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Değerli Okurlar,

Peygamber efendimizin “hürmete şayan bir ay” 
diye nitelediği Muharrem ayı ile birlikte aynı za-
manda 1438. Hicri yeni bir yıla da girmiş bulun-
maktayız. Bu nedenle bültenimizde Muharrem Ayı 
ve Hicret konularına yer vermeye çalıştık. Dernek 
ve camilerimizde de düzenlediğimiz çeşitli etkin-
liklerle içinde bulunduğumuz manevi iklimden ya-
rarlanmaya gayret ettik.

Muharrem ayı içinde sayısız lütuf ve hikmetleri ba-
rındıran kutlu bir aydır. Muharrem ayı, aynı zaman-
da yüreklerimizde derin yaralar açan elîm Kerbelâ 
hâdisesinin yaşandığı aydır. Bu hadise mezhebi ve 
meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları de-
rinden yaralamıştır. Dolayısıyla bu olay, aramızda 
ayrılık-gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile 
olmalıdır ki Müslümanlar arasında bundan sonra 
böyle acı olaylar tekrar yaşanmasın. 

Hicret, Mekkeli Muhacirler ile onlara gönlünü ve 
sofrasını açan Medineli Ensar’ın kardeşliğini bizle-
re öğretmektedir. Hicret, sıkıntıda olan din kardeş-
lerimize, Ensar misali yardımcı olmayı, ekmeğimi-
zi ve soframızı mazlum ve mağdur kardeşlerimizle 
paylaşmayı bizlere göstermektedir. Bununla bir-
likte hicret, müminler için sadece maddi olarak bir 

yerden bir yere göç etmeyi değil, aynı zamanda ha-
ram, günah ve her türlü kötülükten arınarak, hayra 
ve iyiliğe göç etmeyi temsil etmektedir.

Değerli Okurlar;
Yine bildiğiniz üzere Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) olarak, 1997 yılından beri her yıl 3 
Ekim tarihini bağlı derneklerimizle beraber "Açık 
Cami Günü" olarak kutlamaktayız.  Bu yıl da çeşit-
li etkinliklerle bu günü kutladık. Yerli ve yabancı 
birçok ziyaretçi ve komşularımız camilerimizi zi-
yaret etti. Barış ve esenlik dini olan İslam ve faa-
liyetlerimiz hakkında bilgiler verdik, camilerimizi 
tanıttık. Yaptığımız etkinliklerle "Hicret ve Göç" 
konularına dikkat çekmeyi amaçladık.
 
Bu vesile ile 3 Ekim günü cami kapılarını yerli 
ve yabancı bütün misafirlerimize açarak güzel bir 
misafirperverlik örneği gösteren tüm din görevlisi 
ve dernek yetkililerimize şükranlarımı iletiyorum. 
Ayrıca yeni hicri yılın ve Muharrem Ayı'nın İslam 
coğrafyasına tekrar huzur ve barışın egemen olma-
sına vesile olmasını ve içerisinde yaşadığımız top-
lumda kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin daim 
olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

BAŞYAZI  
LEITARTIKEL
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Mit dem Beginn des Monats Muharrem, den unser 
Prophet als “zu achtenden Monat” definierte, sind 
wir gleichzeitig auch in das neue 1438. islamische 
Jahr eingetreten. Aus diesem Grund werden in die-
ser Ausgabe unserer Zeitschrift die Themen zum 
Monat Muharrem und zur Auswanderung (Hidsch-
ra) behandelt. In unseren Vereinen und Moscheen 
haben wir mit unterschiedlichen Veranstaltungen 
versucht, von dieser spirituellen Atmosphäre zu 
profitieren.

Der Monat Muharrem ist ein gesegneter Monat, der 
unzählige Gaben und Weisheiten in sich beherbergt. 
Er ist aber auch gleichzeitig der Monat, indem das 
verheerende Ereignis von Kerbela stattgefunden 
hat, das tiefe Wunden in unseren Herzen hinterlas-
sen hat. Egal welcher Rechtsschule oder spiritueller 
Tradition man angehören mag hat dieses Ereignis 
alle Muslime tief verwundet. Folglich darf dieses 
Ereignis nicht Grund für Trennung und Zwietracht 
unter uns sein, sondern vielmehr für die Einheit 
und Eintracht, damit sich  solche schlimmen Ereig-
nisse unter den Muslimen nicht wiederholen.

Die Hidschra lehrt uns die Geschwisterlichkeit der 
medinensischen Ansar, die den mekkanischen Aus-
wanderern (Muhadschirun) ihre Herzen und Ti-
sche öffneten. Die Hidschra zeigt uns Wege, den in 
Schwierigkeiten befindlichen Glaubensgeschwis-
tern wie die Ansar zu helfen, unser Brot und unsere 
Tische mit den unterdrückten und benachteiligten 
Geschwistern zu teilen. Für die Muslime verkör-
pert Hidschra gleichwohl  nicht nur eine materielle 

Auswanderung von einem Ort zu einem anderen 
Ort, sondern gleichzeitig stellt es die Auswande-
rung dar, sich von dem  Unerlaubten, der Sünde und 
jeglichem Bösen zu läutern und sich zur Wohltat 
und zum Guten hinzuwenden.

Verehrte Leserinnen und Leser,
Wie ihnen bekannt ist, wird der 3. Oktober seit dem 
Jahr 1997 seitens der Türkisch-Islamischen Union 
(DITIB) zusammen mit den angeschlossenen Ver-
einen  als “Tag der offenen Moschee” begangen. 
Auch in diesem Jahr wurde dieser Tag mit verschie-
denen Veranstaltungen begangen. Viele einheimi-
sche und fremde Besucher und Nachbarn haben un-
sere Moscheen besucht. Wir haben Sie zum Islam, 
der Religion des Friedens und Wohls, und unseren  
Aktivitäten informiert und Ihnen unsere Moscheen 
vorgestellt. 

Aus diesem Anlass bedanke ich mich ganz herzlich 
bei allen Religionsbeauftragten und den Verant-
wortlichen unserer Gemeinden, dass sie die Türen 
der Moscheen für alle einheimischen und fremden 
Besucher am 3. Oktober geöffnet haben und ein 
schönes Beispiel als Gastgeber dargeboten haben. 
Außerdem bitte ich Allah, den Erhabenen, dar-
um, dass das neue islamische Jahr und der Monat 
Muharrem dazu beitragen möge, dass Frieden und 
Wohl in der islamischen Welt herrschen und dass 
sich das friedliche Zusammenleben in der hiesigen 
Gesellschaft in Geschwisterlichkeit, Einheit und 
Eintracht verstetigen möge. 

Mit den herzlichsten Grüßen.

DİTİB BÜLTEN – E K İ M | O K TO B E R 2016 5



DİTİB teşkilatının bütün katmanlarında yürütülmekte 
olan kadın, gençlik ve veli yapılanmalarının faaliyetle-
ri, Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından takip edilmektedir. Bu hedef kitlelerinin faali-
yet alanları, tüzüklerin belirlediği hedefler doğrultusunda 
tamamen seçilmişlerden meydana gelen örgüt temsilcile-
riyle birlikte belirlenmekte, seçimle gelen kurulların ça-
lışmalarının kolaylaştırılması için altyapı sağlanmasına 
çalışılmaktadır. Almanya’daki siyasi ve sosyal gelişme-
lerin konu odaklı olarak takibi ve buna göre stratejilerin 
belirlenmesi, siyasi temsilciliklerle görüşmeler, proje kay-
nakları oluşturulması, söz konusu kuruluşlar için düzen-
li eğitim çalışmalarının planlanması gibi görevler Kadın, 
Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünün çalışma 
alanlarındandır. 

Kadın Faaliyetleri
Tüzüklerimiz gereği her dernekte kurulması ve kadın üye-
ler tarafından seçimle belirlenmesi gereken Kadın Birliği 
temsilcileri, Eyalet Kadın Birliği’nin, Bölge ve Eyalet Ka-
dın Birlikleri ise 30 Kasım 2013 tarihinde kurulan Fede-
ral Kadın Birliği’nin Genel Kurulunu oluşturur ve bağlı 
birimlerini temsil ederler. Bu şekilde kısa adı Müslüman 
Kadın Birliği olan DİTİB-Federal Kadın Birliği, Almanya 
çapında DİTİB’den hizmet alan ve DİTİB’de örgütlenmiş 
olan 400.000 kadını her alanda temsil eden ve güçlendi-
ren çalışmalar yapar. Bu çalışmalar, Eyalet/Bölge Kadın 
Birlikleri ile işbirliği halinde gerçekleşir. Kadınların ken-
disini geliştirmesi, toplumsal katılımın güçlendirilmesi 
ve toplumsal eşitliği desteklemek amacıyla seminer ve 
konferanslar, danışmanlık hizmetleri, sergiler, yarışmalar, 
kültür gezileri kadın çalışmalarının temel etkinliklerini 
oluşturur.

Gençlik Faaliyetleri
DİTİB tüzükleri, gençlerin de kız-erkek ayırımı yapma-
dan eşitlikçi bir anlayışla DİTİB’e bağlı cami dernekle-
rinde 14-27 yaş grubundaki üye gençlerin seçim yoluyla 
gençlik temsilciliği oluşturmasını ön görmektedir. Buna 
göre derneklerde aktif genç üyeler tarafından seçilen 
gençlik temsilcilikleri, Eyalet ve Bölge Gençlik Birliği 
yönetimini, onlar da Federal Gençlik Birliği yönetimi-
ni oluşturur. Müslüman Gençlik Birliği adını kullanan 
DİTİB-Federal Gençlik Birliği, 5 Ocak 2014 tarihinde 
kurulmuş ve DİTİB’den hizmet alan veya üyesi bulunan 
500.000 genci temsil etmektedir. Müslüman gençleri her 
türlü platformda temsil etmek, erdemli gençliği güçlendir-
mek, Müslüman gençleri katılımcı ve sivil demokratik bir 
anlayışla temsil etmek amacıyla seminerler, konferanslar, 
yarışmalar, tartışma platformları, geziler, diğer gençlik ör-
gütleri ile işbirlikleri ve projeler ana etkinlikleridir.

„Müslüman Gençlik – Barışçı Gelecek“, bu projelerden bi-
risidir. Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakan-
lığı tarafından „Demokratie leben!“ program bütçesinden 
desteklenmektedir. Bu projenin amacı, DİTİB gençlik ça-
lışmalarının alt yapısını güçlendirmek, gençlerin sahip ol-
dukları değerler sistemi hakkında kendilerini daha iyi ifa-
de edebilmelerini sağlamak, aidiyet ve demokrasi bilincini 
geliştirerek radikal akımlara karşı dirençlerini artırmak ve 
toplumsal barışa katkı sağlamaktır.
Radikal akımların mağdurlarının yanında kurumlar ve 
İslam’la ilgili doğru bilgi almak isteyen gençler için olu-
şan merkezi danışma hattı (0221-50800-222) projenin bir 
parçasıdır. Dört yıl sürecek olan proje, altı eyalette uygu-
lanacaktır. 
Gelecek sayıda ailelere yönelik faaliyetler ve sosyal hiz-
met proje ve faaliyetleri anlatılacaktır.
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Kadın, Aile, Gençlik ve  
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

BIRIMLERIMIZI TANIYALIM 
UNSERE ABTEILUNGEN KENNENLERNEN



Die Abteilung für Frauen, Familie, Jugend und soziale Diens-
te beim Bundesverband in Köln betreut die Aktivitäten der 
Frauen, Jugendlichen und Eltern sowie sozialen Dienste in 
allen Ebenen der DITIB Organisationsstruktur. Die Tätig-
keitsbereiche dieser Zielgruppen werden im Rahmen ihrer 
betreffenden Satzungen definierten Ziele gemeinsam mit den 
gewählten Vorständen jeweiliger Gruppen bestimmt. Für die 
Erleichterung ihrer Arbeiten entwickelt diese Abteilung Kon-
zepte und schafft konkrete Möglichkeiten für die effektive 
Zielerreichung. Beobachtung von sozialen und politischen 
Entwicklungen in Deutschland, Entwicklung entsprechender 
Strategien, Kommunikation mit den politischen Vertretern, 
Budgetierung einzelner Projekte und Beschaffung von Pro-
jektmitteln, sowie Planung und Organisation regelmäßiger 
Schulungen für die Fachgruppen, gehören zu den Tätigkeits-
bereichen der Abteilung.

Angebote für Frauen
Laut unseren Satzungen werden in allen Mitgliedsgemeinden 
eine Frauenvertretungen durch die weiblichen Mitglieder ge-
wählt. Diese gewählten Frauenvertretungen bilden die Mit-
gliederversammlung von Landes- bzw. Regionalfrauenver-
bänden, sowie des DITIB-Bundesfrauenverbandes, der den 
Namen „Bund der muslimischen Frauen (BDMF)“ trägt. Der 
„Bund der Muslimischen Frauen“ wurde am 30.11.2013 ge-
gründet. Er vertritt bundesweit 400.000 muslimische Frauen, 
die in DITIB-Gemeinden organisiert sind und ihre Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen. Der BDMF stärkt die Frauen, 
fördert den Zusammenschluss der Frauen zur Wahrung ihrer 
Interessen, insbesondere die gesellschaftliche Partizipation 
und Gleichberechtigung, z.B. durch Beratungsdienste, Bil-
dungsveranstaltungen, Wettbewerbe, Ausstellungen und Bil-
dungsreisen.

