davranışları 
tutarlı olmayan kimsedir. Yine sevgili 
Peygamberimiz, başka bir öğüte ihti-
yaç bırakmayacak şekilde kendisine 
öğüt vermesini isteyen bir kimseye: 
“Allah'a inandım de, sonra da dosdoğ-
ru ol” buyurmuştur. (Müslim, Iman 
13)

va sahibi olmanın göstergelerinden 
biridir. Bu ayet ve hadiste, doğruluk 
üzere hareket eden kimselerin, dünya-
da Allah’ın razı olacağı bir yaşam biçi-
mine, ahirette de Cennete kavuşacağı, 
onların işlerinin düzeltileceği, hata-
larının telafi edileceği ve günahların 
affedileceği müjdeleniyor.

Bizim için en mükemmel örnek olan 
sevgili Peygamberimiz asla doğruluk-
tan ayrılmazdı. Onun sözleriyle işleri 
arasında tam bir uyum vardı. Daha 
peygamber olmadan önce güvenilir 
oluşuyla tanınmıştı ve yalan söylediği-
ne hiç rastlanmamıştı. Eğer tek bir defa 
yalan söylemiş olsaydı düşmanları 
onu yalancılıkla suçlar, bu gerekçeyle 
davetine engel olurlardı. Fakat kimse 
onu yalan söylemekle itham edemedi. 
Onun izinden giden biz Müslümanla-
rın da sözleri ve davranışları doğruluk 
üzere olmalı, dilimizde yalan, insan-
larla ilişkilerimizde hile ve aldatma, 
kalplerimizde bizi yalana sevk edecek 
duygu ve düşünceler bulunmamalı-
dır. Ancak böyle olduğumuz takdirde 
olgun mü'min olabilir ve çevremize 
güven verebiliriz. Çocuklar daha kü-
çükken doğru sözlülüğe alıştırılmalı, 
yalan söylemelerine asla müsamaha 
edilmemelidir. Onlara örnek olan biz 
büyüklerin de doğrulukta hassasiyet 
göstermesi gerekmektedir. Peygam-
berimiz, çocukları yatıştırmak ve oya-
lamak için bile olsa, yalan söylemeye 
asla müsade etmemiştir. (Ebû Davud, 
Edeb 88)

Doğruluk, insan hayatının temel da-
yanaklarından biridir. Doğruluk ol-
mayınca evimizde, işimizde, ticareti-
mizde ve tüm hayatımızda başarı ve 
huzur elde edemeyiz. Çevremizdeki 
insanlarla seviyeli ve istikrarlı ilişkiler 
geliştiremez, yaşadığımız toplumda 
güven üzerine kurulu bir hayat inşa 

 Davut KÜSKÜ 

WETZLAR MERKEZ CAMII  
DIN GÖREVLISI

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gel-
mekten sakının ve (hangi şartlarda 
olursa olsun) doğruyu söyleyin! (Böy-
le davranırsanız) Allah işlerinizi dü-
zeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim 
Allah’a ve Elçisine itaat ederse (dünya-
da ve ahirette) büyük başarı elde etmiş 
olur.” (Ahzab, 33/70-71)

“Doğruluktan ayrılmayın! Çünkü 
doğruluk insanı erdem ve fazilete 
götürür. Erdem ve fazilet de Cennete 
götürür. Kişi doğruluktan ayrılmadık-
ça Allah katında “sıddîk (özü ve sözü 
dosdoğru) kişi” olarak kaydedilir. Ya-
lan sözden de sakının. Çünkü yalan, 
kişiyi günah ve çirkin olan davranışla-
ra götürür. Günah ve çirkin davranış-
lar da Cehenneme götürür. Kişi yalan 
söyledikçe Allah katında “kezzâb (özü 
ve sözü yalan olan) kişi” olarak kayde-
dilir.” (Buhârî, Edep 69; Müslim, Birr 
29)

Doğru Sözlü Olmak
Her zaman doğru sözlü olmak, yalan 
söylemekten titizlikle sakınmak, bir 
Müslümanda bulunması gereken en 
önemli ahlakî özelliklerdendir ve tak-
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O ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah 
und seid beim Sprechen stets auf-
richtig, damit Er euch eure Werke 
gedeihen lässt und euch eure Sünden 
vergibt. Und wer Allah und Seinem 
Gesandten gehorcht,  erlangt hohes 
Glück. (al-Ahzab, 33/70-71)

“Entfernt euch nicht von der Aufrich-
tigkeit! Denn Aufrichtigkeit lenkt den 
Menschen zur Weisheit und Tugend. 
Und Weisheit und Tugend lenkt zum 
Paradies. Solange sich die Person nicht 
von der Aufrichtigkeit entfernt wird 
sie als “(im Wesen und den Worten) 
aufrichtige Person“ (siddiq) niederge-
schrieben. Denn Lüge lenkt die Person 
zur Sünde und schlechten Handlun-
gen. Und Sünden und schlechte Hand-
lungen lenken zur Hölle. Solange die 
Person lügt, wird sie als “(im Wesen 
und den Worten) Lügner” (kazzab) 
niedergeschrieben. (al-Bukhari, Adap 
69; al-Muslim, Birr 29)

Aufrichtig sein
Jederzeit aufrichtig sprechend zu sein 
und sich penibel vor dem Lügen zu 
wahren ist eines der wichtigsten ethi-
schen Eigenschaften eines Muslimen 
und ein Zeichen für die Gottesfurcht. 

In diesem Vers und diesem Hadith 
wird verheißen, dass diejenigen Per-
sonen, die sich entsprechend der Auf-
richtigkeit verhalten mit ihrer Lebens-
form auf der Welt das Wohlwollen 
Allahs erreichen und im Jenseits das 
Paradies erlangen, dass ihre Angele-
genheiten in Ordnung gebracht, ihre 
Fehler behoben und ihre Sünden ver-
geben werden.
Unser geliebter Prophet, das voll-
kommene Vorbild für uns, hat sich 
nie von der Aufrichtigkeit abgekehrt. 
Zwischen seinen Worten und Taten 
war eine absolute Übereinstimmung. 
Noch bevor er zum Propheten berufen 
wurde, war er als vertrauenswürdig 
bekannt und niemals stieß man auf 
Lügen von ihm. Hätte er ein einziges 
Mal gelogen, hätten seine Widersacher 
ihn mit Lügerei bezichtigt und darauf 
beruhend seine Einladung verhindert. 
Aber niemand konnte ihn mit Lügerei 
belasten. Unsere Worte und Hand-
lungen als Muslime, die wir seinen 
Fußstapfen folgen, sollten aufrichtig 
sein, in unserem Munde sollte keine 
Lüge, bei unseren Beziehungen mit 
den Menschen sollte keine Hinterlist 
und kein Betrug sein, sowie sollten 
keine Empfindungen und Gedanken 
in unseren Herzen vorhanden sein, die 
uns zur Lüge verleiten. Nur wenn wir 
solche Menschen sind, können wir rei-
fe Muslime sein und Vertrauen in un-
serem Umfeld erwecken. Die Kinder 
sollten schon in ihrer Kindheit einge-
übt werden, aufrichtig zu sein, es darf 
keineswegs geduldet werden, dass sie 
lügen. Wir Erwachsenen als ihre Vor-
bilder sollten auch sensibel mit der 
Aufrichtigkeit sein. Unser Prophet hat 
es nicht mal erlaubt zu lügen um die 
Kinder zu beruhigen oder zu vertrös-
ten. (Abu Davud, Adab 88)
Die Aufrichtigkeit ist einer der Grund-
pfeiler des menschlichen Lebens. 
Wenn keine Aufrichtigkeit vorhanden 

ist, können wir in unserem Haus, bei 
unserer Arbeit, bei unserem Handel 
und in unserem ganzen Leben keinen 
Erfolg und kein Wohlergehen erlan-
gen. Folglich können wir auch mit den 
Menschen in unserem Umfeld keine 
niveauvolle und nachhaltige Liaison 
entwickeln und kein auf Vertrauen 
beruhendes Leben in der Gesellschaft 
aufbauen, in der wir leben. Unser Pro-
phet wünschte sich, dass alle Indivi-
duen seiner Gemeinschaft vertrauens-
würdige Personen sind. Eines Tages 
ging er bei einem Weizenhändler vor-
bei, er griff in den Weizensack hinein 
und bemerkte, dass es unten Feuchtig-
keit gab. Als er den Händler nach dem 
Grund fragte, erhielt er die Antwort: 
“Der Regen hat ihn befeuchtet o Ge-
sandter Allahs!” Dem entgegnete un-
ser Prophet: “Den Feuchten Bereich 
solltest Du den Menschen oben sicht-
bar machen. Wer uns betrügt, ist nicht 
von uns.” (al-Muslim, Iman 43)
Der Muslim ist im Bewusstsein, dass 
Allah alles was er macht und alles was 
er sagt sieht, hört und weiß. Es ist un-
denkbar, dass irgendetwas verborgen 
vor Allah bleibt. Auch wenn es nie-
mand sonst weiß, weiß es Allah wir lü-
gen sollten. Aus diesem Grund akzep-
tiert es der Prophet (s) als Heuchelei, 
wenn man mit Lügen und Hinterlist 
handelt. Das heißt, dass ein Heuchler 
jemand ist, dem man nicht vertrauen 
kann und dessen Herz und Worte so-
wie dessen Worte und Handlungen 
nicht übereinstimmen. Wiederum riet 
der Prophet jemandem, der um solch 
einen Rat fragte, keinen weiteren Rat 
aufsuchen zu bedürfen indem er sagte: 
“Sage: ‘ich glaube an Allah‘ und sei 
dann aufrichtig.” (al-Muslim, Iman 13)

 Davut KÜSKÜ 

RELIGIONSBEAUFTRAGTER,  
ZENTRALMOSCHEE, WETZLAR
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Friedberg / Hessen DITIB Ayasofya Camii DITIB zu Friedberg / Hessen Ayasofya-Moschee

Cuma ve teravih namazlarında 550-600, bayram 
namazlarında ise 1300-1500 kişinin ibadet ettiği 
Friedberg DITIB Ayasofya Camii, kütüphane, lo-
kal, yönetim kurulu odası, konferans salonu, ber-
ber salonu, yemekhane, fırın, market, 4 adet büro, 
dersaneler, 100 araçlık otopark ve değişik hizmet 
birimleriyle ferah ve geniş bir alanda hizmet ver-
mektedir.
Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik dü-
zenlenen çeşitli toplantılar ve sohbetlerle birlikte, 
yetişkin bayan, erkek ve kız çocuklarına Kur án-ı 
Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verilmektedir.
Ayrıca, düğün, sünnet, mevlid vb. programlarına 
da ev sahipliği yapan cami, cemaat için ikinci ad-
res durumunda olup, ferahlatıcı ve göz doldurucu 
bir mekana sahiptir.
Gerek Alman, gerekse diğer ülke vatandaşlarının 
sıkça ziyaret ettiği mekanların başında yer alan 
Friedberg DITIB Ayasofya Camii, kuruluşundan 
bugüne kadar 35 bin civarında ziyaretçiyi misafir 
etmiştir.

