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Her ay farklı konu ve haber içeriğiyle hazırlanan 
‘DİTİB Bülten’imiz Mart sayısında “Vatan Sevgisi” 
başlığıyla yayınlanmaktadır.

Vatan, insanın geçmişten emanet aldığı, acı-tatlı 
hatıralarıyla üzerinde yaşadığı toprak parçasının 
adıdır. Bu nedenle insan, tarih ve kültürünün şe-
killendiği, akraba ve ecdadının yaşadığı toprakla-
ra karşı ayrı bir sevgi, oradan uzaklaştığı zaman 
da ona özlem ve hasret duyar. Ecdadımız bundan 
hareketle; “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” 
diyerek bu duyguyu en güzel şekilde ifade etmiştir.

Allah Resulü (s.a.s) de doğup büyüdüğü Mekke’ye 
karşı ayrı bir sevgi beslemiş ve bu sevgisini şu şekil-
de dile getirmiştir: “Ey Mekke! Vallahi sen Allah’ın 
en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan beldesin. Sen-
den çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.” 

Vatan olmaksızın millet; millet olmaksızın da devlet 
olmaz. Bir milletin varlığı, hür ve bağımsız bir va-
tanın varlığına bağlıdır. Millet olarak bugün bizlere 
düşen, aziz vatanımızı bizlere miras bırakan şehit-
lerimizin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyamızda 
yaşatmaktır. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimi-
zi bozmak isteyenlere; aramıza fitne, fesat ve nifak 
tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat vermemektir.

Yıllar önce değişik vesilelerle gurbet diyarı Alman-
ya’ya gelerek hayatının çoğunu burada geçiren, köklü 
bir çınar gibi bu topraklara kök salan millet varlığı-
mız, burayı kendileri için ikinci vatan eylemişlerdir. 

Gurbeti vatan eyleyen kardeşlerimiz, gerek milli ve 
gerekse dini değerlerini koruyarak örnek bir yaşam 
mücadelesi sergilemişlerdir. Gurbet diyarı Alman-
ya’yı ikinci vatan eyleyerek yüce dinimiz İslam’ın 
bu topraklarda neşvü nema bulmasını sağlayan siz 
değerli kardeşlerime şükranlarımı iletirim.

Sevgili Okurlar,
Mart ayı necip milletimizin şanlı tarihinde çok önem-
li hadiselere sahne olmuş bir aydır. 101. yıldönümünü 
millet olarak hep beraber kutladığımız, millet olma 
şuurumuzun doruğa çıktığı, canımız pahasına iman-
dan saydığımız vatana sahip çıkmanın ve bu uğurda 
mücadele etmenin en büyük göstergelerinden biri 
olan Çanakkale zaferi bu ayda gerçekleşmiştir. 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, şanlı tarihi-
mizden ilham alarak milletimizin hissiyatını dile 
getirdiği İstiklal Marşı’mızın kabulünün 95. yıldö-
nümünü yine bu ay içerisinde coşkuyla kutladık. 
Başta Çanakkale olmak üzere aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimi hayırla yadettik. Milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un ifadesiyle yüce Mevla bu necip mil-
lete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın ve yeniden 
derin acılar yaşatmasın inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 
tekrar Çanakkale zaferinde şehadete eren aziz şe-
hitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 
rahmet ve minnetle anıyor, gurbeti vatan edinmiş 
sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Değerli Okurlar,

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DİTİB Genel Başkanı

DITIB Bundesvorsitzender

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler san-
ma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında 
Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimet-
lerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmakta-
dırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan 
(henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku
olmayacağına ve onların üzülmeyecek lerine
sevinirler.”

(Al-i İmran Suresi, 169-170. Ayetler)

ÖNSÖZ  
VORWORT
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in diesem Monat wird unser „DITIB Bülten“ mit 
dem Titel „Heimatliebe“ veröffentlicht.

Heimat ist der Name des Stückes Land, das der 
Mensch von der Geschichte her anvertraut bekommt 
und auf dem man mit all den schönen und kum-
mervollen Erinnerungen lebt. Aus diesem Grund 
hegt der Mensch eine besondere Liebe hierzu, auf 
dem sich seine Geschichte und Kultur formierte 
und auf dem die Verwandten und Vorfahren lebten. 
Wenn er sich von dort entfernt, empfindet er eine 
Sehnsucht und ein Verlangen danach. Ausgehend 
hiervon haben unsere Vorfahren diese Empfindung 
sehr treffend formuliert: „Es gibt keine Geliebte 
wie die Mutter und kein Land wie die Heimat.“

Auch der Gesandte (s) Allahs hegte eine gesonderte 
Liebe zu Mekka, wo er geboren wurde und aufge-
wachsen ist. Er formulierte seine Liebe wie folgt: 
„O Mekka! Bei Gott, du bist wahrlich der beste und 
geliebteste Ort bei Allah. Wäre ich nicht aus dir 
vertrieben, würde ich dich niemals verlassen.“

Ohne Land gibt es kein Volk; und ohne Volk gibt 
es keinen Staat. Die Existenz eines Volkes ist an 
die Existenz einer freien und unabhängigen Heimat 
gebunden. Unsere Aufgabe als Volk ist es heutzu-
tage, das erhabene Andenken unserer Märtyrer in 
unserem Geist und unseren Herzen in Erinnerung 
zu halten. Unsere Aufgabe ist es, denjenigen, die 
unsere Geschwisterlichkeit, Einheit und Eintracht 
zunichtemachen möchten und Zwietracht, Zwist 
und Uneinigkeit zwischen uns säen möchten, kei-
nesfalls diese Möglichkeit einzuräumen.