Angebote für Jugendliche
Die DITIB-Satzungen sehen, ohne Unterscheidung zwischen 
Mädchen und Jungen, eine Organisationsstruktur für 14-27 

jährige Mitglieder in den Mitgliedsgemeinden vor. Sie wäh-
len, aus der Mitte der aktiven Jugendlichen nach dem Gleich-
heitsprinzip, Vertreter/innen für die eigenen Jugendgruppen. 
Diese wählen wiederum nach gleichem Muster die Vorstände 
der Landes-, bzw. Regionaljugendverbände. Die Vorstände 
dieser Jugendverbände bilden die Mitgliederversammlung des 
DITIB-Bundesjugendverbandes, der 05.01.2014 gegründet 
wurde und sich den Namen „Bund der Muslimischen Jugend 
(BDMJ)“ gab. Der BDMJ vertritt bundesweit ca. 500.000 Ju-
gendliche und junge Erwachsene in den DITIB-Gemeinden. 
Sie vertreten ihre Mitglieder in Gremien, sonstigen relevan-
ten Plattformen und unterstützen sie in ihrer Tugendhaftigkeit 
und partizipativen und demokratischen Haltung. Sie organi-
sieren u.a. Bildungsveranstaltungen, Wettbewerbe, Diskussi-
onsforen, Reisen, Kooperationen mit anderen Jugendorgani-
sationen und führen Projekte durch.
Das Projekt „Muslimische Jugend, Friedliche Zukunft“ 
(MJFZ), um nur eines zu nennen, wird vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des 
Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ gefördert. Mit die-
sem Projekt will die DITIB; die Infrastruktur der DITIB-Ju-
gendarbeit stärken und die Sprachfähigkeit der Jugendlichen 
über das eigene Wertesystem gewährleisten. Das Zugehörig-
keits- und Demokratiebewusstsein der Jugendlichen in ihrer 
religiösen Lebenswirklichkeit in Deutschland zu stärken und 
zu fördern, sowie sie vor Radikalisierung und extremistischen 
Tendenzen zu schützen ist das Ziel dieses Projektes.
Eine Hotline für Opfer von radikalen Gruppen, für Instituti-
onen und Interessierte Jugendliche, die sich über den Islam 
informieren möchten, wurde auch in diesem Rahmen ge-
gründet (0221-50800222). Das Projekt ist auf eine vierjährige 
Laufzeit ausgelegt und wird in sechs Bundesländern durch-
geführt.

In der nächsten Ausgabe werden wir über die Familienar-
beit, sozialen Dienste und Projekte berichten.

ABTEILUNG FÜR FRAUEN, FAMILIE, JUGEND UND SOZIALE DIENSTE
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İslâm; Güven, esenlik, emniyet ve ba-
rışı tesis demek olduğu gibi uzlaşma-
yı ifade eden hoşgörülü olma anlamı-
na da gelmektedir. 
Hoşgörü: Farklı görüş ve davranışları 
anlayışla karşılama, kusurları bağış-
lama anlamına gelen bir terimdir. 
Hoşgörü aynı zamanda bizden olma-
yan ve bizim gibi düşünmeyenlere 
karşı da anlayışlı olmak demektir. Ni-
tekim Müslümanın hayat düsturları-
nın dayanağı Kuran ve Sünnettir. Al-
lah (cc), "Ey Muhammed, sen onlara 
karşı yumuşak davrandın. Eğer sen 
kaba ve katı yürekli olsaydın şüphe-
siz insanlar etrafından dağılıp gider-
lerdi’1 ayetinde hoşgörünün önemine 
işaret ettiği gibi, ‘Dinde zorlama yok-
tur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyi-
ce ayrılmıştır’2 ve ‘Dileyen inanır, 
dileyen ‘inanmaz’3 anlamındaki ayet-
ler bu konuda bize rehberlik etmekte-
dir.
Kuran-ı Kerim’in yanında sünnette 
bize hoşgörüyü tavsiye etmiştir. Hat-
ta Peygamberimiz hoşgörünün çok 
güzel örneklerini söz ve uygulamala-
rıyla ortaya koyarken bize de örnek 
olmuştur. Nitekim "Sizden biriniz 
kendisi için istediğini mümin kardeşi 
için de istemedikçe gerçek mümin 
olamaz."4  “Gerçek Müslüman, elin-
den ve dilinden Müslümanların em-
niyet ve esenlikte olup zarar görme-
dikleri kimsedir” 5 buyurarak 
insanlara karşı empatili ve hoşgörülü 
davranmamız gerektiği hususuna 

dikkatimizi çeker. Kuran ve sünnet 
kaynaklı bu hoşgörü anlayışı ilk Müs-
lümanlardan itibaren Efendimiz vası-
tasıyla bütün Müslüman toplumların 
genel ilkesi olmuştur.
Allah Resulü hoşgörüyü, insanları 
kazanmak için bir vasıta biliyor ve 
uyguluyordu. Bu yüzden de; “Kolay-
laştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, 
nefret ettirmeyin” 6  ilkesini öğütlü-
yordu. Kendisi de daima bu hoşgörü 
anlayışı ve prensip ile hareket ediyor-
du. 
Mekke’nin fethedilmesinin ardından 
Allah Resulü, bir zamanlar Müslü-
manlara hakaret, zulüm ve işkence 
olarak yapmadıklarını bırakmayanla-
ra karşı umumi af ilan etmişti. Muk-
tedir olduğu halde intikam almamıştı. 
Hatta Mekkelilere ‘Yusuf kardeşimin 
kardeşlerine dediğini size söylüyo-
rum’ diyerek Hz. Yusuf’u kuyuya 
atıp elden ele köle olarak satılmasına 
hatta 12 yıl hapis yatmasına sebep 
olan kardeşleri ile karşılaşınca onlara 
söylediği ‘bugün sizi aşağılama yok, 
ben siz affettim, Allah’ta affetsin’ an-
lamına gelen ayeti 7  okumuş ve bütün 
Mekkelileri bağışlamıştı. Daha sonra 
birkaç ay içerisinde bu af ve hoşgörü 
anlayışının meyvesi olarak Mekkeli-
lerin büyük çoğunluğu Müslüman 
olmuştu. 
İslam tarihi kaynaklarına baktığımız-
da Efendimizin herkesle iyi ilişkiler 
içinde olduğunu, Hıristiyan ve Yahu-
dileri toplumun birer ferdi olarak ka-

bul ettiğini, onların bazı davetlerine 
icabet ettiğini, düğün yemeklerine 
katıldığını, hastalarını ziyaret ettiğini 
ve onlara ikramda bulunduğunu ve 
onlara da hoşgörülü olduğunu görü-
yoruz. Örneğin Necran’dan gelen Hı-
ristiyan heyetini Mescid-i Nebevi de 
günlerce misafir etmiş ve onlara ken-
di inançlarınca ibadet etmelerine de 
yine orada fırsat vermişti. Medine’de, 
kardeşliği ve hoşgörüyü yaymak için 
Hıristiyan, Yahudi ve Müşrikler gibi 
farklı ırk, din ve inançlara sahip olan 
insanların bir arada huzur içinde ya-
şayabilmeleri için onlarla “Medine 
Vesikası” ismini taşıyan bir sözleşme 
de imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre;

‘İslam toplumunda herkes, hiçbir bas-
kı olmadan istediği dini, inancı ve si-
yasi seçimi yapmakta özgürdü. Her-
kesin din, hayat, seyahat, teşebbüs ve 
mülk edinme hakkı vardı ve herkes 
kendi hukukunu uygulamakta da öz-
gürdü. Ancak suç işleyen biri hiç 
kimse tarafından korunmayacak, 
sözleşmeye taraf olan gruplar birbir-
leriyle yardımlaşacak, birbirlerine 
destek olacaklardı.’8 

[1] Al-i İmran, 3/159

[2] Bakara, 2/256

[3] Kehf, 18/29

[4] Buhari, İman, 12

[5] Buhari, İman, 4, s. 12/13

[6] Buhari; İlim,11

[7] Yusuf, 12/92

[8] TDV İslam Ansiklopedisi, XI, 541, İst., 1995
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TOLERANZ IM ISLAM UND  
EINIGE PRAXISBEISPIELE
Der Islam bedeutet die Sicherstellung 
von Geborgenheit, Sicherheit und 
Frieden. Im Sinne von Einvernehmen 
herzustellen, bedeutet es auch tole-
rant zu sein.
Toleranz ist der Begriff dafür, unter-
schiedlichen Ansichten und Handlun-
gen mit Verständnis zu begegnen und 
Fehlverhalten zu vergeben. Toleranz 
bedeutet zugleich Menschen gegen-
über auch Verständnis zu zeigen, die 
nicht zu uns gehören und nicht so 
denken wie wir. Denn die Grundla-
gen der Lebensprinzipien eines Mus-
limen sind der Koran und die Sunna. 
Allah weist im folgenden Vers auf die 
Bedeutung der Toleranz hin: “Durch 
Erbarmen von Allah bist du mild zu 
ihnen gewesen; wärst du aber schroff 
und hartherzig, so wären sie wahrlich 
rings um dich auseinandergelau-
fen.”1. Verse mit der Bedeutung wie 
“Es gibt keinen Zwang im Glauben. 
Der Weg der Besonnenheit ist nun-
mehr klar unterschieden von dem der 
Verirrung.” 2 und “Wer nun will, der 
soll glauben, und wer will, der soll 
ungläubig sein.” 3 dienen uns als Weg-
weiser zu diesem Thema.
Neben dem gnadenreichen Koran 
empfiehlt uns auch die Sunna zur To-
leranz. Sogar bildet unser Prophet 
auch ein Vorbild für uns in Wort und 
Praxis, wenn es um die schönsten 
Beispiele der Umsetzung von Tole-
ranz geht. Denn er lenkte unsere Auf-
merksamkeit darauf, gegenüber den 
Menschen empathisch und tolerant zu 
handeln indem: “Solange einer von 
euch sich nicht das für seinen gläubi-
gen Bruder wünscht, was er für sich 
selbst auch wünscht, kann dieser kein 
wahrer Gläubiger sein.”4 und “Der 
wahre Muslim ist derjenige, vor des-
sen Hand und Worten sich die Musli-
me in Sicherheit und Geborgenheit 

fühlen und keinen Schaden von ihm 
zugefügt wird.” 5 sagte. Seit den ers-
ten Muslimen wurde diese auf Koran 
und Sunna beruhende Ansicht auf-
grund des Propheten zu einem allge-
meinen Prinzip aller muslimischen 
Gesellschaften. 
Der Gesandte Allahs wusste die Tole-
ranz als ein Mittel einzusetzen um 
die Menschen zu gewinnen und setz-
te dieses auch um. Aus diesem Grund 
empfahl er das Prinzip: “Erleichtert 
und erschwert nicht; Verheißet und 
lasst nicht Abscheu erregen.” 6 Er 
selbst verhielt sich auch stets nach 
diesem Toleranzverständnis und 
-prinzip.
Nach der Eroberung von Mekka ver-
hängte der Gesandte Allahs eine all-
gemeine Amnestie für diejenigen, die 
zu jener Zeit die Muslime demütig-
ten, unterdrückten und folterten. Ob-
wohl er dazu fähig war, hat er sich 
nicht an ihnen gerächt. Sogar vergab 
er allen Mekkanern indem er sagte: 
“Ich sage euch, was mein Bruder Yu-
suf seinen Brüdern sagte, als er sei-
nen Brüdern begegnete, die ihn in 
den Brunnen warfen und dies dazu 
führte, dass er als Sklave ständig an- 
und verkauft wurde und sogar 12 Jah-
re in Haft verbringen musste” und 
ihnen dann sagte: „Keine Schelte soll 
heute über euch kommen. Allah ver-
gibt euch, Er ist ja der Barmherzigste 
der Barmherzigen.” 7 Als Frucht die-
ses Vergebens- und Toleranzver-
ständnisses hatte ein Großteil der 
Mekkaner den Islam innerhalb von 
einigen Monaten angenommen.
Bei Durchsicht der Quellen der isla-
mischen Geschichte wird man fest-
stellen, dass unser Prophet eine gute 
Beziehung mit jedem hatte und die 
Christen und Juden als ein jeweiliges 
Individuum der Gesellschaft akzep-

tierte. Es ist zu sehen, dass er man-
chen Einladungen von ihnen folgte, 
an ihren Hochzeitsmählern teilnahm, 
ihre Kranken besuchte, ihnen selbst 
etwas präsentierte und tolerant ge-
genüber ihnen war. Beispielsweise 
hat er die christliche Delegation aus 
Nadschran tagelang als Gast in der 
Moschee beherbergt und wiederum 
ihnen dort die Möglichkeit geboten, 
Gottesdienst nach ihrem Glauben ab-
zuhalten. Mit den in Medina leben-
den Menschen zusammen wohlgemut 
zu leben und die Geschwisterlichkeit 
und Toleranz zu verbreite,n hat er mit 
Angehörigen unterschiedlicher Eth-
nien, Religionen und unterschiedli-
chen Glaubens wie Christen, Juden 
und Polytheisten ein Abkommen Na-
mens “Vertrag von Medina” unter-
schrieben. 
Nach diesem Vertrag war in der isla-
mischen Gesellschaft jeder frei und 
konnte ohne jeglichen Druck seine 
Religion, seinen Glauben und seine 
politische Wahl treffen. Jeder war mit 
dem Recht und der Freiheit zur Wahl 
der Religion, dem Existenzrecht, der 
Reise- sowie  Unternehmensfreiheit 
und dem Eigentumsrecht ausgestattet 
und ebenso war jeder frei, sein eige-
nes Recht anzuwenden. Aber wer 
eine Straftat begangen hatte, sollte 
von niemandem geschützt werden 
und die Vertragspartner sollten sich 
untereinander helfen und gegenseitig 
unterstützen. 8

[1] Koran, Al-i Imran, 3/159

[2] Koran, al-Baqara, 2/256

[3] Koran, al-Kahf, 18/129

[4] Koran, al-Bukhari, Iman, 12

[5] al-Bukhari, Iman, 4, S. 12/13

[6] al-Bukhari; Ilim,11

[7] Koran, Yusuf, 12/92

[8] TDV Islam Ansiklopedisi, XI, 541, Istanbul, 1995
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HZ. HÜSEYIN (R.A.)

Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Ali ve 
Hz. Fatıma'nın ikinci oğlu, Kerbelâ 
şehidi. Künyesi Ebû Abdillah’tır. 

“Şehîd” lakabıyla meşhurdur. Hicretin 
dördüncü yılı Şaban ayının beşinde 
(10 Ocak 626) Medine’de doğdu. 
Doğduğunda ilkin kendisine güzel 
bir isim konulmuştur. Hz. Peygamber, 
ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne 
kadar Araplarca pek bilinmeyen “gü-
zel, bir tanecik, güzelcik” anlamında 

“Hüseyin” adını kulağına bizzat ezan 
okuyarak koydu ve doğumunun ye-
dinci gününde akîka kurbanı kestirip, 
Hz. Fâtıma’dan fakirlere sadaka ver-
mesini istedi ve aynı gün sünneti ya-
pıldı.1 Hz. Hüseyin adı gibi fiziki 
özellikleri bakımından da çok güzel 
yaratılmıştı. Babası Hz. Ali bir sö-
zünde bunu şöyle ifade etmiştir: "Oğ-
lum Hasan, göğsünden başına kadar 
olan kısmında, diğer oğlum Hüseyin 
de bundan aşağı olan kısmında Hz. 
Peygamber’e çok benzerdi".2 Kay-
naklar Hz. Peygamberin Hasan ile 
Hüseyin’e özel ilgi gösterdiğini, onla-
rı çok sevdiğini, isteklerini tereddüt-
süz yerine getirdiğini, onlarla oyun 

oynadığını, bulduğu her fırsatta ku-
cağına alıp öptüğü, sırtına bindirip 
gezdirdiğini, hatta secdede iken üstü-
ne çıktıklarında inmelerine kadar 
beklediğini yazar ve onlara olan düş-
künlüğünü gösteren birçok rivayet 
nakleder. Bir defasında Rasûlullah 
(sas) mescitte onların birini sağ, diğe-
rini sol dizine oturtmuş, bir ona bir 
diğerine sevgi gösteriyordu. Sahabe-
den birisi “Ya Rasûlullah (sas), onları 
seviyorsun herhalde?” deyince “Kim 
onları severse beni sever, kim onlara 
buğz ederse bana buğz eder.” buyur-
muştur. Öyle ki, onlara olan sevgisini 
onların “Cennet ehli gençlerin efen-
dileri” olduğunu müjdeleyerek vur-
gulamıştır.3 Sevgili Peygamberimiz, 
ilahî güzellikleri söz ve eylemleriyle 
en güzel şekilde yansıtması bakımın-
dan varlık âleminin nadide bir çiçeği, 
eşsiz bir gülüdür. Torunu Hz. Hüse-
yin de ağabeyi Hasan ile birlikte o 
çiçeğin bir deseni, o gülün bir yapra-
ğıdır. Nitekim o bir hadisinde şöyle 
buyurmuştur: "Hasan ve Hüseyin, 
benim dünyada kokladığım iki çiçe-
ğimdir".4 O’nun terbiyesiyle yetişen 

Hz. Hüseyin Resulullah’ın getirdikle-
rini kuşanan bir ehl i beyt üyesi olarak 
inanç, ibadet ve ahlakı bakımından 
çok güzeldir. O hayatının bütün dö-
nemlerinde bir çocuk kadar masum, 
su kadar duru ve pak, süt kadar leke-
siz ve aktır. O sadece çocukken değil, 
gençlik ve yetişkinliğinde de hep ma-
sumiyetini, temizliğini ve güzelliğini 
korumuştur.
 Âlim, fakih ve sahabe arasında fetva 
verenlerden sayılan Hz. Hüseyin 
iman, ahlak ve yaratılış bakımından 
iyi bir örnekti. Kendisinde görünen 
sabır ve tevekkül gibi üstün meziyet-
leri, onun kalbindeki derin imanına 
şahitlik etmektedir. Müslümanların 
Ehl-i beyt’e duyduğu sevgi ve şefkat 
Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra da 
devam etmiştir.  

[1] Tirmîzî, Edâhî, 17

[2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 108

[3] İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1208

[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288
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HÜSEYIN (R) B. ALI

Hüseyin (r) war der Enkel des Pro-
pheten (s) und der gemeinsame Sohn 
von Ali (r) und Fatima (r). Er war ein 
Märtyrer von Kerbela und sein Te-
knonym (Kunya) war Abu Abdillah. 
Er ist mit dem Beinamen "Schehid" 
(der Märtyrer) berühmt. Er wurde 
im vierten Jahr nach der Auswande-
rung am fünften Tag des Monats 
Schaban in Medina geboren (10. Ja-
nuar 626 n. Chr.). Als er geboren 
wurde, bekam er vorerst einen schö-
nen Namen. Der Prophet hat ihm 
persönlich den Namen Hüseyin in 
sein Ohr gerufen, indem er den Ge-
betsruf rezitierte wie er es auch bei 
seinem Bruder Hasan schon tat. Die-
ser Name war bis zu der Zeit bei den 
Arabern unbekannt und bedeutete 
"schön, der süße Kleine, das reizende 
Kindlein". Am siebten Tage nach 
seiner Geburt ließ der Prophet das 
besondere Dankesopfer (Aqiqa) dar-
bringen und hat Fatima gebeten, die-
se als Spende an die Armen zu ver-
teilen. Am selben Tag wurde auch 
seine Beschneidung durchgeführt.1 
So wie sein Name schön ist, war 
auch seine körperliche Schöpfung 
von großer Schönheit beschaffen. 
Sein Vater Ali (r) verdeutlichte die-
ses mit folgenden Worten: “Mein 
Sohn Hasan ähnelte im Bereich von 
seiner Brust bis zu seinem Kopf, und 
mein anderer Sohn Hüseyin ähnelte 
im darunter befindlichen Bereich 
dem Propheten sehr.”2 Die Quellen 
berichten, dass der Prophet sich sehr 

für Hasan und Hüseyin interessierte, 
sie sehr liebte und ihre Wünsche 
ohne zu zweifeln erfüllte. Auch 
spielte er mit ihnen, liebkoste sie in-
dem er sie auf seinen Schoß nahm, 
wenn immer er eine Gelegenheit 
dazu fand. Auch berichten die Quel-
len, dass er sie auf seinen Rücken 
nahm und sie herumführte, sogar in 
der Niederwerfung (Sadschda) des 
Gebetes solange darauf wartete bis 
sie von seinem Rücken herabstiegen. 
Daneben gibt es sehr viele anderen 
Überlieferungen, die bezeugen, dass 
er sich sehr um sie kümmerte. 
Eines Tages saß er in der Moschee 
und hatte einen von ihnen auf sein 
rechtes und den anderen auf sein lin-
kes Oberschenkel gesetzt und lieb-
koste sie. Als einer der Gefährten: 

“O Gesandter Allahs, du liebst sie 
wohl?” sagte, entgegnete er ihm: 

“Wer sie liebt, liebt mich, wer Hass 
gegenüber ihnen empfindet, der 
empfindet Hass gegenüber mir.“ Er 
liebte sie so sehr, dass er dieses mit 
den Worten betonte, dass sie beide 

„Herren der Jugendlichen im Para-
dies“ sind.3 Unser Prophet ist eine 
rare Blume und unvergleichliche 
Rose der Existenz, der die göttliche 
Schönheit mit seinen Worten und 
Taten am besten wiederspiegelt. Sein 
Enkel Hüseyin und sein Bruder Ha-
san sind zusammen das Muster die-
ser Blume und ein Blatt jener Rose. 
Schließlich hat er in einer Überliefe-
rung folgendes gesagt: „Hasan und 

Hüseyin sind meine zwei Blumen, 
die ich auf der Welt roch.“4 

Als einer, der die Erziehung des Pro-
pheten genossen hat, verinnerlichte 
Hüseyin als Mitglied der Familie des 
Propheten (Ahlu´l-Bayt) die Bot-
schaften des Propheten. Er ist auf-
grund dessen aus Sicht des Glaubens, 
der Gottesdienste und Tugend sehr 
auserlesen. Er war in allen Phasen 
seines Lebens so unschuldig wie ein 
Kind, so rein und unbefleckt wie 
Wasser und so unbefleckt und weiß 
wie Milch. Er hat seine Unschuld, 
Reinheit und Schönheit nicht nur als 
Kind, sondern auch als Jugendlicher 
und Erwachsener bewahrt.
Als einer der Gelehrten, Rechtsge-
lehrten (Faqih) sowie als einer der 
Gefährten des Propheten zählte er 
unter denjenigen, die Rechtsgutach-
ten erteilten. Auch war er Vorbild 
aus Sicht des Glaubens, der Tugend 
und Schöpfung. Seine erhabenen Tu-
genden wie Geduld und Gottvertrau-
en bezeugen seinen tiefen Glauben 
in seinem Herzen. Die Liebe und 
Gunst der Muslime gegenüber der 
Familie des Propheten (Ahlu´l-Bayt) 
dauerte auch nach dem Tode des 
Propheten weiterhin an.

[1] at-Tirmidhi, Adahi, 17

[2] Ahmad b. Hanbal, Musnad, I, 108

[3] Ibn Kesir, al-Bidaya, I, 1208

[4] Ahmad b. Hanbal, Musnad, II, 288
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yardım edenler var ya; işte onlar 
gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir 
bağışlanma ve bol bir rızık vardır.” 
(Enfal, 8/74)
Hicret, İslâm'ın geleceği için, insan-
lığın barış ve esenlik dini İslam ile 
buluşturulması için gerekliydi. Nite-
kim hicretle İslâm, diğer toplumlara 
ulaşmış ve onların karanlıklardan 
aydınlığa çıkmasına vesile olmuştu. 
İşte müminlerin imanlarıyla imtihan 
edildiği bu göç, İslâm'ın diğer top-
lumlarla buluşmasına vesile olan en 
önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de 
geçen on üç yıldan sonra İslâm'ın ge-
leceği açısından bir dönüm noktası 
olan hicret, Müslümanlar için yeni bir 
başlangıç sayıldığı için hicri yılbaşı 
olarak kabul edilmiştir. Bununla bir-
likte hicretin her zaman ve mekânda 
devam eden mânevî bir yönü vardır. 
Zira Sevgili Peygamberimiz, “Müs-
lüman, elinden ve dilinden diğer 
insanların selâmette olduğu, zarar 
görmediği kimsedir. Hicret eden de 
Allah'ın haram ve yasaklarını terk 
eden kimsedir.” (Buhârî, Îmân, 4) 
buyurarak buna dikkat çekmiştir. Bu 
yüzden hicret, ister yaşadığı yeri ister 
günahları ve kötülükleri terk etmek 
anlamında olsun kıyamete kadar hep 
sürecek bir olgudur.