Friedberg / Hessen DITIB Ayasofya Camii’nin te-
meli 2000 yılında atılmış olup, hayırsever vatan-
daşların yardım ve katkıları neticesinde 2002 yı-
lında bütün üniteleriyle birlikte tamamlanarak 
ibadete açılmıştır.
Türk mimari tarzında, kubbeli olarak inşa edilen 
Friedberg DITIB Ayasofya Camii’nin mihrabı ve 
duvarlarının bir bölümü Kütahya çinisi ile süslen-
miştir. Minberi ve kürsüsü aynı şekilde Kütahya 
çinisi ile taştan yapılarak tasarlanmış, caminin 
kubbe ve iç tavan kısımları hat ve tezyinat ustaları 
tarafından şekillendirilmiştir.
Friedberg şehrinde yer alan Ayasofya Camii, Hes-
sen eyaletinin en büyük ve güzel ibadethaneleri-
nin başında yer almaktadır. Ayasofya Camii, özel 
yapım biri büyük, üç tane de küçük avize ile ay-
dınlatılmaktadır.
Caminin toplam kullanım alanı 5450 m2 olup, bu-
nun 1150 m2’sine cami inşası oturtulmuştur. Iba-
det için ayrılan bölüm erkekler için 420 m2, bayan-
lar içinse 110 m2’dir.

FRIEDBERG / 
HESSEN

CAMİLERİMİZ  
UNSERE MOSCHEEN
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Frankfurt – Friedberg / Hessen– Der Grundstein 
der DITIB Ayasofya-Moschee zu Friedberg wur-
de im Jahr 2000 gelegt worden. Mit Hilfe von 
Wohltätern und Spendern wurde der Bau im Jahr 
2002 fertig gestellt und eröffnet.
Im türkischen Architekturstil und mit Kuppel er-
baut, sind Predigtkanzel und Lehrkanzel der 
Friedberger DITIB Ayasofya-Moschee mit traditi-
onsreichen Fayencen aus Kütahya dekoriert. Auch 
die Gebetsnische und Kanzel ist mit Fliesen aus 
Kütahya und aus Stein projektiert. Die Kuppel 
und Innendecken sind von Meistern der Kallig-
raphie und Ornamentik gestaltet.
Die DITIB-Ayasofya-Moschee zu Friedberg, eine 
der größten und schönsten Gebetsorte in Hessen. 
Sie wird mit einer großen Kronleuchter und drei 
kleinen maßgefertigten Kronleuchtern erhellt. 
Die Gesamtnutzfläche der Moschee beträgt 5450 
m2, die Moschee ist auf einer Fläche von 1150 be-
baut. Zum Gebet dienen davon sind 420 m2 für 
Männer und 110 m2 als Gebeträumlichkeiten.
Zu den Freitags- und Tarawih-Gebeten bietet die 
Friedberger DITIB-Ayasofya-Moschee Platz für 

550-600 Gläubige, während der Festtagsgebete 
finden 1300-1500 Gläubige Platz zum Gebet. Sie 
bietet geräumige Möglichkeiten für Bibliothek, 
ein Gemeinde-Café, Vorstandsraum, Konferenz-
saal, Barbiersalon, Speisesalon, Backraum, Su-
permarkt, 4 Büros, Klassenräume, 100 Parkplät-
zen und Räumlichkeiten für weitere Dienste.
Gemeinsam mit verschiedenen Begegnungs- und 
Gesprächsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, werden dort sowohl Koranun-
terricht als auch grundlegender Religionsunterri-
cht für Frauen und Männer, Mädchen und Knaben 
angeboten.
Außerdem ist die Moschee Gastgeber für Hochze-
iten, Beschneidungsfeiern, Gedenkfeiern (Mev-
lid) u. ä. und genießt deshalb mit ihren geräumi-
gen und behaglichen Möglichkeiten den Status 
einer zweiten Adresse für die Gemeindemitglie-
der.
Die Friedberger DITIB Ayasofya-Moschee, wird 
häufig von Gruppen besucht und hat seit der 
Gründung bis heute etwa 35.000 Gäste empfan-
gen. 

DITIB zu Friedberg / Hessen Ayasofya-Moschee
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Sevgili peygamberimiz (s.a.v.) de bu 
hususta bizlere şu ikazı yapar: “Al-
lah’a ve ahiret gününe inanan kimse 
ya hayır konuşsun ya da sussun!“ 4

Dil çok güçlü ama bir o kadar da teh-
likeli bir organdır. Ilmini dille aktarır-
sın, duygularını dille paylaşırsın, fi-
kirlerini dille açıklarsın, dille dünyayı 
harekete geçirebilir ve hayatın akışını 
değiştirebilirsin.
Bunun yanında insan günahların bir-
çoğunu da diliyle işler. Yalan, gıybet, 
dedikodu, iftira, kötü ve küfürlü sözler, 
kalp kırma gibi birçok günah dilin 
yaptığı işlerdendir. Tabii ki kalpte ne 
varsa dile de o yansır. Iyilik varsa iyi 
sözler, kötülük varsa kötü sözler dökü-
lür dilimizden. O yüzden, önce kalbi-
mizi sonra da dilimizi terbiye etmemiz 
gerekmektedir. “Eline, diline, beline 
sahip ol!“  diyen büyüklerimiz, bu hu-
susa dikkatimizi çekmeye çalışmışlar-
dır.

Dilimizden ve sözümüzden dolayı sı-
kıntı yaşamak istemiyorsak, iyice dü-
şünüp ondan sonra konuşmak, sözü-
müzün nerelere varacağını hesap 
etmek durumundayız. Çünkü; “Söz 
ağızdan çıkmadan önce senin esirin-
dir, ağızdan çıkınca sen onun esiri 
olursun.”

Insan ne kadar çok konuşursa, o kadar 
çok hata yapma ihtimali artar. Allah 
(c.c.) bizlere bir tane dil, iki tane kulak 
vermiştir. Dolayısıyla bir konuşup, iki 
dinlemek gerekir. Özellikle bilmediği-
miz konularda susmak ve bilenleri din-
lemek en akıllıca iş olacaktır.

Sözlerimi bir ayeti kerimenin mealiyle 
bitiriyorum: “Mü’minler, boş ve fay-
dasız bir söz işittikleri zaman ondan 
yüz çevirir ve ‘bizim işlerimiz bize, 
sizin işleriniz size. Size selam olsun. 
Biz kendini bilmezleri arkadaş edin-
mek istemeyiz’ derler.” 5

[1] Ibrahim, 14/34
[2] Nur, 24/24 
[3] Kâf, 50/18 
[4] Tirmizi, Kıyamet, 51
[5] Kasas, 28/55

 Hasan AĞIRBAŞ  

FRANKFURT – IDSTEIN CAMII DIN 
GÖREVLISI

Insan sorumluluk sahibi bir varlıktır. 
Bundan dolayı akıl ve irade sahibi ol-
mayan diğer varlıklardan farklı olarak 
bilinçli yaşamak zorundadır. Işte böy-
le bilinçli ve Allah’a karşı sorumluluk 
duygusu taşıyarak yaşamaya ‘takva’ 
diyoruz. Bizler, takvamız ölçüsünde, 
yani sorumluluklarımızı yerine getir-
diğimiz ölçüde mutlu ve huzurlu olur, 
dünya ve ahiretimizi güzelleştiririz. 
Aksi takdirde kaybedenlerden olma-
mız kaçınılmazdır.

Rabbimiz bizlere sayısız nimetler ve 
kabiliyetler bahşetmiştir. Bu nimet-
leri saymaya kalksak buna gücümüz 
yetmez.1 Bunlardan bir tanesi de söz 
söyleme ve konuşabilme kabiliyeti-
dir.Ancak bizlere verilen her nimetin 
bir sorumluluğu ve hesabı olduğunu 
da unutmayalım. Bir ayeti kerime’de 
yüce Allah şöyle buyuruyor: “O gün 
onların dilleri, elleri ve ayakları, 
yapıp ettiklerinden dolayı kendile-
ri aleyhine şahitlik edecektir.” 2 Bir 
başka ayette ise: “Insan bir söz söy-
lediği anda, mutlaka yanında onu 
yazan bir melek bulunur.“ 3 buyrul-
maktadır.

Dilin Esiri  
Olmayalım
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Der Mensch ist ein Geschöpf mit Ver-
antwortung. Aus diesem Grund ist er 
im Gegensatz zu den anderen Wesen 
ohne Verstand und Willenskraft ge-
zwungen, bewusst zu leben. Bewusst 
in diesem Sinne zu leben und gegen-
über Allah Verantwortung tragend zu 
leben, nennen wir Frömmigkeit (ta-
qwa). Entsprechend des Grades un-
serer Frömmigkeit, das heißt unseren 
Verantwortungen gerecht werdend, 
werden wir glücklich und mit Wohl-
ergehen erfüllt sein und somit unsere 
Welt und unser Jenseits verschönern. 
Ansonsten ist es unumgänglich, dass 
wir von denen sein werden, die verlie-
ren.

Unser Herr Allah hat uns unzählige 
Gaben und Fähigkeiten geschenkt. 
Wenn wir diese Gaben zählen woll-
ten, würde unsere Kraft dazu nicht 
ausreichen.1 Und eine dieser Gaben 
ist die Fähigkeit Worte aufsagen und 
sprechen zu können. Wir dürfen aber 
nicht vergessen, dass jede Gabe eine 
Verantwortung erfordert und dass wir 
dafür Rechenschaft ablegen werden. 
In dem an Anfang der Freitagspredigt 
rezitierten Vers gebietet Allah: „Ge-
wiss werden am jenseitigen Tag ihre 
Zungen, ihre Hände und ihre Füße 
gegen sie Zeugnis über das ablegen, 
was sie zu tun pflegten.“2 Und in ei-
nem anderen Vers wird gesagt: „Kein 
Wort äußert er, ohne dass bei ihm 
ein Beobachtender (Engel) bereit 
wäre.“ 3

Und unser geliebter Prophet (s) er-
mahnt uns zu diesem Thema: „Wer 
an Allah und den jenseitigen Tag 
glaubt, möge entweder Gutes spre-
chen oder schweigen!“ 4

Unsere Zunge ist ein sehr kraftvol-
les aber auch dementsprechend ein 
solch gefährliches Organ. Das Wis-
sen vermittelst du mit Worten, die 
Empfindungen teilst du durch Worte 
mit anderen, die Gedanken äußerst 
du mit Worten, mit Worten kann man 
die Welt in Bewegung setzen und den 
Lauf des Lebens verändern.

Daneben begeht der Mensch viele der 
Sünden mit seinen Worten und seiner 
Zunge. Die Zunge begeht viele sünd-
hafte Handlungen wie Lüge, Läs-
terei, üble Nachrede, Verleumdung, 
Beschimpfung und Fluchworte sowie 
Kränkung der Herzen. Natürlich äu-
ßert sich auch in den Worten, was im 
Herzen ist. Wenn Gutes darin ist, äu-
ßert sich Gutes, wenn Böses darin ist, 
perlt Böses von unserer Zunge. Aus 
diesem Grund sollten wir vorerst un-
ser Herz und dann unsere Zungen er-
ziehen. Mit dem Prinzip „Halte deine 
Hand, deine Zunge und deine Len-
den in Schach!“ versuchten unsere 
Vorfahren unser Augenmerk auf die-
sen Sachverhalt zu lenken.

Wenn wir nicht möchten, dass wir 
aufgrund unserer Zungen und Worte 
Unannehmlichkeiten erleben, sind wir 

gezwungen, gründlich zu denken und 
dann zu sprechen und zu ermitteln, 
welchen Ausmaß was unsere Wor-
te annehmen könnten. Denn „bevor 
das Wort deinen Mund verlässt, ist 
es dein Gefangener, wenn es deinen 
Mund verlassen hat, wirst du Ge-
fangener dessen.“

Je mehr der Mensch spricht, desto 
mehr ist die Wahrscheinlichkeit Feh-
ler zu machen. Allah der Erhabene 
hat uns eine Zunge aber zwei Lippen 
und zwei Ohren gegeben. Folglich 
sollte man ein Mal sprechen aber zwei 
Mal zuhören. Vor allen Dingen ist die 
weiseste Tat zu solchen Themen zu 
schweigen, wozu wir uns nicht aus-
kennen und denjenigen zuzuhören, die 
sich auskennen.

