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Verehrte Leserinnen und Leser, 

als Herausgeber der DITIB-Zeitschrift „Bülten“ 
freuen wir uns, mit der ersten Ausgabe des neuen 
Jahres erneut mit ihnen zusammen zu treffen. Vor-
erst grüße ich jedes einzelne Individuum der DI-
TIB-Familie ganz herzlich, das sich die Fremde zur 
Heimat gemacht hat und die Ehre hat, als ehrenwer-
te Vertreter unserer erhabenen Religion des Islam 
in dieser Heimat in Deutschland lebt. Ich wünsche, 
dass das neue Jahr alles Gute für unsere Heimat, für 
unsere herzlich verbundenen Geschwister und für 
die ganze Menschheit bringt.

DITIB ist die größte zivilgesellschaftliche Organisa-
tion und Religionsgemeinschaft, die nach den Mei-
nungsumfragen und Statistiken die Zuneigung der 
großen Mehrheit der Muslime in Deutschland erntet 
und die Ehre hat, sie zu vertreten. Mit den Aktivitä-
ten und Diensten ihrer annähernd 950 angeschlos-
senen Gemeinden hat sie unter Beweis gestellt, dass 
sie dieses auch zu Recht in Anspruch nehmen kann. 
Unsere Union mit ihren Mitgliedern und Gemein-
schaften in den lokalen Gemeinden, Regional- und 
Landesverbänden erweitert jeden Tag ihre Dienste 
und Arbeitsbereiche.

Geehrte Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe wird diese monatliche Publi-
kation, die als Nachrichtenmagazin veröffentlicht 
wurde, zu einer Zeitschrift, worin allen voran Ar-
tikel aus dem religiösen und kulturellen Bereich, 
aber auch wissenschaftliche Artikel zu finden sind. 
Unser vorrangiges Ziel ist es, dass auf der einen Sei-
te unsere neu heranwachsende Generation so heran-
wächst, dass sie sich an ihre Werte verbunden fühlt 
und gleichzeitig als Individuen heranwachsen, die in 
jedem Bereich des Lebens ihren Platz als ein Teil der 
Gesellschaft einnehmen, in der sie leben.

Değerli Okurlar, 

DİTİB Bülteni olarak yeni yılın ilk sayısıyla tekrar 
sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Ön-
celikle gurbeti kendine vatan edinmiş, bu diyarda 
yüce dinimiz İslam’ın en onurlu temsilcileri olma 
şerefine nail olmuş siz, DİTİB ailesinin her bir fer-
dini muhabbetle selamlar ve yeni yılın memleketi-
mize, gönül coğrafyamıza, tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini temenni ederim.

DİTİB, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistik-
lerine göre, Almanya’daki müslümanların büyük ço-
ğunluğunun teveccühünü kazanmış ve onları temsil 
etme izzet ve şerefine mazhar olmuş, 950’ye yakın 
bağlı derneği ile yaptığı faaliyet ve hizmetlerle bu 
teveccühe layık olduğunu ispatlamış alanındaki en 
büyük dini cemaat ve sivil toplum örgütü konumun-
dadır. Her geçen gün hizmetlerini ve hizmet alan-
larını genişletmekte olan kurumumuz, bütün bağlı 
dernekleri, eyalet birlikleri, üyeleri ve cemaatiyle 
büyük bir aile olmuştur.

Kıymetli Okurlar,
Başlangıçta Haber Bülteni şeklinde çıkan bu aylık 
yayın; bu sayısıyla birlikte dini ve kültürel alanlarda 
olmak üzere bir çok sahada değişik bilimsel yazıla-
rın da yer aldığı bir dergi halini almıştır. Amacımız 
özellikle yeni yetişen neslimizin bir taraftan kendi 
değerlerine bağlı kalırken, aynı zamanda içinde ya-
şadıkları bu toplumun da bir unsuru olarak, hayatın 
her alanında yerini almış bireyler olarak yetişmesini 
sağlamak olacaktır.

Innerhalb des Jahres 2016 möchten wir unser Bul-
letin zweisprachig fortentwickeln und seinen Inhalt 
bereichern. In diesem Sinne möchten wir in jeder 
Ausgabe unseres Bulletins jeweils eine Abteilung 
unseres Bundesverbandes mit ihren Arbeitsberei-
chen und Zielen vorstellen. Wiederum werden in 
jeder Ausgabe Kolumnen sein wie: „ein Vers und 
ein Hadith“, Artikel zu verschiedenen Themen wie 
„Kinder und Jugendliche“ oder „Familie“, „Vorbild-
hafte Persönlichkeiten“ sowie „unsere Moscheen 
entdecken“.

Natürlich ist uns bewusst, dass jede Ausgabe mit 
Gefallen und Interesse gelesen und verfolgt wird. 
Wir sind der Überzeugung, dass sich unser Bulletin 
mit den wertvollen Meinungen und Ansichten un-
serer Leserinnen und Leser noch weiter entwickeln 
wird. Aus diesem Grund erwarten wir Ihre Beiträge, 
Meinungen, Ansichten und Erwartungen in der Le-
serkolumne.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeit vergeht so schnell und mit jedem verge-
henden Tag unseres Lebenskapitals wünschen wir 
in diesem Lebensabenteuer für sie und die ganze 
Menschheit immer nur das Schönste und Beste, wie 
es auch unsere Religion gebietet. Wir folgen der 
Anstrengung, einen Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten, in der wir leben und deren Werte wir res-
pektieren. Im Rahmen dieser Empfindungen und 
Gedanken hoffe ich, dass das Jahr 2016 Anlass zum 
Guten sein möge und wünsche bei Ihren Arbeiten 
viel Erfolg. 

Mit herzlichsten Grüßen

2016 yılı içerisinde haber bültenimizi Türkçe ve Al-
manca olmak üzere iki dilli olarak geliştirmek ve 
içeriğini zenginleştirmek istiyoruz. Bu itibarla, ha-
ber bültenimizin her sayısında teşkiletımızın mer-
kez birimlerinden bir tanesini, hizmet alanlarını ve 
hedeflerini tanıtmayı arzuluyoruz. Bültenimizde 
yine her sayıda; bir ayet ve bir hadis köşesi, çocuk, 
gençlik ve aile konusunda çeşitli makaleler, örnek 
şahsiyetler ve cami tanıtımı başlıklarıyla sizlerle bu-
luşmayı hedefliyoruz.

Tabi ki her sayımızın sizler tarafından beğenilerek, 
ilgiyle okunduğunun ve takip edildiğinin farkında 
ve bilincindeyiz. Bültenimizin siz değerli okurları-
mızın kıymetli görüş ve fikirleri sayesinde daha da 
gelişeceği kanaatindeyiz. Bunun için okuyucu kö-
şesine yazı ve fikirlerinizi, görüş ve beklentilerinizi 
göndermenizide istirham ediyorum.

Sevgili Okurlar,
Zamanın su misali akıp gittiği, ömür sermayemiz-
den geçen her günle birlikte bir sayfanın koparıldı-
ğı bu hayat serüvenimizde, sizler ve tüm insanlık 
adına yüce dinimiz İslam’ın buyruğu gereği hep en 
güzelini, hep en iyisini istemekteyiz. İçerisinde ya-
şadığımız toplumun değerlerine saygı duyarak, kat-
kıda bulunma gayretindeyiz. 2016 yılının bu duygu 
ve düşünceler çerçevesinde tekrar hayırlara vesile 
olmasını, çalışmalarımızda muvaffakiyetler getir-
mesini dilerim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle…

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DİTİB Genel Başkanı

DITIB Bundesvorsitzender
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DİTİB Özel Kalem Müdürlüğü 2009 
yılında Yönetim Kurulu kararıyla 
oluşturulmuştur. Söz konusu tarihe 
kadar makam hizmetleri Genel Baş-
kanlık Sekreterliği adı altında yürü-
tülmüştür.

2013 yılında yapılan değişiklikle Ba-
sın, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya 
Birimi de Özel Kalem Müdürlüğü al-
tında hizmet vermeye başlamıştır.

2015 yılında yeni DİTİB Merkez Teş-
kilatı Görev ve Çalışma Yönergesiyle 
Özel Kalem Müdürlüğü ile alt hizmet 
büroları aşağıdaki şekilde yeniden 
oluşturulmuş ve hizmet yürütmeye 
başlanılmıştır. 

Özel Kalem Medya ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü,
a)  Özel Kalem ve Yazı İşleri Bürosu
b) Medya ve Halkla İlişkiler Bürosu
c) Stratejik Planlama Bürosu
d) Özel Kalem Tercüme Bürosu 

Özel Kalem Medya ve Halkla İlişki-
ler Müdürlüğü, görev alanı itibariyle 
DİTİB'in en önemli birimlerinden 
birisidir. Birimler arası koordinasyon, 
Genel Başkanın ve Yönetim Kuru-
lu'nun talimatları Özel Kalem Medya 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılı-
ğıyla diğer birimlere iletilmektedir.

Bu sayımızda Özel Kalem Müdür-
lüğü'nün bünyesinde Özel Kalem ve 
Yazı İşleri Bürosu'nu tanıtacağız. Bir 
sonraki sayılarımızda sırası ile diğer 
bürolarımıza yer vereceğiz. Gelecek 
sayımızda Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde Medya ve Halkla İlişkiler 
Bürosu'nu tanıtacağız.

Die Abteilung für das Persönliche 
Büro wurde durch Beschluss des Bun-
desvorstandes im Jahre 2009 gebildet. 
Bis zu diesem Datum wurden die ent-
sprechenden Dienste zum Amtssitz 
des Vorsitzenden durch das Sekretari-
at des Vorsitzenden durchgeführt. 

Mit einer Änderung im Jahr 2013 be-
gann der Fachbereich Presse, Öffent-
lichkeitsarbeit und Soziale Medien 
ihre Dienste unter dieser Abteilung 
auszuführen.
Nach den neuen Richtlinien und Ar-
beitsbereichen des DITIB-Bundes-
verbandes aus dem Jahr 2015 ist die 
Abteilung mit folgenden Dienstbüros 
erneut organisiert worden und führt 
seitdem ihre Dienste nun demnach 
wie folgt fort: 

Die Abteilung für das Persönliche 
Büro, Medien und Öffentlichkeitsar-
beit 
a) Persönliches Büro und Geschäfts- 
 führung
b) Büro für Medien- und Öffentlich- 
 keitsarbeit 

 Özel Kalem Medya ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü
Abteilung für das Persönliche Büro, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

ÖZEL KALEM VE YAZI IŞLERI BÜROSU

Özel Kalem ve Yazı Işleri Bürosu görev, yetki ve so-
rumlulukları şunlardır:

Genel Başkanın zamanının verimli ve etkili bir şekilde dü-
zenlenmesi sağlanmakta, imzasına sunulmak üzere birim-
lerden gelen yazı ve dosyalar incelenip, varsa eksiklerini 
giderildikten sonra makama sunulmakta ve imzasından 
çıkan evrak ve dosyalar bekletilmeden ilgili birimlere 
gönderilmektedir. Bununla birlikte, DİTİB Genel Başkan-
lığı ve Yönetim Kurulu ile ilgili yazışmalar, iş ve işlemler 
yürütülmektedir. DİTİB Yönetim Kurulu'nun almış oldu-
ğu kararlar ivedi bir şekilde muhataplarına yazılı olarak 
bildirilmektedir. Ayrıca 2 yılda bir gerçekleştirilmekte 
olan DİTİB Genel Kurullarının organizasyonu, yazışma-
ları ve takibi adı geçen birim tarafından yürütülmektedir.

Genel Başkanı ziyaret etmek üzere gelen misafirlerle ilgi-
lenilmekte, dilek, talepleri dinlenilmekte ve ilgili birimle-
re gönderilmektedir. Başkanın istediği randevuların alın-
ması  sağlanmakta, bunlar kaydedilmekte, takip edilmekte 
ve sonuçlandırmaktadır. Günlük ve haftalık programları 
düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Ayrıca bu program ve 
randevular, bilgisayar ortamında işlenmekte ve düzenli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmakta ve arşivlenmekte-
dir. 

Genel Başkanın görev gereği yapacağı yolculuklar ile il-
gili iş ve işlemleri takip edilmekte, önemli programlarda 
refakat edilmekte, gerekli bilgi ve belgeler önceden der-
lenmekte, katıldığı toplantı, brifing ve görüşmeleri takip 
edilmekte, bu hususlarda önceden gerekli tedbirler alın-
makta, gerekmesi halinde bunlara ait notların tutulması 
sağlanmaktır.

PERSÖNLICHES BÜRO UND GESCHÄFTSFÜHRUNG

Zu den Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten des Persönliches Büros und der Geschäfts-
führung gehören: 

Die effiziente und zweckdienliche Koordinierung der 
Termine des Vorsitzenden des DITIB-Bundesvorstan-
des, sowie die Prüfung und im Bedarfsfall Korrektur von 
Schriftstücken und Akten, die von den verschiedenen Ab-
teilungen zur Unterzeichnung dem Vorsitzenden vorgelegt 
werden. Nach Unterzeichnung erfolgt eine unverzügliche 
Rücksendung an die zuständigen Abteilungen. Daneben 
wird der gesamte Schriftwechsel des DITIB-Vorsitzenden 
und des DITIB-Bundesvorstandes sowie die damit zusam-
menhängenden Arbeiten und notwendigen Prozeduren 
abgewickelt. Die Beschlüsse des DITIB-Bundesvorstan-
des werden den entsprechenden Adressaten umgehend 
schriftlich mitgeteilt. Außerdem werden die Organisati-
on der jeweils in zwei Jahren stattfindenden ordentlichen 
Mitgliederversammlungen des DITIB-Bundesverbandes 
übernommen, damit zusammenhängende Korresponden-
zen und die Begleitung der Mitgliederversammlung durch 
diese Abteilung durchgeführt.