şadığı tüm sıkıntılara rağmen, Mekke 
dışından gelen insanlarla görüşmeyi 
ve onlara İslâm'ı anlatmaya devam 
ediyordu. Peygamberliğinin on birin-
ci yılında hac mevsiminde Akabe de-
nilen yerde Yesrib’li altı kişi ile karşı-
laşmış ve onlara İslâm'ı tebliğ etmiş; 
onlar da kabul etmişlerdi. Sonraki yıl 
bu sayı artarak devam etti ve Medi-
neliler Peygamber efendimizi kendi 
şehirlerine davet ettiler. Mekke’de de 
Müslümanlar için hayat artık çekil-
mez hale geldiği için bu teklif kabul 
edildi. Bunun üzerine Peygamber 
Efendimiz (s.a.s), “Allah (c.c), size 
kardeşler ve emniyette olacağınız 
bir yurt nasip etti.” (İbn Hişâm, Sî-
ret, II, 314.)  buyurarak Mekkeli Müs-
lümanlara Medine'ye hicret etmeleri-
ni söyledi. Müminler ’de, Medine'ye 
akın akın hicret ettiler. En son Hz. 
Ebu Bekir ile Peygamber Efendimiz 
Medine’ye geldi. Medine halkı bu 
kutlu misafirlerini büyük bir sevgi ve 
ilahilerle karşıladılar.
İşte bu kutlu göçün adıydı hicret. 
Hicret; Rabbi uğruna kişinin yaşadı-
ğı şehri terk etmesinin adıydı. Dinini 
yaşayabilmek için her türlü eziyete 
katlanmasına rağmen davetini sür-
dürme imkânı kalmadığında, Allah 
Resul’ünün yeni imkânlar araması-
nın adıydı. Hicret; Allah ve O'nun 
Sevgili Peygamberi içindi. Bu göç, 
gerek hicret eden gerekse de onlara 
kucak açanlar için samimiyetin, sa-
dakatin ve imanın bir göstergesiydi. 
Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmak-
tadır: “Iman edip hicret eden ve  
Allah yolunda mücadele edenler ve 
(muhacirleri) barındırıp (onlara) 

Muammer ŞAHIN
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“Iman edip hicret eden ve Allah yo-
lunda mücadele edenler ve (muha-
cirleri) barındırıp (onlara) yardım 
edenler var ya; işte onlar gerçek 
mü’minlerdir. Onlar için bir bağış-
lanma ve bol bir rızık vardır.” 
Enfal, 8/74

Abdullah b. Amr'dan nakledildiğine 
göre, Peygamber Efendimiz (sas) şöy-
le buyurmuştur: 
“Müslüman, elinden ve dilinden 
diğer insanların selâmette olduğu, 
zarar görmediği kimsedir. Hicret 
eden de Allah'ın haram ve yasakla-
rını terk eden kimsedir.”
Buhârî, Îmân, 4

Hicret: “Peygamberimizin (s.a.s) 
Mekke’den Medine’ye göç etmesi-
dir.” Mekke’de Müslümanlara yöne-
lik müşriklerin baskıları her geçen 
gün artarak devam ediyordu. Bunun 
üzerine başka şehirlere göç etme ve 
oralarda hayata devam etme fikri 
Müslümanlar arasında düşünülmeye 
başlanmıştı. Allah Resûlü de tebliğ 
görevini sürdürebilmek niyetiyle ya-

KUR'AN'IN VE SÜNNETIN PENCERESINDEN   
AUS DEM BLICKWINKEL DES KORAN UND DER SUNNA
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DIE HIDSCHRA

„Und diejenigen, die glauben und 
ausgewandert sind und sich auf 
Allahs Weg abgemüht haben, und 
diejenigen, die (jenen) Zuflucht ge-
währt und geholfen haben, das sind 
die wahren Gläubigen. Für sie gibt 
es Vergebung und ehrenvolle Ver-
sorgung.“
Koran, al-Anfal, 8/74

Nach einer Überlieferung von Abdul-
lah b. Amr sagte unser Prophet (s): 
„Der Muslim ist derjenige, vor des-
sen Hand und Worten die anderen 
Menschen sicher sind und keinen 
Schaden erfahren. Der Auswan-
dernde ist derjenige, der das von 
Allah Unerlaubte und Verbotene 
verlässt.“ 
al-Bukhari, Iman, 4

Hidschra ist “die Auswanderung un-
seres Propheten von Mekka nach 
Medina.” Jeden Tag stiegen die Re-
pressionen der Polytheisten in Mek-
ka gegenüber den Muslimen jeden 
Tag stetig an. Daraufhin entstand der 
Gedanke unter den Muslimen in an-
dere Städte auszuwandern und dort 

weiterzuleben. Der Gesandte Allahs 
führte trotz aller erlebten Repressali-
en Gespräche mit den Menschen, die 
von  außerhalb von Mekka dort hinka-
men und klärte sie zum Islam auf. Im 
elften Jahr seiner Berufung zum Pro-
pheten traf er sich in der Pilgersaison 
mit sechs Personen aus Yathrib (spä-
ter Medina). Er informierte sie und 
sprach ihnen die Einladung zum Islam 
aus und sie nahmen diese Einladung 
an. Im Folgejahr nahm diese Zahl 
weiter zu und die Medinenser (vorher 
Yathrib) sprachen eine Einladung an 
unseren Propheten aus, in ihre Stadt 
zu kommen. Diese Einladung wur-
de angenommen, weil das Leben in 
Mekka für die Muslime unerträglich 
geworden war. Daraufhin sagte unser 
Prophet den mekkanischen Muslimen 
nach Medina auszuwandern indem er 
sprach: “Allah hat euch eine Heimat 
geschenkt, worin ihr Geschwister 
haben und in Sicherheit sein werdet” 
sprach (Ibn Hischam, Sira, II, 314). 
Und die Muslime wanderten gruppen-
weise nach Medina aus. Als Letztes 
kamen unser Prophet und Abu Bakr 
nach Medina. Mit großer Freude und 
Gesängen empfing das Volk von Me-
dina diese gesegneten Gäste.
Der Name dieser gesegneten Auswan-
derung ist Hidschra. Denn Hidschra 
ist das Verlassen der Stadt aufgrund 
des Willens Allahs, in der man lebt. 
Es wurde zum Inbegriff der Suche des 
Gesandten Allahs für neue Möglich-
keiten als keine Möglichkeit mehr für 
die Einladung zur Religion blieb, ob-
wohl er alle Qualen erlitt um die Reli-
gion praktizieren zu können.
Die Hidschra war für Allah und 
seinen geliebten Propheten. Diese 
Auswanderung war sowohl für die 
Auswandernden als auch für die Emp-
fangenden ein Zeichen der Aufrich-
tigkeit, Loyalität und des Glaubens. 

Denn Allah, der Erhabene, gebietet: 
“Und diejenigen, die glauben und aus-
gewandert sind und sich auf Allahs 
Weg abgemüht haben, und diejeni-
gen, die (jenen) Zuflucht gewährt und 
geholfen haben, das sind die wahren 
Gläubigen. Für sie gibt es Vergebung 
und ehrenvolle Versorgung.” (Koran, 
al-Anfal, 8/74)
Die Hidschra war für die Zukunft des 
Islam und das Zusammentreffen der 
Menschheit mit der Religion des Frie-
dens und des Wohls notwendig. Denn 
mit der Auswanderung gelangte der 
Islam zu den anderen Gesellschaften 
und führte dazu, dass sie aus der Fins-
ternis herauskamen und zur Helligkeit 
gelangten. Für die Gläubigen war die-
se Auswanderung eine Prüfung zu ih-
rem Glauben und es war das wichtigs-
te Ereignis, das dazu führte, dass der 
Islam mit den anderen Gesellschaften 
zusammentraf. Aus diesem Grund 
war die Hidschra nach dreizehn ver-
gangenen Jahren in Mekka ein Wen-
depunkt aus Sicht der Zukunft des 
Islam und wurde als ein Neubeginn 
für die Muslime gewertet. Deshalb 
wurde sie als Beginn des islamischen 
Neujahres gewertet. Dennoch gibt es 
eine spirituelle Seite der Auswande-
rung, die jederzeit und an jedem Ort 
fortdauert. Denn unser geliebter Pro-
phet lenkte die Aufmerksamkeit hie-
rauf, indem er sagte: “Der Muslim ist 
derjenige, vor dessen Hand und Wor-
ten die anderen Menschen sicher sind 
und keinen Schaden erfahren. Der 
Auswandernde ist derjenige, der das 
von Allah Unerlaubte und Verbotene 
verlässt.” (al-Bukhari, Iman, 4) Aus 
diesem Grund wird die Auswande-
rung bis zum jenseitigen Tage als ein 
Phänomen jederzeit andauern, sowohl 
aus Sicht des Verlassens des Lebens-
mittelpunktes als auch die Sünden 
und das Böse zu verlassen.

Muammer ŞAHIN

RELIGIONSBEAUFTRAGTER,  
DITIB-ZENTRALMOSCHEE KÖLN 
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EIN VERS 
EIN HADITH
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NürNberg - Weiden DİTİB Mevlâna 
Camii’nin geçmişi 1970 yıllarına da-
yanmaktadır. Almanya’ya ilk kuşak 
gelen büyüklerimiz dînî vecibelerini 
yerine getirebilmek için kiraladıkları 
odaların veya barakaların bir bölü-
münü kendilerine ayırarak ibadetle-
rini yerine getirmişlerdir. 
Weiden DİTİB Mevlâna Camii, 1986 
yılında 200 m² bir yer kiralanır. Dİ-
TİB çatısı altında aynı yıl dernek ku-
rulur. Bir süre sonra artık burası da 
kapasiteye cevap veremez hal alır ve 
cemaatten kendi yerimizi alalım diye 

talepler çoğalır. 3 Eylül 1995 de ken-
di yerlerini alırlar. Yaklaşık arsası 
1.300 m² içinde ev olan bu yer, cami 
haline getirilerek kullanılmaya baş-
lanır.
Artık yeni cami yapmanın zamanı 
gelmiştir. 2005 yılında bölgedeki 
tüm Müslümanların destekleri de alı-
narak yapıma başlanır ve 2010 yılın-
da cami bitirilerek törenle ibadete 
açılmıştır. Weiden DİTİB Mevlâna 
Camii, minaresi ve kubbesiyle Türk 
mimarisi tarzında yapılmıştır. Cami-
de Cuma günlerinde 250–300 kişi, 

bayramlarda ise 450–500 kişi ibadet 
etmektedir.
Weiden DİTİB Mevlâna Camii; loka-
li, kütüphanesi ile dîni ve kültürel 
faaliyetlere cevap verecek şekilde 
hizmet vermektedir. Gerek Alman 
gerekse diğer ülke vatandaşlarının, 
okulların ve derneklerin ziyaret etti-
ği mekânların başında yer alan Dİ-
TİB Mevlâna Camii kuruluşundan 
bugüne kadar 25.000 kişinin üzerin-
de ziyaretçiyi misafir etmiştir.

CAMILERIMIZ  
UNSERE MOSCHEEN
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BAYERN /
Weiden

WEIDEN DITIB 
MEVLÂNA  CAMII



NürNberg - Die Geschichte der DITIB 
Mevlana Moschee in Weiden geht auf 
die 70’er Jahre zurück. Die erste Gene-
ration, die nach Deutschland gekom-
men war, unterteilten einen Bereich ih-
rer angemieteten Zimmer oder einen 
Teil ihrer angemieteten Baracken um 
dort ihre Gottesdienste durchführen zu 
können.
Die DITIB Mevlana Moschee in Wei-
den mietete im Jahr 1986 einen Ort mit 
200 m2 an. Im gleichen Jahr wurde ein 
an DITIB angeschlossener Verein ge-
gründet. Nach einer Zeit reichten diese 
Räumlichkeiten nicht mehr und immer 
mehr Gemeindemitglieder forderten 
den Kauf eines eigenen Gebäudes. Am 
3. September 1995 wurde ein Grund-
stück von 1.300 m2 mit einem Haus ge-
kauft und zu einer Moschee umfunktio-

niert. Im Jahr 2005  war nun die Zeit reif, 
eine neue Moschee zu bauen und es 
 wurde der Bau mit Unterstützung aller 
Muslime in der Region begonnen. Im 
Jahre 2010 wurde die neue Moschee fer-
tiggestellt und feierlich eröffnet. Die DI-
TIB Mevlana Moschee wurde in türki-
schem Architekturstil mit Kuppel und 
Minarett gebaut. An den Freitagsgebe-
ten können ca. 250–300 und an den 
Festtagen 450–500 Personen ihren Got-

tesdienst abhalten. Die DITIB Mevlana 
Moschee in Weiden hat ausreichende 
Räumlichkeiten für Lokal, Bibliothek 
sowie religiöse und kulturelle Veran-
staltungen. Seit Gründung der DITIB 
Mevlana Moschee wird sie sowohl von 
deutschen Mitbürgern als auch anderen 
Mitbürgern, Schulen und Vereinne rege 
besucht. Bis zum heutigen Tage waren 
insgesamt mehr als 25.000 Personen zu 
Gast in der Moschee.