Ich beende meine Predigt mit der 
Übersetzung eines gnadenreichen Ko-
ranverses: „Und wenn sie unbedachte 
Rede hören, wenden sie sich davon ab 
und sagen: “Wir haben unsere Taten 
und ihr habt eure Taten (zu verant-
worten). Friede sei auf euch! Wir 
trachten nicht nach (dem Umgang 
mit) den Törichten.“5

[1] Koran, Ibrahim, 14/34
[2] Koran, an-Nur, 24/24
[3] Koran, Qâf, 50/18
[4] at-Tirmidhi, Qiyama, 51
[5] Koran, al-Qasas, 28/55

 Hasan AĞIRBAŞ  

RELIGIONSBEAUFTRAGTER, 
IDSTEIN

Nicht Gefangener  
unserer Worte sein!  
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B A S I N  A Ç I K L A M A S I      P R E S S E M I T T E I L U N G

Diyanet Işleri Türk Islam Birliği, 
farklılıklara açık olma bildirisindeki 
görüşleri paylaşmaktadır

Die Türkisch-Islamische Union teilt  
die Auffassung der Erklärung der  
„Allianz für Weltoffenheit“

“Insanın onur  
ve haysiyeti  

dokunulmazdır”

„Die Würde  
des Menschen  

ist unantastbar“
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Als größte muslimische Religionsgemeinschaft in 
Deutschland ist die Unverletzlichkeit und Unan-
tastbarkeit der Würde eines jeden Menschen un-
verzichtbarer, selbstverständlicher Teil unserer 
Arbeit, unseres religiösen und gemeinschaftli-
chen Auftrags. In unserem über 30-jährigen Wir-
ken als Religionsgemeinschaft, als selbstverständli-
cher Teil der Gesellschaft, als Teil gesellschaftlicher 
Arbeiten und Lösungen begrüßen und fördern wir 
Initiativen, die die gesellschaftliche Bewusstwer-
dung für das Individuum, aber auch für Teile der 
Gesellschaft stärkt.
Diese bundesweite Allianz ist die konsequente Wei-
terführung der „Kölner Botschaft“, deren Erstun-
terzeichner wir ebenfalls sind. Die erneut sichtbar 
gewordene Verwundbarkeit und Unvollkommenheit 
unserer Gesellschaft stärkt unseren Zusammenhalt 
und unsere Verbundenheit. Denn es macht deutlich, 
dass wir uns gemeinsam und intensiv kümmern 
müssen. Daher ist es wichtig, dass dieses zivilgesell-
schaftliche Bündnis unter Einbeziehung der christ-
lichen, jüdischen und muslimischen Religionsge-
meinschaften sich breit aufstellt.
Es wird immer wieder Ereignisse geben, die uns 
aufwühlen, beunruhigen, verunsichern und auf die 
Probe stellen werden; umso mehr müssen wir uns 
als Gemeinschaft unser selbst sicher sein und immer 
auch rückversichern. Dazu brauchen wir das per-
sönliche Gespräch, aber auch die öffentliche Kom-
munikation über das, was uns eint, was uns stärkt 
und was uns zusammenstehen lässt. Darum: wer 
sich selbst nicht liebt, kann andere nicht lieben. Als 
eine Gesellschaft müssen wir unsere Stärken und 
Schwächen kennen, uns selber in der kulturellen, 
ethnischen und religiösen Vielfalt lieben, um positiv 
und offen auf andere – aber vor allem auf unsere Zu-
kunft – zugehen zu können.

Almanya’daki en büyük Müslüman dini cemaat 
olarak her bir insanın onuru ve haysiyetinin do-
kunulmaz, çalışmalarımızın, dini ve toplumsal 
görevimizin tabii bir parçasıdır. Dini cemaat 
olarak 30 yıllık çalışmalarımız esnasında toplu-
mun, toplumsal çalışmaların ve çözümlerin tabii 
bir parçası olarak fertlerin toplumsal bilinçlenme-
yi ve toplumun belirli kesimlerini güçlendiren ini-
siyatifleri (gayretleri) memnuniyetle karşılıyor ve 
destekliyoruz.
Federal çaptaki bu ittifak daha önce de ilk imzala-
yanları arasında bulunduğumuz “Köln Çağrısı“-
nın devamı durumundadır. Toplumumuzun tekrar 
görünür hale gelen zayıf noktası ve noksanlığı ara-
mızdaki dayanışma ve bağlılığı güçlendirmekte-
dir. Çünkü beraberce ve yoğun bir şekilde bunlar-
la ilgilenilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
sebeple Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman dini ce-
maatlerini de dahil ederek geniş bir şekilde bu si-
vil toplum ittifakının ortaya çıkması önemlidir.
Her zaman bizleri altüst eden, tedirgin eden, güve-
ni sarsan ve denemeye muhatap kılan olaylar her 
zaman olacaktır; bu oranda toplum olarak kendi-
mize güvenmemiz ve kendimizi tekrar sağlama 
almamız gerekmektedir. Bunun için bizlerin ortak 
yanlarımız, bizleri hangi hususların güçlendirdiği-
ni ve beraber olmamızı sağladığı hakkında şahsi 
görüşmelerin yanında kamuoyu ile de iletişim 
içinde bulunmamıza ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bunun için: Kendini sevmeyen başkalarını da se-
vemez. (Kendisine saygısı olmayan, başkalarına 
da saygı duyup sevemez.) Olumlu ve açık bir şekil-
de başkalarına özellikle de geleceğimize yönele-
bilmemiz için tek bir toplum olarak güçlü ve zayıf 
yanlarımızı bilmemiz, kendi kültürel, etnik ve 
dini farklılıklarımızı sevmemiz gerekmektedir.  
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NACHRICHTEN
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Kısa adı Bufdi olarak da bilinen „Bun-
desfreiwilligendienst“her yaştan ka-
dın ve erkeklerin toplum için gönüllü 
olarak angaje olmalarına imkân tanır. 
Çalışma alanları sosyal hizmet, mülte-
ci desteği, çevrecilik, kültürel ve spor-
tif faaliyetler, uyum, afetlere karşı sivil 
savunma hizmetleri gibi çok çeşitlidir. 
Özellikle camilerimizde yıllardan bu 
yana gönüllü olarak Allah rızası için 
çalışan kişilerin yanında günü ve saati 
belli olan, yaptıkları hizmetin karşılı-
ğını ödenemese de az bir cep harçlığı 
alan kişiler, gönüllü verilen hizmetin 
kalıcılığını garanti altına almaktadır-
lar. Genç insanlar bu şekilde hem ilk 
pratik deneyimlerini yapma imkânı 
bulur hem de meslek hayatına ilk adım 
atarak tecrübe edinirler. Daha yaşlı in-
sanlar ise hayat tecrübelerini paylaş-
mış olurlar. 

Camilerimizde, spor derneklerinde 
veya sosyal hizmet amaçlı kurulmuş 
derneklerde gönüllü olarak Bundesfre-
iwilligendienst yapılabilir. Camilerin 
açık kalması ve camiye gelen kişilerin 
bir muhatap bulması, toplumsal haya-
ta katılabilmesi, sorunlarına yardımcı 
olunması gibi gençler, yaşlılar, çocuk-
lar, engellilere yönelik birden fazla 
hizmet sunmak mümkündür. Hizmet 
alanları çok daha çeşitli ve farklıdır. 
Dernekler bu gibi alanlarda gönüllü 
olarak çalışmak isteyen 27 yaş altı 
veya 27 yaş üstü kişilere bu imkânı ta-
nıyabilirler. Ancak bunun için camile-
rin resmen başvuru yapması ve başvu-
rularının tanınmış olması gerekir. 

Daha sonra açılan bu kadro için baş-
vuracak olan gönüllüler (her ikisi de 
aynı anda olabilir) başvuruda buluna-
rak, anlaşma karşılığı bu hizmete baş-
layabilirler. Gönüllü çalışmak isteyen 
kişilere cep harçlığı ve sosyal sigorta 
kasasına da ödeme yapılır. 
Haftada 20 saatten den başlayarak 
haftada 40 saate kadar çıkan gönüllü 
elemanların bir yıl boyunca resmen 
çalışabilecekleri bir alandır.

Freiwilligendienst aslında her alan için 
açıktır. Ancak genel alanda hizmet et-
mek için çok sayıda kişi kendisine yer 
açılmasını beklemekte ve başvurula-
rın onayı bu nedenle daha uzun sür-
mektedir. Flüchtlingshilfe alanında 
hizmet vermek isteyen derneklerin 
(örneğin yakınlarda oturan sığınmacı 
kökenlilerin cami hayatına ve toplum-
sal hayata uyumu için çalışmak, Klei-
derkammer veya Spende dağıtımı v.b.) 
Flüchtlingshilfe bağlantılı olarak baş-
vurmaları gerekir.

Her dernek öncelikle Einsatzort olarak 
tanınmak zorundadır. Bunun için bir 
Zentralstelle’ye üye olmak gerekir. 
Ancak Müslümanların bir Zentralstel-
lesi yoktur. Şimdilik Bundeszentrale 
üzerinden başvurularımızı yapmamız 
gerekmektedir. Camilerimize başvuru 
formları gönderilmiştir. Dernekler 
bağlı olunan Eyalet Birliğinden bu 
formları isteyebilirler.

Ilk Önce Einsatzstelle–Ort olarak resmi 
başvuru yapılacak ve tanınma gerçekle-
şecektir. Dernekler 25 yaş altı gençler 
için ayda 180€ harçlık ve 25 yaş üzeri 
kişiler için ayda 252€ harçlık ödeyecek-
lerini taahhüt ederlerse bu harçlık ve 
toplam %39,66 oranında olan sosyal si-
gorta primleri gençlerde 250€’nun, 25 
yaş üzeri kişilerde 350€’nun altında ka-
lacaktır. Bu durumda, bu masrafın ta-
mamı Devlet tarafından karşılanır. Der-
nek kendisine düşen aylık 15€’ya yakın 
eğitim katkı payını ve eğitim için gere-
ken yol masraflarını üstlenir. 

mek isteyen bizzat kendisi Flücht-
ling statüsünde olan oturum almış 
bir kişi,

d) Flüchtlingshilfe alanında gönüllü 
 olarak çalışan kişiler,

e)   HARZ IV yardımı alan ve çalışmak 
zorunda olan ancak iş bulamayan 
herkes (yaş üst sınırı yok). Bu kişile-
rin ayda 200 €’ya kadar aldıkları 
maaş HARZ IV’den kesilmez (Frei-
betrag) ve Jobcenter tarafından ka-
bul görür.

f) Bu kişilerin sosyal sigortaları öden-
meye devam eder.

a) “Fachabitur” diploması almış ve 
üniversitede okumak için bir yıllık 
staja ihtiyaç duyan gençler,

b) Okulunu (Pflichtzeit) bitirip hiçbir 
çıraklık yeri (Ausbildung) veya iş 
yeri bulamayan gençler (Freiwilli-
gendienst yaptıkları süre içinde ço-
cuk parası alabilir ve Jobcenter bu 
kişileri bu süre içinde başka bir işe 
başvurmaları için zorlamaz),

c)  Gönüllü olarak camilerde hizmet et-

F E D E R A L  G Ö N Ü L L Ü L E R 
H I Z M E T I  N E D I R ?