Vor Jahren sind viele Menschen aus verschiedens-
ten Gründen in die Fremde nach Deutschland ge-
kommen und haben den größten Teil ihres Lebens 
hier verbracht. Sie haben sich wie eine fest verwur-
zelte Platane hier niedergelassen und dieses Land 
zu ihrer Heimat gemacht. Unsere Geschwister ha-
ben sich die Fremde zur Heimat gemacht und ei-
nen beispielhaften Daseinskampf geliefert, indem 
sie sowohl ihre nationalen als auch religiösen Wer-
te bewahrt haben. Ich danke ihnen als meine Ge-
schwister, die sich Deutschland als zweite Heimat 
angenommen haben und unsere erhabene Religion 
des Islam zu ihrer Entfaltung in diesem Lande ver-
holfen haben.

Liebe Leserinnen und Leser,
der Monat März ist ein Monat, in dem sich sehr 
wichtige Ereignisse in der Geschichte unseres Vol-
kes abgespielt haben. In diesem Monat ereignete 
sich der errungene Sieg über die Dardanellen, den 
wir zum 101. Jahrestag alle gemeinsam begangen 
haben. Dieser Sieg ist eines der großen Ausein-
andersetzungen, an der unser Bewusstsein seinen 
Gipfel erreichte, als ein Volk gemeinsam aufzutre-
ten. Denn die Liebe zur Heimat ist Teil des Glau-
bens und unsere Vorfahren haben ohne zu zweifeln 
ihr Leben dafür geopfert.

In diesem Sinne wünsche ich allen Märtyrern des 
Dardanellensieges und unserem nationalen Dichter 
Mehmet Akif Ersoy die Barmherzigkeit Allahs und 
gedenke ihnen dankend. Ihnen, die die Fremde zur 
Heimat genommen haben, wünsche ich Gesund-
heit, Wohlbefinden und Wohlergehen.

Verehrte Leserinnen und Leser,

„Und haltet die auf Allahs Weg Gefallenen nicht für tot, nein, sondern 
für lebend, bei ihrem Herrn, gut versorgt und froh über das, was Allah 

in Seiner Huld ihnen gab, und voller Freude darüber, dass die noch 
nach ihnen kommen, keine Furcht haben und nicht trauern werden.“

(Koran, Ali Imran, 3/169-170)
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Özel Kalem, Medya ve 
Halkla Ilişkiler Müdürlüğü
Daha önceki sayılarımızda DİTİB Özel Kalem ve Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
Özel Kalem ve Yazı İşleri Bürosu ile Medya ve Halkla 
İlişkiler Bürolarının tanıtımı yapılmıştı. Bu sayımızda 
ise, yine aynı müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren 
Stratejik Planlama Bürosu ile Özel Kalem Tercüme Bü-
rosunun tanıtımını yapacağız.

STRATEJIK PLANLAMA BÜROSU

Stratejik Planlama Bürosu, DİTİB’in misyonunun gelişti-
rilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli alt yapı çalışma-
larını yürütmekte, DİTİB’in görev alanına giren konular-
da diğer birimlerle işbirliği yaparak hizmetleri etkileyecek 
dış faktörleri incelemektedir. DİTİB birimleriyle yeni 
hizmet fırsatlarının belirlenmesi, etkililik ve verimliliği 
önleyen tehditlere karşı tedbirler ve öneriler geliştirilmesi, 
DİTİB’in görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faali-
yetlerinin yürütülmesi, bilgi ve verileri toplayarak, tasnif 
ve analiz edilmek suretiyle, DİTİB’in hizmet standartla-
rının koordine edilmesi işlemleri Stratejik Planlama Bü-
rosunun görev alanına girmektedir. 
Sayılan görevlere ilaveten, Birim müdürlükleri arasında 
koordine sağlamak suretiyle DİTİB’in genel faaliyet ra-
poru ile çalışma programını hazırlamaktadır.

ÖZEL KALEM TERCÜME BÜROSU

Özel Kalem Tercüme Bürosu, Birliğimizin farklı ko-
nularla ilgili çalışmalarının Türkçe’den Almanca’ya, 
Almanca’dan da Türkçeye çevrilmesi işlemini yürüt-
mektedir. 
Camilerimizde Cuma namazı kılmaya gelen ve Türk-
çe bilmeyen diğer milletlerden Müslümanlarla Alman 
Müslümanlar için Din Hizmetleri Müşavirliğimizce 
hazırlanan Cuma Hutbeleri tercüme edilerek, her hafta 
düzenli bir şekilde DİTİB web sayfasına konulmaktadır. 
Bununla birlikte DİTİB web sayfamıza konulan haber-
lerin, duyuruların, web sayfası içeriklerinin Almanca-
ya veya Türkçeye çevirileri yapılmaktadır. Ayrıca, dini 
gün ve geceler vesilesiyle yayınlanan mesajlar ile ku-
rum adına kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın açık-
lamaları vb. yayınlar tercüme edilmektedir. 
Söz konusu tercüme büromuz, Birliğimizin hazırlamış 
olduğu raporların, broşürlerin, bilimsel makale, konuş-
ma metinleri ve kitapçıkların tercümelerini de yapmak-
tadır. Toplantılarda simülten tercümeler de büromuz 
tarafından yapmaktadır.
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In den bisherigen Ausgaben wurden das Persönliche Büro 
und die Geschäftsführung sowie das Büro Medien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit vorgestellt, die innerhalb der Abteilung 
für Persönliches Büro, Medien und Öffentlichkeitsarbeit ar-
beiten. In dieser Ausgabe werden wir wiederum das Büro 
für strategische Planung und das Büro für Übersetzungen 
des Persönlichen Büros vorstellen, die ebenfalls angeglie-
dert an diese Abteilung tätig sind.