WEIDEN DITIB MEVLANA MOSCHEE



Değerli Mü’minler!
Bazı vakitlerin kendilerinde cereyan 
eden hâdiseler sebebiyle diğer vakitler-
den farklı değerlendirildiği Kur'an ve 
sünnetin bizlere bildirdiği bir gerçektir. 
Ancak bu vakitlerin insanlar için de be-
reketli olabilmesinin en temel şartı; Al-
lah'a kulluk bilinciyle geçirilmeleridir. 
Kulluk bilinciyle geçirilirse, o zaman 
dilimi mübarektir, değerlidir.
Mesela Ramazan ayı Kur’an’ın ken-
disinde indirildiği ve oruç ayı olması 
sebebiyle diğer aylardan; Cuma günü, 
Cuma namazı sebebiyle diğer günler-
den; Kadir gecesi, Kur’an’ın inmeye 
başladığı gece olması sebebiyle diğer 
gecelerden farklıdır.
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 
da, kendisinde gerçekleşen bazı olaylar 
sebebiyle diğer aylardan farklıdır.
Muharrem ayı; Peygamber Efendimiz 
(s.a.s)’in “hürmete şayan bir ay” diye 
nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetler-
le dolu kutlu bir aydır. Muharrem ayı 
aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır; 
bizlere, ciğerlerimizi dağlayan Kerbe-
la’yı hatırlatır.

Kerbelâ, Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s)’in “cennet gençlerinin efendile-
ri” sözüyle taltif ettiği, Hz. Ali ve Hz. 
Fatıma'nın iki oğlundan biri, ümmetin 
gözbebeği olan Hz. Hüseyin efendimi-
zin ve yetmişten fazla müminin şehit 
edildiği yerdir.
Asırlardır yüreklerimizi sızlatan bu 
elim hâdise, Efendimizi ve O'nun Ehl-i 
Beyti'ni seven, mezhep ve meşrebi ne 
olursa olsun bütün Müslümanları de-
rinden yaralamıştır.

Kıymetli Kardeşlerim!
Birlik, beraberlik ve huzura en çok 
ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, kar-
deşliği ve barışı önceleyen bir dinin 
mensupları olarak, aynı acıların bir 
daha yaşanmaması için; Muharrem 
ayını doğru okuyup anlamaya, ibret 
almaya ve müspet sonuçlar çıkarmaya 
her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
vardır.

Bu nedenle Yüce Rabbimizin; “Ken-
dilerine apaçık deliller geldikten 
sonra parçalanıp ayrılığa düşenler 

gibi olmayın...” 1 emrine uygun hare-
ket etmeye ve Peygamber Efendimiz 
(s.a.s)’in “Birbirinize kin besleme-
yin, birbirinize haset etmeyin, bir-
birinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın 
kulları! Kardeşler olun!” 2 uyarısına 
sımsıkı bağlanmaya ihtiyacımız vardır.

Aziz Mü’minler!
Bütün vakitler, Allah'ın insanlara sun-
duğu birer nimettir. Muharrem Ayını 
da Müslümanların muhabbet, kardeş-
lik ve beraberlik duygularının güçlen-
mesi için bir fırsat ve nimet bilmeliyiz.
Bu vesile ile Muharrem Ayının bütün 
Müslümanlar hakkında hayırlara vesi-
le olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyo-
rum.

Hazırlayan:  
DİTİB Hutbe Komisyonu

[1] Al-i İmran, 3/105

[2] Buhârî, Edeb, 62, Müslim, Birr, 23

Muharrem Ayının Hatırlattıkları

MAKALE   
ARTIKEL
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MINBER’DEN SESLENIŞ  
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL 



DER MONAT MUHARRAM  
UND SEINE ERMAHNUNGEN
Werte Gläubige!
Es ist eine uns im Koran und in der 
Sunna mitgeteilte Realität, dass be-
stimmte Zeiten aufgrund der in ihr 
ereigneten Geschehnisse anders als 
sonstige Zeiten bewertet werden. 
Die Grundvoraussetzung dafür, dass 
diese Zeiten auch segensreich von 
den Menschen ausgeschöpft werden, 
hängt davon ab, dass sie diese Zeiten 
mit dem Bewusstsein des Dienstes an 
Gott (ibada) verbringen. Diese Zeit 
ist dann gesegnet und wertvoll, wenn 
sie mit dem Bewusstsein des Gottes-
dienstes verbracht werden.
Beispielsweise ist der Monat Rama-
dan aufgrund der Offenbarung des 
Koran in ihm und dass es der Fas-
tenmonat ist, anders als die sonstigen 
Monate; der Freitag ist aufgrund des 
Freitagsgebetes anders als die sonsti-
gen Tage; die Nacht der Bestimmung 
ist aufgrund des Beginns der Herab-
sendung des Korans in dieser Nacht 
anders als die sonstigen Nächte. Auf-
grund der Ereignisse in ihm ist auch 
der erste Monat des islamischen Jah-
res anders als die sonstigen Monate.
Der Monat Muharram ist ein mit 
unzähligen Gaben und Weisheiten 
erfüllter und gesegneter Monat, den 
unser Prophet (s) als einen Monat 
beschrieben hat, der zu achten ist. 
Muharram ist zugleich der Monat des 

Leides und der Lektion; er erinnert 
uns an Kerbela, das uns unsere Her-
zen zerreißt.
Kerbela ist der Ort, wo Hüseyin (r) 
und mit ihm mehr als siebzig Gläubi-
ge den Märtyrertod erfuhren, obwohl 
Hüseyin derjenige war, den unser ge-
liebter Prophet mit den Worten “Herr 
der Jugendlichen des Paradieses” lob-
te, der einer der beiden Söhne von Ali 
(r) und Fatima (r), sowie der Liebling 
der Gemeinschaft der Muslime war.
Ohne nach Rechtsschule und Lebens-
weise zu unterscheiden, zerreißt die-
ses tragische Ereignis seit Jahrhun-
derten die Herzen aller Muslime, die 
unseren Propheten und seine geseg-
nete Familie lieben.

Meine verehrten Geschwister!
Als Angehörige einer Religion, die 
die Geschwisterlichkeit und den Frie-
den bevorzugt, sind wir an diesen Ta-
gen am meisten angewiesen auf die 
Einheit, Eintracht und den Frieden. 
Und um das nochmalige Widerfahren 
desselben Leides zu verhindern, sind 
wir mehr denn je darauf angewiesen, 
die Ereignisse des Monats Muharram 
richtig zu deuten, Lehren daraus zu 
ziehen und Lektionen daraus abzu-
leiten.
Aus diesem Grund haben wir es nö-
tig, uns entsprechend des Gebotes 

Allahs zu verhalten: „Und seid nicht 
wie jene, die auseinander gingen 
und uneinig wurden, nachdem die 
klaren Beweise zu ihnen gekommen 
waren...“.1 Ebenso haben wir es nö-
tig, uns ganz fest an die Ermahnung 
unseres Propheten zu halten: „Hegt 
keinen Hass gegeneinander, hegt 
keinen Neid gegeneinander und 
kehrt euch gegenseitig nicht den 
Rücken zu. O Diener Allahs! Seit 
Geschwister!“ 2

Geehrte Gläubige!
Alle unterschiedlichen Zeiten sind 
jeweils eine Gabe von Allah an die 
Menschen. Auch den Monat Muhar-
ram sollten wir als eine Gelegenheit 
und Gabe anerkennen und ausgiebig 
ausschöpfen, um das Gefühl der Lie-
be, Geschwisterlichkeit und Einheit 
unter den Muslimen zu stärken.
Aus diesem Anlass wünsche ich von 
Allah, dem Erhabenen, dass der Mo-
nat Muharram alle Muslime zum Gu-
ten führen und ihnen Glück bringen 
möge.

DITIB-Predigtkomission

[1] Koran, Al-i Imran, 3/105 

[2] al-Buhari, Adab, 62; al-Muslim, Birr, 23 
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3 Ekim 2016

Camiler kapılarını ziyaretçilere 
açtı. 1997 yılından bu yana her yıl 3 
Ekim tarihinde “Açık Cami Günü” 
kutlamakta olup, DİTİB ve bağlı der-
neklerimizle beraber Almanya’daki 
bütün dini sivil toplum örgütleri ve 
camileri, kapılarını yerli ve yabancı 
ziyaretçilere açtı.
Başta Köln DİTİB Genel Merkez ve 
başkent Berlin olmak üzere Almanya 
genelindeki etkinliklere her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da da Alman ziyaretçi-
ler  ve diğer ülke vatandaşları yoğun 
ilgi gösterdi.
Bu yıl seçilen “Hicret – Güçlük, Sı-
kıntı ve Şans Olarak Göç” sloganı 
çerçevesinde gerçekleştirilen Açık 
Cami Günü için hazırlanan broşürler 
ziyaretçilere dağıtıldı. Ziyaretçilere 
İslam dini hakkında bilgiler verildi.
Köln’de gerçekleştirilen programda 
DİTİB Çarşısında kurulan stantlarda 
İslam hakkında bilgiler verildi,  
DİTİB tarafından yapılan çalışmalar 

anlatıldı. Standlarda etkinliklerin 
yanı sıra mültecilere yardım kam-
panyası, ayrımcılık-ırkçılık ve genç-
lerin aşırılığa gitmemesi için önleyici 
çalışmalar, koruyucu aile konuları 
gibi çeşitli projeler de tanıtıldı. İs-
lam’da hicret ve DİTİB’in mültecile-
re yönelik yardımları hakkında su-
numlar yapıldı. DİTİB Tasavvuf 
Musikisi Topluluğu tarafından icra 
edilen konser ziyaretçiler tarafından 
büyük beğeni topladı.
Açık Cami Günü‘nde ziyaretçilere 
cami rehberleri tarafından Merkez 
Cami müştemilatının  tanıtımı yapıl-
dı. Guruplar halinde yapılan rehber-
lik hizmetinde Merkez Camii inşaatı, 
İslam dini gibi konular hakkında bil-
giler verildi. Ziyaretçiler gün içeri-
sinde öğle ve ikindi namazlarına işti-
rak ederek namaz ibadetinin nasıl 
yapıldığını görme imkanı buldu. Zi-
yaretçilere günün anısına kırmızı gül 
dağıtıldı.

HABERLER   
NACHRICHTEN
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Hicret – Güçlük, Sıkıntı ve  
Şans Olarak Göç

Açık Cami Günü

 

 

 

 

 

Köln DiTiB Merkez  

Camii ńden bir kac kare...



Ein paar Impressionen aus der 
DITIB-Zentralmoschee Köln...
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Moscheen haben Besuchern ihre 
Türen  geöffnet. Seit 1997 wird jedes 
Jahr am 3. Oktober der  Tag der „offe-
nen Moschee“ begangen. DITIB  und 
mit ihr die angeschlossene Gemein-
den,  sowie alle religiösen Verbände 
und ihre  Moscheen haben ihre Türen 
für die  heimischen und fremden Be-
sucher geöffnet. 
Wie in jedem Jahr gab es auch in die-
sem Jahr  reges Interesse  der deut-
schen Nachbarn,  sowie anderer Inter-
essierten an den  Veranstaltungen in 
ganz Deutschland, allen  voran im 
Bundesverband der DITIB in Köln 
und  in der Hauptstadt in Berlin. 
Die Veranstaltung wurde im Rahmen 
des  Mottos „Hidschra – Migration 
als  Herausforderung und Chance“ 
durchgeführt.  Die Besucher wurden 
zur Religion des Islams  informiert 
und die diesbezüglich für den Tag 
 der offenen Moschee (TOM)  heraus-
gegebenen Broschüren wurden den 
 Besucherinnen und Besuchern ver-
teilt. 
In der Einkaufspassage der neuen 
Kölner  Zentralmoschee wurde an 
den Ständen zum Islam und zu den 

Aktivitäten der DITIB  informiert. 
An den Ständen wurde neben den 
 Aktivitäten auch zu den Projekten in-
formiert,  wie beispielsweise zum 
Hilfsprojekt für  Flüchtlinge, zur Prä-
ventionsarbeit gegen  Diskriminie-
rung, Rassismus und Extremismus, 
 sowie auch zum Patenschaftsprojekt 
für  Flüchtlinge.  
Im Rahmen eines Kurzvortrags wur-
de das  Thema Hidschra beleuchtet 
und das DITIB  Hilfsprojekt für 
Flüchtlinge vorgestellt. Das  mysti-
sche Konzert   des DITIB Sufimu-
sik- Ensembles erntete großes Inter-
esse seitens  der Besucher. 
Moscheelotsen haben am Tag der of-
fenen  Moschee durch die verschiede-
nen Bereiche  des Baukomplexes der 
Zentralmoschee  geführt. Hierbei 
wurden die Besucher  gruppenweise 
durch das ganze Haus geführt  und 
zur Religion des Islam informiert. 
Die  Besucher konnten den Mittags- 
und  Nachmittagsgebeten beiwohnen 
und selbst  die Durchführung des Ge-
betsrituals  beobachten. Als Anden-
ken für den Tag  erhielten die Besu-
cher jeweils eine Rose. 