K I M L E R  G Ö N Ü L L Ü 
O L A B I L I R ?

B U  A L A N D A  Ç A L I Ş A N L A R 
M Ü L T E C I L E R E  Y A R D I M 
Y A P M A K  Z O R U N D A 
M I D I R ? K I M E  B A Ş V U R A C A Ğ I Z ?

Ş U  A N D A  D E R N E K L E R 
N E  K A D A R  Ö D E Y E C E K ?

N E R E L E R D E  B U 
H I Z M E T  S U N U L U R ?

FE D E R A L  G Ö N Ü L LÜ L E R  H I Z M E T I

A K T Ü E L  P R O J E
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Diyanet Işleri Türk Islam Birliği  
(DITIB) Kuzey Ren Vestfalya 
(NRW)‘da faaliyet gösteren Düssel-
dorf, Essen, Köln ve Münster bölge-
lerinin Din Hizmetleri Ataşeleri,  
din görevlileri, eyalet birlikleri ve 
dernek yöneticileri 20-21 Şubat 2016 
tarihlerinde Köln DITIB Genel Mer-
kezi’nde bir araya geldi.
Birliği, bütünlüğü, ortak anlayış ve 
duygu birliğini sağlamak, işbirliği ve 
koordinasyonu geliştirmek, ortak 
akıl hareketini geliştirip hızlandır-
mak maksadıyla „Ortak Akıl Buluş-
ması“ başlığı altında düzenlenen isti-
şare toplantısı eyalet birlikleri, 
dernek yöneticileri ve din görevlileri-
nin katılımıyla gerçekleşti.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılışı ya-
pılan istişare toplantısında gündemi 
beli olan konular üzerinde sunum ya-
pıldı.
„Ortak Akıl Buluşması“ başlığı al-
tında düzenlenen istişare toplantısı-
nın açılış konuşmasını DITIB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu yaptı. Ankara’de hain terör sal-
dırısı sonucu hayatını kaybedenlere 
rahmetle dileyerek konuşmasına baş-

layan Aşıkoğlu, “Dünyanın neresin-
de olursa olsun, terör saldırısını la-
netliyoruz ve şiddetle kınıyoruz“ 
dedi.
Dini ve sosyal hizmetler bağlamında 
DITIB’in dünü, bugünü ve geleceği 
konusunu işleyen Aşıkoğlu, „Ortak 
Akıl Buluşması“ istişare toplantısın-
da DITIB camiasının ve Müslüman 
kardeşlerimizin bir çok sorunlarının 
konuşulacağını ve müzakere edilece-
ğini, ortak geleceğimiz ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunacağını söyle-
di.
Toplantılardaki asıl amacın birliği ve 
bütünlüğü pekiştirmek olduğunun 
altını çizen Aşıkoğlu, ortak akıl ha-
reketini geliştirip hızlandırmak ama-
cıyla bir araya gelindiğini belirtti. 
Aşıkoğlu konuşmasına şöyle devam 
etti: „2015 yılında „Geleceğe Giden 
Yol“ istişare toplanıtısında planlanan 
hizmetlerin bir kısmı gerçekleştirildi 
ve bir kısmının da alt yapısı oluştu-
ruldu. Problemler günün şartlarına 
göre çeşitlilik kazanıyor. Problemle-
rimizin çok olması bizi asla yıldıra-
maz ve ümitsizliğe sevk edemez. In-
şallah bu problemlerin üstesinden el 

ve gönül birliğiyle geleceğiz. Ortak 
akıl, ortak irade ile problemlerimizi 
çözmenin çabası içerisinde, hep bir-
likte daha iyiye, daha güzele ve daha 
doğruya ulaşmanın gayreti içerisinde 
olmalıyız. Din hizmetlerinden sosyal 
hizmetlere, aile ve gençlik hizmetle-
rine varıncaya kadar bir çok alanda 
daha çok çalışmak zorundayız. Ya-
pacak çok işimiz var. Ama önemli 
olan bunun farkına varmak ve hedef-
ler belirlemek, stratejiler oluşturmak 
ve bu doğrultuda bir bütünün ahenkli 
çalışanları olarak hep birlikte hareket 
etmektir.“
Gelişmeler doğrultusunda DITIB 
Genel Merkezi’nde yeni birimlerin 
oluşturulduğunu söyleyen Aşıkoğlu, 
"Genel Merkez‘de var olan on ayrı 
birimimizde yapısal değişiklikler ya-
parak Stratejik Planlama Bürosu, 
Eyalet Birlikleri ve Eyalet Bölge Bir-
likleri Koordinasyon Bürosu, Din 
Hizmetleri ve Irşad Bürosu, Cami 
Rehberliği Bürosu, Islam Din Eğiti-
mi Koordinasyon Bürosu, (Kompe-
tenzzentrum), Eğitim Programları 
Geliştirme Bürosu ilave ederek hiz-
met ağımızı genişlettik“ dedi.

DITIB’de "Ortak Akıl Buluşması" Toplantısı 
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Aşıkoğlu konuşmasında ayrıca sığın-
macılarla ilgili DITIB’in duruşu, 
eyaletlerdeki çalışmalar, dini cemaat 
olarak tanınma, ilahiyat bölümleri ile 
ilişkiler, öğrenci evleri, tüzük çalış-
maları ve Köln DITIB Merkez Camii 
ile ilgili konular üzerinde durdu.
Istişare toplantısında; DIB Dış Ilişki-
ler Genel Müdürlüğü Eğitim ve Reh-
berlik Daire Başkanı Abdullah Gü-
müşsoy "Değişen dünyada Diyanet 
Işleri Başkanlığı’nın faaliyetleri ve 
hedefleri", başlıklı sunumuyla; Diya-
net Işleri Başkanlığımızca gerçekleş-

tirilen uluslararası toplantılar ve 
sempozyumlar, Avrasya Islam Şurası 
toplantıları, Afrika Dini Liderler Zir-
vesi toplantıları, Yurtdışı Din Hiz-
metleri Konferansı, yurtdışında inşa-
atı tamamlanan ve devam eden 
camiler hakkında bilgi verdi. DITIB 
Genel  Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, 
"Alman kamuoyunda ayrımcılık ve 
radikalizm: aktüel gelişmeler ve tar-
tışmalar", DITIB Genel Başkan Yar-
dımcısı Suat Okuyan ve Genel Mu-
hasibi Ramazan Ilıkkkan "DITIB’in 
sürdürdüğü dini ve sosyal hizmet ör-

nekleri" NRW DITIB Eyalet Birliği 
Başkanı Ersin Özcan, "Eyalet Birliği 
çalışmaları", Köln Emniyet Müdürlü-
ğü Başkomiseri Emine Tayfur "Al-
manya’da radikalleşen Müslüman 
gençlerin profilleri ve radikalleşme-
nin sonuçları", DITIB–ZSU Başkanı 
Ali Özdemir "ZSU, D&B TRADE 
GmbH ve sigorta hizmetlerinin tanı-
tılması" konularında katılımcılarla 
bilgilerini paylaştılar.

Iki gün süren toplantılar soruların 
cevaplandırılması ve yapılan değer-
lendirmelerle sona erdi. Toplantıda 
ayrıca Kuzey Ren Vestfalya (NRW) 
Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster 
bölgeleri dernek yöneticilerine ve din 
görevlilerine Merkez Camii Komp-
leksi gezdirilerek, bilgi verildi.
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Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı 
Malu Dreyer Ludwigshafen DITIB 
Mevlana Camii’ni ziyaret etti. Baş-
bakan Dreyer’in ziyaretinde Rhein-
land-Pfalz DITIB Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız, Ludwigshafen 
Mevlana Camii Din Görevlisi Osman 
Dikeç, Türk-Alman Işadamları Der-
neği Rheinland-Pfalz Başkanı Ender 
Önder, DITIB Eyalet Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Eyalet Kadın Birliği 
Başkanı Sevilay Baylan, Eyalet 
Gençlik Birliği Başkanı Ibrahim Al-
boğa’nın yanı sıra 200 kadar davetli 
hazır bulundu. Başbakan Malu Dre-
yer’in ziyaretinde ilk olarak cami 
gezdirildi, müştemilat hakkında bilgi 
verildi, ardından toplantı salonuna 
geçildi. Rheinland-Pfalz DITIB Eya-
let Gençlik Birliği Başkanı Ibrahim 
Alboğa’nın sunumuyla gerçekleşen 
programda Ludwigshafen DITIB 
Mevlana Camii adına Kadın Kolları 
Başkanı Iknur Sarar ve  Rhein-
land-Pfalz DITIB Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız birer selamlama 
konuşması yaptı. Ziyaretten ötürü 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Yıldız, "Eyaletimizin Başba-
kanının DITIB camimize yaptıkları 
ziyaret bizleri onurlandırmıştır. Al-
manya genelinde DITIB teşkilatı bü-

yük bir ailedir. Sayın Başbakanımı-
zın da malumlarıdır büyük projeleri 
birlikte yürütüyoruz. Kendilerine 
katkı ve önerilerinden ötürü teşekkür 
ediyoruz" dedi. Rheinland-Pfalz 
Başbakanı Malu Dreyer’de Diyanet 
Işleri Türk Islam Birliği (DITIB)‘in 
mülteci krizindeki rolünü överek, 
„Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti 
için mülteci akımı ile mücadelede 
vazgeçilmez bir ortaktır“ dedi. DI-
TIB gibi teşkilatların girişimleri ol-
madan mültecilerin bakım ve yerleşi-
mi mümkün olmadığını ifade eden 
Dreyer, DITIB’in yaptığı işler ile ön-
yargıların azalmasına ve Almanya’da 
kalmak isteyen insanların uyum sağ-
lamasına katkıda bulunduğunu söy-

ledi. DITIB’in çalışmalarını takdir 
eden Dreyer, mevcut durumda DI-
TIB derneğinin vazgeçilmez bir or-
tak (partner) olduğunu söyledi. Dre-
yer konuşmasında şu önemli 
noktalara değindi: „DITIB’in eyalet-
te Islam Din Dersi, uyum, mülteciler 
ve Müslümanları temsil konusu bü-
yük adımlar katetmiştir. Ayrıca DI-
TIB Eyalet hükümeti için vazgeçil-
mez bir ortağıdır. Ben çalışmalarını 
takdirle karşılıyor ve teşekkür ediyo-
rum. Almanya bir göç ülkesidir. Top-
lumumuz gittikçe farklılaşıyor ve bu 
da aslında büyük bir şans doğuruyor. 
Sizlerin yarım asırdır Almanya'ya 
katkınız tartışılmaz. Bu sebeple Is-
lam ve sizler Rheinland-Pfalz bir 
parçasısınız.“ Program sonrası Rhe-
inland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu 
Dreyer ve beraberindeki heyete Türk 
çayı ikram edildi.  Başbakan Dreyer 
katılımcılarla bir süre sohbet ettikten 
sonra Mevlana Camii’nden ayrıldı.