BÜRO FÜR STRATEGISCHE PLANUNG

Das Büro für strategische Planung führt notwendige Ar-
beiten der Infrastruktur durch, damit die Mission der 
DITIB fortentwickelt und ausgebreitet werden kann. In 
Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen untersucht 
das Büro vorliegende Außenfaktoren zu Themen, die die 
Arbeit der DITIB betreffen. Zu den Aufgaben dieses Bü-
ros gehören die gemeinsame Beurteilung mit den anderen 
Abteilungen der DITIB, um neue Möglichkeiten zu den 
Diensten vorzuschlagen, sowie Maßnahmen und Emp-
fehlungen gegen effizienz- und produktivitätshindernde 
Faktoren zu erarbeiten. Die Koordinierung der Dienst-
standards von DITIB sowie die Durchführung von Ent-
wicklungsforschungen für Arbeitsbereiche der DITIB, die 
Sammlung, Kategorisierung und Analyse von Informati-
onen und Daten gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich 
des strategischen Planungsbüros.

Neben den aufgezählten Aufgaben bereitet das Büro auch 
den allgemeinen Rechenschaftsbericht der DITIB vor, in-
dem sie die Koordinierung zwischen den Abteilungsleitun-
gen übernimmt.

BÜRO FÜR ÜBERSETZUNGEN DES PERSÖNLICHEN BÜROS

Für verschiedene Aufgabenbereiche unseres Bundesver-
bandes übernimmt das Büro für Übersetzungen des Per-
sönlichen Büros die Tätigkeit der Übersetzung aus dem 
Türkischen ins Deutsche und aus dem Deutschen in die 
türkische Sprache.
Für nicht türkisch sprechende Muslime aus anderen Ländern 
sowie für deutsche Muslime werden die Freitagspredigten, 
regelmäßig übersetzt und auf die Webseite der DITIB hoch-
geladen, die seitens des Amtes des Botschaftsrates für Re-
ligionsdienste vorbereitet werden. Daneben werden Nach-
richten, Mitteilungen und weitere Inhalte auf der Webseite 
der DITIB in die deutsche oder türkische Sprache übersetzt. 
Außerdem werden zu religiösen Tagen oder Nächten veröf-
fentlichte Botschaften oder die Öffentlichkeit betreffenden 
Erklärungen, Pressemitteilungen usw. übersetzt.
Unser betreffendes Übersetzungsbüro übersetzt zudem 
auch erarbeitete Berichte, Broschüren, wissenschaftliche 
Artikel, Redemanuskripte und Booklets. Auch Simultan-
übersetzungen an Veranstaltungen werden seitens dieses 
Büros gemacht.

   Abteilung für das Persönliche Büro, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit



Aile, birey ve toplum için çok önemli 
bir kurumdur. Aile kurumunun sağ-
lıklı işleyip işlememesi, onu oluşturan 
bireylerin günlük hayatına tesir ettiği 
gibi ahiret hayatına da müspet veya 
menfi yönde tesir eder.
Aile müessesesinin sağlıklı işlemesin-
de iletişim çok önemlidir. Her ailede 
iletişim hususunda bazı aksamalar 
yaşanmakla birlikte, manevi hassasi-
yetin bulunduğu ailelerde ciddi prob-
lemler yaşanmaz. Hz. Peygamber’in 
hane-i saadetlerinde, sevgi, hoşgörü, 
nezaket temelli bir iletişim ortamı 
oluşturulmuştur. Efendimiz eşleriyle 
istişare etmiş, sık sık şakalaşmış, her 
durumda eşleri ile arasındaki sevgi 
ve muhabbet bağını kuvvetlendirecek 
nazik tutumunu muhafaza etmiştir. 
Veda Haccı yolculuğu esnasında, ha-
nımlarının bulunduğu deveyi taşıyan 
Enceşe isimli kölesine “Yavaş ol En-
ceşe, kristallere dikkat et!” (Buhari, 
Edeb, 116) buyurması, onun eşlerine 
karşı olan zarif bakışına verilebilecek 
onlarca örnekten sadece biridir. 
Geleneksel aile anlayışımızda ise 
maalesef kadın algısı daha farklıdır. 
Kadını kendisiyle istişare edilecek, şa-
kalaşılacak nadide bir emanet olarak 
görmek şöyle dursun, kadın, susması 