Auch die Besucher des Bundesvorsitzenden werden durch 
diese Abteilung empfangen und betreut, sowie ihren Wün-
schen und Ersuchen Gehör gegeben. Wenn möglich, wird 
ihren Anliegen persönlich Abhilfe geleistet oder sie werden 
an die entsprechenden Abteilungen verwiesen. Termin-
wünsche des Vorstandsvorsitzenden werden vereinbart, 
erfasst, nachverfolgt und seinem erwünschten Ergebnis 
zugeführt. Die täglichen und wöchentlichen Programme 
des Vorsitzenden werden organisiert und durchgeführt. 
Außerdem werden diese Programmabläufe und Termine 
elektronisch verarbeitet, ihre ordnungsmäßige Durchfüh-
rung sichergestellt sowie archiviert.

Die Vorgänge und Geschäftsvorfälle zu den dienstbeding-
ten Reisen des Vorstandsvorsitzenden werden vor- und 
nachbereitet. Bei wichtigen Veranstaltungen wird der Vor-
sitzende persönlich durch den Abteilungsleiter begleitet. 
Hierzu erforderliche Informationen und Dokumente wer-
den im Voraus zusammengestellt. Wichtige Veranstaltun-
gen, Briefings und Gespräche werden mitverfolgt, notwen-
dige Maßnahmen hierzu werden vor Reiseantritt ergriffen 
und wenn erforderlich wird die entsprechende Dokumen-
tation sowie Niederschrift von Skripten sichergestellt.

c) Büro für Strategische  Planung
d) Büro für Übersetzungen des  
 Persönlichen Büros

Die Abteilung für das Persönliche 
Büro des Vorsitzenden, Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit diente grundsätz-
lich als eine der wichtigsten Abtei-
lungen. Die Koordinierung zwischen 
den einzelnen Abteilungen erfolgen 
hier, Beschlüsse und Anweisungen 
des Bundesvorstandsvorsitzenden und 
des Bundesvorstandes werden durch 
die Abteilung für das Persönliche 
Büro des Vorsitzenden, Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit an die anderen 
Abteilungen kommuniziert.
In dieser Ausgabe werden das Büro 
Persönliches Sekretariat und die Ge-
schäftsführung vorgestellt, in der 
nächsten Ausgabe die weiteren Büros 
dieser Abteilung.
In der nächsten Ausgabe wird das 
Büro für Medien und Öffentlichkeits-
arbeit innerhalb dieser Abteilung für 
das Persönlichen Büro, Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt.
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Aile; evleri ‘yuva’ kadını ‘anne’ erkeği 
‘baba’ yapar. Yuva ise; kadını, erkeği, 
çocukları ve dolayısıyla bütün toplu-
mu haramlara karşı koruyan bir kale-
dir. Temelinden burçlarına kadar har-
cı, sevgi ve merhamet olan bu kaleyi 
inşa edebilmek için kadın ve erkeğin 
birbirine ihtiyacı vardır. İşte yukarıda 
zikredilen ayette, insanın eşler halin-
de yaratılmasının mükemmel sonucu 
burada ortaya çıkmaktadır. Yaradılış-
taki bu gerçeği görmezden gelip kadın 
ve erkeği birbirinin rakibiymiş gibi 
özgürlük adı altında yarıştıranlar, ai-
lelerin dağılmasına, kadının, erkeğin 
ve çocukların kendi dertleriyle bir-
likte yalnızlığa gömülmelerine sebep 
olmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, 
birbirinin huzur ve ahengini temin 
etmek için iffetli bir aile kurmaya ça-
lışan erkeğe ve kadına Allah’ın mutla-
ka yardım edeceğini müjdelemektedir. 
Çünkü evlilik sayesinde sadece iki be-
den değil, bütün bir toplum bozulmak-
tan korunur, arı ve duru bir nesle sahip 
olur. Bunun için İslâm, aile ocağına, 
hesabını tutmadan, emeğini, sevgisi-
ni ve merhametini harcayan annenin 
ayaklarının altına cenneti, Allah rıza-
sını umarak ailesine harcama yapan 
babaya sadaka sevabını vaad etmiştir. 
Geleceğe güvenle bakabilme adına ve 
ailemizin huzura açılan bir pencere 
olabilmesi için ebedî duamız şu ol-
malıdır: ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve 
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl 
ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanlara önder eyle.’ 

unverwelklich sowie lebendig bleiben, 
ist der Familienbaum. Die Familie 
macht die Wohnung zum „Nest“, die 
Frau zur „Mutter“ und den Mann zum 

„Vater“. Das Nest dagegen ist eine 
Festung, die die Frau, den Mann, die 
Kinder und damit die gesamte Gesell-
schaft gegenüber Verbotenem (haram) 
schützt. Frau und Mann benötigen ei-
nander, um die aus Liebe und Barm-
herzigkeit bestehende Festung sicher 
zu erbauen. So ergibt sich die wunder-
bare Bedeutung des oben erwähnten 
Verses bezüglich der Erschaffung von 
Mann und Frau. Die, die im Namen 
der Freiheit die natürliche Schöpfung 
außer Acht lassen und folglich Mann 
und Frau als Konkurrenten darstel-
len, sind dafür verantwortlich, dass 
sich Familien trennen und Frau, Mann 
oder Kinder mit ihren Sorgen alleine 
gelassen werden. Unser geliebter Pro-
phet verkündete die Botschaft, dass 
Allah ganz gewiss der Frau und dem 
Mann beistehen werde, die um Frie-
den, Eintracht zu schaffen eine keu-
sche Familie zu gründen. Denn in Fol-
ge der Vermählung werden nicht nur 
zwei Körper, sondern die gesamte Ge-
sellschaft vor dem Verderben bewahrt 
und eine vollkommene Nachkommen-
schaft geschaffen. Aus diesem Grund 
verspricht der Islam der Mutter das 
Paradies unter ihren Füßen, die der 
Familie ihre Liebe, ihren Dienst und 
ihre Barmherzigkeit ohne Abwägun-
gen opfert. Dem Vater, der seine Aus-
gaben um Gottes Segen zu erlangen 
verrichtet, stellt der Islam die Wohl-
tat der Almosen (sadaqa) in Aussicht. 
Um sicher in die Zukunft schauen zu 
können und damit unsere Familie ein 
Fenster sein kann, das sich dem Wohl 
öffnet, sollten unsere ewigen Gebete 
folgendermaßen aussehen: „O Allah! 
Mach unsere Partner und unsere Kin-
der zum Lichte unserer Augen und 
stelle uns den Gottesfürchtigen voran.“

 

Zayıf olarak yaratılan insanın tek 
başına yerine getiremeyeceği sorum-
lulukları vardır. ‘Sizleri (erkek-kadın) 
eşler halinde yarattık’ buyuran Rab-
bimiz, insanın yükünü hafifletmeyi 
dilemiştir. 

Allah, erkeği ve kadını, nikâh akdi 
ile birleşip, duyguda, sevgide ve 
kederde bir olabilmeleri için, bir-
birlerine karşı güçlü bir sevgi ve  
merhametle donatmıştır. Allah’ın ka-
dın ve erkeğin kalbine yüklemiş ol-
duğu bu sevgi ve merhametin solma-
yacağı, aksine hayat bulacağı yer aile 
ağacıdır. 

Es gibt Aufgaben, die der schwach  
erschaffene Mensch nicht alleine meis-
tern kann. Unser Schöpfer wünschte, 
indem er sagte: „Wir erschufen euch 
(Mann und Frau) als Paare“, die Last 
der Menschen zu verringern. 
 
Allah hat die Frau und den Mann, die 
in der Lage sind, sich mit der Trau-
ung, den Gefühlen und der Liebe zu 
vereinen, mit gegenseitiger großer Lie-
be und Barmherzigkeit ausgestattet.  
Der Ort an dem Allah die Herzen  
der Frau und des Mannes mit Liebe 
und Barmherzigkeit ausstattete und  
in dem Liebe und Barmherzigkeit  

Ey Rabbimiz! 
Eşlerimizi ve 
çocuklarımızı bize  
göz aydınlığı kıl ve  
bizi Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara 
önder eyle.
Furkan, 25/74

O Allah!  
Mach unsere Partner 
und unsere Kinder zum 
Lichte unserer Augen  
und stelle  uns den 
Gottesfürchtigen voran.
al-Furqan, 25/74

HUZURA AÇILAN 
PENCERE: AILE

DAS FENSTER, 
DAS SICH  
DEM WOHL  
ÖFFNET:  
DIE FAMILIE

 Ali Kemal SEYIS 

berlİn dİtİb merKez camİİ  
dİn göreVlİsİ

relIgIonsbeauFtragter 
dItIb zentralmoschee berlIn

98

MAKALE   
ARTIKEL

D İTİB BÜLTEN – OC AK | JANUAR 2016



merkezlidir. İnsana seslenir, insanı 
muhatap alır. Hedefi insanı insana 
yaraşır bir kıvama getirmek ve insan 
medeniyetini inşa etmektir. Kur’an; 
insanı yeryüzünde kula kul olmaktan 
çıkararak yalnızca Allah'a kul olma-
ya çağırır. Adeta, insana mutluluğun 
sırlarını ücretsiz bağışlayan berrak 
pınarlar gibi hayat kaynağı olur saa-
det bahşeder. Hikmet pınarının yanı 
başında dururken susuzluktan yan-
mak ne kadar acı. Kitabı Kur’an, reh-
beri Hz. Muhammed Mustafa (SAV) 
olan bir İslam aleminin, acılar içinde 
kıvranmasının; fırtınalı denizlerde 
güvensiz araçlarla yola çıkan, ancak 
hedefine ulaşamayan sahil sahil can 
çekişen insanlıktan ne farkı vardır?

O kaynak, akıl sahiplerini “din” adı 
altında ruhi bağlarla Allah’a bağlar, 
imana davet eder. Adalet ve iyiliği, gü-
zel ahlakı ve insanlığa faydalı olmayı, 
canlı-cansız yaratılmışlara şefkat ve 
merhameti, nefsi, nesli, malı, dini ve 
canı korumayı emreder. Hülasa, insa-
na ve insan hayatına hürmeti, en güze-
li bilmeyi, ümit etmeyi, Allah’ın değer 
verdiğine değer vermeyi, O’nun hatırı 
için sevmeyi, hayran olmayı ve insan-
lık adına değer üretmeyi emreder.

Demek ki, hayat sınavında başarma-
nın yolu; yüzümüzü Allah’a dönmek, 
özümüzü dinimize teslim etmek, sa-
dece Allah için azim ve sabırla hayat 
mücadelesine devam etmekten geçi-
yor.

Der Mensch ist Essenz des Uni-
versums. Die Welt ist die Prüfung 
des Menschen.
Allah, der alles für uns erschuf, hat 
gewiss auch uns als seine „Diener“ 
erschaffen. Allah, der uns mit der Le-
bensprüfung konfrontiert, erwartet 
von uns die besten Taten und den voll-
kommensten Charakter. Er verkündet 
in seinem Buch, dass die wahre Über-
legenheit nicht in Besitz, Stellung, 
Beruf, Farbe liegt, sondern in Glaube 
und Ehrfurcht vor ihm. Unser Prophet, 
der uns die Vorzüge des Menschseins 
zeigte und lehrte, wies folgenderma-
ßen auf diese Sensibilität hin: „Allah 
legt nicht wert auf eure Art und euer 
Aussehen, sondern auf eure Herzen 
und Taten.“ (Muslim, Birr 33; Ibn 
Madsche, Zuhd, 9; Ahmed bin Han-
bel, 2/285,539)  

Unser Herr Allah hat den Menschen 
in dieser Welt zu seinem Kalifen er-
koren. Die Erschaffung des Menschen 
als Kalif Gottes zeigt Allahs hohe 
Wertschätzung für den Menschen. 
Der Mensch erlangt seine Besonder-
heit als Kalif und Überlegenster aller 
Geschöpfe nur, indem er Allah wahr-
haftig dient. Der Mensch ist gewiss 
nicht sinnlos erschaffen und wird für 
alle Taten zur Rechenschaft gezogen. 
Kann es möglich sein, dass ein solch 
überlegenes Wesen verlassen ist und 
sinnlos erschaffen wurde, obwohl Al-
lah alles erschaffen hat? Aus diesem 
Grunde hat der Mensch von Geburt an 
das Versprechen auf sich genommen, 
Allah zu dienen, seine Befehle und 
Wünsche auszuführen und Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit und Milde in der 
Welt zu verbreiten. Dann, wenn wir 
uns dieser Verantwortung wahrhaftig 
stellen und sie meistern, gibt es Frie-

den und Ruhe im Leben. Dann, wenn 
wir unsere Verantwortung vernachläs-
sigen und in Unachtsamkeit verfallen, 
gibt es Unterdrückung und Nieder-
tracht…

Die erste Aufforderung in Allahs 
Buch, dem Koran lautet: „Lies“. Unser 
Koran ist menschzentriert. Er spricht 
den Menschen an. Sein Ziel ist es ein 
menschenwürdiges Menschenleben 
zu schaffen und eine menschliche Zi-
vilisation zu erschaffen. Der Koran 
ruft die Menschen dazu auf, nicht den 
Dienern, sondern nur Allah zu dienen. 
Er wird so zu einer Lebensquelle, der 
den Menschen die Geheimnisse des 
Glücks wie reines Wasser unentgelt-
lich schenkt. Es ist so bitter, durstig 
neben der Quelle der Weisheit zu ste-
hen. Was gibt es für einen Unterschied 
zwischen der Gemeinschaft des Islam, 
die den Koran als Buch und Hz. Mo-
hammed Mustafa (s) als Mentor hat, 
und der Menschheit, die mit ungesi-
cherten Booten auf dem stürmischen 
Meer nicht zum Ziel findet?