Başbakan Dreyer: DITIB vazgeçilmez bir ortaktır
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STUTTGART  Almanya eski Cum-
hurbaşkanı Christian Wulff'un konu-
ğu olarak Almanya'ya gelen 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Stutt-
gart kentindeki Diyanet Işleri Türk 
Islam Birliği (DITIB)‘ne bağlı Yeni 
Camii’ni ziyaret ederek, vatandaşlar-
la bir araya geldi. Berlin Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Karslıoğlu, Stuttgart 
Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Din 
Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, 
DITIB Baden-Württemberg Eyalet 

Birliği Erdinç Altuntaş, STK temsil-
cileri ve çok sayıda davetlinin katıl-
dığı toplantı, Feuerbach DITIB Yeni 
Camii konferans salonunda gerçek-
leşti. Almanya’da yaşayan Türklere, 
bu ülkenin bilim, kültür, istihdamına 
katkı sunmada daha büyük görevler 
düştüğünü ifade eden 11. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, siyasetten sa-
nata, ticaretten spora birçok alanda 
söz sahibi Türklerin başarılarından 
gurur duyduklarını belirtti. Gül, Al-
manya’da yaşayan Türklerden Al-
manca dilini mutlaka öğrenmelerini, 
gelecekte daha başarılı olunması için 
çocuklarını iyi yetiştirmelerini iste-

di. Almanya’da yaşayan Türklerin 
bilinçli, şuurlu Müslümanlar olarak 
Müslümanları temsil ettiklerini vur-
gulayan Gül, şunları kaydetti: “Maa-
lesef bugünlerde dünyayı takip edi-
yorsunuz, hiç Islamla alakası 
olmayan hareketler, dünyanın deği-
şik yerlerinde ortaya çıkıyor. Bunlar 
aslında dini hareketler değil, bunla-
rın hepsi siyasi hareketler. Bu siyasi 
hareketler, dikkat çekmek için dini 
isimleri alıyorlar başlarına ama en 

büyük zararı Islam’a veriyorlar. Bir-
çok insanın Müslümanlığa önyargıy-
la bakmasına vesile oluyorlar. En bü-
yük kötülüğü de Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlara yapıyorlar. Ilk defa bu 
olaylar duyulduğunda, sorulduğunda 
bana basına, en büyük kötülüğü önce 
Islam’a, sonra Batı’da, Avrupa’da ya-
şayanlara yapıyor bu insanlar farkına 
varmadan ya da bilerek hep demi-
şimdir. Bu dönemde çok daha farklı 
zorluklar içersindesiniz. Böyle olun-
ca sorumluluğunuz da artıyor. Ken-
dinizi iyi yetiştirmeniz gerekir. Isla-
mın bu olmadığını davranışınızla, 
yaşantınızla anlatacaksınız. Bu kom-

şunuz olur, işyerinden arkadaşınız 
olur.” Avrupa’da son dönemde yaşa-
nan sığınmacı krizine de değinen 
Gül, “Suriye´de yaşananlar hepimi-
zin yüreklerini dağlıyor. Çoluk ço-
cuk, kadın kış günü yollarda ta yürü-
ye yürüye Avrupa’ya nasıl 
geldiklerini görüyorsunuz. Türkiye 
2,5 milyon insanı, büyük bir alice-
naplık gösterdi, bu insanlara kapıla-
rını açtı. Almanlar da böyle yaptı 
öyle veya böyle onları da takdir et-
meli. Nihayetinde kendinden olma-
yan insanları kabul ediyorlar. Bu da 
takdir edilecek bir husustur” diye ko-
nuştu. Yeni Camii’nin geçen ay terör 
saldırısına uğradığını öğrendiğini ve 
yakılan yeri gördüğünü anlatan Gül, 
şöyle devam etti: “Burada dikkatli 
olmak gerekir. Biraz önce ziyaret et-
tim. Türkiye’de de Almanya’da da 
yanlış, aşırı kötü fikirli insanlar ola-
bilir. Dolayısıyla onların Islamofobi, 
Islam düşmanlığı yapmalarına, onla-
rın Türk düşmanlığı yapmalarına fır-
sat vermemeli. Bugünlerde bir mil-
yona yakın yeni yabancıların buraya 
giriyor olması, onların da içinden 
yanlış insanlar çıkabilir. Bir milyon 
insanın hepsi düzgün olacak diye bir 
şey yok ki. Birisi yanlış yapınca onu 
tüm topluma mal etmemek gereki-
yor. Müslümanların çok daha dikkat-
li olması gerekiyor, kötü düşünceli 
insanlara fırsat vermemeli” ifadeleri-
ni kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Stuttgart-Feuerbach  
DITIB Yeni Camii’ni ziyaret etti
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STUTTGART Türkiye Cumhuriyeti 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Federal Almanya 10. Cumhurbaşka-
nı Christian Wulff, T.C. Berlin Bü-
yükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, 
Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akın-
tı ve Schwäbisch Hall Belediye Baş-
kanı Herrman-Josef Pelgrim Schwä-
bisch Hall DITIB Mevlana Camii'ni 
ziyaret ettiler. Mevlana Camii’nde 
cemaate seslenen 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, bir konferansa katıl-
mak üzere Almanya’da bulunduğu-
nu, eski mevkidaşı Christian Wulff 
ile birlikte konuşacağını ve geçerken 
siz değerli kardeşlerimi de ziyaret et-
mekten mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Gül konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Almanya da vatandaşlarımızı, 
böyle güzel mekanlarda, minareli ve 
çok güzel yapılmış camilerde gör-
mek bizleri duygulandırıyor. Bu im-
kanları sizlere sunun Alman yetkili-
lere, belediye başkanımıza 
şükranlarımızı sunuyorum. Artık 
sizlerde buranın vatandaşlarısınız ve 
sizinde ülkeniz oldu. Ileride sizler, 

çocuklarınız hep burada olacaksınız. 
Kimse doğduğu yerde yaşamıyor. 
Avrupa'nın en zengin ülkesinde yaşı-
yorsunuz, buranın imkanlarından en 
üst düzeyde yararlanacaksınız. Bu 
vesile ile Almancayı iyi öğrenmeli, 
en güzel okullarında okumalısınız. 
Bunun için çalışmak ve çalışkan ola-
caksınız. Eski mevkidaşım Christian 
Wulff ve başka Alman yetkililerden 
duyduğum her zaman Türklerin dü-
rüstlüğünden ve çalışkanlığından 
bahsederler ve bizlerde gurur duyu-
yoruz. Tabi ki problemlerle karşıla-
şacaksınız ama karşılaştığınız prob-
lemleri iyi niyetle aşacaksınız. Böyle 
bir camide bir araya geliyor olmanız, 
inancınızı en güzel şekilde yaşama-
nız ve öğrenmeniz çok önemli. Tek 
tek insan bunları öğretemez, aileler 
burada bazen yeterli değil bunları 
öğretmeye. Onun için buradaki kurs-
lar, burada bir araya gelişler hepsi 
çok değerlidir. Burası tüm Türki-
ye'nin bir arada olduğu, Türk ailesi 
olarak bir arada olduğu yer olacak. 
Dini ve milli bayramlarınızda bir 
araya geleceksiniz. Aynı zamanda 

sizler buranın vatandaşısınız. Görü-
yorum ki artık Türkiye'den çok de-
ğerli siyaset adamlarını, sanat ve bi-
lim insanlarını, büyük firmalardaki 
mühendisleri görüyorum. Şüphesiz 
bunlar gurur verici. Sizler artık hem 
orda hem buradasınız. Hem burada 
hem orda çalışıyorsunuz. Gurbet lafı 
eskide kaldı. Elimizdeki imkanlarla 
birbirimize ulaşmamız çok kolaylaş-
tı. Şimdi güzel imkanlar var, hiçbir 
şikayete gerek yok, çocuklarımıza 
artık en iyi şekilde dinini, kültür ve 
değerlerini ve dilinizi en güzel şekil-
de öğretebilmelisiniz. Burada mutlu 
olun, neşeli olun. Allah sağlık ve sıh-
hat içerisinde herkese hayırlı ömürler 
versin” dedi. Eski mevkidaşı Abdul-
lah Gül ile yakın dostluklarının oldu-
ğunu belirten Federal Almanya 10. 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise 
şöyle konuştu: Ana misafirin Abdul-
lah Gül olduğunu biliyorum. Stutt-
gart'ta bir konferansa katılmak üzere 
beraber olduklarını, müze ziyareti 
yaptıklarını ve bir galaya katıldıkla-
rını söyledi. Abdullah Gül'ün etkile-
yici ve eşitliği savunan bir politikacı 

Cumhurbaşkanları Schwäbisch Hall DITIB Camii’nde 
anlamlı mesajlar verdi
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olduğunu söyleyen Wulff, Gül'ün 
Avrupa ve Türkiye'nin birlikte çalış-
ması ve yakınlaşması için büyük ça-
lışmalar yaptığını belirtti. Alman-
ya'da Türk topluluklarının baskı 
altında olduğu ve Thilo Sarrazin'in 
"Deutschland schafft sich ab" isimli 
kitabının çıktığı o zaman da "Islam 
Almanya'ya aittir" diyerek Müslü-
manlara destek olduğunu belirtti. 
Tartışmaların yüksek olduğu bu sıra-
da benim bu cümlem büyük bir me-
sajdı diyen Wulff, Türk Müslüman 
toplumuna bu cümlesiyle şu mesajı 
verdiğini söyledi; Almanya'ya hoş 
geldiniz, sizler burada aynı haklara 
sahipsiniz ve imanınızı burada rahat-
lıkla yaşayabilirsiniz. Niedersachsen 
Eyaleti’nde ilk Müslüman Bakan 
olan Aygül Özkan'a destek verdiğini 
söyleyen Wulff, Türkiye ve Avrupa 
ortaklığı için daha fazla kişi ile yapı-
lacak diyaloglara ihtiyaç olduğunu 
belirtti. Kendisine Türk çayı ikram 
edilen Wulff, Schwäbisch Hall halkı-
na; sizler Almanya'nın önemli bir 
parçasısınız ve Almanya ve Ba-
den-Württemberg'in başarılarına 
katkıda bulunacaksınız dedi. Wulff, 
Abdullah Gül ile beraber çalışmala-
rına devam edeceğini belirterek ko-
nuşmasını bitirdi. Bugün burada 
böyle güzel bir mekanda, bu güzel 

camimizde sizlerde beraber olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz diyerek söz-
lerine başlayan Berlin Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Karslıoğlu şu ifadeleri 
kullandı: “Geçen yıl Kutlu Doğum 
Haftası açılış programında da söyle-
diğim gibi bundan yıllar önce küçük 
ve ibadet edilmesi zor mekanlardan, 
bugün burada böyle güzel mekanlar-
da ibadet etmek, bizleri duygulandı-
rıyor. Bu imkanları sağlayan herkese 
şükranlarımızı sunuyorum. Esas 
önemli olan bunları yaşatabilmek, 
sonraki nesillere aktarabilmek. Eğer 
çocuklarınıza bir anaokulu açabili-
yorsanız, DITIB'in ve Baden-Wüt-
tenberg Bölgesi olarak, bölge gene-
linde çift dilli, üç dilli anaokulu 
açabiliyor ve yaşatabiliyorsanız, hep 
beraber aklımızı ve fikrimizi ortaya 
koyalım. Daha büyük cami değil, 
daha içerikli, daha işlevsel, inançlar, 
değerler ve dil üzerine ağırlık veren 
yeni genç nesilleri yetiştiren bir 
cami. Belediyeyle de koordineli ola-
rak, daha iyi uyumu sağlamak için 3 
dilli anaokulu yapabilirsek sanırım 
esas görevimizi yapmış oluruz. Ca-
mii ve faaliyetler hakkında bilgi alan 
Abdullah Gül, cami hatıra defterini 
imzaladıktan sonra ziyaretini bitirdi-
ler.