konuşmasından hayırlı görülen bir 
varlık olarak tasavvur edilmekte, hat-
ta konuşması “dır dır” olarak değer-
lendirilerek aile içi iletişime ilk darbe 
vurulmaktadır. Televizyon, internet, 
akıllı telefon gibi kullanımı ile daha 
da derinleşen iletişim kopukluğu gü-
nümüz aile yapısını olumsuz etkile-
mektedir.
Yüce Kitabımız Kur’an’ın iletişim 
hususunda belirlediği en önemli pren-
siplerden birisi de “Kavl-i Leyyin” 
(Taha 20/44) yani yumuşak söz ile ko-
nuşulmasıdır. Ayette “Ona yumuşak 
söz söyleyin.” buyurulmuştur. “Tatlı dil 
yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözümüz, 
yumuşak ve tatlı söylemlerin ne kadar 
tesirli olabileceğini gösteren veciz bir 
ifadedir. Sürekli tatlı dil ve güler yüzle 
konuşmanın karşıdaki kişiyi psikolojik 
olarak rahatlattığı ve tepkilerini yumu-
şattığı unutulmamalıdır. Hz. Peygam-
ber, bir şey söyleyeceği, öğreteceği veya 
öğütleyeceği zaman, önce karşısındaki-
ni tatlı dille yumuşatmış, gönlünü ka-
zanmış, sonra söyleyeceğini söylemiştir. 
Böylece muhatap söyleneni dinlemeye 
ve anlamaya psikolojik olarak hazır hale 
geldiği için, konuşma etkili, davet başa-
rılı olmuştur. “Kullarıma söyle, en güzel 
söz ne ise onu söylesinler...” (İsra 17/53), 

“... İnsanlarla güzel güzel konuşun ...” 
(Bakara 2/83) ayetlerinin yanında “Gü-
zel söz sadakadır.” (Buhari, Edeb, 34) 
hadisi de yapılan konuşmanın formu ne 
olursa olsun, tatlı dil ve güzel söz faktö-
rünün ne kadar önemli olduğuna dikka-
timizi çekmektedir. 
Hiç kimse kırıcı sözler duymak, ha-
karete varan kaba tavırlara muhatap 
olmak istemez. Ailede, karşılıklı hoş-
nutluk oluşturan bir iletişim köprüsü 
kurulamazsa, çiftler birbirlerine duy-
mak istedikleri sözlerle hitap etmek 
yerine sürekli kaba ve kırıcı sözler 
sarf ederlerse, ailede muhafazası çok 
önemli iki değer olan sevgi ve saygı 
zamanla tükenecektir. Sevgi ve saygı 
mahrumiyeti ise aileyi hiç arzu edil-
meyen bir sona doğru sürükleyecektir. 

“Kendileriyle huzura kavuşmanız için 
size kendi nefislerinizden eşler yaratıp 
aranızda sevgi ve merhamet var etmesi 
de O’nun delillerindendir.” (Rum 30/21) 
Ayet-i Kerimesinde Yüce Allah’ın eşler 
arasında sevgi ve merhamet var ettiği 
ifade edilmektedir. Eşlere düşen görev 
ise yüce yaratan tarafından var edilen 
bu sevgi ve merhamet bağını yıpratıp 
tüketmemek, aksine “kavl-i leyyin” ve 

“hal-i leyyin” ile koruyarak güçlendir-
mektir.

AILE IÇI
ILETIŞIMDE
YUMUŞAK DIL “KAVL-I LEYYIN”

 Ayşe GÜLBAY 

HAMBURG MERKEZ CAMİİ  
DİN GÖREVLİSİ

MAKALE   
ARTIKEL
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Die Familie ist eine sehr wichtige In-
stitution für das Individuum und die 
Gesellschaft. So wie das reibungslose 
Funktionieren oder das Scheitern das 
tägliche Leben der Individuen beein-
flusst, die die Familie bilden, beein-
flussen sie auch das jenseitige Leben 
im positiven und negativen Sinne.
Für das gesunde Funktionieren der 
Institution Familie ist Kommunikati-
on sehr wichtig. Daneben, dass es in 
jeder Familie Unregelmäßigkeiten zur 
Kommunikation geben kann, werden 
in Familien mit religiösem Bewusst-
sein keine ernsten Probleme erlebt. In 
der gesegneten Familie des Propheten 
(s) wurde ein Kommunikationsumfeld 
basierend auf Liebe, Toleranz und 
Höflichkeit gebildet. Unser Prophet 
hat sich mit seinen Frauen beratschlagt, 
sehr oft gescherzt und die Höflichkeit 
wahrend immer seine Liebe und Zu-
neigung gestärkt. Seine Mahnung an 
seinen Gefährten Andschascha, der 
das Kamel ritt, das die Ehefrauen trug: 

“Sei langsam Andschascha, pass auf 
die Kristalle auf!” (al-Bukhari, Adab, 
116) ist nur eines der dutzenden Bei-
spiele, das seine feine Haltung gegen-
über seinen Frauen zeigt.
Allerdings ist leider die Wahrnehmung 
der Frau in unserer Tradition ganz un-
terschiedlich. Anstatt die Frau als je-
manden zu begegnen, mit der man sich 
beratschlagt und ein exzellentes An-
vertrautes ansieht, mit der man scherzt, 

wird ihre Existenz im traditionellen Fa-
milienverständnis als diejenige wahr-
genommen, deren Schweigen besser 
ist als ihr Sprechen, sogar ihr Sprechen 
als „Meckern“ gewertet wird. Diese 
Wertung ist bereits der erste Schlag in 
die innerfamiliäre Kommunikation. 
Mit der Nutzung des Fernsehers, des 
Internets und der Smartphones werden 
die aktuellen Familienstrukturen durch 
noch tiefere Kommunikationsdefizite 
negativ beeinflusst.
Eines der wichtigsten Prinzipien un-
seres erhabenen Buches, des Koran, 
ist es, mit „qawlan layyinan“, das 
heißt mit sanften Worten zu sprechen. 
Im Koranvers wird deshalb gesagt: 