Diese Quelle stellt mit den Vernünf-
tigen unter dem Begriff des „din“ 
(Glauben) eine seelische Verbindung 
zu Allah her und lädt sie zum „iman“ 
(Glaube, Glaubensüberzeugung) ein. 
Er gebietet Gutes und Gerechtes zu 

tun, gute Ethik und der Menschheit 
nützlich zu sein, lebendig und tot 
barmherzig und milde zu begegnen 
und das Gewissen, die Nachkommen, 
den Besitz, den Glauben und das Le-
ben zu schützen. Ferner gebietet er den 
Menschen und sein Leben zu achten, 
das Gute zu wissen, die Hoffnung, das 
zu würdigen, das auch Allah würdigt, 
wegen Gott zu lieben, zu verehren und 
Werte im Namen der Menschheit zu 
schaffen.

Also führt der Weg zum Bestehen 
der Lebensprüfung darüber, sich Al-
lah zuzuwenden, unser Inneres dem 
Glauben (din) anzuvertrauen und die 
Lebensanstrengung mit Geduld und  
Entschlossenheit nur für Allah fortzu-
führen.

çek manada kul olmasıyla elde eder. 
Elbette başıboş yaratılmamış, yapıp 
ettiklerinden bir bir hesaba çekilecek-
tir. Öyle ya, varlık alemi içinde her şe-
yin bir gayesi olduğuna göre böylesine 
üstün bir varlığın başıboş bırakılması 
ve gayesiz yaratılması mümkün mü-
dür? Dolayısıyla insan; Allah'a kul ol-
mak ve O’nun emir ve isteklerini hak-
kıyla yerine getirmek, adaleti, şefkat 
ve merhameti yeryüzünde yaşamak 
ve yaymak üzere yaratıcısına verdiği 
sözü yerine getirme sorumluluğunu 
doğuştan üzerine almıştır. Ne zaman 
ki bu sorumluluğun hakkını veririz 
işte o zaman hayat sulh ve selamet, ne 
zaman ki unutur gaflete dalarız zulüm 
ve rezalet...

Allah'ın Kitabı Kur’an, Kur’an’ın ilk 
emri “Oku” dur. Kur'an'ımız insan 

“Biz ademoğullarını (insanı) üstün ve  
saygıdeğer kıldık.1 Biz insanı en güzel  
Biçimde yarattık2.”

1İsra Suresi 17/70, 2Tin Suresi 95/4    

„Wır haBen dıe (söhne adams) menschen 
üBerlegen und ehrBar gemacht.1 Wır haBen 
den menschen ın vollkommenheıt  
erschaffen“2.

1 al-Isra 17/70, 2at-Tin 95/4    

 Bilal ÖZTÜRK 

berlİn dİn hİzmetlerİ ataşesİ
relIgIonsattaché berlIn

Insan, alemin özeti, cihanın canı-
dır. Dünya insanın imtihanıdır.
Herşeyi bizim için yaratan  
Allah, elbette bizi de kendisine “kul-
luk” için yarattı. Bizleri hayat imtiha-
nı ile başbaşa bırakan Allah, amellerin 
en iyisini, ahlakın en güzelini bekliyor 
bizlerden. Gerçek üstünlüğün makam, 
mal, mülk, renk ve cisimlerde olmadı-
ğını, bilakis kendisine iman ve saygı 
ile olacağını ifade ediyor Kerim Kita-
bında. 

Bize insan olmanın erdemlerini öğ-
reten ve gösteren Sevgili Peygambe-
rimiz de bu hassasiyeti “Allah sizin 
şeklinize ve görünüşünüze değil, kalp-
lerinize ve amellerinize değer verir.” 
(Müslim, Birr 33; İbn Mace, Zühd, 9; 
Ahmed Bin Hanbel, 2/285,539) sözü 
ile ifade ediyor.

Rabbimiz, içinde yaşadığımız şu dün-
ya sarayına insanı halife kıldı... İnsa-
nın Allah’ın halifesi olarak yaratılmış 
olması Allah’ın insana verdiği yüce 
değeri göstermektedir. İnsan halife sı-
fatını ve yaratıkların en üstün ve şeref-
lisi olma özelliğini ancak Allah’a ger-

BIR AYET 
BIR HADIS

EIN VERS 
EIN HADITH
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erster Botschafter des  
osmanıschen reıches ım  

könıgreıch Preussenosmanlı imParatorluğu'nun  
Prusya krallığındaki ilk  

sefiri (Büyükelçisi)

1749 gİrİt  – 1798 berlİn

ALI AZIZ EFENDI 

1749 gIrIt  – 1798 berlIn

ALI AZIZ EFENDI 

Ali Aziz Efendi. 1749'da Girit’te doğdu. Babası 
Girit Defterdarı ve tarihçisi Mehmed Efendi'dir. 
Tahsilini Girit’te yaptı. Zengin babasından miras 
kalan serveti harcayıp tükettikten sonra İstanbul’a 
gitti. Hassa silahşörleri arasına katıldı. Valide ket-
hüdası olan hemşehrisi Yusuf Ağa'ya bağlandı ve 
onun yardımı ile Sakız Adası'na muhassıl (vergi 
tahsildarı) tayin edildi. Bir müddet sonra da Belg-
rad’a gönderildi ve orada iki yıl kalıp devlete ait 
bazı mülklerin satışına başarıyla nezaret etti. 
Görevindeki bu başarısı sebebiyle mir-i miranlık 
payesi ile 1797'de Berlin büyükelçisi tayin edilerek 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Prusya devleti nez-
dinde sürekli ve yerleşik mahiyette ilk sefiri oldu. 
Bir buçuk sene süren sefaretine ilişkin olarak çok 
kısa bir sefâretnâme de yazdığı çeşitli kaynaklar-
da belirtilen Ali Aziz 29 Ekim 1798'de Berlin’de 
vefat etti. 

Prusya basınında Ali Aziz Efendi’nin vefatına ge-
niş yer verildi. Zira kendisi Osmanlı asaletini üze-
rinde taşıyan önemli bir devlet adamı, aynı za-
manda mutasavvıf, şair ve ince ruhlu bir kişiliğe 
sahipti. Bu özellikleri sebebiyledirki Prusya Kralı 
III. Friedrich Wilhelm kendisine özel bir değer 
vermiş ve vefatından sonra ona tahsis edilen Ber-
lin Müslüman mezarlığına defnedilmiştir. Colum-
biadamm’da tahsis edilen mezarlığın adı Şehitlik 
Mezarlığıdır. Onun anısına burada iki devletin 
dostluğunu simgeleyen bir abide yapılmıştır. Bu-
gün aynı mekanda DİTİB’e bağlı bulunan Türk 
Şehitlik Camii, senede yüz bin ziyaretçisiyle 
(Müslüman ve gayrı Müslimler)  Berlin’in en 
önemli ziyaret mekanları arasında yerini koru-
maktadır.

Ali Aziz Efendi. Er wurde in Kreta geboren. Sein 
Vater war der Finanzdirektor Kretas und der His-
toriker Mehmet Efendi. Seine Bildung hat er in 
Kreta genossen. Nachdem er sein reiches Erbe von 
seinem Vater ausgegeben hat, siedelte er nach 
Istanbul über. Er wurde zu einem der auserwähl-
ten Kämpfer. Er wurde seinem Landsmann Yusuf 
Aga untergeordnet, der Adjutant der Mutter des 
Sultans und mit seiner Hilfe wurde er zum Steuer-
einzugsbeamten in der Insel Chios ernannt. Nach 
einer Weile wurde er nach Belgrad gesandt und 
hat dort den Verkauf von Liegenschaften des Staa-
tes erfolgreich durchgeführt.
Aufgrund dieser Erfolge wurde er mit dem Titel 
Gouverneur (mir-i miran) geehrt und zum ersten 
ständigen und sesshaften Botschafter des Osmani-
schen Reiches im Preußischen Staat in Berlin. Es 
wird in verschiedenen Quellen davon berichtet, 
dass er während seiner sehr kurzen Amtszeit von 
eineinhalb Jahren ein Diplomatenreisebericht (se-

faretname) geschrieben hat. Ali Aziz ist am 29. 
Oktober 1798 in Berlin gestorben.
In der preußischen Presse fand sein Tod breiten 
Platz. Denn in seiner Person verkörperte er die os-
manische Würde. Er war gleichzeitig Mystiker, 
Dichter und eine feinsinnige Persönlichkeit. Auf-
grund dieser Eigenschaften verehrte ihn der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm III. Nach seinem 
Tod wurde er im muslimischen Friedhof in Berlin 
begraben, der für seine Beerdigung zugeteilt wur-
de. Der Name des für ihn zugewiesenen Friedhofs 
am Columbiadamm heißt „Schehitlik Friedhof“. 
Seinem Gedenken zu ehren wurde hier ein Mahn-
mal errichtet, das die Freundschaft beider Staaten 
symbolisiert. Mit ihren hunderttausend muslimi-
schen und nichtmuslimischen Besuchern gehört 
der Ort zu einem der wichtigsten Besuchsorte in 
Berlin. Heutzutage befindet sich am gleichen Ort 
die türkische Schehitlik Moschee, die unter DITIB 
ihre Arbeit macht.

Ö N E M L İ
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Verehrte Gläubige,
der Mensch ist das edelste Geschöpf, 
das Allah geschaffen hat. Er hat ihn als 
ehrenwertes und wertvolles Geschöpf 
erschaffen und ihm als solches alle 
erdenkbaren Gaben geschenkt. So ist 
die Welt, in der wir leben, der ganzen 
Menschheit als gemeinsamer Lebens-
raum gegeben. Alle Menschen - ganz 
gleich welcher Herkunft, Hautfarbe 
oder Religionszugehörigkeit - und alle 
Lebewesen, die Allah erschaffen hat, 
teilen sich diese eine Welt. Sie teilen 
sich Wasser, Luft, Sonne, Erde und 
was aus ihr sprießt sowie noch eine 
ganze Reihe anderer Gaben. Und dies 
zeigt uns, dass wir in dieser Welt in al-
len Bereichen, die dem Wohl des Men-
schen dienen, wieder gemeinschaftlich 
vorgehen müssen.

Verehrte Geschwister,
unsere Unterschiede sollten wir dabei 
nicht als Anlass zu Streit und Aus-
grenzung sehen. Vielmehr sollte uns 
dies als Ausgangspunkt dienen zum 
gegenseitigen Kennenlernen sowie 
zur Solidarität untereinander. Wir soll-
ten „Das Geschöpf lieben um seines 
Schöpfers willen“, wie es einst der tür-
kische Volksdichter Yunus Emre for-
muliert hat. So gemahnt uns hierzu der 
Koran: „O ihr Menschen! Wahrlich, 
Wir schufen euch aus Mann und Frau 
und machten euch zu Völkern und 
Stämmen, damit ihr euch kennen ler-
net. Der Beste unter euch ist für Allah 

der ehrfürchtigste unter euch. Wahr-
lich, Allah ist wohl wissend und hat 
Kunde über alles.“ [1] In diesem Vers 
lässt uns Allah wissen, dass wir einen 
gemeinsamen Urvater haben. Dass 

unsere Unterschiede daher nur Anlass 
sein sollten zum gegenseitigen Ken-
nenlernen. Und dass die Menschen 
einander nur überlegen sein können in 
ihrer Ehrfurcht vor Ihm.
Sure „Rum“, Vers 22 weist uns zudem 
darauf hin, dass einige der Unterschie-
de in der Erschaffung des Menschen 
nur ein Zeichen Seiner Existenz sind: 
„Und zu Seinen Zeichen gehört die 
Schöpfung der Erde und der Himmel 
und dass ihr in Sprache und Hautfarbe 
unterschiedlich seid. Hier drin sind für 
diejenigen, die wissen, wahrlich Zei-
chen.“ 

Verehrte Geschwister,
die Ethik des Islam, sie lehrt uns Liebe, 
Toleranz, vertrauenswürdig zu sein, 

sie lehrt uns Frieden und Eintracht. 
Und wir sollten all dies nicht nur für 
uns selbst leben, sondern gerade in der 
Gesellschaft, in der wir leben, auch 
an diese weiter geben. Dazu gehört, 

dass wir zu denen gehören, vor deren 
Taten und Worten andere in Sicher-
heit sind. [2] Dass wir nicht schlafen 
können, wenn unser Nachbar hungert. 
Dass wir unser Gegenüber so behan-
deln, wie auch wir behandelt werden 
wollen. [3] Und dass wir schließlich in 
guten Taten miteinander wetteifern.[4]
Allen voran unsere Glaubensgeschwis-
ter müssen wir wie oben beschrieben 
alle Menschen mit den ethischen Maß-
stäben behandeln. Ganz gleich wel-
cher Religion, welchen Geschlechtes 
oder Herkunft sie sind.