Hidschra – Migration als   
Herausforderung und Chance
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Wir danken für das Interesse am TAG DER 
OFFENEN MOSCHEE und freuen uns darauf,  
Sie am 3. Oktober 2017 erneut wiederzusehen.

AÇIK CAMI GÜNÜ ńe gösterdiğiniz ilgiden ötürü 
teşekkür eder, 3 Ekim 2017 tarihindeki etkinliğimizde 
sizi tekrar görmekten mutluluk duyarız.

 

Krefeld Leipzig

Melle

PforzheimOsnabrück

Koblenz

Nordenham

Köln
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) bağlı cami derneklerde 
“Açık Cami Günü ve Muharrem 
Ayı” münasebetiyle düzenlenen 
programlarda aşure ikram edildi.
Muharrem Ayı çerçevesinde, Bad 
Bentheim, Bückeburg, Dietenheim, 
Hannover DİTİB derneklerinde 
cami cemaatine aşure ikram edildi. 

Muharrem ayı ve aşurenin önemine 
vurgunun yapıldığı programlarda, 
Muharrem Ayı‘nın içerisinde, pay-
laşmanın, şükretmenin, bereketin 
adı olan Aşure Günü, ilahi bereket 
ve feyzinin yanı sıra, yeni başlan-
gıçlar, yeni mutluluklar olduğu söy-
lendi. Muharrem Ayı'nın; bütün 
Müslümanların maddi ve manevi 

olarak arınmasına, birlik, beraberlik 
ve kardeşlik duygularımızın daha 
da güçlenip pekişmesine, dünya 
üzerinde barış, huzur ve mutluluk 
tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, 
zulüm ve yaşanan olumsuzlukların 
sona ermesine vesile olmasını dile-
ğinde bulunuldu. 

Albstadt Bückeburg

Garbsen

Bad Bentheim
Dietenheim

Goslar

Hannover

Biedenkopf

Friedberg Greven

Heiligenhaus Laufach Lülsdorf Mettmann Rheda-Wiedenbrück

Grevenbroich
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Naci Gündoğan, DİTİB  Genel 
Başkanı Aşıkoğlun’u ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Batı Avrupa Programı'nın 
30'uncu yıl dönümü ve 150 öğrenci-
nin mezuniyet törenine katılmak üze-
re Köln’de  gelen Anadolu Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan 
ve beraberindeki heyet,  DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-

koğlu’nu beraberindeki heyetle  bir-
likte ziyaret ett. Ziyrette Rektör Prof. 
Dr. Naci Gündoğan, "Anadolu Üni-
versitesi’nin Türkiye'nin ve Avru-
pa'nın en büyük üniversitesi olduğu-
nu belirterek, Açıköğretim 
Fakültesi’yle de çeşitli Avrupa ülkele-
rinde yaşayan Türk vatandaşların 
eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşıla-
dıklarını" söyledi. DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-

lu’da, DİTİB’in gerçekleştirmiş 
olduğu dini, sosyal ve kültürel hiz-
metler hakkında bilgi verdi ve ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Gerçekleşen ziyaretin sonunda, 
Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Batı Avrupa Programı'na 
verdiği destek dolayı Aşıkoğlu’na te-
şekkür ederek, Anadolu Üniversitesi 
motifini içeren bir tablo hediye etti.

Anadolu Üniversitesi'nden DITIB'e ziyaret

Yetişkinlerin Kur’an okuma azmi

esseN - Hamm-Pelkum DİTİB Fatif 
Camii’nde yetişkinlerin Kur'an oku-
ma azmi ile göz dolduruyor. Kur‘an 
öğrenmenin yoktur yaşı 'Kur‘an Öğ-
reniyorum, huzur buluyorum' teması 

adı altında düzenlenen kurslara yetiş-
kin bayanlara ve erkekler katılıyor. 
Din Görevlisi Mehmet Topu nezare-
tinde Kur’an-ı Kerim’in yanında ve 
dini bilgilerin  verildiği kurslarda, 

yetişkinler Yüce Kitabımız Kur‘an-ı 
Kerim‘i okumayı öğrendikleri için 
mutlu olduklarını ve Kur‘an öğren-
mek için yaşın engel olmadığını ifade 
ettiler.
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FraNkFurt - Dünyanın en büyük ki-
tap fuarı olma ünvanını taşıyan 68. 
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı 
ziyaretçilere kapılarını açtı. 
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
106 ülkeden yaklaşık 7150 yayınevi 
ve yüzlerce yazarın katıldığı fuarda 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) ZSU-Yayınevi de yer aldı.
DİTİB Yayınevi‘nin ilk defa Alman-
ca yayınlarıyla katıldığı Uluslararası 
Kutap Fuarı’nda; cami ders kitapları, 

İslam ve Cami, çocuk kitapları ve 
doktora tezleri gibi 20’nin üzerinde 
eser ziyaretçilerin beğenisine sunulu-
yor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı da pek çok 
dile çevirisi yapılmış Kur’an-ı Kerim 
meali başta olmak üzere yüzün üze-
rinde dini eserle fuara katıldı.
19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında 
ziyaretçileri ağırlayacak fuarda yak-
laşık 600 yazarla 4 bin etkinlik yapıl-
ması planlanmaktadır. 

DITIB, Frankfurt Kitap Fuarı’na katıldı

HaNNover - Osnabruck bölgesi Dİ-
TİB cami dernekleri dostluk ve kay-
naşmayı pekiştirmek adına salon fut-
bol turnuvası düzenledi.
Melle-Buer DİTİB derneğinin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen turnuva; sa-
mimi bir havada geçti. Turnuva so-
nunda küçükler kategorisinde 
Vechta, büyükler kategorisinde de 
Osnabruck takımları bölgenin fina-
listi oldu. Ataşelik finalinde ise Bre-
men‘de bölgemizi temsil edecek.

Camiler arası 
kaynaşma 
turnuvası

Müster - Rheda-Wiedenbrück DİTİB 
Yeni Camii Gençlik Kolları’nın tertip-
lediği “Almanya’da Gençlik ve Mane-
viyat“ adlı konferansa Bielefeld Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Sakin Özışık 
konuşmacı olarak katıldı. Gençlik çağı 
her insanın en tatlı ve en güzel çağı ol-
duğuna vurgu yapan Özışık, “Gençlik 

çağı uzun sürmediğini, insan yaşamın-
da kalıcı izler bıraktığını, bu sebeple 
insan yaşamının en belirleyici dönemi, 
gençlik çağı olduğu” söyledi. Kız-Er-
kek yaklaşık 100 gencin katıldığı kon-
ferans sonrası, Rheda-Wiedenbrück 
Gençlik Kolları gençlere ikramda bu-
lunuldu.

“Gençlik ve Maneviyat” Konferansı

HABERLER   
NACHRICHTEN
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DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu: 
"Özellikle son dönemlerde cami ve 
Müslümanlara yönelik gerçekleşen 
saldırıların endişe verici"
Almanya'da son günlerde artış göste-
ren cami saldırıları, üç gün önce sal-
dırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 
Hamm-Herringen Ulu Camii'de dü-
zenlenen bir basın toplantısı ile kı-
nandı. İnşaası devam eden caminin 
avlusunda düzenlenen toplantıda, 
Türk ve Alman konuşmacılar tara-
fından cami saldırıları şiddetle kına-
narak, birlik ve beraberlik mesajları 
verildi.
Menfur ve çirkin saldırıyı esefle kı-
nayarak sözlerine başlayan 
Hamm-Herringen DİTİB Ulu Camii 
Dernek Başkanı Muharrem Gümüş-
kaya, „Huzurun ve uyumun sağlan-
dığı Hamm’da böylesi çirkin saldırı 
bizim kadar Alman dostlarımızı ve 
komşularımıza da derinden üzmüş-
tür. Huzurumuzu, dostuluğumuzu ve 
birlikteliğimizi bozmaya hiç kimse-
nin gücü yetmeyecek" dedi.
Hamm Büyükşehir Belediye başkan 
yardımcısı Ulrike Waesche ise bu tür 
saldırı olaylarının kesinlikle kabul 
edilemeyeceğini dile getirerek, her-
kesin her zaman olduğu gibi Hamm 
şehrinde birlik ve beraberlik içinde 

yaşamaya devam edeceğini söyledi. 
Waesche, „Hamm şehrinin güzel bir 
semtinde özel bir eserin yapılmasını 
karşısında böyle bir saldırının ger-
çekleştirilmesi herkesi üzmüştür. Bu 
çirkin olayınıyor. Bu vesileyle bu 
eserin yakında tamamlanması ve açı-
lışını birlikte yapmayı umud ediyo-
rum“ dedi.
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, özellikle son dönem-
lerde cami ve Müslümanlara yönelik 
gerçekleşen saldırıların endişe verici 
olduğunu ifade etti.
Aşıkoğlu, sadece geçen hafta çeşitli 
bölgelerde dört DİTİB camisine sal-
dırı gerçekleştirilip, tehdit mektupla-
rı gönderildiğini hatırlatarak, "Top-
lumsal gerginliğin hakim olduğu bu 
 atmosferde mültecilerin barınakları-
na ve  kamuoyunda yabancı olarak 
algılanan kişilere  karşı yapılan saldı-
rılar da bizi ayrıca endişelendirmek-
tedir. Bu tehlikeli saldırı ve  kundak-
lamalar, endişe verici bir boyuta 
 ulaşmıştır" dedi.
Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal 
Basa, yaşanan bu üzücü olayların 
asla kabul edilemeyeceğini ancak bu 
saldırıların Alman komşularımızla 
dostluklarımızı da etkilememesi ge-
rektiğini ifade ederek, " Hamm Al-
manya genelinde Türklerin ve Müs-

lümanların uyum içerisinde yaşadığı, 
kendini iyi hissettiği adeta uyum ko-
nusunda bir model teşkil eden bir şe-
hir. Lütfen provokasyonlara gelme-
yin, hukukun dışına bizim hiç bir 
talebimiz olamaz. 50 yıl önce geldi-
ğimiz Almanya'da artık kalıcıyız. Bir 
toplum bir yerde ibadethane inşa edi-
yor ise anlamının iyi kavramasını 
bekliyoruz. Bir yerde ibadethane 
yapmak ben burada kalacağım , ben 
geleceğimi burada görüyorum de-
mektir. Türk-Alman dostluğunun 
uzun yıllar geçmişi var, dostluk ile 
beslenen ve çok daha huzur içerisin-
de uzun yılların geçmesini temenni 
ediyorum. Bugün burada hep birlikte 
bir araya gelmek, sesimizi yükselt-
mek, Hamm Belediyesi'nin burada 
hazır bulunması güzel bir mesaj oldu. 
Çirkin eylemi gerçekleştiren insanla-
ra karşı hep birlikte önemli bir mesaj 
verilmiş olarak değerlendiriyorum."
Toplantıda, Essen Din Hizmetleri 
Ataşesi Suat Okuyan, DİTİB Genel 
Sekreteri Dr. Bekir Alboğa ile Hamm 
Yabancılar Meclisi Başkanı İsmail 
Erkul’un yanı sıra çevre DİTİB der-
nek yöneticileir, din görevlileri ile 
sivil toplum kuruluşlarının yönetici-
leri ve cami cemaati hazır bulundu.

Almanya'da son günlerde artan cami saldırıları kınandı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Aşıkoğlu ve Essen Başkon-
solosu Mustafa Kemal Basa, Hamm 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tho-
mas Hunsteger Petermann’a nezaket 
ziyaretinde bulundu.
Hamm Belediye Sarayı’nda gerçek-
leşen ziyarette DİTİB Genel Başkanı 
Aşıkoğlu, üç gün önce Herringen 
Ulu Camii'ne yönelik yapılan saldırı 
sonrası gösterdiği destekten ötürü 
Hamm Büyükşehir Belediye Başka-
nı Thomas Hunsteger Petermann’a 
teşekkür etti.
Hoşgeldiniz diyerek konuşmasına 
başlayan Hamm Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Thomas Hunsteger Pe-
termann, belediye sarayında misa-
firlerini ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Saldırıyı 
son yıllarda gördüğü en çirkin olay 
olarak nitelendiren Başkan Peter-
mann, „Bu saldırı ile insanları bir-
birlerinden ayırmaya çalışıyorlar. Bu 
olay bizim birlik ve beraberliğimizi 
engelleyemeyecek. Birlikte çalışma-
mıza engel olamayacak. Tabiki orta-
mı bozmak isteyenler var. Ben bura-
nın 18 yıllık belediye başkanıyım, 
bu şehiri ben yönetiyorum ve buna 
müsade etmeyeceğim. 
Dört yıllık bir görev sürem kaldı, iki 

büyük kubbeli ve minareli cami inşa 
ettik. Bu caminin açılışını yapmak 
istiyorum“ dedi.
Belediye Başkanına kabulünden do-
layı teşekkür eden DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu,  
„Sizler her zaman yabancı ülkeye ve 
farklı din mensuplarına yardımcı ol-
dunuz. Hamm şehri burada güzel bir 
örnektir. Dernek yöneticilerimizin 
belediyesiyle güzel ilişkiler içerisin-
de olduklarını bize anlattılar. Bun-
dan son derece mutlu olduk. Müslü-
manlar dünyada ceryan eden siyasi 
gelişmelerden kendini baskı altında 
hissediyorlar. "
Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal 
Basa da, cami ziyareti ve desteğin-
den ötürü Başkan Petermann’a te-
şekkür etti. Basa, „Bu gibi olayların 
Türk ve Alman dostluğu, derneğimi-
zin sizinle olan işbirliğini engellen-
mesine izin vermeyecektir, dedi.
Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziya-
rette Essen Din Hizmetleri Ataşesi 
Suat Okuyan, DİTİB Genel Sekrete-
ri Dr. Bekir Alboğa, Essen DİTİB 
Bölge Eyalet Birliği Başkanı Fahret-
tin Alptekin, Herringen DİTİB Ulu 
Camii Dernek Başkanı Muharrem 
Gümüşkaya ve Hamm Yabancılar 
Meclisi Başkanı İsmail Erkul hazır 
bulundu.