„Doch sprecht mit ihm auf freundliche 
Weise.“ (Taha, 20/44) Das türkische 
Sprichwort „Die sanfte Sprache lockt 
die Schlange aus ihrem Loch heraus.“ 
ist ein Ausdruck, der zeigt, wie wir-
kungsvoll die sanften und süßen Wor-
te sein können. Es darf nicht verges-
sen werden, dass das ständige sanfte 
Sprechen mit einem netten Ausdruck 
die gegenüber diesem befindliche Per-
son psychologisch beruhigt und ihre 
Reaktionen besänftigt. Wenn der Pro-
phet (s) jemanden ansprechen, diesem 
etwas beibringen oder ihm einen Rat 
aussprechen wollte, hat er diese Person 
vorerst mit sanfter Ansprache besänf-
tigt, sein Herz gewonnen und dann das 
Beabsichtigte gesagt. Somit wurde der 
Ansprechpartner darauf psychologisch 

vorbereitet, dem Gesagten zuzuhören 
und das Gesagte zu verstehen. Folg-
lich zeigte diese Ansprache ihre Wir-
kung und die Einladung hatte Erfolg. 
Die Verse: „Und sag Meinen Dienern, 
sie sollen das, was am besten ist, sa-
gen.“ (Koran, al-Isra, 17/53) und „Und 
sagt Gutes zu den Menschen.“ (Koran, 
al-Baqara, 2/83) sowie der Hadis des 
Propheten: „Das gute Wort ist eine 
Spende (Sadaqa).“ (al-Bukhari, Adab, 
34) lenkt unsere Aufmerksamkeit dar-
auf, wie wichtig der Faktor der sanften 
und schönen Ansprache ist - egal wie 
die Form der Ansprache ist.
Niemand wird sich wünschen, be-
leidigende Worte anzuhören oder 
Handlungen zu ertragen, die sich bis 
zur Erniedrigung erstrecken können. 
Sollte in der Familie keine Kommu-
nikationsbrücke geschlagen werden 
können, die das gegenseitige Wohl-
wollen hervorbringt, sich die Paare 
ständig martialisch verhalten und be-
leidigende Worte aussprechen anstatt 
sich mit sanften Worten anzureden, 
werden die beiden innerhalb der Fa-
milie zu schützenden zwei Werte wie 
Liebe und Achtung mit der Zeit zu-
nichte gehen. Das Fehlen von Liebe 
und Achtung wird aber die Familie 
gegen sein Ende hinreißen.
Im Vers wird ausgedrückt, dass der 
erhabene Allah Liebe und Zuneigung 
zwischen den Ehepartnern erschuf: 

„Und es gehört zu Seinen Zeichen, 
dass Er euch aus euch selbst Gattin-
nen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen 
Ruhe findet; und Er hat Zuneigung 
und Barmherzigkeit zwischen euch 
gesetzt.“ (Koran, ar-Rum, 30/21) Die 
Aufgabe der Partner hingegen ist es, 
dieses seitens des erhabenen Schöp-
fers geschaffene Band der Liebe und 
Barmherzigkeit nicht zu strapazieren, 
sondern im Gegensatz mit sanften 
Worten und sanften Handlungen diese 
zu schützen und zu stärken.

DAS SANFTE WORT IN 
DER INNERFAMILIÄREN
KOMMUNIKATION

 Ayşe GÜLBAY 

RELIGIONSBEAUFTRAGTE,  
ZENTRALMOSCHEE, HAMBURG
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1880 Girit - 1919 istanbul

‘MUSA’
SUDANLI OSMANLI MÜCAHIDI

Hak ve Batıl mücadelesinin topyekûn harekete geç-
tiği zamanlar vardır tarihin akışında, safların iyice 
netleştiği. İşte böyle bir zaman diliminin adıdır, Ça-
nakkale. Bağırların taş olmaması için, küfrün bütün 
hıncıyla saldırısına, istiklal ve hak erlerinin diren-
mesinin ismidir. Ve o demler, özel şahsiyetlerin or-
taya çıktığı zaman dilimleridir, işte o zatlardan biri-
sidir Sudanlı (Osmanlı) Musa. Bir Bilal nüvesidir 20. 
Asırda neşvü nema bulan. Ve Musa için, Şehr-i İs-
tanbul’da düşülen not şöyledir: 1880 yılında Girit’te 
doğmuş, Mısır’daki bir Türk Mahallesinde yetim 
olarak büyümüştür. 20 yaşında gönüllü olarak Trab-
lusgarp Harbi’ne katılan Musa, sırasıyla Balkan, Ça-
nakkale (1. Cihan Harbi) Harbi’ne de katılmıştır.
Osmanlı Ordusu mensubu olarak Teşkilat-ı Mah-
sus-a Başkanı Eşref Bey’in (Sencer Kuşbaşı) yaveri 
olarak birçok kahramanlığa imza atan Zenci Musa 
Bey, İngiliz Kuvvetleri’ne rağmen 300 bin altını, Ye-
men’de savaşan 7. Ordu Komutanı Ahmet Tevfik 
Paşa’ya teslim etmeyi başarmıştır. Milli Mücadele 
esnasında da Galata Gümrüğü'nde hamal sıfatıyla 
Anadolu’daki mücadeleye destek vererek büyük hiz-
metlerde bulunmuştur. 
Mondros Ateşkesi akabinde; İstanbul'da bulunan İn-
giliz General Harington, Karaköy Gümrüğü'nde iri 
cüsseli, koca çuvalı tek eliyle kaldıran güçlü bir adam 
görür ve kim olduğunu sorduğunda Sudanlı meşhur 
Zenci Musa budur derler. Arabistan da İngilizleri atla-
tarak 300 bin altını Yemen’de Tevfik Paşa’ya ulaştı-
ran kişi. Harington, maiyetine girmesi karşılığında 
kendisini altına boğacağını söyler Musa'ya. Musa: 

“Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak 
rencide eder. Benim bir devletim var; Devlet-i Osma-
ni. Bir de Bayrağım var; ayyıldızlı bayrak. Ve bir de 
Kumandanım; Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi. Sizinle 
mücadelemiz devam edecek”der ve orayı terk eder.
Musa, 1. Dünya Savaşı bittikten sonra Anadolu’da 

başlayan Milli Mücadeleye destek vermek amacıyla 
İstanbul’a gelmiş. Kalacak yeri, parası, hiç bir şeyi 
yoktu. Bir gün Beyazıt Camii’de bir ikindi namazı çı-
kışı Ali Sait Paşa, Musa'yı gördü. Zor durumda oldu-
ğunu anladı ve ona şöyle demiştir: “Musa, Emeklilik 
için bir dilekçe ver. Bende tasdik edeyim. Sana emek-
li maaşı bağlasınlar.” Fakat iman ve vatan sevdalısı 
Musa: “Paşam, ben bu fakir Milletten emekli maaşı 
alamam” cevabını verdi. Ali Sait Paşa, Zenci Mu-
sa’dan habersiz İstanbul Hamallar Kâhyası Ferit 
Bey’e giderek, kendisini birkaç gün sonra Zenci Mu-
sa’yla birlikte ziyaret edeceğini söyledi. Ferit Bey’den 
istediği, bu ziyaret esnasında Zenci Musa’ya bir iş 
teklifinde bulunmasıydı. Bir araya geldiklerinde Ferit 
Bey, Zenci Musa’ya Karaköy Gümrüğünde kâhyalık 
yapması için teklifte bulundu. Musa yine ihsan ve isar 
ahlakının mucibi olarak: “Ben kâhyalık yapmam. 
Onu yaşlı bir müslümana verin. Orda, hamallık varsa 
yaparım.” demiştir. Ve o büyük Kahraman, artık 
gümrükte hamallık yapmaya başladı.
Musa, Karakol Cemiyetiyle temas kurup, gündüzleri 
Galata Gümrüğünde hamallık yaparken, geceleri 
Milli Mücadele için Anadolu’ya silah temininde bu-
lunuyordu. O görkemli bedeni bu yoğun tempoya 
daha fazla dayanamayacaktı. Üstelik Osmanlı’nın 
yenilgisi, İstanbul’un işgali ve komutanı Eşref’in esa-
reti, Musa’nın o altın yüreğini de bir hayli yormuştu. 
Musa vereme yakalanmıştı. Ali Sait Paşa’nın bütün 
ısrarına rağmen bir Sanatoryuma yatmayı kabul et-
meyen Zenci Musa, bavulunu alıp Üsküdar’daki Öz-
bekler Tekkesi’ne yerleşti. Hastalığı iyice ilerlemişti. 
Adeta ölümü ister gibi bir hali vardı. Ve Zenci Musa 
veremden kurtulamayarak kısa bir süre sonra burada 
1919 yılında vefat etti defnedildi. Defin işlemi için 
gelenler bavulunda yalnızca bir Kuran-ı Kerim, bir 
Osmanlı Haritası, Eşref Bey’in fotoğrafı ve bir kefen 
bezi bulmuştu.

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER  
WICHTIGE PERSÖNLICHKEITEN
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Im Verlauf der Geschichte gibt es Perioden, in der der 
Kampf des Wahren und Rechten mit dem Falschen 
insgesamt ausgebrochen ist und sich die Reihen sehr 
klar voneinander trennen. Çanakkale ist der Inbegriff 
einer solchen zeitlichen Periode. Es ist der Inbegriff 
des Widerstandes der Unabhängigkeits- und Wahr-
heitsgewillten, die verhindert haben, dass die Herzen 
nicht versteinern und die sich dem wutbeladenen Un-
glauben widersetzt haben. Solche Zeiten sind Situatio-
nen, die besondere Persönlichkeiten hervorbringen. 
Der sudanesisch-osmanische Moses ist einer dieser 
Persönlichkeiten. Er ist ein im 20. Jahrhundert neu 
treibender Keim des dunkelhäutigen Bilal, des Muez-
zins des Propheten. Die Notiz, die in Istanbul zu Mo-
ses vermerkt wird, lautet: 1880 in Kreta geboren, als 
Waise in einem türkischen Stadtviertel in Ägypten 
ausgewachsen. Mit 20 Jahren beteiligte er sich als 
Freiwilliger an dem Krieg des Westlichen Tarabulus 
(Tripolis) und anschließend der Reihe nach an den 
Balkan- und Dardanellenkriegen (1. Weltkrieg).
Als Adjutant des Vorsitzenden der Spezialorganisation 
von Eşref Bey (Sencer Kuşbaşı) vollbrachte der dun-
kelhäutige Moses Bey viel Heldenhaftes. Trotz der 
englischen Mächte hat er dem Ahmet Tevfik Pascha 
300.000 Goldmünzen überbringen können. Während 
des Nationalen Widerstandes hat er den Widerstand in 
Anatolien als Lastenträger im Zoll von Galata in Istan-
bul unterstützt und herausragende Verdienste erwor-
ben. Nach dem Waffenstillstand von Moudros hat der 
in Istanbul befindliche englische General Harington, 
als er im Zoll von Karaköy einen Mann von großer 
Gestalt sah, der einen großen Sack mit einer Hand hob 
und fragte, wer dieser Mann sei, wurde ihm entgegnet: 