[1] al-Hudschurat, 49/13 
[2] al-Bukhari, Iman 4 
[3] al-Muslim, Imara, 46 
[4] al-Baqara, 2/148

insanların ortak atasının bir olduğu 
gerçeğini hatırlatmış, farklılıklarımı-
zın tanışma sebebi olduğunu, üstünlü-
ğün ise sadece Allah’a karşı görevleri 
en iyi şekilde yapmakla mümkün ol-
duğunu beyan etmiştir. Yine Yüce Al-
lah (c.c.), insanların yaratılışlarındaki 
bazı farklılıkların Zatının, varlığının 
delillerinden olduğunu Rûm sûresi 22. 
âyet-i kerîmede şöyle beyan etmekte-
dir: „O’nun delillerinden biri de, gök-
leri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve 
renklerinizin değişik olmasıdır. Şüp-
hesiz bunda bilenler için (alınacak) 
dersler vardır.“

Değerli Kardeşlerim,
Bizler Müslümanlar olarak içinde ya-
şadığımız toplumda İslam’ın sevgi, 
hoşgörü, güven, barış ve huzur vesi-
lesi olan güzel ahlâkı ile çevremize 
ışık saçan bir güneş gibi olmalıyız. 
Elinden ve dilinden güven duyulan, 
[2] komşusu aç iken tok yatamayan, 
kendisine nasıl davranılmasından hoş-

lanıyorsa başkasına öyle davranan, [3] 
hayır ve iyilikte yarış halinde olan [4] 
bir ahlakî anlayışla yaşamaya çalış-
malıyız. Başta birlikte yaşadığımız 
din kardeşlerimiz olmak üzere, hangi 
dinden, hangi dilden, hangi cinsten ve 
hangi ırktan olursa olsun tüm insanla-
ra yukarıda belirtilen ahlakî prensipler 
ışığında davranmalıyız.

[1] Hucurât, 49/13
[2] Buhârî, İman, 4 
[3] Müslim, İmare, 46 
[4] Bakara, 2/148

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için 
sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katın-
da en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en 
çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bi-
lendir, hakkıyla haberdar olandır.”
Hucurât sûresi, âyet 13

„O ihr Menschen! Wahrlich, Wir schufen euch 
aus Mann und Frau und machten euch zu Völ-
kern und Stämmen, damit ihr euch kennen ler-
net. Der Beste unter euch ist für Allah der ehr-
fürchtigste unter euch. Wahrlich, Allah ist wohl 
wissend und hat Kunde über alles.“
al-Hudschurat, 49/13

 Mehmet ARSLANER  

din görevlisi
 Mehmet ARSLANER  

relıgıonsBeauftragter 

Değerli Mü’minler, 
İnsan, Yüce Allah’ın (c.c.) yaratmış 
olduğu en şerefli varlıktır. Yüce Ya-
ratıcı şerefli ve değerli kıldığı insanı 
her türlü ikram ve nimetlerle donatmış 
ve içerisinde yaşadığımız yeryüzünü 
tüm insanlık için ortak yaşam alanı 
olarak bahşetmiştir. Dili, rengi, dini, 
ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım göze-
tilmeden her insan, hatta tüm canlılar 
Allah’ın (c.c.) istifadelerine sunduğu 
su, hava, güneş, toprak, toprağın bitir-
diği ürünler ve daha sayamayacağımız 
kadar nimetlerden hep birlikte yarar-
lanmaktadır. Bu gerçek, Müslüman 
olarak bizlere, ortak yaşam alanımız 
olan dünyamızda insanlığın faydasına 
olan her türlü işlerde birlikte çalışma-
mız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Değerli Kardeşlerim,
Farklılıklarımız, düşmanlığa daya-
lı ayrışma ve çekişme nedeni değil, 
birlikte yaşadığımız toplumda birbi-
rimizle tanışma, kaynaşma ve daya-
nışma sebebi olarak algılanmalı ve her 
insan karşısındakini Yunus Emre’nin 
ifadesiyle „Yaratılanı severiz, Yara-
tandan ötürü“ prensibi ile değerlendir-
melidir. Allah (c.c.), Hucurât sûresi 13. 
âyet-i kerîmede “Ey insanlar! Şüphe 
yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizi tanımanız için 
sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. 
Allah katında en değerli olanınız, O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hak-
kıyla haberdar olandır.”[1] buyurarak, 

Birlikte Yaşama Zusammen leben  

(15.01.2016 Okunmuş Cuma Hutbesidir) (15.01.2016 verlesene Freitagspredigt)
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MINBER’DEN SESLENIŞ  
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL 
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Ingelheim DITIB Fatih Sultan Mehmet Camii

DITIB zu Ingelheim: Fatih-Sultan-Mehmet-Moschee
MAINZ

maİnz Ingelheim DİTİB Fatih Sultan Mehmet 
Camii’nin temeli Kasım 2002 yılında atılmış olup, 
hayırseverlerin yardımlarıyla, Ağustos 2008 yılın-
da bütün üniteleriye birlikte tamamlanarak ibade-
te açılmıştır.

Türk mimari tarzında inşa edilen Ingelheim Dİ-
TİB Fatih Sultan Mehmet Camii’nin minberi ve 
kürsüsü Kütahya çinisi ile süslenmiştir. Ayrıca ca-
minin kubbe ve iç tavan kısımları, hat ve tezyinat 
ustaları tarafından şekillendirilmiştir.

Ingelheim’in ilk ve en güzel ibadethanelerinin ba-
şında yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii, özel 
yapım biri büyük 7 küçük avize ile aydınlatılmak-
tadır. 

maİnz Das Fundament der DITIB Fatih-Sul-
tan-Mehmet-Moschee zu Ingelheim ist im No-
vember 2002 gelegt worden und mit der Hilfe von 
Wohltätern und Spendern im August 2008 mit allen 
Bauteilen in Gänze fertig gestellt und eröffnet wor-
den.

Im türkischen Architekturstil erbaut, sind Predigt-
kanzel und Lehrkanzel der Ingelheimer DITIB Fa-
tih-Sultan-Mehmet-Moschee mit traditionsreichen 
Fayencen aus Kütahya dekoriert. Auch das Kup-
peldach und die Innenwände sind von Meistern der 
Kalligraphie und Ornamentik gestaltet.

Die DITIB-Fatih-Sultan-Mehmet-Moschee zu In-
gelheim, eine der  ersten und schönsten Anbetungs-
orte, wird durch eine große und sieben kleine maß-
geschneiderte Kronleuchter erhellt. 

Caminin toplam kullanım alanı 350 m2 olup, bu-
nun 170 m2’si ibadethane olarak kullanılmaktadır.
Toplam arsa büyüklüğü ise 2200 metrekaredir. 
Cuma ve teravih namazlarında 550-600, bayram 
namazlarında ise 1300-1500 kişinin ibadet ettiği 
Ingelheim DİTİB Fatih Sultan Mehmet Camii, kü-
tüphanesi, lokali, yönetim kurulu odası, konferans 
salonu, değişik hizmet birimleri ve oto parkıyla 
ferah ve geniş bir alanda hizmet vermektedir. Ço-
cuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenle-
nen çeşitli toplantılar ve sohbetlerle birlikte, yetiş-
kin bayan, erkek ve kız çocuklarına Kur’an Kerim 
ve temel dini bilgiler dersleri verilmektedir. Ayrı-
ca, düğün, sünnet, mevlid vb. programlara da ev 
sahipliği yapan cami, cemaat için ikinci adres du-
rumundadır.

Gerek Alman, gerekse diğer ülke insanlarının sık-
ça ziyaret ettiği mekanların başında yer alan In-
gelheim DİTİB Fatih Sultan Mehmet Camii, kuru-
luşundan bugüne kadar otuz bine yakın ziyaretciyi 
misafir etmiştir.

Die Gesamtfläche der Moschee beträgt 350 m2, 
davon sind 170 m2 für das Gebet vorgesehen. Die 
Grundstückfläche beträgt insgesamt 2200 m2. Zu 
den Freitags- und Tarawih-Gebeten bietet die In-
gelheimer DITIB-Fatih-Sultan-Mehmet-Moschee 
Platz für  550–600 Gläubige, während der Festtags-
gebete für 1300–1500 Menschen. Darüber hinaus 
sind darin eine Bibliothek, ein Gemeinde-Café und 
ein Konferenzsaal mit hellen und geräumigen Be-
reichen für verschiedenste Dienste und Parkflächen 
untergebracht. Gemeinsam mit verschiedenen Be-
gegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, werden dort für Frau-
en und Männer, für Mädchen und Knaben sowohl 
Koranunterricht als auch religiöse Unterweisung an-
geboten. Außerdem ist die Moschee Gastgeber für 
Hochzeiten, Beschneidungsfeiern, Gedenk-Feiern 
(Mevlid) und genießt deshalb den Status einer zwei-
ten Adresse für die Gemeindemitglieder.

Die Ingelheimer DITIB Fatih-Sultan-Mehmet-Mo-
schee, hat als eins der häufig aufgesuchten Be-
suchsorte der Stadt seit der Gründung bis heute etwa 
30.000 Gäste – deutsche Mitbürger/innen, als auch 
Menschen aus anderen Ländern – empfangen.

CAMİLERİMİZ  
UNSERE MOSCHEEN
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Köln Am 3. Januar 2016 kamen 
der DITIB-Vorstand, die Vertreter 
der Landes- und Regionalverbän-
de, des Bundesjugendverbandes und 
Bundesfrauenverbandes zusammen 
und tauschten sich über die sozialen 
Dienstleistungen, die Entwicklungen 
im Bereich der Flüchtlingsarbeit sowie 
die Planungen für das Jahr 2016 aus. 

Die wichtigsten Themen der Sitzung 
waren der Zuzug von Flüchtlingen als 
neue Mitglieder der Gesellschaft in 
Deutschland und Europa und die Ver-
antwortungen der Moscheegemeinden 
bei der Unterstützung ihrer Integrati-
on. Die Topics dieser Gespräche waren 
ebenso der demographische Wandel in 
Deutschland, die neuen  Herausforde-
rungen für die Muslime und entspre-
chende Maßnahmen. 

An der Sitzung nahmen Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, DITIB-Bundes- 

vorsitzender, und die weiteren Bun-
desvorstandsmitglieder Dr. Bekir Al-
boğa, Dr. Emine Seçmez, Ramazan 
Ilıkkan und Hakan Aydın teil. Herr 
Prof. Aşıkoğlu wies auf aktuelle Pro-
jekte hin und betonte, dass die DITIB 
die sozialen Entwicklungen mit Auf-
merksamkeit verfolgt, ihre Struktur 
und Basis diesbezüglich stärkt und 
sich in der Flüchtlingssituation aktiv 
einbringt. Die derzeitigen Arbeiten 
resümierte er wie folgt: „So wie wir 
in den religiösen Dienstleistungen 
eine Marke sind, werden wir auch in 
den sozialen Dienstleistungsbereichen 
unserer Verantwortung als Vorreiter 
gerecht werden.“ In der Versammlung 
wurde die Adaptation vorhandener so-
zialer Dienste der Moschee-Gemein-
den in das bestehende Wohlfahrtssys-
tem bewertet. Im Jahr 2016 werden die 
DITIB-Gemeinden ihre Ehrenamtler 
verstärkt darin unterstützen und in Pa-
tenschafts-Programme einbringen. 

Durch den geschwisterlichen Umgang 
zwischen geflüchteten – (Muhadschi-
run) und ansässigen (Ensar) Menschen 

wird die Kommunikation gestärkt und 
die Integration von Flüchtlingen in 
Deutschland erleichtert. 

Im Bewusstsein, dass die aktuell in-
tensiv diskutierten Handlungen ei-
niger unkultivierter Männer eine 
Ausnahme darstellen, werden die 
DITIB-Mitglieder die Möglichkeit 
ergreifen, die Neuzuwanderer in das 
Gemeindeleben aufzunehmen. Zum 
Ende der Sitzung wurde über den 
Bundesfreiwilligendienst beraten und 
die entsprechenden Voraussetzungen, 
Bedingungen und Möglichkeiten für 
Freiwillige, Ehrenamtler und Mo-
schee-Gemeinden erörtert. Diskutiert 
wurden diesbezüglich die Verortung 
der DITIB-Gemeinden, sowie die An-
tragstellung der Moscheegemeinden. 

Die DITIB-Gemeinden wurden auf-
gerufen, mit Unterstützung der DI-
TIB-Landes- bzw. Regionalverbände, 
ihre Anträge beim Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben (BAFzA) zu stellen. 

Erste  
Klausurtagung
der DITIB 2016

DITIB, 2016  
yılının ilk  
istişare  
toplantısını  
yaptı 

Köln DİTİB Yönetim Kurulu, 
Eyalet ve Bölge Birlikleri temsilcile-
ri, Federal Gençlik ve Federal Kadın 
Birliği temsilcileri 3 Ocak 2016 tari-
hinde bir araya gelerek sosyal hiz-
metler ve mülteciler konusundaki 
gelişmeleri ve 2016 yılında gerçek-
leştirilmesi planlanan programları 
görüştüler. 

Toplantıda 2015 yılına damgasını vu-
ran Almanya ve diğer Avrupa ülkele-
rine mültecilerin gelmesi ve toplu-
mun yeni üyelerinin yaşadığımız 
topluma entegre edilmesinde cami 
derneklerine düşen görevler, Alman-
ya’nın ve Müslümanların profilinde-
ki değişim ile bu değişime yönelik 
hazırlıklar ana hatlarıyla ele alındı. 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Dr. Bekir Alboğa, Dr. Emine 
Seçmez, Ramazan Ilıkkan ve Hakan 
Aydın’ın da iştirak ettiği toplantıda 
Genel Başkan Aşıkoğlu DİTİB’in 
güncel projelerine dikkat çekti. Alt 

yapıyı her geçen gün daha da güçlen-
diren ve toplumsal gelişmeleri dik-
katle takip eden DİTİB’in mültecile-
rin durumuna sessiz kalamayacağını 
vurgulayan Aşıkoğlu, “DİTİB din 
hizmetlerinde nasıl öncü bir kuruluş 
ise, sosyal hizmetlerde de öncülük 
sorumluluğunu yerine getirecektir” 
diyerek yapılan çalışmaları özetledi. 
Cami derneklerinin verdikleri sosyal 
hizmetlerin mevcut sosyal hizmet 
sistemine entegre edilebilmesi konu-
ları değerlendirildi. 2016 yılında  
DİTİB dernekleri, gönüllüleri des-
tekleyerek geliştirilen kardeşlik sis-
temine dâhil edecekler. 