STUTTGART Ikinci bölge dernek-
leri tarafından, Wertheim DITIB Se-
limiye Camii’nde Umre ibadetiyle 
alakalı bir panel düzenlendi. Bölge 
gençlik kollarının katılımıyla panel 
yoğun ilgi gördü. Öhringen DITIB 
Akşemseddin Camii Din Görevlisi 
Selamet Akpınarlı‘nın Kur’an-ı Ke-
rim ve mealinin okunmasıyla başla-
yan panelde Wertheim DITIB Seli-
miye Camii  Din Görevlisi Süleyman 
Kayıkcı, Genç Kız Kolları Başkanı 
Fatma Nur Bilgi ve Erkek Kolları 
Başkanı Yasin Şeker kısa birer se-
lamlama konuşması yaptı. 

Din Görevlisi Süleyman Kayıkcı’nın 
yönetinde „Umre ibadeti“ konulu pa-
nele konuşmacı olarak; Gaildorf DI-
TIB Yeni Camii Din Görevlisi Erdo-
ğan Öztürk ve Crailsheim DITIB 
Gurbet Camii Din Görevlisi Fikri 
Ulusoy, Lauda DITIB Mimar Sinan 
Camii Din Görevlisi Ercan Üstün ka-
tıldı. Soru, cevaplı yaklaşık üç saat 
süren panel gençler ve katılımcılar 
tarafından büyük ilgiyle takip edildi. 
Panel, yapılan duanın ardından Wert-
heim Selimiye Camii Gençlik Kolları 
tarafından hazırlanan ikramlarla 
sona erdi.

Wertheim’de 
Umre paneli
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MÜNSTER Bielefeld DITIB Merkez 
Camii’nde bölge kadın kolları ile ko-
ordine ve istişare toplantısı yapıldı. 
Din Görevlisi Zehra Kocà nın düzen-
lediği programda "Islam’da Kadın ve 
Kadın Eğitimi" konulu bir konferans 

verildi. Kadın Kolları başkanları ve 
katılımcılarının birbirini tanıma ve 
kaynaşma amaçlı düzenlenen prog-
ram, Bielefeld Merkez Camii Kadın 
Kolları ile bayan cemaatin ikramları 
ve çiçek sunumuyla son buldu.

MAINZ Rheinland-Pfalz DITIB 
Eyalet Birliği Yönetim Kurulu 
30.01.2016 tarihinde Eyalet Başbaka-
nı Malu Dreyer ile en az yıl bir tek-
rarlanan istişare toplantısıyla bir ara-
ya geldi. Rheinland-Pfalz Başbakanı 
Malu Dreyer toplantıya başlamadan 
önce Rheinland-Pfalz DITIB Eyalet 
Birliği ve eyalette faaliyet gösderen 
DITIB derneklerinin mültecilere yö-
nelik yaptıkları  çalışmaları takdirle 
andı ve teşekkür etti. Daha sonra 
Başbakanı Malu Dreyer’e Rhein-
land-Pfalz DITIB Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız eyalet birliğinin 
yaptığı çalışmalar, Eyalet Kadın Bir-
liği Başkanı Sevilay Baylan bayanlar 
yönelik olan çalışmalar, Gençlik Bir-

liği Başkanı Ibrahim Alboğa gençle-
re yönelik olan çalışmalar ve DITIB  
Bölge Merkez Görevlisi Seher Gökçe 
DITIB Mültecilere Yardım Projeleri-
ni hakkında bilgiler verdi. Başbakan 
Malu Dreyer’de Rheinland-Pfalz DI-
TIB Eyalet Birliği’nin eyalet hükü-
metinin özellik Islam din dersi, dev-
let anlaşması süreci ve diğer ilgili 
konularda çok ömenli bir ortağı 
(partner) olduğunu ifade etti. Dreyer, 
eyaletteki DITIB derneklerinin çalış-
malarını yakından izlediğini, en kısa 
zamanda güney ve kuzey olmak üze-
re iki derneğimi ziyaret edeceğini 
söyledi. Üç saati aşkın görüş alış ve-
rişinin yapıldığı istişare toplantısı di-
lek ve temennilerle sona erdi.

Bielefeld’de bölge kadın kolları bir araya geldi

Eyalet Birliği, Başbakan Dreyer 
ile bir araya geldi

MÜNSTER Verl DITIB Hz. Ali Ca-
mii’nde cenaze yıkama semineri dü-
zenlendi. “Kendi ihtiyaçlarını artık 
karşılayamayan ve yatağa mahkum 
olmuş hastaya nasıl bakılır, yemek ve 
temel ihtiyaçları nasıl karşılanır?” 
konularında katılımcılar bilgilendi-
rildi. Daha sonra; sekerat hali ve 
ölüm anında yapılacak işler anlatıla-
rak uygulamalı olarak gösterildi. 
Üçüncü aşamada; ölümden sonra ve 
cenaze yıkanıncaya kadar yapılacak 
işler anlatıldı. Cenazenin taşınması, 
teneşire konması, yıkanması gibi ko-
nular uygulamalı olarak anlatıldı ve 
katılımcılardan da gördüklerini ge-
rektiğinde uygulamaları tavsiye edil-
di. Kefenleme işlemi  ve cenaze  
namazının tarifiyle seminer sonlan-
dırıldı.

Verl’de vefat  
öncesi ve sonrası  
yapılacak işlerle 
ilgili seminer
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KÖLN DITIB Veysel Karani Camii’nde çocuklar, yakla-
şan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle ezbere öğren-
dikleri ilahileri okudular. Çocuklar velilerinden tam not 
aldılar. Dernek Başkanlığını Nuh Öztürk’ün büyük bir 
özveri ile yürüttüğü DITIB Veysel Karani Camii’nde, her 
ay veliler ve çocuklarla sabah kahvaltısı yapılıp ardından 
da farklı bir konuda yarışma yapılıyor. Katkılarından do-
layı velilere teşekkür ettikten sonra camideki hizmetler 
hakkında bilgi veren din görevlisi Satı Açıkgöz, yaklaşan 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle çocukların üç ilahi-
yi ezbere öğrendiklerini, önümüzdeki günlerde de üç ila-
hi daha öğreneceklerini belirtti. 

Kutlu Doğum Haftası’na hazırlandıklarını dile getirdi. 
Çocukların ayrıca Yasin-i Şerifi de ezbere öğrenecekleri-
ni vurgulayan din görevlisi Satı Açıkgöz, Diyanet Çocuk“ 
dergisine abone kampanyasının devam ettiğini, Diyanet 
Işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
başlatılan „Hediyem Kur’an Olsun“ kampanyasının sade-
ce Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında devam ettiği-
ne dikkat çekerek, herkesin bu kampanyaya katılabilece-
ğini, kısa bir süre sonra hanımlar için cenaze eğitim 
semineri düzenleneceğini de açıklayan din görevlisi Satı 
Açıkgöz, katılımcılara sertifika verileceğini belirtti.  
Etkinliğin sonunda veliler çocuklarına hediyeler verdiler. 

MÜNIH Allach DITIB Türk-Islam Cemiyeti tarafından 
semtlerindeki Hans-Sieber-Haus yaşlılar evine ziyaret 
gerçekleştirildi. Yetkililer adına müdür Wolfgang Hillep-
randt “Karşılıklı anlayış, sevgi ve hoşgörü tohumları ye-
şeriyor, çünkü yaşlı bakım evinde birinci katta Müslü-
manlara tahsis edilmiş olan mescid var. Aynı şekilde  
4 Türk personelin de çalıştığı huzur evinde 2 Müslüman 
bulunuyor” dedi. Cami cemiyeti tarafından “Sizleri unut-
muyoruz!” mesajı verilen anlamlı ziyarette Hıristiyan hu-
zurevi sakinlerine Din Görevlisi Raif Ceylan Kur’an-ı 
Kerim tilavet etti. Ardından DITIB Güney Bavyera Eya-
let Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çavuşoğlu, Al-
manca olarak ayetin açıklamasını yaptı. Dernek Başkanı 
Recep Yerlikaya’da ziyaretin anlam ve önemine binaen 
kısa konuşma yaptı. Kadınlar Kolu Başkanı Elif Yıldırım 
ve arkadaşları tarafından baklava ve çay ikram edildi. 
Cemiyetin çocuk ve gençlerinden oluşan grup ise 150 
adet gülü kendi elleri ile huzurevi sakinlerine hediye etti-
ler. DITIB Eyalet Birliği Kültür ve Sanat Sorumlusu Ser-
kan Çağatay (Saz), Gani Arıkan (Ud), Nejat Şansal 
(Ney-Bendir) ile ilahiler icra ettiler ve buna binaen ens-
trümanlar ve Sufi musikisi hakkında Almanca açıklama-
larda bulundular. Ayrıca Veliler Birliği Başkanı Selçuk 
Karaorman ve cemiyetin Yönetim Kurulu Üyesi Emin 
Yıldırım da ziyarette hazır bulundular ve yaşlılar ile bire-
bir ilgilendiler.

Allach Huzurevi’ne  
anlamlı ziyaret

Ilahi okuyan çocuklara 
tam not
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Almanya’da son dönemlerde program-
lar dahilinde düzenlenen toplu sabah 
namazları DITIB teşkilatında yoğun 
katılımlarla eda ediliyor. 

Yaşlısı genciyle, büyüğüyle küçüğü 
herkes tarafından büyük ilgi gören 
toplu sabah namazlarında özel sohbet-
ler, zengin sabah kahvatı menüsü ile  
cami cemaati bir araya geliyor. Ocak 
ayı içerisinde Hannover – Vechta  
DITIB Sultanahmet Camii, Mainz – 
Bad Kreuznach DITIB Merkez Camii, 
Schifferstadt DITIB Merkez Camii, 
Kaiserslautern DITIB Fatih Camii ve 

'Toplu Sabah Namazı' programları 
büyük ilgi görüyor

HANNOVER Aşağı Saksonya ve 
Bremen eyaletlerindeki camilerde 
hizmet etmiş yönetici ve din görevli-
leri için ahde vefa programı düzenle-
di. 

Aşağı Saksonya ve Bremen DITIB 
Eyalet Birliği’nin ev sahipliği yaptığı 
programa Hannover Başkonsolosu 
Mehmet Günay, Din Hizmetleri Ata-
şesi Yusuf Ay’ın yanı sıra Aşağı Sak-
sonya ve Bremen eyaletlerinde görev 
yapan din görevlileri, dernek başkan 
ve yöneticileri ile eyalet birliği yetki-
lileri katıldı. Din görevlileri ve der-
nek yöneticilerine ithafen hazırlanan 
programa konuşmacı olarak Manisa 
Eğitim Merkezi Eğitim Görevli Hüse-
yin Öresin katılarak “Insan, Ahlak, 
Bilgi ve Istişare” konulu konferans 
verdi. 

Coşkulu ve zengin içerikli program 
teşekkür konuşmaları, Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti, tasavvuf musukisi, ney 
dinletisi ve okunan hatim duasıyla 
sona erdi.

Wittlich DITIB Eyüp Sultan Camii, 
Münster – Marl-Hamm DITIB Fatih 
Camii ve Gronau DITIB Fatih Camii 
'Toplu Sabah Namazı' programlarına 
ev sahipliği yaptı. 