„Das ist der berühmte dunkelhäutige sudanesische Mo-
ses.“ Er hatte die 300 tausend Goldmünzen an Tevfik 
Pascha übergeben, indem er die Engländer in Arabien 
überwindete. General Harington bot Moses gegen den 
Wechsel in seinen Dienst an, ihn mit Gold zu über-
schütten. Moses antwortete: „Nicht jedes Angebot 

kann jedem unterbreitet werden. Diese Worte von ih-
nen verletzen nur mein Ehrgefühl. Ich habe einen 
Staat; den osmanischen Staat. Und eine Flagge habe 
ich auch; die mit Halbmond und Stern. Und meinen 
Kommandanten Eşref Bey habe ich auch. Diese Sa-
che ist noch nicht abgeschlossen. Unser Kampf mit 
ihnen wird weiter andauern.“ und ging fort.
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges ist er nach 
Istanbul gekommen, um den Nationalen Widerstands-
kampf zu unterstützen. Er hatte weder Unterkunft, 
noch Geld, er hatte Nichts. Nach einem Nachmittags-
gebet sah Ali Sait Pascha ihn aus der Beyazıt Moschee 
herausgehen. Er erkannte, dass er in einer schwierigen 
Situation war und sagte: „Moses, stelle einen Antrag, 
damit du in Rente gehst und ich bewillige ihn. Dann 
bekommst du Rente.“ Moses antwortete: „Ich kann 
von diesem armen Volk kein Rentengehalt beziehen, 
mein Pascha.“ Ohne seine Kenntnis ging daraufhin 
Ali Sait Pascha zum Hauptmeister der Lastenträger 
Ferit Bey und teilte ihm mit, dass er ihn mit Moses 
zusammen besuchen werde. Sein Wusch von ihm war, 
dass er Moses eine Arbeitsstelle anbieten möge. Als 
sie dann zusammengekommen waren, bot Ferit Bey 
dem dunkelhäutigen Moses an, Meister im Zoll von 
Karaköy zu werden. Erneut sagte er entsprechend sei-
ner Gütigkeits- und Abandonnierungsethik: „Ich wer-
de nicht Meister sein. Gebt diesen Posten einem alten 
Muslimen. Wenn dort eine Lastenträgerstelle vorhan-
den ist, kann ich das übernehmen.“
Moses arbeitete dann noch eine Weile als Lastenträger 
im Zoll und erkrankte an Tuberkulose. Trotz des 
Drängens von Ali Sait Pascha hat er es nicht akzeptiert, 
in einem Sanatorium behandelt zu werden und ver-
starb im Jahre 1919 im Derwischkloster der Usbeken 
in Üsküdar und wurde auch dort begraben. Die Men-
schen, die kamen um ihn zu beerdigen, fanden in sei-
nem Koffer nur einen gnadenreichen Koran, eine os-
manische Landkarte, das Bild von Eşref Bey und ein 
Leinentuch für seine Einhüllung vor.

1880 Kreta - 1919 Istanbul

DER SUDANESISCH-OSMANISCHE KÄMPFER

“MOSES”
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şuurunu aşılayan insanlığın iftiha-
rını örnek gösterir.
Ayet bize mücahedemizde örnekliği-
mizi (şahitliğimizi) hatırlatır. Yaptı-
ğımız her işin insanlara ve nesillere 
örnek olacağını belirterek cihadımızı 
yaparken savaşın ahlakını koruma-
mızı hatırlatır. Hak ve adalet için ol-
mayan mücadelenin cihad olamaya-
cağını bildirir.
İnsanlık için var olan ve dünya mede-
niyetine değerlerine kaynaklık etmiş 
olan bir dinin cihadını sadece savaşla 
ilişkilendirmek doğru değildir.
Haddi zatında çok yönlü ve evrensel 
kabul ve örnekliğe namzet olan cihad 
gibi enfes bir kavram; malesef savaş, 
şiddet ve terör sarmalında telaffuz edi-
len kanlı bir mottoya dönüşmüştür.
Sonuç olarak Cihad; birey ve toplu-
mun en üst seviyede yaşam hakkını 
sağlayacak, adalet ve hukuku tesis 
edecek, insan, canlı ve cansız varlık 
haklarını koruyacak, insani erdem-
leri yayacak, emniyet ve güveni tesis 
edecek, hürriyeti savunacak, her tür-
lü çalışmanın ortak adıdır.