Gönüllülerin Ensar bilinci ile mülte-
cilerle birebir kuracakları irtibatlar 
sayesinde, muhacirlerin topluma 
uyumları kolaylaştırılmaya çalışıla-
cak. Son günlerde yaşanan bazı ken-
dini bilmez kişilerin gösterdikleri 
davranışların istisnai bir durum ol-
duğunun farkında olan DİTİB cami-
ası, Almanya’ya sığınmak zorunda 
kalan Müslüman kardeşlerine şehir 

hayatına katılım konusunda destek 
verme imkânı bulacaklar. Federal 
Gönüllüler Hizmeti, gönüllülerin sa-
dece sigortalarının karşılanması ve 
cep harçlığı karşılığında sosyal hiz-
met alanlarında topluma yaptıkları 
katkıyı da görüşen katılımcılar, ca-
milerde bu kavram altında sistematik 
gönüllü hizmetinin yaygınlaşmasını 
değerlendirdiler. 

DİTİB, Federal Gönüllüler Hizmet´i-
ne dahil olmak isteyen her yaştan gö-
nüllülere yönelik, camilerin çeşitli 
imkânlar sunması amacıyla DİTİB 
camilerine başvuru yapma konusu 
tartışıldı. 

DİTİB camileri, Eyalet Birlikleri’nin 
de desteği ile mülteci yardımını öne 
çıkararak gönüllülere camilerinde 
çeşitli imkanlar sunmak amacıyla 
Federal Aile ve Sivil Görevler Daire-
sí ne (BAFzA) başvurularını yaparak 
ilk adımları atmış olacaklar.
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essen Dortmund DİTİB Merkez Ca-
mii’nde başlayan paneller serisi, 
Dortmung-Eving 1 Selimiye Ca-
mii’nde devam etti. 
Moderatörlüğünü Din Görevlisi 
Remzi Eralp’in yaptığı Dortmund 
Merkez Camii’ndeki panel, Huckarde 
Din Görevlisi Salih Sevinç’in 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Bölge din görevlileri Dr. Ali Soylu 
(Eving 1 Selimiye Camii), Yaşar 
Arslan (Scharnhorst) tarafından 
“Aile İçi İletişim” konusu ele alındı.
Dr. Ali Soylu’nun moderatörlüğünde 
Selimiye Camii’nde gerçekleştirilen 
panel ise ATİB din görevlisi Yüksel 
Eroğlu’nun Kur’an-ı Kerim’ tilaveti-
nin ardından din görevlisi Remzi 
Eralp (Dortmund-Merkez) ve Tekin 

Demir (Dortmund-Ulu Camii) “İs-
lam’ın Fetih Anlayışı ve Mekke’nin 
Fethi” konusunda sunum yaptı. 

Kur’an-ı Kerim ve ilahi ziyafetinin 
gerçekleştiği programlara yoğun bir 
katılım oldu.                     

FranKFurt Görevine yeni başlayan 
Frankfurt Başkonsolosu M. Mustafa 
Çelik ayağının tozuyla ilk ziyaretini 
Kassel DİTİB Merkez Camii’ne yap-
tı. Kassel ve çevresi DİTİB dernekle-
ri başkan ve yöneticilerinin katıldığı 
ziyaret programında Başkonsolos 
Çelik, camideki cemaatle bir araya 
geldi. Dernek Başkanı Eryörük ve 
Din Görevlisi Musa Ah kısa birer se-
lamlama konuşması yaparak Başkon-
solos Çelik’e yeni görevinde başarı-
lar diledi. Programdan dolayı 
teşekkür eden Başkonsolos, beraber 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Eğitiminin önemine vurgu 
yapan Başkonsolos Çelik, “Çocukla-
rımızın eğitimi için onları teşvik et-
meliyiz” dedi. Başkonsolos Çelik ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

 “Çocuklarımıza sahip çıkarak, onla-
rın yüksek okullara gidebilmelerini 
ve anadilleri Türkçeyi çok iyi bilme-
lerini ve Türkçe derslerine gitmeleri-

ni sağlamalıyız. Türkçe dil eğitimi 
çok önemli ve ders olarak bunu talep 
edeceğiz, not verilmesini isteyece-
ğiz.”

Dortmund’da paneller dizisi devam ediyor

Başkonsolos Çelik’ten DITIB’e ziyaret

Köln Protestan Kilisesi’ne mensup 
kırk kişilik grup karşılıklı ziyaret 
çerçevesinde Kerpen DİTİB Emir-
sultan Camii’ni ziyaret etti. Ziyaret 
çerçevesinde misafirlere İslam dini 
hakkında kısa bir slayt gösterisi ya-
pıldıktan sonra cami hakkında bilgi 
verildi. Din Görevlisi Nihat Demir 
tarafından okunan Kur'an-ı Kerim’in 
ardından Almanca meali verildi. 

Ziyaretçiler tarafından sorulan soru-
lar cevaplandırıldı. Program sonunda 
ziyaret anısına Kilise Papazı tarafın-
dan derneğe “Allah hat mich und al-
les andere erschaffen” adlı kitap he-
diye edildi. Program dernek lokalinde 
birlikte yapılan kahvaltıyla sona erdi. 
Dernek yönetimi de misafirlere iki 
dilli çocuk takvimi takdim etti.

FranKFurt İstanbul’da 10 Alman 
turistin öldüğü ve onlarca insanın 
yaralandığı terör saldırısını kınamak 
amacıyla Biedenkopf Belediyesi, 
Biedenkopf Katolik ve Protestan Ki-
liseleri ve DİTİB Yunus Emre Camii 
öncülüğünde “Barış için birlikte el 
ele” sloganıyla bir araya gelindi. Bie-
denkopf da ilk defa ve olumsuz hava 
şartları altında yapılan teröre karşı 
birlik yürüyüşüne Alman, Türk ve 
diğer milletlerden 500’den fazla in-
san katıldı. İstanbul Sultan Ahmet 
Meydanı’nda yaşanan terör olayları  
için yapılan bir dakikalık saygı duru-
şu ve Biedenkopf DİTİB Yunus Emre 

Camii Din Görevlisi Hüseyin Ya-
kut'un kısa konuşmasından sonra 
başlayan yürüyüş, şehir meydanında 
Belediye Başkanı Joachim Thiemig, 
Protestan ve Katolik kilise temsilci-
lerinin yaptıkların konuşmalarla de-
vam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik te-
röre karşı birlik yürüyüşü iki saat 
sürdü. Yürüyüş sonunda katılımcılar, 
kendilerine eşlik eden polislere te-
şekkür etti. 

münster Steinheim DİTİB Kuba 
Camii’nde çocukları camiye kazan-
dırmak amacıyla “Cami, Aile ve Ço-
cuk Buluşması” adı altında yılbaşı 
tatilini kapsayan 10 günlük süreçte 
yoğunlaştırılmış seminer programı 
düzenlendi. Steinheim Kuba Camii 
Din Görevlisi Mustafa Bostanoğlu 
tarafından düzenlenen seminler 47 
kız ve 36 erkek öğrenci olmak üzere 
83 ögrenci katıldı. Her gün saat 10:00 
– 16:00 arasında yapılan programlar-
da dini bilgiler, ezberler, Elif ba 
cüzü, Kur’an-ı Kerim, Peygamberi-
mizin hayatı, bir Müslüman nasıl ol-
malı ve Ahlaki değerlerimiz konula-
rında bilgiler verildi. Dernek Başkanı 
Ergin Saygın, bütün ailelerin mem-

nun olduklarını ve bu tür programla-
rın devam etmesi gerektiğini belirte-
rek, Din Görevlisi Mustafa 
Bostanoğlu’na, Veliler Birliği Başka-
nı Şemsi Demiştaş’a, öğrencilere ve 
velilere teşekkür etti.  İlahilerin 
okunmasıyla zenginleşen program, 
seminere gönüllü hizmet edenlere ve 
öğrencilere hediyelerin verilmesiyle 
sona erdi.

Kerpen’de semavi  
dinlerin buluşması

Biedenkopf‘da 
teröre karşı  
yürüyüş

Steinheim 
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münİh Herrsching am Ammersee 
Belediyesi onuncusu düzenlediği 
“Hoşgeldiniz Günü”nde yeni vatan-
daşlarını onore etti. Başarısı tasdik-
lenen etkinliğe komşu belediyelerin 
siyasetçileri de katıldı. 47 dernek ve 
grubun stand kurduğu etkinlikte 
Münih DİTİB Merkez’in standı bü-
yük ilgi gördü. Etkinlik çerçevesin-
de yarışma ve fotoğraf sergisi düzen-
lendi. Etkinlik günboyu devam etti. 
Belediye Başkanı Christian Schiller, 
26 yeni doğan veya yeni taşınan Her-
rsching‘liye şehirlerine resmi olarak 
hoşgeldiniz dedi. İslam standına yo-
ğun ilgi Herrsching ve etrafında ya-
şayan çoğu Türk olan Müslümanla-
rın açtıkları İslam dinini ve Türk 
kültürünü tanıtan stand yoğun ilgi 
gördü. Münih DİTİB Bölge Görevlisi 
Aykan İnan da ziyaretçilerin İslam 

hakkında sorularını cevapladı. Et-
kinlikte göçmenlerin ilginç hayat hi-
kayelerinin tanıtıldığı fotoğraf sergi-

sinde Herrsching'de yaşayan ünlü 
kemancı Hande Özyürek de tanıtıldı.

FranKFurt Allendorf DİTİB Seli-
miye Merkez Camii, erkek öğrencile-
rine yönelik okul tatilinde düzenle-
nen uzun süreli yatılı Kur’an kursu 
programı sona erdi. Selimiye Ca-
mii’nde iki hafta boyunca süren ve 
Din Görevlisi Muhammed Ali Öde-
miş tarafından verilen kurslarda 
Kur-an’ı Kerim, siyer, Türkçe, akaid, 
ibadet ve ahlak gibi dersler işlendi. 
Kursun sona ermesi nedeniyle resim, 
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, sure, 
dini bilgiler, hadis yarışmaları ile ti-
yatro ve ilahilerle dolu dolu bir kapa-
nış programı gerçekleştirildi. Kapa-
nış programında Dernek Başkanı 
Turgut Saraç ailelere kursa göstermiş 
oldukları katkılardan dolayı teşekkür 
etti. Kurslara katılan öğrencilere  

DİTİB Çocuk Takvimi ve hediyeleri-
nin verilmesinin ardından Kur-an’ı 
Kerim okunmasıyla program sona 
erdi.

essen Meschede DİTİB Fatih Ca-
mii’nde bayanlara yönelik vaaz-irşad 
programı gerçekleştirildi. Bölge ba-
yan din görevlileri Rukiye Avcı, Hifa 
Nesrin Hanzade, Vesile Şimşek ve 
Ülkü Büber’in yaptığı sunumlarla 
gerçekleşen program, Meschede Dİ-
TİB Fatih Camii Kadın kolları ve ba-
yan cemaatinin büyük beğenisini ka-
zandı.

stuttgart Bad Urach Protestan  
Kilisesi görevlileri şehirlerinde faali-
yet gösteren DİTİB Mevlana Ca-
mii’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.  Bad Urach Protestan Kilisesi 
Eğitim Merkezi’nde bulunan yakla-
şık 20 görevli “İslam’a göre Hz 
İsa’nın Doğumu” semineri çerçeve-
sinde Bad Urach DİTİB Mevlana Ca-

mii’ni ziyaret etti. Tübingen Üniver-
sitesi İslam İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Abdulmalik Hiba-
vi ve Bad Urach Din Görevlisi Abu-
zer Yücekaya, Meryem Suresi’ni 
okuyup Almanca mealini sunarak 
konu hakkında bilgiler verdiler. 
Konu kapsamındaki seminer yakla-
şık iki saat sürdü.

düsseldorF Mekke'nin fethinin  
miladi takvime göre 1385'inci yıl dö-
nümü dolayısıyla cami derneklerinde 
özel programlar düzenlendi. 31 Ara-
lık 2015 tarihinde Duisburg DİTİB 
Merkez, Mehmet Akif ve Moers Ko-
catepe camiilerinde bir dizi prog-
ramlar düzenlendi. Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan programlarda, 
kız ve erkek öğrenciler hadis ve ihali 
dinletisi sundular. Mekke fethinin iş-
lendiği toplantılarda sadece fetih sü-
recinin dikkatlice izlendiğinde bile 
Hazreti Peygamber’in barışçı tutu-
munun gözler önüne serildiği söylen-
di. Duisburg DİTİB Merkez Camii’n-
de düzenlenen programda Afşin İlçe 
Müftüsü Yakup Yıldırım tarafından 
“Hayatı anlamlı kılmak” isimli kon-

ferans verildi. Programda sinevizyon 
gösterileri izletildi. Katılımcılara ki-
tap hediyeli sorular soruldu. Duis-
burg DİTİB Mehmet Akif Camii‘nde 
de Din Görevlisi Mahmut Kervan 
tarafından, Kur'an kursuna devam 
eden kız ve erkek öğrenciler arasında 
dini bilgiler yarışması düzenlendi.  
Oldukça çekişmeli geçen yarışma so-
nunda dereceye giren öğrencilere çe-
şitli hediyeler verildi. Moers DİTİB 
Kocatepe Camii’nde de bayan din 
görevlisi Şeyma Aksu'nun  rehberli-
ğinde yarışmalar, şiirler ve ilahilerle 
Peygamber a.s.'ın birlik, beraberlik 
ve kardeşlik mesajı üzerinde durul-
du. Programlar yapılan dualarla sona 
erdi.