Genel başkandan belediye başkanına 
ziyaret

berlin - DİTİB Türk Şehitlik Ca-
mii‘nde hafta sonu cami eğitimine 
gelen öğrencilerin velileri için  "Din 
Eğitiminde Ailenin Rolü" konulu se-
miner programı düzenlendi.
Seminerde Din Görevlisi Hasan 
Çağlayan, ailelere slayt sunum eşli-
ğinde „Din Eğitiminde Ailenin 
Rolü“ konusunu anlattı. Periyodik 
olarak düzenlenecek olan veli bilgi-
lendirme toplantılarında öğrencile-
rin durumları, velilerin çocuklarının 
eğitimine katkı sağlaması, öğrenci-
ler ile birlikte velilerinde dini konu-
larda bilinçlendirilmesi amaçlan-
maktadır. 
Eğitim seminerlerine gelen veliler 
evlerinde hazırladıkları yiyecekleri 
de getirerek veliler arası dayanışma 
ve toplumsal kaynaşmaya da destek 
sağlamaktadır. Berlin bölgesindeki 
bütün camilerde periyodik aralıklar-
la veli bilgilendirme ve aile seminer-
leri düzenlenecektir. 

Berlin‘de hafta 
sonu “Veli 
Eğitim Semineri”  
düzenlendi
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DITIB çocuklara yönelik eğitim merkezi açtı

DüsselDorF - Prof. Dr. Aşıkoğlu, eği-
tim merkezinin yapımı ve hayata ge-
çirilmesinde emeği geçenler adına 
Dernek Başkanı Erhan Akyol‘a bir 
plaket taktim etti.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
bağlı Hilden DİTİB Emir Sultan Ca-
mii çocuklara yönelik gerçekleştirdi-
ği hizmetlerine bir yenisi daha ekledi. 
Dernek bünyesinde her yaş gurubuna 
yönelik çocuk eğitim merkezi açtı.
Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başlayan 
açılış töreninde Hilden DİTİB Emir 
Sultan Camii Din Görevlisi Osman 
Birtek ve Dernek Başkanı Erhan Ak-
yol, emeği geçenlere ve hayır sahiple-
rine teşekkür etti. 
Eğitim merkezi hakkında bilgi veren 
Akyol, „1975 yılında kurulan derne-
ğin 1997 yılında yeni cami için teme-
li atılmış, 2001 yılında da açılışı ger-
çekleştirilmiştir. Kubbeli ve minareli 
güzel bir mabedde Müslümanlara 
hizmet vermekteyiz“ dedi. Derneğe 
ait minik ilahi grubunun söylediği 

ilahilerin de büyük beğeni topladığı 
açılış merasiminde NRW DİTİB Eya-
let Birliği Başkanı Ersin Özcan, Hil-
den Polis Müdür Yardımcısı Gerd 
Hölterhoff ve Essen Din Hizmetleri 
Ateşesi Suat Okuyan, yaptıkları ko-
nuşmalarda, eğitim merkezinin yapı-
mında emeği geçenlere teşekkür etti-
ler, gençlere ve çocuklara hayırlı 
olması temennisinde bulundular.
Hilden Belediye Başkanı Birgit Alke-
nings da yaptığı konuşmasında, „Bu 
güzel eserin dernek bünyesine kazan-
dırılması, eğitime hizmet etmesi beni 
mutlu etmiştir. Alman komşularınızı 
etkinliklere davet ederek faliyetler 
gösterilmesini arzu ediyorum. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum“ dedi.
Eğitimin önemine değinen T.C. Düs-
seldorf Konsolosu Ahmet Ergen ise, 
„Çocuklarımızın eğitimine azami 
gayret göstermek zorundayız. Meslek 
ve kariyer sahibi olmaları için elimiz-
den geleni yapmalıyız. Günümüz 
dünyasında eğitimli insanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çocuklarımızı yaşa-
dığımız topluma uyum içinde, milli 
ve manevi değerlerine bağlı olarak 
yetiştirmeliyiz. Bu manada eğitim 
merkezinin önemli işlevleri yapaca-
ğına inanıyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum“ dedi.
Eğitim Merkezi'nin açılışından bu-
lunmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
eden DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Aşıkoğlu, „Dolu dolu faaliyet-
lerle geçen bir ay yaşıyoruz, camileri-
miz bir ibadethane olmanın yanı sıra 
aynı zamanda bir eğitim merkezidir. 
Her camimizde din eğitimi için sınıf-
larımız mevcuttur. Bu mabedde sınıf 
yetersizliğinden dolayı mabetin ya-
nında bir eğitim merkezi oluşturul-
muş. Emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum.“ dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra Hilden 
DİTİB Emir Sultan Cami Eğitim 
Merkezi’nin kurdelası birlikte kesile-
rek hizmete açıldı.
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berlin - DİTİB Merkez Camii‘nde 
hafta sonu „Kuran Kursu Eğitime 
Başlama“ programı Yapıldı. 
Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet 
Fuat Çandır, Berlin'deki bütün cami-
lerimizde sınıf sistemi uygulanacağı, 
dinimi öğreniyorum kitaplarının he-
diye edileceği, kursa kaydolan her 
öğrencinin Diyanet Çocuk Dergisi‘ne 
de abone olduğunu ve DİTİB Genel 
Merkezin çıkarmış olduğu Çocuk 
Takvimi‘nin de hediye olarak verile-
ceğini ifade etti. Eğitim saatlerinin 
günlük 4 saat olduğunu yüzünden 
Kur’an-ı Kerim, ezber, Temel Dini 
Bilgiler ve Etkinlik derslerinin olaca-
ğını, velilere büyük görev düştüğünü 

sınıf sistemine geçtiğimizi gelmeyen 
öğrencinin velisinin mutlaka arana-
cağını, veli whatsapp grupları kuru-
lacağını ifade etti. Daha sonra Cami 
Din Görevlisi ve Eğitim Sorumlus 
Ali Kemal Seyis kurs işleyişi ile ilgili 

bilgiler verdi. Fahri öğreticiler velile-
re tanıtıldı. Daha sonra bütün eğitici-
ler öğrencilerini alarak sınıflara geç-
tiler ve öğrencilerde hocaları ile 
tanıştı. 

“Kur’an Kursu Eğitime Başlama” merasimi yapıldı

NürNberg - DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii’nde, bölgeye camilerde görev ya-
pan din görevlileri ile aylık bilgilen-
dirme ve değerlendirme toplantısı 
yapıldı.
Konferans salonunda gerçekleştirilen 
toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle 

başladı. Toplantıya konuşmacı olarak 
katılan DİTİB Genel Başkan Yardım-
cısı Suat Okuyan; genelde bütün gö-
revlilere, özelde göreve yeni başlayan 
din görevlilerine yönelik, içerisinde 
bulunulan hassas dönemi de dikkate 
alarak, Almanya'ya uyum konusunda 

bir bilgilendirme konuşması yaptı. 
Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener 
de, din görevlilerinden öğrenci umre-
si çalışmalarında gayret göstermele-
rini istedi. Bölge faaliyetlere ilişkin 
Şener, din görevlilerine teşekkür etti.

Bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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esseN -  Dortmund – Hombruch DİTİB 
Mescid-i Kuba Camii, düzenlenen tö-
renle ibadete açıldı.
Açılış törenine; DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu, Essen Din 
Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan, Dort-
mund-Hombruch Belediye Başkanı 
Hans Semmler, Essen DİTİB Eyalet 
Bölge Birliği Başkanı Hüseyin Sağ, Ka-
tolik Kilisesi temsilcisi Jutta Hanmann, 
Protestan Kilisesi temsilcisi Ralf Wies-
chhoff, çevre dernek yöneticileri ve din 
görevlileri ile çok sayıda davetli iştirak 
etti.
Tören; Türk ve Alman milli marşlarının 
okunması ve Dortmund-Hukarde Dİ-
TİB Osman Gazi Camii Din Görevlisi 
Salih Sevinç’in Kur’an-ı Kerim tilaveti-
nin ardından, Dortmund – Hombruch 
DİTİB Mescid-i Kuba Camii Din Gö-
revlisi Nazım Şemşek ve Dernek Baş-
kanı İzzet Başaran’ın açılış ve selamla-
ma konuşmalarıyla başladı.
Dernek hakkında bilgi veren Başaran; 
1979 yılında küçük bir cami derneği ku-
rarak hizmet vermeye başladıklarını, 
2011 yılında satın aldıkları binayı resto-
rasyon yaparak 2012 Ramazan ayında 
faaliyete geçtirdiklerini söyledi. Başa-
ran, “Caminin toplam kullanım alanı 
3200 m² olup, bunun 500 m²’si ibadetha-
ne olarak kullanılmaktadır. Cemaat ka-
pasitesi 600 olan Mescid-i Kuba Ca-
mii’nde, Cuma ve teravih namazlarında 

350-400, bayram namazlarında ise 750-
800 kişi birlikte ibadet edebilmektedir“ 
dedi.
Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Baş-
kanı Hüseyin Sağ, Katolik Kilisesi tem-
silcisi Jutta Hanmann ve Protestan Kili-
sesi temsilcisi Ralf Wieschhoff 
selamlama konuşmalarında, bu güzel 
mabedin kazandırılmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ettiler.
Birlikte olmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek konuşmasına başla-
yan Dortmund-Hombruch Belediye 
Başkanı Hans Semmler, “DİTİB derne-
ğimiz ve cemaatiyle 10 yıllardır irtibatta 
ve uzun süreli birlikte ilişki içerisinde-
yiz. Eski mekanınızda semt hayatımıza 
çeşitli faaliyetlerde katkı sağladınız. 
Her zaman yanımızda oldunuz. Küçük 
bir ibadethaneden geniş ve ferah bir ala-
na geçtiniz. Semt hayatımıza zenginlik 
kazandırdınız. Sizler Hombruch’un bir 
parçasısınız. Hıristiyan, Müslüman ve 
Yahudiler olarak dünyanın değişmesi 
için elimizden geleni yapmamız gereki-
yor. Bu vesile ile ibadethanenin iyliklere 
ve güzelliklere vesile olmasını dilerim” 
dedi.
Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan 
ise, “İylik için, mutluluk için, insanlığın 
kardeşliği için el ele, kol kola vererek 
birlikte iyiliğe ve hayra hizmet etmek 
için derneğimizin gayretlerini takdir 
ediyorum” dedi. Camilerin insanlar ara-

sında birlik, baraberlik ve dayanışma-
nın gelişmesine katkı sunan mekanlar 
olduğunu ifade eden DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu, “Önce-
likle bu güzel mabedi daha da güzel 
hale getiren kardeşlerime teşekkür edi-
yorum. Camiler; insanların toplandığı, 
birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki 
sevgi, dayanışma bağlarının güçlendiği 
yerlerdir“ dedi.
İnsan yaratılışı gereği, toplum halinde 
yaşamak zorunda olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Aşıkoğlu konuşmasını şöyle 
sürdürdü: „Hicri yılbaşı, Peygamberi-
mizin Mekke'den Medine'ye göçünü 
ifade eden zaman dilimidir. Peygambe-
rimiz nasıl Mekke'den Medine'ye dinini 
daha iyi yaşamak için hicret ettiği ise, 
sizler de memleketinizden buralara 
daha iyi hayat yaşamak için hicret etti-
niz. Ama geri dönemedik, burada kal-
dık, aileler kurduk, çoluk çocuğa karış-
tık ve burayı vatan edindik.
Prof. Dr. Aşıkoğlu, caminin yapımı ve 
hayata geçirilmesinde emeği geçenler 
adına Dernek Başkanı İzzet Başaran’a 
bir plaket taktim etti.
Yapılan konuşmalardan sonra Dort-
mund – Hombruch DİTİB Mescid-i 
Kuba Camii’nin kurdelası birlikte kesi-
lerek hizmete açıldı.