Hannover’de 
ahde vefa

Mainz – Bad Kreuznach DİTİB Merkez Camii

Münster – Marl-Hamm DİTİB Fatih Camii

Hannover – Vechta DİTİB Sultanahmet Camii

Schifferstadt DİTİB Merkez Camii

Kaiserslautern DİTİB Fatih Camii

Gronau DİTİB Fatih Camii

Kaiserslautern DİTİB Fatih Camii
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Diyanet Işleri Türk Islam Birliği DI-
TIB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, Peker ve Malkoç ai-
lelerine taziye ziyaretinde bulundu. 
DITIB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, 29 Ocak gecesi 
Almanya’nın Köln kentindeki Osthe-
im semtinde bıçaklanarak öldürülen 
üniversite öğrencisi Gizem Peker 
(20)’in babası Halil Peker ve rahat-
sızlığından dolayı vefat eden Türkan 
Malkoç (51)’un babası aynı zamanda 
Frechen DITIB Dernek Başkanı Hil-
mi Malkoç ailelerini evlerinde ziya-
ret etti. Köln Din Hizmetleri Ataşesi 
Ahmet Dilek’in de hazır bulunduğu 
ziyarette DITIB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Aşıkoğlu, taziye ziyareti amacıy-
la geldiklerini belirterek, Halil Peker 
ve Hilmi Malkoç ailelerine başsağlı-
ğı dileklerini iletti ve acılarını pay-

laştı. Taziye ziyaretinde Genel Baş-
kan Aşıkoğlu “Üzüntümüz büyük, 
Allah’ın böyle acılarla kimseyi imti-
hana tabi tutmasın. Kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, aile fertlerine, ya-
kınlarına, sevenlerine Cenab-ı 

Hak’tan sabır ihsan etmesini niyaz 
ediyorum” diye konuştu. Köln Din 
Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek’te 
taziye ziyaretlerine Kur'an-ı Kerim 
tilaveti ve dualarla eşlik etti.

tansiyel de bu kötülüğü işlemeye  im-
kan verir. Gençler, ömürlerinin 
güçlü, en dinamik ve en hareketli 
dönemini yaşadıkları için ölümü pek 
düşünmezler.  Daha yolun başında-
dırlar ve yaşlanmaya daha uzun yıl-
lar vardır.  Namaz ve benzeri ibadet-
ler için "daha genciz, yaşlanınca 
kılarız" diyerek gaflete düşerler. Bu 

sebeple gençliği boş ve faydasız şey-
ler peşinde geçirmek, bu fırsat elden 
çıktıktan sonra bizlere çok ah, vahlar 
çektirecektir” dedi. Gençler birbirle-
riyle tanışmanın sevincini yaşadıkla-
rı sohbet akşamında, gençler bu tür 
programların kendilerini motive 
etme noktasında önemli olduğunu 
söylediler ve bu buluşmaların diğer 
camilerin gençleri ile birlikte devam 
etmesini istediler. Gençler bu sohbet 
akşamının gerçekleşmesinde emeği 
geçen, Augusdorf Ulu Camii Din 
Görevlisi Halil Üstünyer ve Pader-
born Fatih Camii Din Görevlisi Gü-
lay Demirci’ye ayrıca teşekkür etti-
ler.

MÜNSTER Augusdorf DITIB Ulu 
Camii ile Paderborn DITIB Fatih Ca-
mii gençleri keyifli bir sohbet akşa-
mı gerçekleştirdi. Her iki grupla soh-
bet tarzında geçen programda 
Paderborn DITIB Fatih Camii Din 
Görevlisi Gülay Demirci “Islam ve 
gençlik, gençlik ve gençliğin kıyme-
ti” konularını ele aldı. Gençliğin, ha-
yatın en iyi en verimli dönemi oldu-
ğunu söyleyen Demirci, “Gençlik, 
insan  hayatının en duygusal döne-
midir. Insan, manevi  duygularının 
çok canlı olduğu bu devrede, en  kri-
tik ve hassas problemlerle karşılaşır. 
Çünkü gençlikte,  insanın nefsi kötü-
lüğü emrederken,  sahip olduğu po-

DITIB’den Peker ve Malkoç ailelerine taziye ziyareti

Paderborn ve Augusdorf gençleri bir araya geldi
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MÜNSTER – Marl Hamm DITIB 
Fatih Camii Dernek Başkanı Ahmet 
Cinal, Din Görevlisi Sabit Yeniceli 
ve Veliler Birliği Başkanı Muham-
met Çatmak Marl Belediye Başkanı 
Werner Arndt’un ev sahipliğinde dü-
zenlenen yeni yıl resepsiyonuna ka-
tıldı. 500 seçkin davetlinin katıldığı 
bu programda fahri ve sosyal yar-
dımlaşma alanında üstün başarı gös-
teren kuruluşlara “Günther-Ecker-
land” ödülü verildi. Marl’da ikinci 
defa verilen “Günther-Eckerland” 
ödülü bu yıl yerel diyalog, kaynaşma, 
yardımlaşma ve mültecilerle ilgili fa-
aliyetleri ile bu ödüle layık görülen 
kuruluşlardan biri olarak Marl – 
Hamm DITIB Fatih Camii’ne verildi. 
Ödül dernek adına Başkan Ahmet 
Cinal’a takdim edildi.

MÜNSTER – Gelsenkirchen-Horst 
DITIB Mevlana Camii Eğitim ve 
Kültür Merkezi’nde okul öncesi ço-
cuk eğitimciler için seminer başlatıl-
dı. Mesleki eğitimleri ilerletmek üze-
re başlatılan seminerlere Türkiye’den 
alanında uzman anaokulu eğitimcisi 
Vildan Yılmaz (Istanbul) davet edildi. 
Gelsenkirchen, Bottrop, Recklingha-
usen şehirlerinde düzenlenen semi-
nerlere çocuk eğitimine gönül ver-
miş eğitimciler katıldı. Eğitim 
uzmanı Vildan Yılmaz tarafından 

“Okul Öncesi Dönemde Çocuk Nasıl 
Öğrenir?” ve “Okul Öncesi Dönem-
de Değerler Eğitimi” konularında ve-
rilen seminer eğitimciler tarafından 
dikkatle takip edildi. Yaklaşık 3 saat 
süren seminerde katılımcıların soru-
ları da cevaplandırıldı.

MÜNSTER – Rheda-Wiedenbrück 
DITIB Yeni Camii’nde hafta sonu ve 
tatil günlerinde kurslara devam eden 
öğrencilerin derslere ve camiye olan 
ilgilerini arttırmak, motive etmek ve 
aralarında olan arkadaşlık bağlarını 
pekiştirmek amacıyla güzel bir et-
kinlikle bir araya geldiler. Dernek 
ikinci başkanı Bayram Akbaş’ın or-
ganize ettiği 50 kişilik öğrenci grubu 
ile Bielefeld Eisbahn’da buz pateni 
yaptı. Yarım gün devam eden faali-
yette çocuklar bol bol eğlendi.

Öğrencilerin  
buz pateni keyfi

Fatih Camii’ne 
ödül

Horst’ta 
seminer

STUTTGART Sachsenheim DITIB 
Mimar Sinan Camii bünyesinde ana-
okuluna devam eden 30 dan fazla öğ-
renciye DITIB tarafından hazırlanan 
2016 Yılı Çocuk Takvimi hediye 
edildi. Anaokulunda küçük yaşta ço-
cukların birlikte gruplar halinde otu-
rup kalkmayı, birlikte oyun oynama-
yı, kitap okumayı, resim yapmayı 
öğrendiklerini söyleyen Dernek Baş-
kanı Ismet Harbi, toplumdaki en kü-
çük bireylerin cami çatısı altında bir 

araya gelip, dini, ahlaki ve toplumsal 
değerleri öğrenmelerinde cok önem-
li  katkı sahibi olan Rabia ve Dilek 
Binkaya kardeşlere teşekkür etti. 
Dini, milli ve kültürel içerik açısın-
dan çok zengin muhtevaya sahip olan 
DITIB Çocuk Takvimi hakkında öğ-
rencilere bilgilendirmede bulunan 
Harbi, bu takvimin öğrencilerin din 
kültürü ve ahlak bilgisi derslerine de 
olumlu katkı yapacağını söyledi. 
Kısa sohbetin ardından, öğrencilere 

Almanca ve Türkçe hazırlanmış olan 
2016 yılı DITIB Çocuk Takvimi he-
diye edildi. 

2016 DITIB Çocuk Takvimi çocuklarla buluştu
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Almanya'nın Köln kentindeki Osthe-
im semtinde 29 Ocak gecesi bıçakla-
narak öldürülen üniversite öğrencisi 
Gizem Peker (20) son yolculuğuna 
uğurlandı. Köln DITIB Merkez Ca-
mii’nde Gizem Peker ile aynı anda 
iki merhume için kılınan cenaze na-
mazına Köln Başkonsolosu Hüseyin 
Emre Engin, DITIB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu, Köln Din 

Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek’in 
yanısıra çok sayıda cemaat katıldı. 
Aachen Üniversitesi'nde okuyan Gi-
zem'in cenaze namazı öğle namazını 
müteakip Köln Din Hizmetleri Ata-
şesi Ahmet Dilek tarafından kıldırıl-
dı ve ardından cenaze, Izmir- Karşı-
yaka aile kabristanlığına defnedilmek 
üzere Türkiye’ye uğurlandı.

Gizem son yolculuğuna uğurlandı

HANNOVER Ronnenberg DITIB 
Eyüp Sultan Camii’nde 18 öğrenci-
nin devam ettiği hafızlık okulu açıl-
dı. Okula başvuru yapan öğrenciler 
ile birlikte eğitim öğretimede başla-
nıldı. Hafta içi dört gün ve hafta sonu 
iki gün eğitim veren okulda Türki-
ye’den gelen Din Görevlisi Hafız 
Asaf eğitiminde gerçekleşiyor. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Din 
Görevlisi Hafız Asaf, öğrencilerin 
daha rahat bir ortamda hafızlık eği-
timlerini alabilmeleri için özverili 
bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. 
Asaf şöyle devam etti: “Ronnen-
berg’te bir okul olarak ilki başlattık, 
hafız yetiştirmeye gayret edeceğiz. 
Inşallah bu kurslarda güzel hafızlar 
yetişecek. Bu kurslar son derece 
önemli herkesin emeği var bu kurs-
larda. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Ronnenberg’de  
hafızlık okulu 
açıldı

ESSEN Plettenberg DITIB Eyüp 
Sultan Camii’nde Peygamber Ffendi-
mizin Kutlu Doğum Haftası münase-
betiyle camide dini bilgiler kursuna 
devam eden öğrenciler arasında 
„Peygamber Efendimizin Hayatı“ 
konulu bilgi yarışması düzenledi. 40 
öğrencinin yarıştığı heyecan dolu şa-

rışma sonunda ilk üç dereceye giren-
lere ödülleri verildi. 14 Nisan’da dü-
zenlenecek Kutlu Doğum Haftası 
programında da dereceye giren öğ-
renciler tebrik edilecek ve yarışma 
vesilesiyle çocukların Peygamber 
Efendimizin hayatını öğrendikleri 
ifade edilecek. 