Herrsching hoşgeldiniz dedi

Allendorf Meschede

Bad Urach

Mekke'nin fethi kalplerin fethidir

hessen  DİTİB Gençlik Eyalet Birli-
ği’nin öncülüğünde “Müslüman 
gençlere yönelik çalışmalar ve im-
kanları“ konulu çalıştay düzenlendi, 
Eyalet düzeyinde DİTİB deneklerin-
den 120 gencin katıldığı çalıştay iki 
gün sürdü. Selefilik, Almanya’da bu-
lunan gençlik sorunları, alt yapı ve 
kamuoyu çalışması, İslam‘da gençlik 
ve 2016 yılında yapılması planlanan 
faaliyetler konularında sunumların 
yapıldığı çalıştayda Hessen DİTİB 
Gençlik Birliği Başkanı Musa Çakıl-
lı, Eyalet Birliği Başkanı Salih Öz-
kan ve Bölge Koordinatörü Selçuk 
Doğruer sunum yaptı. Frankfurt 
Başkonsolosu Mustafa Çelik, Din 
Hizmetleri Ateşesi Ramazan Dağlı 
ve DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir 
Alboğa’da çalıştaya katılarak, birer 
konuşma yaptılar. 

Hessen’de  
Gençlik  
Çalıştayı
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Köln Köln DİTİB Veysel Karani Ca-
mii‘nde her ay düzenlenen sabah 
kahvaltısında, veliler ve çocuklar bir-
likte kahvaltı yaptılar. Dernek Baş-
kanı Nuh Öztürk, kahvaltının hazır-
lanmasında emeği geçenlere teşekkür 
ederek, veli ve çocuklarla sabah kah-
valtısını bir gelenek olarak devam 
ettireceklerini söyledi. Yemek duası-
nın ardından “Namaz ve Yemek Du-
ası Okuma Yarışması” yapıldı. Niya-
zi Çelikbilek’in Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan Namaz ve Yemek 
Duası Okuma Yarışması öncesi Din 
Görevlisi Satı Açıkgöz, camide ha-

nımlara, erkeklere ve çocuklara yö-
nelik verilen dini eğitim çalışmaları 
hakkında kısaca bilgi verdi. Önü-
müzdeki günlerde hanımlar için ce-
naze konusunda eğitim semineri dü-
zenleneceğini açıklayan Açıkgöz, 
katılımcılara sertifika verileceğini 
belirterek, istek olduğunda erkekler 
için de organize edilebileceğini be-
lirtti. Kur’an-ı Kerim kursuna devam 
eden çocukların başarılı olabilmeleri 
için velilere çok büyük görev ve so-
rumluluklar düştüğünü vurgulayan 
Açıkgöz, velilerin eğitim konusunda 
çok duyarlı olmaları gerektiğini söy-

ledi. Yarışmanın sonunda çocuklara 
DİTİB (Diyanet İşleri Türk-İslam-
Birliği) tarafından Türkçe ve Alman-
ca hazırlanan “DİTİB Çocuk Takvi-
mi 2016” hediye edildi.

Köln Chorweiler DİTİB Camii’nde 
hafta sonu Kur’an-ı Kerim, fıkıh, tef-
sir, siyer, arapça dersleri alan Kız 
Gençliği Grubu “Tesettür” konulu 
panel düzenledi.
Fıtrat ve tesettür, haya ve edep, teset-
türün hükmü, semavi dinlerde teset-
tür, günümüzde tesettür, kültürlerde 

tesettür başlıklar altında işlenen pa-
nelde, tesettürün ilk insan olan Hz.A-
dem (as) ile başladığını, fıtratta var 
olan bu özelliğin Kur’an-ı Kerim’de 
Nur ve Ahzab surelerinde belirtildiği 
ifade edilerek nasıl olması gerektiği 
hakkında bilgiler verildi.

Çocuklar dua okumak için yarıştılar

Chorweiler

münİh Kirchseeon’da yapılan barış 
duasına, Yahudi, Hristiyan ve Budist 
din adamlarının yanı sıra Müslü-
manlar adına Kirchseeon DİTİB 
Mevlana Camii Din Görevlisi İdris 
Sağlık ve DİTİB Güney Bavyera 
Eyalet Birliği'ni temsilen Ekremhan 
Tuncer katıldı. Din görevlisi Sağlık 
Kur’an sürelerinden ayetler okuyarak 
İslam’ın rahmet ve barış dini olduğu-
nu vurguladı. Programın devamında 
Ekremhan Tuncer’in ney dinletisi de 
Almanların dikkatini cezp ederek 
barış duasına ayrı bir renk kattı. Ney 
hakkında kısa bilgi veren Tuncer, 
“Tasavvuf düşüncesine göre ney, in-
san-ı kâmil'i;  neyin üflenmesi ise 
ölümden sonra sûr sesiyle dirilmeyi 
anlatır”  dedi. Daha sonra dünyada 
barışın hakim olabilmesi için bütün 
din temsilcilerinin yaptıkları barış 
duası ile birlikte program sona erdi.

münster Marl Hamm DİTİB Fatih 
Camii ve Paderborn DİTİB Fatih Ca-
mii’nde “İslam’da Aile” konulu semi-
nerler gerçekleştirildi. Münster Din 
Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel’in 
himayelerinde gerçekleşen seminer-
lerde bayan din görevlilerine ve ev 
sahibi derneklere teşekkür etti. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
Marl Hamm ve Paderborn seminerle-

rinde bayanlar korosu ilahiler söyle-
di. Bölge bayan din görevlileri Semra 
Düşün (Recklinghausen), Havva 
Doğru (Horst), Hatice Budak (Gel-
senkirchen-Hassel), Hilal Yeniceli 
(Marl Hamm), Hatice Sultan Atmaca 

(Münster – Merkez), Zehra Koca 
(Bielefeld – Merkez), Semiha Yüksel 
(Münster – Merkez), Züleyha Erkan 
(Ahlen), Gülay Demirci (Paderborn), 
Emine Boyun (Detmold)  “İslam’da 
Evlilik Öncesi Kadın Erkek İlişkile-
ri”, “Ailede Görev ve Sorumluluk-
lar”, “Kur’an’da Örnek Aile Modelle-
ri”, “Aile Fertlerinin Bilmesi ve 
Uyması Gereken Mahremiyet”, “Ai-

lede Yaşanan İletişim Problemlerin-
de Teknolojinin Rolü” konularında 
sunum yaptılar. Katılımcılar semi-
nerden duydukları memnuniyeti ifa-
de ederek, programların devam et-
mesi talebinde bulundular. 

“Islam’da Aile” konulu  
seminerler yapıldı

Kirchseeon’da dini cemaatler barış için dua etti Arnsberg
essen Arnsberg DİTİB Yeni Ca-
mii’nde yılbaşı tatili münasebetiyle 
„Çocuklarımızla Camide 24 Saat“ 

adı altında kamp programı gerçek-
leştirildi. Çocuklarla Cuma günü 
Cuma namazıyla başlayan kamp 
programı; cemaatiyle tanışma ve 
kaynaşma adına çay sohbeti, ikindi 
namazı, Kur'an dersi ve ezber dua 
dinleme, akşam namazı ardından 
dini bilgiler yarışması, yatsı namazı 
ve birlikte yemek yiyip dua ile de-
vam etti. Program çerçevesinde pey-
gamberimizin hayatından kesitleri 
skeç olarak sergiledi. Dini sohbet ve 
hikayelerin de anlatıldığı 24 saatlik 
kamp programında; sabah namazı, 
namaz önce cematle ve öğrenci veli-
lerinin katılımıyla tefsir dersi yapıl-
dı. Çocukların çeşitli oyun etkinlik-
leriyle devam eden kamp süreci 
velilerin katılımıyla sabah kahvaltısı 
ile sona erdi. 24 saatlik kamp süre-
ciyle ilgili memnuniyetlerini ifade 
eden çocuklar, tekrar uygulamanın 
yapılması talebinde bulundular. 
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münster Greven DİTİB Ulu Ca-
mii'nde, onbeş günlük yılbaşı tatilin-
de dini bilgiler öğrenmek için cami-
ye gelen öğrencilere Diyanet Çocuk 
Dergisi ve DİTİB Çocuk Takvimi 
hediye edildi. Din Görevlisi İbrahim 
Işık; Sizlere içinde eğitici hikayele-
rin, karikatürlerin, bulmacaların bu-

lunduğu Diyanet Çocuk Dergisi ile 
üzerinde hem Türkçe hem de Alman-
ca olarak hazırlanan ve güzel duala-
rın olduğu DİTİB Çocuk Takvimi 
hediye ediyoruz, bunlardan hem si-
zin hem de ailelerinizin faydalanaca-
ğını umuyorum, diyerek hediyelerini 
verdi. 

essen Dortmund-Eving DİTİB Seli-
miye Camii’nde dini bilgiler kursla-
rına devam eden öğrenciler Din Gö-
revlisi Dr. Ali Soylu’nun himayesinde 
“Çocuklarla Camide Bir Günlük 
Kamp” programı ile bir araya geldi.  
Hafta sonu düzenlenen kampa 17 öğ-

renci katıldı. Dini bilgilerin yanında 
genel kültür yarışmaları, sinema ve 
spor etkinliklerinin yapıldığı kampa 
katılan öğrencilere hem eğitim veril-
di hem de çocukların camiiye olan 
sevgilerini artırmak için bir program 
düzenlendi.

Greven’de öğrenciler hediyelerle sevindirildi Eving

münİh Peygamber Efendimizin “Sabah namazının iki 
rekât sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayır-
lıdır. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesinde-
dir.” Hadisi şerifleri gereği Münih Din Hizmetleri Ataşe-
liği öncülüğünde Müslümanlar arasındaki manevi bağları 
güçlendirmek adına her ay bir camide, cemaat ve dernek 
yönetiminin katılımıyla sabah namazı buluşmaları adı al-
tında ziyaretler tertip ediyor.  Bu kapsamda Allach Dİ-
TİB Camii’nde sabah namazında cemaatle bir araya ge-
lindi. Sabah namazından önce Din Görevlisi Raif Ceylan 
ve Kur’an derslerine katılan cemaat tarafından vefat eden 
cemaatin ruhları için Fetih Suresi ve Yasin Suresi okudu. 
Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal’ın kıldırdı-
ğı sabah namazı sonrası cemaatle sohbet etti. 

Uysal, Bavyera eyaletinde ilk defa başlatılan uygulama-
nın bu yıl her ay bir camide sabah namazı buluşması şek-
linde devam edeciğini söyledi. 

FranKFurt Kreis Offenbach’a bağlı Dietzenbach sem-
tindeki faaliyet gösteren DİTİB dernek başkanlığını  
uzun yıllardır yürüten Necati Hançer, dinler arası yaptığı 
çalışmalar ve iyi komşuluk ilişkilerine bağlı uzun yıllara 
dayanan çabalarından ötürü Hessen Eyaleti’nin Onur Ni-
şanı’na layık görüldü. 1980 yılından buyana başarılı ça-
lışmalarda bulunan Hançer’e Onur Nişanı takdim edil-
mek üzere özel bir tören düzenlendi. Dietzenbach DİTİB 
Dernek Başkanı Necati Hançer’e Onur Nişanı’nı Kreis 
Offenbach Kaymakamı Oliver Quilling takdim etti. Quil-
ling, “Sayın Hançer, dini ve kültürel çalışmalar çerçeve-
sinde bugüne kadar hep olumlu yapı sergilemiş, toplum 
tarafından taktir toplamış ve uyuma katkı sağlamıştır” 
dedi. Hessen Eyaleti’nin Onur Nişanı’na layık görülme-
den duyduğu memnuniyeti ifade eden Dietzenbach Dİ-
TİB Dernek Başkanı Necati Hançer, doğası gereği uyum-
lu ve barışçı bir insan olduğunu ve bunu yaşadığı ortama 
yansıtmaya özen gösterdiğini belirtti. Hançer ayrıca, „Bu 
başarı, bir çok insanın ortak çalışmasının eseridir. Ödülü, 
birlikte çalıştığım arkadaşlarım adına alıyorum. Farklı 
din ve kültürlerin insanları ayrıştırıcı değil, birleştirici 
unsurlar olduğunu söyledi.

hannoVer Bad Bad Bentheim Dİ-
TİB Camii’nde eğitimin önemi konu-
lu bir program yapıldı. Hafta sonu ve 
tatillerde Kur’an kurslarına devam 
öğrenci ve velilerin katıldığı prog-
ramda “Cami ve Çocuk” adlı sine-
vizyon izlendi. Öğrencilerinin oku-
duklari şiirler ve ilahiler, anne 
-babalara duygulu anlar yaşattı. 
Program çerçevesinde Bayan Din 
Görevlisi Aliye Arslan da din eğiti-
minin önemi konulu sunum yaptı. 
Arslan, “Çocuklarımıza önce kendi-
miz örnek olmalıyız. Çocuklarımızı 
yetiştiriken, sabırla ve sevgiyle yak-
laşmalı ve Allah‘ın bizlere emaneti 
olduğunu ve onları asla kendi başla-
rına bırakılmamalıyız” dedi. Tahrim 
suresini hatırlatan Arslan, camileri-
mizden iyi bir eğitim alan yavruları-
mız, okullarda da daha başarılı ol-

duklarını söyledi. 2015–2016 yılı 
eğitim döneminde veli ve öğretmen 
iletişiminin önemli olduğunu ve öğ-
rencilerin camilerden daha çok isti-
fade etmeleri gerektiğini ifade eden 
Bad Bentheim Camii Din Görevlisi 
Recep Cabri de eğitimin beşikten 
mezara kadar olduğunu söyledi. Prof. 
Aziz Sancar’ı örnek gösteren Cabri, 
gayretle ve azimle çalışılırsa içimiz-
den Sancarlar gibi dahiler çıkabilece-
ğini ifade etti. Eğitimde aile desteği-
nin şart olduğunu vurgulayan Cabri, 
“Çocuklarımızın sadece camilerde 
değil, çesitli sosyal faaliyetlerle de 
desteklenmesi gerekir. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız ve DİTİB’in organize 
ettiği değerler eğitimi gibi projeler 
çocuklarımız için son derece etkili 
ve yararlıdır” dedi.