Mescid-i Kuba Camii ibadete açıldı
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stuttgart -  Oberstenfeld şehrinde 
arazisi ve tüm inşaat giderleri hayır-
severler tarafından karşılanan DİTİB 
Selimiye Camii ibadete açıldı.
2010 yılında yapımına başlanan Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağ-
lı  DİTİB Selimiye Camii’nin açılış 
merasimine; Stuttgart Başkonsolosu 
Ahmet Akıntı, Stuttgart Din Hizmet-
leri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, DİTİB 
Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, 
Obestenfeld Belediye Başkanı Mar-
kus Kleemann,  Baden Württemberg 
DİTİB Eyalet  Birliği Başkanı Erdinç 
Altuntaş, kilise temsilcileri, yerel yö-
neticilerin yanı sıra çok sayıda Al-
man ve Türk davetli katıldı.
Heilbronn DİTİB Merkez Camii Din 
Görevlisi Zülküf Kocabey'in Kur'an-ı 
Kerim tilavetinin ardından Dernek 
Başkanı Halim Kasımoğlu gösterilen 
ilgiye teşekkür ederek, "2010 yılında 
yapımına başlanan 1500 metrekare 
alan üzerine 750 metrekare kullanım 
alanı bulunan caminin, 300 metreka-
resi ibadet alanına ayrılmış ve yakla-
şık 450 kişinin aynı anda ibadet yap-
masına imkan sağlanmıştır. Emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun" 
dedi.
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Erdinç 
Altuntaş, "Almanya bizlerin ikinci 
vatanı oluştur. Müslümanlar kendile-
rini evinde hissettiği için böylesine 
modern camileri inşa ederek, dinini 

huzur içinde yaşama gayreti içinde-
ler. Son günlerde bazı politik oyun-
larla karşılıklı güven ve huzur ortamı 
bozulmak istenmektedir. İslam Al-
manya'nın bir parçasıdır. Bu gerçeği 
görmezden gelenler var" dedi. 
Oberstenfeld Belediye Başkanı Mar-
kus Kleemann, Katolik ve Protestan 
Kilise temsilcileri yaptıkları konuş-
malarında caminin açılışından dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getire-
rek, Oberstenfeld şehrinde çeşitli mil-
let ve dinlere mensup insanların oldu-
ğunu, bunların huzur ve barış 
içerisinde yaşadığını, Selimiye Ca-
mii'nin de şehre farklılık kattığını ifa-
de ederek, caminin insanların ve kül-
türlerin kaynaşmasına vesile 
olduğunu bundan dolayı dernek yö-
neticilerine ve yapıma katkı sağlayan 
hayırseverlere teşekkür ettiler. 
İslam'ın davet metodunun, yumuşak-
lık, güzel öğüt ve söz olduğunu belir-
ten Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal 
Doğan, "İslamiyet, her türlü terör, zu-
lüm ve ihaneti yasaklar; her türlü 
anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı 
çıkar. İslam ile terör kelimesi yan 
yana gelemez. Herhangi bir Müslü-
man suç işleyince, suçlu İslamiyet de-
ğildir. İnsanların yaptığı hatalar İs-
lam'a mal edilemez.“ dedi. 
İslam dinini iyi öğrenmiş bir insan-
dan asla zarar gelmeyeceğine vurgu 
yapan DİTİB Genel Sekreteri Dr. Be-

kir Alboğa, "3 Ekim Almanya'nın 
birleşme günü ve camiler açık kapı 
günü olarak aynı günde kutlanması 
uyum adına bir şanstır. Açılmış cami-
lerden korkulmaması tam aksine 
memnuniyet duyulması gerekir" 
dedi.
Camilerin toplumsal dayanışma ve 
kaynaşmada önemine değinen Baş-
konsolos Ahmet Akıntı, "Bundan 20 
yıl öncesine kadar birçok şehirde 
cuma ve bayram namazları spor sa-
lonlarında, evlerin bodrumlarında kı-
lınırken, Almanya'yı ikinci vatanı 
olarak gören Müslümanlar; artık mo-
dern camiler inşa etmiş, huzur içinde 
sorunsuz ibadetlerini yapıyorlar.  Bi-
rinci ve ikinci neslin katkı ve çalış-
malarına, Türk işadamlarının katkı-
ları eklenmiş azimli ve çalışkan 
insanlarımız sayesinde bu modern 
eserlere kavuştuk. Camilerde gençle-
re ve kadınlara yönelik faaliyetlerin 
yapılması çok önemlidir. Alman 
dostlarımızla biraraya gelip; kendi-
mizi, kültürümüz ve dinimizi onlara 
anlatmalıyız. Camilerimiz; toplum 
merkezi, tanıtım mekanı haline gel-
melidir " diyerek camilerin önemini 
vurguladı.
Konuşmaların ardından, Mehter takı-
mı ve semazen gösterileri sonrası  du-
alar eşliğinde caminin açılış kurdele-
si birlikte kesildi. 

HABERLER   
NACHRICHTEN

DİTİB BÜLTEN – E K İ M | O K TO B E R 201632

Oberstenfeld’de cami sevinci

HABERLER   
NACHRICHTEN



Mainz - Germersheim DİTİB Mare-
şal Fevzi Çakmak Camii‘nde resmi 
temel atma töreni gerçekleştirildi. 
Yoğun katılım ile gerçekleşen temel 
atma merasimine; Mainz Başkonso-
losu Arif Eser Tosun, Mainz Din Hiz-
metleri Ataşe Vekili Hüseyin Sağ, 
DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Al-
boğa, Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, cami-
nin mimarı Rıfat Sezer’in yanı sıra 
Germersheim ve çevresinde yaşayan 
Alman, Türk ve diğer milletlerden 
çok sayıda insan katılıdı.
Türk ve Alman milli marşlarının 
okunmasının ardından, Din Görevlisi 
Nurullah Parlak‘ın Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ve Almanca meali ile başlayan 
temel atma töreninin açılış konuşma-
sın Germersheim DİTİB Mareşal 
Fevzi Çakmak Camii Dernek Başka-
nı Hayrettin Güneş yaptı.

Törene katılanları selamlayarak ko-
nuşmasına başlayan Güneş, “Bugün 
cemaatimiz için çok önemli bir gün-
dür. Hasretini çektiğimiz bir hayali-
miz gerçekleşiyor. Camimiz şehiri-
mizde birçok dini, sosyal ve kültürel 
faaliyetlere imza atmakla kalmayıp 
aynı zamanda farklı kültürlere ve 
dinlere mensup insanlar arasında bir 
dostluk ve kardeşlik köprüsü olacak-
tır” dedi.
DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Al-
boğa, “Yapılacak olan camimiz sade-
ce ibadet yeri değildir. Camimiz bil-
diğiniz gibi aynı zamanda eğitim 
merkezi, bilgi merkezi, kültür ve sos-
yal aktivitelerin yapılacağı ilim ve 
ahlaklı insanların yetiştirildiği bir yer 
olacaktır” dedi. Alboğa, “Böyle bir 
eserin ortaya çıkmasında en büyük 
emek, en büyük pay sizlerindir. Başta 
dernek başkanımız ve din görevlimiz 

olmak üzere, bu güzel caminin yapı-
mında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum“ diyerek konuşmasını ta-
mamladı.
Mainz Başkonsolosu Arif Eser Tosun 
da, camilerin Türklerin artık Alman-
ya’yı bir vatan olarak kabul ettikleri-
nin bir sembolü olduğunu ifade ede-
rek, “Bu cami her iki taraf için de 
uyum, tolerans ve birlikte yaşamanın 
sembollerinden biri olacaktır. Kendi 
dinlerini özgürce yaşayabildikleri 
toplum da uyum içinde yaşamaları 
daha kolay olacaktır. Ben bu güzel 
eser için güçlerini birleştiren ve hiç 
bir fedakarlıktan kaçınmayan kardeş-
lerime teşekkür etmek istiyorum”  
dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Ger-
mersheim DİTİB Mareşal Fevzi Çak-
mak Camii’nin temeli katılımcılar 
tarafından dualarla atıldı.

Germersheim’de coşkulu temel atma merasimi
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kölN - Kerpen DİTİB Emirsultan 
Camii Hanımlar Kolu ve Din Görev-
lisi Nihat Demir işbirliğiyle  “Aile İçi 
İletişim-Boşanma Sebepleri” konulu 
bir konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak Sosyal 
Pedegog Hülya Ceylan katıldı. Son 
yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı 
aile yapısının erozyona uğradığını 
belirten Ceylan, „Bizim kültürümüz-
de evlilikten ya da boşanmadan sade-
ce iki kişi etkilenmiyor. Herkes bir 
şekilde etkileniyor“ dedi.
Bayanların büyük ilgi gösterdiği 
program, özellikle günümüzde bir 
çok ailenin muzdarip olduğu bir konu 
olmasından dolayı takdir topladı. Ka-
tılımcılar, güncel bir konu olan ileti-
şim ve boşanma hakkında vatandaş-
larımızın olumlu geri dönüşleri bu tür 
konferans ve seminerlerin daha ge-
nişletilerek devam etmesini temenni-
sinde bulundu.

Kerpen’de  
“Aile Içi Iletişim“ 
konferansı

Sahih bilginin çağdaş metotlarla 
buluştuğu cami din dersi kitabı
Almanya DİTİB camilerindeki 
“Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler 
Kursları” için hazırlanan “Camiye Gi-
diyorum 1” din dersi kitabı DİTİB Ya-
yınevi tarafından yayınlandı.
DİTİB Akademi tarafından alanında 
uzmanların katılımıyla hazırlanan ve 
7-9 yaş grubuna yönelik kitap bu eğitim 
döneminden itibaren tüm DİTİB cami-
lerinde resmi ders kitabı olarak okutula-
cak. Beceri, kazanım ve öğrenci mer-
kezli olan DİTİB, Kur’an-ı Kerim ve 
Temel Dini Bilgiler Eğitim Programı’na 
uygun olarak hazırlanan seride 10-12, 
13-15 yaş grubuna yönelik ders kitapla-
rının yanında öğretici ve etkinlik kitap-
ları da yer alacak. Tüm serinin 2017 yılı 
sonunda tamamlanması planlanıyor.
Almanya’da yıllardır ihtiyacı duyulan 
bu serisinin ilk kitabını çıkarmakla 
Müslüman çocuklara yönelik din eğiti-
mi alanında büyük bir adım atıldığını 
ifade eden DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Aşıkoğlu konu hakkında şu 
bilgileri verdi: “Söz konusu ‘Camiye 
Gidiyorum 1’ kitabının üzerinde geniş 
çaplı bir uzman kadrosunun bir seneyi 
aşkın bir süredir yaptıkları çalışma ta-
mamlanmış durumdadır. Hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. İslam dininin 
temel konuları, sade ve Almanya’da ya-
şayan çocukların dünyasına uygun 
okuldan alıştıkları beceri ve öğrenci 
merkezli bir dille anlatılmıştır. İslam di-
ninin esaslarının ezbercilikten uzak, 
öğrencilerin hem düşünmesi, hem anla-
ması, hem de severek hayata geçirilmesi 

hedeflenmiştir ve bu becerileri pekişti-
recek etkinliklere yer verilmiştir. Müs-
lüman bir bireyin bilmesi gereken inanç 
esasları, ibadetleri, ahlaki tutumlar, te-
mel kaynaklarımız olan Kur’an ve Sün-
net, tarih ve kültürümüz ile ilgili güzel 
ve yararlı bilgiler 36 ünitede anlatıl-
maktadır. Türkçe olması nedeniyle bazı 
dini kavramlar ve zor kelimeler, Alman-
ya’da yaşayan çocukların dil bilgisi be-
cerilerini ve çift dilliliğini geliştirmek 
için sözlük kısmında açıklanmıştır. Bu 
yönüyle “Camiye Gidiyorum 1”, sahih 
bilginin çağdaş pedagojik metotlarla ak-
tarıldığı bir ders kitabı olmuştur.”
Aynı seride 2016 sonunda çıkacak Öğ-
retici Kitabı sayesinde, derslerin değişik 
etkinlik ve pratik görevlerle daha ve-
rimli ve renkli geçeceğine dikkat çeken 
Aşıkoğlu, gerek bu seri, gerekse Elifba 
serisiyle, eğitim alanında standartlaş-
maya gidilerek DİTİB camilerindeki 
çocuklara yönelik eğitim kalitesinin gü-
nümüz ihtiyaçlarına cevap verecek sevi-
yede şekilleneceğini de belirtti.
Hedef yaş grubuna uygun çizimleri ve 
kaliteli baskısıyla Alman okul kitapları 
kalitesinde basılan kitap 210 sayfa olup 
www.zsu-shop.de üzerinden temin 
edilebilecek. 

Bilgi ve iletişim:
“Camiye Gidiyorum 1” hakkında ay-
rıntılı bilgi veya değerlendirme yayınla-
mak üzere örnek kitap talebi için irtibat:  
publikation@ditib.de
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