Plettenberg’te Siyer-i Nebi yarışması
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MÜNIH DITIB Güney Bavyera 
Eyalet Birliği üyesi 91 cami derne-
ğinde de hafta sonları ve tatil günle-
rinde kurslara devam eden öğrenciler 
yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. 
Taufkirchen DITIB Derneği‘nin ev 
sahipliğinde, DITIB Güney Bavyera 

Eyalet Birliği yöneticileri, çevre der-
nek başkan ve din görevlileri, veliler 
ve öğrencilerin katılımıyla eği-
tim-öğretim açılış programı düzen-
lendi. Programa katılan Din Hizmet-
leri Ataşesi Kuddusi Uysal 
katılımcılara hitaben bir konuşma 

yaptı ve öğrenci, veli ve dernek yöne-
ticilerine mesajlar verdi. Uysal öğ-
rencilere "Sizler camilere yüce dini-
miz Islam’la ilgili sağlıklı ve doğru 
bilgiler kazanmak üzere iyi bir Müs-
lüman, medeni ve faydalı bir insan 
olmak için geliyorsunuz. Ayrıca ca-
milerimiz, toplu yaşamayı, birbiri-
mizi sevmeyi, büyüklere saygı gös-
termeyi, kurallara uymayı da öğretir" 
dedi. Uysal konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Emanetiniz emanetimizdir. 
Çocuğunuz bu mübarek mekanlarda 
bulunduğu süre içinde mutlu ve gü-
ven içerisinde olacaktır. Sonuçta 
kendi kendine yeterli, ailesine ve top-
luma yararlı, yüksek karakterli bir 
insan olacaktır. Bize emanet ettiği-
niz, canınızdan çok sevdiğiniz sevgi-
li yavrularınızı bu çatılar altında hiç-
bir ayrım gözetmeksizin eğitmek, en 
doğru ve en sağlıklı bir din eğitimi 
vermek en büyük amacımızdır" dedi.

DÜSSELDORF Oberkassel DITIB 
Beyazıt Camii'nde dini bilgiler kurs-
larında devam eden beş öğrenci için 
"Hutbe Okuma Özel Günü" düzen-
lendi. Programa Düsseldorf Din Hiz-
metleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan’ın 
yanı sıra çevre dernek din görevlile-
ri, dernek yöneticileri, öğrenci velile-
ri ile çok sayıda cemaat katıldı. 
Kur’an-ı Kerim  tilaveti, ilahiler, tek-
bir ve Salavatlarla manevi bir coşku-
nun yaşandığı "Hutbe Okuma Özel 
Günü" sonrasında bir konuşma yapan 
Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan 
Ilıkkan,  „Bizlere yaşattıkları duygu 
ve gururdan ötürü onları yürekten 
tebrik ediyorum. Onların yetişmesin-
de emeği geçen ailelerini ve hocasını 

ayrıca kutluyorum“ dedi. "Hutbe 
Okuma Özel Günü"ne katılan herke-
se teşekkür eden Ilıkkan konuşması-
nı şöyle tamamladı: “Bizler her za-
man cami kürsüsünde, minberinde 
her yerde vaaz ediyoruz, konuşuyor, 
anlatıyoruz. Burada hutbe okuyabil-
mek tabii ki bir hayli meziyete sahip 
olmayı gerektiriyor. Hutbe okumak, 
öncelikle haftalık bir ibadetin erkanı 
ve parçasını, usulünü bilmek, duala-
rını, ayet ve hadisleri okuyabilmek, 
okuyuş mahreclerine riayet etmek, 
hutbenin metin kısmında içeriği din-
leyenlere etkili ve anlaşılır bir dille 
aktarabilmek, neticede bu hususları 
bir bütün halinde bir topluluğun 
önünde sergileyebilmek cesaretini 

gerektiriyor. Bu vesileyle gençleri-
mizi muhabbetle selamlıyor ve bir 
kez daha gönülden tebrik ediyorum.” 

Program sonunda teşekkür ve tüm 
öğrencilere hutbe okuma belgeleri ile 
birlikte çeşitli hediyelerin verilme-
siyle sona erdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılına başlandı

Oberkassel’de Hutbe Okuma Özel Günü
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Işık beyin bugün aramızdan ayrıldığını fakat kalpleri-
mizden hiç bir zaman ayrılmadığını ifade ederek konuş-
masına başlayan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre En-
gin’de duygularını şöyle dile getirdi: “Kurumlar 
insanlardan oluşan fakat insanlardan çok daha geniş ve 
çok daha büyüktür. Bununla birlikte bazı insanlar ku-
rumlardan ayrıldığı vakit bazı şeyler kopar, bazı şeylerin 
bir araya getirilmesi gerekir. Işık bey böyle bir insandı. 
Kültüre, sanata yani buradaki insanımızın Anadolu’nun 
özüyle bağlarını güçlendirmek, buna katkı yapmak, aile-
sinden dönem dönem de kendi sağlığından fedakarlıklar-
da bulunarak çok önemli katkılar yapmıştır. Belli konum-
lara gelmiş bir çok genci yetiştirmiştir. Kendisine ve 
ailesine sağlık ve mutluluklar diliyorum. „Geçmişten gü-
nümüzde karalerde Işık Uğurlu “sinevizyonunun ardın-
dan veda konuşması yapan Işık Uğurlu, görevinden kendi 
arzu ve isteğiyle ayrıldığını ifade etti. Uğurlu duygularını 
şöyle dile  getirdi: “DITIB’in ilk temelinin atıldığından 
buyana öğrencilik zamanlarından beri DITIB’in hep içe-
risinde olduk. 1986 yılında Almanca öğretmeni olarak 
başladığımız sonrada idarecisi olmaktan şeref duyduğu-
muz bir 30 yılı tamamlamış olduk. O günden bugüne 
Merkezimizde bir çok kıymetli insanla birlikte çalıştık. 
1986 ile 2015 yılları arasında eğitim ve kültür kursları-
mızla 30 bin insana fayda sağlanmıştır. Bunların 22 bini 
eğitim, 8 bini kültür kurslarımızdan istifade etmiştir. 70 
bine yakın insana telefonla veya yüz yüze danışmanlık 
ve rehberlik konusunda hizmet verilmiştir. DITIB Al-
manya en büyük sivil kitle kuruluşudur. DITIB, sorumlu-
luğu da bu denli büyük olan bir kurumdur. Bütün yöne-
tim kurullarına, genel başkanlarıma ve mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Diyanet Işleri Türk Islam Birliği (DITIB) bünyesinde 
Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Işık Uğurlu’ya Ge-
nel Merkez’de veda programı düzenlendi. 30 yıla yakın 
yürüttüğü görevinden kendi isteği ile ayrılan Uğurlu  
onuruna düzenlenen  veda programına, T.C. Köln Baş-
konsolosu Hüseyin Emre Engin, DITIB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve yönetim kurulu üye-
leri, DITIB ve Sosyal Dayanışma Merkezi Personeli katıl-
dı. Veda töreninde bir konuşma yapan DITIB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Işık beyi, bedeni 
olarak uğurluyoruz, dostluğumuz, ilişkimiz baki kalacak, 
devam edecek, bu bir şekli ayrılıştır” dedi. Bu camiaya 
hizmet eden herkesin DITIB’in bir parçası olduğuna vur-
gu yapan Aşıkoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Işık 
bey uzun yıllar DITIB camiasına hizmet etmiş bir arka-
daşımız. Öğretmen olarak başladığı daha sonra da yöne-
ticilik yaparak DITIB’in çalışmalarına epeyce katkı sağ-
lamıştır. Her zaman kendisi DITIB’in bir parçası olarak 
kalmaya devam edecektir. Bugün içimizde bir hüzün ve  
ayrılık var. Eğitim, kültür ve uyum kurslarından, sosyal 
etkinliklere kadar bizi bugüne özveriyle taşıyan Işık beye 
teşekkür ediyorum. Inşallah kendilerinin manevi deste-
ğiyle de bu çalışmalar devam edecektir. 30 yıla aşkın hiz-
met eden arkadaşlarımızdan emekli olanlar var, emeklili-
ği yaklaşanlar var, ben hepsine teşekkür ediyorum. Bir 
elin parmakları gibi DITIB bir bütündür. Bu camiaya 
hizmet edenlerin hepsi bizim bir parçamız. Işık beye bu-
güne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Kendileri zaman zaman gelerek veya bizatihi katkı suna-
rak, desteğini devam ettirmesini temenni ediyorum. Bun-
dan sonraki hayatında kendisine sıhhat, afiyet, esenlik, 
huzur ve mutluluk diliyorum.” 

DITIB’de anlamlı veda
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ESSEN Bölge DITIB derneklerinde 
“Kış Gecesi Vaaz ve Irşat Program-
ları” programları çerçevesinde yatsı 
namazını mütakip Bochum DITIB 
Merkez Camii’nde bayanlara prog-
ram düzenlendi. 
Programı bayan görevlilerinden Hül-
ya Balta, Vesile Şemşek, Rukiye 
Avcı, Emine Köroğlu ve Hifa Nesrin 
Hanzede icra etti. Programa -Merkez 
Camii Kadın Kolları’nın yanı sıra 

çok sayıda bayan cemaat iştirak etti. 
Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programda vaaz ve sohbet-
lerle devam etti. Okunan ilahilerinin 
ardından program dua ile sona erdi.

Bochum 

ESSEN Soest – Möhnesee Heinrich 
Lübke Haus’da Essen bölgesi DITIB 
dernek başkanları ve yöneticilerine 
yönelik organize edilen, bilgilendir-
me, tecrübe ve bilgi paylaşımını he-
def alan bir seminer düzenlendi. DIB 
Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ke-
mal Hakkı Kılıç, DITIB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. N. Yaşar Aşıkoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı seminer-
de, “Değişen Dünyada Diyanet Işleri 
Başkanlığı, Faaliyetler ve Hedefler”, 

“DITIB, Din Hizmetleri ve Sosyal Fa-
aliyetleri”, “Kamuoyunda DITIB Al-
gısı, Almanya’daki Güncel Gelişme-
ler ve DITIB’in Duruşu” ve “Yeni 
Tüzük, Yönetmelikler ve Mevzuat” 
konuları ele alındı. Dernek başkanla-
rı ve yöneticilerin yoğun ilgi göster-
diği seminerde güzel bir kaynaşma 
sağlandı, tecrübe ve bilgi paylaşımı 
gerçekleştirildi.

Essen bölge dernekleri 
bir araya geldi

MÜNSTER Gelsenkirchen-Horst 
DITIB Mevlana Camii'nde kreş öğ-
rencileri arasında beceri yarışması 
düzenlendi. Gelsenkirchen-Horst DI-
TIB Mevlana Camii’nde yapılan be-
ceri yarışmasına kreş grubu öğrenci-
leri aileleriyle birlikte hem eğlenerek 
öğrendiler, hem de yarıştılar. Toplan-
tı salonuna sığmayan katılımcılar ca-
minin alt ve üst katını doldurdu. Ya-
rışmaya, Dernek Başkanı Fahri 
Uslubaş, Din Görevlileri Lokman 
Yılmaz, Yasin Doğru, Havva Doğru 

ve Edibe Yılmaz, Kreş grupları yöne-
ticisi ve öğretmenleri Serpil Gürses, 
Bediha Küreşçi, Hacer Demirel ile 
öğrenci ve veliler katıldı. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan beceri ya-

rışmasında 70 öğrenci eğitim gördü-
ğü 4 ayrı sınıftan 47 öğrenci yarış-
mada yapmış oldukları “Hz. Nuh 
(a.s.)’un Kurtuluş Gemisi”ni sergile-
di. Din Görevlisi Havva Doğru’nun 
günün anlam ve önemini belirten 
sohbetinin ardından minikler gösteri 
ve ilahiler seslendirdi. Yapılan ko-
nuşmaların ardından yarışmaya katı-
lan öğrencilerden birinci olan dört 
ayrı grubun birincilerine ayrıca ya-
rışmaya katılan öğrencilere ödülleri 
verildi. 

Çocuklar, Hz. Nuh’un Gemisi için yarıştı
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