Başkan Hançer’e 
Onur Nişanı

Allach Camii’nde  
sabah namazı  
buluşması 

Bad Bentheim’de eğitimin  
önemi anlatıldımünİh Memmingen DİTİB Fatih 

Camii, hafta sonu ve tatil günlerinde 
devam eden çocuklara yönelik sosyal 
etkinlikler düzenliyor. Çocukların 
kendi kişiliklerini geliştirebilmeleri 
ve İslamiyet hakkında ilk eğitimleri-
ni almaları, birlik ve beraberlik duy-
gularını gurup içerisinde pekiştirme 
amacıyla 4–7 yaş arası çocuklara yö-
netlik faaliyetler düzenleniyor. Ço-
cukler yönelik spor ve gezi faaliyet-
lerinin yanında ilahi, el işleri (hamur 
ve origami) gibi etkinliklerde büyük 
ilgi görüyor. Veliler çocukarı camile-
re çekmek için bu etkinlikleri destek-
ledikleri ifade ederek, cami yöneti-
mine teşekkür ettiler.

Memmingen
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maİnz Rheinland-Pfalz DİTİB Eya-
let Kadın Birliği, Eyalet Uyum, Aile, 
Gençlik, Çocuk, Kadın Bakanı Irene 
Alt’ı makamında ziyaret etti. DİTİB 
Eyalet Kadın Birliği Başkanı Sevilay 
Baylan, Bakan İrene Alt’a çalışmala-
rı hakkında bilgi verdi. Baylan, Dün-
ya Kadınlar Günü münasebetiyle 8 
Mart’ta düzenleyecekleri etkinliğe 
Bakan İrene Alt’ı davet etti. Ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile geti-

ren Bakan İrene Alt, “İslam Rhein-
land-Pfalz’a aittir” sözünü yineledi. 
DİTİB’in ve Kadın Birliği’nin im-
kanlar ölçüsünde bütün etkinlikleri-
ne katıldığını ifade eden Bakan Alt, 
„Kuruluşunda bulunduğum Kadın 
Birliği’nin kısa zamanda büyük ba-
şarı katetmiş olması, güzel çalışma-
lar yapmış olması mutluluk verici, 
tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum“ dedi. 

Eyalet Birliği’nden Bakan’a Ziyaret

Köln Betzdorf DİTİB Camii Sultan 
Ahmet Camii, Altenkirchen Gençlik 
Dairesi ve Koblenz Üniversitesi 
“Teknik Kamp” adı altında ortak bir 
proje gerçekleştirdi. 8 ile 12 yaş gru-
bu çocukların öğrenmeyi, öğrenir-
ken eğlenmeyi, bununla birlikte sos-
yal aktiviteler içinde kendi 
özgüvenlerini kazanmayı sağlamak 
amacıyla düzenlenen projede çocuk-
lar el becerilerini sergiledi. Koblenz 
Üniversitesi’nden gelen eğitmen tara-
fından çocuklarla birlikte tahta 
oyuncak araba, rüzgar değirmeni 
yapmanın yanında ağaç kesme, vida-
lama gibi becerilerin sergilendiği 
atölye çalışmasına din görevlisi ve 
dernek başkanı da iştirak etti.

Betzdorf’ta 
çocuklar 
becerilerini 
sergiledi

Mainz – Ludwigshafen/Oggersheim 
DİTİB Kocatepe Camii Kadın Kolla-
rı aylık olarak mutad düzenlediği 
kahvaltı programı yoğun ilgi görü-
yor. Ludwigshafen/Oggersheim Dİ-
TİB Kocatepe Camii yönetimi, saha-
sında uzmanların katıldığı eğitim 

başta olmak üzere, sağlık, hukuk gibi 
konularının ele alındığı toplantıları 
düzenleyen Kadın Kollarına teşek-
kür etti. Katılımcılar; programa ka-
tıldıkları için memnun olduklarını 
belirterek, bu sıcak ortamın devam 
etmesi isteklerini dile getirdiler.

stuttgart Lonsee DİTİB Mimar 
Sinan Camii’nde okulların tatil ol-
masıyla birlikte Kur’an kurslarına 
katılan ve Kur’an-ı Kerimi bitiren 
öğrenciler için hatim merasimi dü-
zenlendi. Lonsee DİTİB Mimar Si-
nan Camii’nde düzenlenen hatim me-

rasimine ailelerin yanı sıra çok 
sayıda cemaat katıldı. Kur’an ı Ke-
rim’den kısa sürelerin okunmasıyla 
başlayan merasimin hatim duasını 
Din Görevlisi Menderes Soydan yap-
tı. Hatim merasiminin ardından tüm 
öğrencilere hediyeler verildi.

Oggersheim 
Lonsee’de Hatim Merasimi  

Almanca İslam Din Dersi'nin Bavye-
ra'da da düzenli ders olarak verilmesi 
için panelde önemli bilgiler verildi. 
Münih- Müslüman öğrencilerin Bav-
yera'daki okullarda kendi dinlerini 
öğrenebilmeleri amacıyla Lands-
hut'taki Rochuskapelle binasında 

“Bavyera'da Almanca İslam Din Der-
si'nin model projeden düzenli ve sü-
rekli bir sisteme geçişinin önemi” 
konulu panel düzenlendi.  Panele ko-
nuşmacı olarak Erlangen Üniversite-
si Araştırma Görevlisi ve Almanca 
İslam Din Dersi Öğretmeni Amin 
Rochdi ile DİTİB Kuzey Bavyera 
Eyalet Birliği Başkanı ve Almanca 
İslam Din Dersi öğretmeni Erhan Çı-
nar katıldılar. Panele katılan Alman 

eğitimciler ve dernek temsilcileri İs-
lam dersinin okullarda verilmesinin 
gerekliliği hakkında bilgilendirildi. 
Model proje olarak verilen dersin 
içeriğini aktaran Amin Rochdi'nin 
ardından Erhan Çınar İslam Din Der-
si'nin daha etkili verilebilmesi için 
anayasal çerçevede resmi dini cema-
atler tarafından verilmesini savundu. 
Yaklaşık bir yıldır İslam Dini'nin 
Niederbayern'deki okullarda da ve-
rilmesi için çalışmalar yapan DİTİB 
Güney Bavyera Eyalet Veliler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özkoç, 
Landshut DİTİB Yunus Emre Camii 
Başkan Yardımcısı İsmail Bayazıt ve 
Landshut Göçmenler Meclisi (MIG-
LA) üyesi Ahmet Karaman tarafın-

dan organize edilen panel, dinleyici-
ler tarafından çok olumlu ve verimli 
bulundu. Bu faaliyetlerin devamlılığı 
ve dinlerarası istişarenin önemi vur-
gulandı. Organizasyona ev sahipliği 
yapan Haus International’a, Lands-
hut Göçmenler Meclisi (MIGLA), 
Orient Kulturverein, Voice of Afrika, 
Christliches Bildungswerk, Interreli-
giöses Forum ve özellikle Landshut 
DİTİB Veliler Birliği destek verdiler.

“Islam Din Dersi Bavyera’da düzenli ders olmalı”

münster Her ay mutat olarak ger-
çekleştirilen DİTİB dernekleri istişa-
re toplantıları Lippe bölgesi Steinhe-
im Kuba Camii ile Steinfurt bölgesi 
Coesfeld Yeni Camii'nde yapıldı. 
Münster Din Hizmetleri Ateşesi Yu-
nus Yüksel’in başkanlığında gerçek-
leşen toplantılara Münster Eyalet 
Birliği Başkanı Veli Fırtına bölge Dİ-
TİB dernekleri başkan ve yöneticile-
ri ile din görevlileri katıldı. Kur’an 
tilavetiyle başlayan toplantılarda 

güncel konuların dışında 2016 yılın-
da yapılacak yarışmalar, Kutlu Do-
ğum programları ile camilerde hiz-
metlerin daha verimli olabilmesi için 
yapılması gereken çalışmalar gibi 
gündem konularında istişarelerde 
bulunuldu. İstişare toplantısında böl-
gelerde bulunan mültecilere DİTİB 
derneklerin yaptıkları yardım faali-
yetleri, başlatılan sabah namazı tes-
bihat programlarının halka yansıma-
larının nasıl olduğu konuşuldu. 

Başkan Veli Fırtına da faaliyetler 
hakkında sunum yaptı. Cemaat ola-
rak tanınmak istiyorsak Cemaat Kü-
tüğü’ne mutlak suretle kayıt yapıl-
ması gerekliliğine vurgu yaptı.

Lippe ve Steinfurt bölgesi istişare toplantıları yapıldı
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münster Rheine yeni Belediye Başkanı Dr. Peter Lütt-
mann Rheine Ulu Camii’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkan Lüttmann, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına kar-
şı Paris olaylarından bir gün sonraki akşam Belediye 
Meydanında yürüyüş gerçekleştirdiklerini, bu yürüyüşe 
Rheine’de yaşayan her kesimden insanı davet ettiklerini 
belirti. Din Görevlisi İsa Akbıyık ise “Öncelikle yeni be-
lediye başkanlığı göreviniz nedeniyle tebrik ederim. Ça-
lışmalarınızda üstün başarılar dilerim. Bundan sonra da 
dayanışmamızın artarak devam edeceğini umarım. Her 
birimizin farklı renkleri, dilleri, dinleri, adet ve gelenek-
leri var. Bu farklılıklar ayrıştırma aracı değil, birleşme ve 
kaynaşma unsuru olarak görülmelidir, ancak bu sayede 
huzur ve mutluluk hakim olacaktır. Tüm renkler ve fark-
lılıklarla birbirimizi kabul etmemiz, anlamamız ve karşı-
lıklı saygı duymamız gerekir. Yüce Dinimiz İslam terör 
dini değil, dünyada barış, güven ve refah; ahirette ise en 
büyük kurtuluştur. Nerede olursa olsun ulvi bir din olan 
İslam adına işlenen hiçbir şiddet olayı Kitabımız Kur’an 
ve Müslümanlarla ilişkilendirilemez” dedi. Konuşmala-
rın ardından cami gezildi. Başkan Lütmann, gösterilen 
ilgi ve misafirperverlikten memnun olduğunu, ikinci 
defa Rheine Ulu Camii’ni ziyaret ettiğini, iade-i ziyarete 
beklediklerini belirtti.

berlİn DİTİB Eyalet Birliği ve Rheinland-Pfalz Eyalet 
Birliği, bölgelerinde görev süresi sona eren Berlin Baş-
konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Bilal Öztürk ve  
Mainz Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahat 
Taşçı için bir veda programı düzenlendiler. Berlin ve 
Rheinland-Pfalz (Mainz) bölgelerinde DİTİB dernekleri 
din görevlileri ve dernek yöneticilerinin yanı sıra Baş-
konsolosluk mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının 
iştirakleriyle gerçekleştirilen programlara DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu katıldı. Üç yıl 
boyunca yapılan hizmet ve faaliyetlerin slayt eşliğinde 
anlatıldığı programda, din görevlileri ve dernek yönetici-
leri adına konuşmaların yapıldığı veda programında Ber-
lin DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fatih Eroğlu, Rhein-
land-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz, DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Din Hizmetleri 
Ataşeleri Bilal Öztürk ve Ahat Taşçı günün anlam ve öne-
mini içeren yaptıkları konuşmalarda duygulu anlar ya-
şandı. Berlin ve Rheinland-Pfalz (Mainz) bölgelerinde 
yapılan veda programları, plaket ve çiçek takdimleriyle 
sona erdi.

Din Hizmetleri  
Ataşelerine veda 

Başkan Dr. Peter Lüttmann  
Ulu Camii’ni ziyaret etti  münİh Burgau DİTİB Selimiye Ca-

mii Derneği, çocukların camilere de-
vamlı gitmesini sağlamak, camiyi 
sevdirerek özendirmek amacıyla uy-
gulamaya konulan projeler kapsa-
mında vakit namazlarına iştirak ede-
rek müezzinlik yapmayı öğrenen 
öğrencilere hediye kampanyası baş-
lattı.

Çocuklara yönelik başlatılan ve her 
hafta ayrı hediyelerin verildiğini be-
lirten Din Görevlisi Nuh Kamacı : 
“Geleceğin büyükleri çocuklarımıza 
mescit ve camilerimizi sevdirmek,  
onların hayatlarında camilerin özel 
bir yeri olmasını sağlamak, başta 
imam ve müezzinlerimiz olmak üze-
re ana-babaların en önemli sorumlu-
luklarındandır. Camilerimizde ço-
cuk sesleri kesilirse geleceğimizden 
endişe etmek gerekir. O halde çocuk-
ları camilere gitmeleri hususunda 
teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

Burgau
münster Bielefeld Bölgesi DİTİB 
dernekleri başkan ve din görevlileri 
yeni göreve başlayan Münster Baş-
konsolosu Pınar Gülün Kayseri’ye 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yük-
sel´in de hazır bulunduğu ziyarette 
kendilerini tanıtan din görevlileri ve 
dernek yöneticileri, derneklerinde ve 
bölgelerinde yaptıkları ve yapacakla-
rı faaliyetler hakkında bilgiler verdi-
ler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Münster Başkonsolosu 
Pınar Gülün Kayseri ve Din Hizmet-
leri Ataşesi Yunus Yüksel teşekkür-
lerini ifade ettiler. Kayseri, Başkon-
solosluk bünyesindeki yoğunluk 
nedeniyle henüz bölgelere yönelik bir 
program çerçevesinde ziyaretlere 
başlayamadığını belirtti. En kısa za-
manda bölgedeki aktif sivil toplum 
örgütleri ve temsilcileri ile tanışmayı 
arzu ettiklerini, bu arada kendisini 
ziyarete gelenlerle Bielefeld Bölgesi 
DİTİB derneklerini de ziyaret edece-
ğini ifade etti. Bielefeld Bölgesi Ko-
ordinatör Din Görevlisi Kazım Tun-
çez ve dernek başkanları günün 
anısına Başkonsolos Kayseri’ye çi-
çek takdim ettiler.

Bielefeld

maİnz Rheinland-Pfalz DİTİB Eya-
let Kadın Birliği, hafta sonunda An-
ne-Kızları ağırladı. Kaynaşma prog-
ramı adı altında düzenlenen kamp 

Ramberg şehrinde gerçekleşti. 54 
anne-kızın katıldığı kampta, aradaki 
yaş mesafesi ortadan kalktı, birlikte 
yapılan etkinliklerle iki keyifli gün 
yaşandı.Anneler ve kızlar arasında 
tanışmaya vesile olan kampta sohbet 
programları düzenlendi. Dini, ahlaki 
dersler ile sosyal faaliyetlerin de yer 
aldığı kampta anneler ve kızlar tanış-
ma ve kaynaşma imkanı buldu. Rhe-
inland-Pfalz DİTİB Eyalet Kadın 
Birliği, çalışmalar ve çocuklar yöne-
lik belirlenen hedeflerle ilgili sunum 
yaptı. Cami çocuk yakınlaşmasında 
ailenin öneminin yanı sıra ortak fi-
kirler oluşturarak gönül ağınının ku-
rulduğu kampla anneler ve kızlar en 
yakın zamanda tekrar bir programla 
bir araya gelmek istedikleri ifade 
edildi. 

Ramberg’de  
Anne-Kız Kampı
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münster  Lügde DİTİB Ashab-ı 
Kehf Camii Din Görevlisi Yakup Uç-
maz Katolik Kilisesi Rahibi Marc 
Stücker’in davetlisi olarak kilisede 
düzenlenen dinler arası diyalog prog-
ramına katıldı. Programa çevre kasa-
ba ve şehirlerin Katolik ve Protestan 
kiliselerinin din adamları ile kilisele-
rin yan vakıf kuruluş temsilcileri 
yanı sıra Lügde ve Bad Pyrmont Be-
lediye Başkanları katıldı. Kilise ce-
maatinin de hazır bulunduğu prog-
ramda Din Görevlisi Yakup Uçmaz, 
Lügde DİTİB Camii’ni temsilen mi-
safir konuşmacı olarak kilise cemaa-
tine Almanca olarak hitab etti. “İyi-
lik ve (Allah'ın yasaklarından) 
sakınma üzerinde yardımlaşın, gü-
nah ve düşmanlık üzerine yardımlaş-
mayın”, “İnsanların en hayırlısı in-
sanlara faydalı olandır.” ayet ve 
hadislerden ışığında iyilik ve güzel-
liklerde birlik olmak ve kötülükler 

karşısında omuz omuza verip müca-
dele etmek gerektiğini ifade etti. 
Yüce Allah’ın göndermiş olduğu ila-
hi kitaplar ile yeryüzünde barış ve 
adaleti amaçladığını; kini, nefreti, 
düşmanlığı, merhametsizliği ve zul-
mü yasakladığını, Hz. Adem’den Hz. 
Musa’ya, Hz. İsa’ya ve Hz Muham-
med’e kadar gönderilen bütün Pey-
gamberlerin, barışın ve huzurun ger-
çekleşmesi için büyük çaba harcamış 
olduklarından bahseden Uçmaz, 
dünyada barışın, huzurun ve iyiliğin 
hakim olması için; mazlum ve mağ-
durlar, yetimler ve öksüzler, yurtsuz 
ve yuvasız masumlar için dua ederek 
konuşmasına son verdi. Katolik Kili-
sesi Rahibi Marc Stücker, DİTİB Ca-
mii’nin programa katılmasından ve 
Kilise’de Kur’an’dan ayetlerin okun-
masından son derece memnun oldu-
ğunu dile getirdi.

maİnz Rheinland-Pfalz DİTİB Eya-
let Birliğinin birlikte organize ettiği 
8. Eğitim Kampı Heidelberg yakınla-
rındaki Heiligkreuzsteinach köyünde 
gerçekleşti. 1 hafta boyunca yatılı 
olarak kalan 44 öğrenci temel dini 
bilgiler, ahlak, ibadet ve hutbe tatbi-
kat dersi eğitimi aldı.

Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birli-
ği Sekreteri Güven Sayan’ın organi-
zesinde gerçekleşen 10–15 yaş guru-
bu eğitim kampında Ludwigshafen 

DİTİB Mevlana Camii Din Görevlisi 
Osman Dikeç, Landau DİTİB Eyüp 
Sultan Camii Din Görevlisi Mehmet 
Ali Çendek eğitim verdi. Kamp so-
nunda eğitim alan öğrencilerin ebe-
veynlerinin de katıldığı bilgilendir-
me toplantısı yapıldı. Yoğun ilgi 
gören toplantıda öğrencilere yönelik 
1 hafta süren eğitim hakkında anne 
ve babalara bilgiler verildi. Landau 
DİTİB Cemiyeti Din Görevlisi Meh-
met Ali Çendek; “Burada 1 hafta bo-
yunca verdiğimiz sadece bir anahtar-
dır. Siz bu anahtarı kullanarak 
çocuklarınızın gelişimine fayda sağ-
lamalı ve onlara örnek olmalısınız” 
diyerek, çocukların asıl eğitimleri-
nin aile içindeki davranışlarla gelişe-
bileceğinin altını çizdi.Ludwigsha-
fen DİTİB Cemiyeti Din görevlisi 
Osman Dikeç ise; “Ağaç yaşken eği-
lir. Çocuklarımızın bu yaşlarda al-

dıkları eğitim de onun için çok 
önemlidir. Bilinçli toplumda ahlaklı 
gençleri yetistirme adına güzel adım-
lar atıldı. 1 hafta gibi kısa bir zaman 
zarfında 10 öğrencimiz hutbe irad 
etme becerisini kazandı. Böylelikle 
eyaletimize yeni imamlar kazandır-
mış olduk” dedi. Bu kampın; çocuk-
ların kendi başlarına giyinip soyun-
maları, yatıp kalkmaları, odalarını 
düzenlemeleri ve sorumluluk alma-
ları adına çok önemli olduğunun altı-
nı çizen Rheinland-Pfalz DİTİB Eya-
let Birliği Sekreteri Güven Sayan; 
“Kampın yapılmasına katkıda bulu-
nan ve aynı zamanda sponsor olan 
herkese teşekkür ederiz” dedi. Top-
lantı sonunda eğitim alan öğrencilere 
başarı belgesi verilirken, hep birlikte 
hatıra fotoğrafı çekildi.

maİnz Worms DİTİB Veysel Karani 
Camii’nde “Diyanet Çocuk Dergisi 
Bilgi Yarışması” finali yapıldı. 
Grup belirleme sınavında ilk onbeşe 
giren öğrenciler eşit gruplar halinde 
yarıştılar. Sıcak, samimi ve heyecan-
lı bir yarışma atmosferinin ardından 
Kuran Hadimleri Grubu en yüksek 
puanla birinci oldu. Grup Fetih ikinci 
olurken, Grup Osmanlı üçüncü, Ki-
tap Dostları dördüncü ve Genç Alim-
ler Grubu beşinciliği paylaştılar. 
Birinci olan grup Elektronik 
AVM’den 400 Euroluk hediye çeki 

ile ödüllendirilirken, diğer gruplara 
bisiklet, kol saati, kitap seti ve yemek 
çeki hediye edildi. 
Veysel Karani Camii Din Görevlisi 
Mesut Bayar, Diyanet Çocuk Dergi-
si’nin Almanya’da yetişen çocuklar 
için çok önemli olduğunu, bu dergi 
sayesinde çocukların hem Türkçele-
rini hem dini bilgilerini geliştirdikle-
rini, Türk-İslam tarihinde yer alan 
önemli şahsiyetleri tanıdıklarını ifa-
de etti. Programa katılan Mainz Din 
Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşçı da uy-
gulamanın diğer camiler için de ör-

nek olduğunu belirterek katılımcıla-
ra, emeği geçenlere ve ilgili dernek 
yönetimine teşekkür etti.

Lügde8. Eğitim Kampı Heidelberg’te yapıldı

Worms’da Diyanet Çocuk Dergisi Bilgi Yarışması

Köln Stolberg DİTİB Ahmet Yesevi 
Camii’nde “Ailemle Camide Buluşu-
yorum” 33. etkinliği yapıldı.
Her ay gönüllü ailelerin vermiş oldu-
ğu kahvaltı, bu yıl Stolberg DİTİB 
Ahmet Yesevi Camii'nden hacca gi-
den 15 hacı tarafından verildi. Din 
Görevlisi Yüksel Mutlu‘nun açılış 
konuşmasından “Ailemle Camide 
Buluşuyorum” etkinliği dizisinde 
otuzücüncüsünü düzenlediklerini ve 
bu geleneği devam ettireceklerini 
ifade etti. 

Mutlu, bu etkinlikte amaçlarının sa-
dece kaynaşma ve paylaşma olduğu-
nu söyledi. Aachen DİTİB Yunus 
Emre Camii Din Görevlisi Hasan 
Çağlayan da 'Haccın Manevi Kaza-
nımları' hakkında konuşma yaptı. 
Katılımın yüksek olduğu kahvaltıda 
hacca gidenlerin duygu ve düşünce-
lerinin alınması sırasında duygulu 
anlar yaşandı. Güzel bir atmosferde 
devam eden kahvaltı yapılan dua ile 
sona erdi.

Stolberg 

düsseldorF Duisburg / Beecker- 
werth DİTİB Selimiye Camii tarafın-
dan “Camii ve Gençlik Buluşmaları” 
kapsamında futbol turnuvası düzen-
lendi. Selimiyeli gençlerin düzenlen-
lediği futbol turnuvasına beşerli ve 

onarlı takımlar halinde toplamda 
50’nin üzerinde genç katıldı. Yapılan 
müsabakalar sonunda çeyrek, yarı fi-
nal ve final maçları sonucunda ilk üç 
dereceye giren takımlara hediyeler 
verildi. 

Duisburg – Beeckerwerth
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düsseldorF Oberhausen DİTİB 
Hacıbayram Camii Din Görevlisi 
Kadir Süme ve dernek yönetimi, 
gençleri camiye kazandırmak ama-
cıyla farklı yöntem uyguladı. Genç-
lerle namaz kılma alışkanlığını ka-
zandırmak ve camiye olan sevgilerini 
artırmak için örnek bir uygulamaya 

imza atan Süme, dernek imkanlarıy-
la aldıkları masa tenisi masasını 
cami lokaline koyarak gençlerle ve 
cemaatle turnuva düzenledi. 40 genç 
ve cemaatin katılımıyla dörtlü grup-
ların oluşturulduğu turnuvada çey-
rek, yarı ve final maçları yapıldı. Ke-
yifli dakikaların geçirildiği 
turnuvada ilk üç dereceye girenlere 
Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli ki-
taplar hediye edildi.

Oberhausen 
maİnz Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Gençlik Birliği kampta bir araya geldi. 
DİTİB RLP Eyalet Gençlik Birliği'nin üçüncü kez düzenlemiş olduğu „Kar-
deşlik Kampı“ bu sene Strasborug'da gerçekleşti. 2013 yılından bu yana kış 
tatillerinde gençlik kollarında aktif olan gençlere sunulan kampın bu sene ki 
ana başlığı 'radikalleşme ile mücadelede Ehl-i Sünnet anlayışı'. Kardeşlik duy-
gularının kabardığı ve kimlik inşasına ciddi katkıları bulunan Kardeşlik 
Kampı'na RLP Eyaleti‘nden 30 seçkin genç katıldı. 4 gün süren kampa konuş-
macı olarak DİTİB Baden Merkez Görevlisi Fatih Şahan ve gençlere gönül 
sohbeti yapan DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa katıldı. Çeşitli sunum-
ların, derslerin ve gezi programlarının yanı sıra gençler interaktif şekilde ka-
tılım sağladılar. RLP'da marka haline gelen geleneksel Kardeşlik Kampı bu 
sene Strasbourg DİTİB Eğitim Merkezi‘nde gerçekleşti. Program açılışına ev 
sahibi Strasbourg Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu'da katılarak gençle-
re “Bilinçli ve duyarlı gençlik” konulu seminer verdi.

Rheinland-Pfalz 3. Kardeşlik kampı

münster Halle Westfallen DİTİB 
Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim 
ziyafeti programı düzenlendi. Öğle 
namazından sonra başlayan program 
çevre derneklerin katılımlarıyla bü-
yük ilgi gördü. Programın açılışında 
konuşma yapan Din Görevlisi Abdul-
lah Ercan Kur’an-ı Kerim’in insanlık 
için bir rehber ve insanlara hidayeti 
gösteren kitap olduğunu söyledi. Ar-
dından Duisburg DİTİB Merkez Ca-

mii Din Görevlisi Kurra Hafız  kari 
Kadir Sağırkaya başta olmak üzere, 
Rietberg DİTİB Camii Din Görevlisi 

Abdullah Kuru, Sennestadt DİTİB 
Din Görevlisi Mustafa Çelikve Har-
sewinkel DİTİB Ulu Camii Din Gö-
revlisi İhsan Aksu Kur’an-ı Kerim 
ziyafeti sundular. Manevi atmosferin 
yoğun olduğu program dinleyenleri 
adeta mest oldu. İkramın ardından 
program sona erdi.

Halle Westfalen’de Kur’an-ı Kerim ziyafeti 
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