korunmsı, mülkiyet hakkının korun-
ması, yine insan onur ve şerefini ko-
ruyan, yaşamı kolaylaştıran, sevgiyi 
canlı tutan tüm güzel ahlakın inşasını 
insan vazife olarak üstlenmiştir. 
Bu önemli vazifenin yerine getiril-
mesi için gerekli tüm çabaların adına 
Kur’an dilinde cehd/cihad denmiştir. 
Bu yüce vazifeyi ifa ederken İnsanın 
yaşamında üç önemli mücadele alanı 
vardır. Bunların ilki ve önemlisi ken-
disini baştan çıkarıcı ve gayesinden 
saptırıcı özellikleri de içinde barın-
dıran nefsi (egosu), ikincisi bu egoyu 
kullanmasını iyi bilen ve bu zaafın-
dan faydalanarak onu kudsi hedefin-
den saptırmak isteyen şeytan/şeytan-
lıklar, üçüncüsü ise egosunu tatmin 
etmek istediği için sınırlarını aşarak 
başkalarının haklarını ve yüce hedef-
lerini zayi eden dolayısıyla düşman 
olarak algılanan insandır. İşte Cihad, 
bu üç düşmana karşı verilen mücade-
lenin genel adıdır.
Zaman ve şartlar, cihad kavramının 
bu genel anlamının daralmasına ve 
sadece düşmana karşı silahlı müca-
delenin adı haline gelmesine sebep 
olmuştur. Cihad kavramı, mücadele 
alanındaki silahlı mücadeleye yani 
insanlara karşı savaşa hasredilerek 
İslamın temel kavramlarından birisi 
yine İslamın itibar kaybetmesi için 
kullanılarak, kötü ve kötülükle top-
yekün mücadele ruhu bu kelimeyle 
buharlaştırılmak istenmektedir.
Ayet bize Müslüman olduğumuzu 
hatırlatır. İslam her türlü zulmü, ırk-
çılığı ayrımcılığı, adaletsizliği yasak-
layan dindir. Barışın adı olan ve sul-
hu (barışı) temel esas kabul eden, bir 
canın ölümünü binlerce canın ölümü 
sayan dinin mensubu müslümanların 
barışın güvercini ve iyilik hareketinin 
öncüleri olduğunu hatırlatır.
Ayet bize cehdimizde rahmet peygam-
beri Hz. Muhammed (sav)’i hatırlatır. 
Yaratılanı yaratandan ötürü sevme 

 Cahit KÜÇÜKYILDIZ 

HAMBURG
DİN HİZMETLERİ ATAŞESİ

“Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. 
O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiç-
bir güçlük yüklemedi. Babanız İbra-
him’in dinine uyun. Allah, sizi hem 
daha önce, hem de bu Kur’an’da müs-
lüman diye isimlendirdi ki, Peygam-
ber size şahit (ve örnek) olsun, siz de 
insanlara şahit (ve örnek) olasınız. 
Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı 
verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahi-
binizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel 
yardımcıdır!” (Hacc Suresi 22/78)
“Mücahid nefsiyle cihad edendir” 
(Tirmizi “Fezail’l Cihad”, 2)
Güneş, ay ve yıldızlar kim için do-
ğar? Yağmur kim için yağar? Dünya 
ve içindekiler kime hizmet eder?
Yaratılışını kavramakta zorlandığı-
mız dünyamızda son olarak insan ya-
ratılmış, dünya tüm varlığıyla insanın 
hizmetine sunulmuştur. Şerefine de 
işaret edecek şekilde İnsan, yaratıcı 
tarafından kurulu bu dünyaya halife 
olarak tayin edilmiştir. Yani asıl mül-
kiyeti kendisine ait olan yeryüzünde 
iradesini gerçekleştirme görevini hi-
lafeten insana vererek ona “iyi” olanı 
inşa ve imar etme görevini vermiştir. 
İnsan yaşamı icin olmazsa olmaz, ya-
şam ve inanç hürriyeti, aklın ve neslin 

KUR'AN'IN VE SÜNNETIN PENCERESİNDEN   
AUS DEM BLICKWINKEL DES KORAN UND DER SUNNA
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„Und setzt euch auf Allahs Weg mit 
rechtem Einsatz ein, wie es Ihm ge-
bührt. Er hat euch erwählt und hat euch 
in der Religion nichts Schweres aufer-
legt, der Religion eures Vaters Abra-
ham. Er hat euch Muslime genannt, 
schon zuvor und in diesem Buch, da-
mit der Gesandte euer Zeuge sei und 
ihr Zeugen der Menschen sein möget. 
So verrichtet das Gebet und entrichtet 
die Abgabe und haltet an Allah fest. Er 
ist euer Gebieter, und wie herrlich ist 
dieser Gebieter und wie herrlich dieser 
Beistand.“ (Koran, al-Hadsch, 22/78)
„Der (Mudschahid) ist derjenige, der 
mit seinem Ego kämpft.“ (at-Tirmidhi, 
Fadailu’l-Dschihad, 2)
Das heißt, dass Allah dem Menschen 
die Aufgabe stellvertretend übertragen 
hat, seinen Willen in der Welt zu ver-
wirklichen, das „Gute“ aufzubauen und 
sie zu bebauen, obwohl deren eigent-
liches Eigentum Ihm selbst obliegen. 
Alle hierzu erforderlichen Anstren-
gungen zu vollbringen um diese 
wichtige Aufgabe zu erfüllen, heißt in 
der Sprache des Koran Anstrengung 
(dschad/Dschihad). Bei der Erfüllung 
dieser erhabenen Aufgabe gibt es drei 
wichtige Auseinandersetzungsberei-
che im Leben des Menschen. 

Der erste und wichtigste Bereich ist 
das eigene Ego, das auch solche Ei-
genschaften in sich hat, den Menschen 
zu verführen und sein ursprüngliches 
Ziel verfehlen zu lassen. Der zweite 
ist der des Teufels und der satanische 
Bereich, der das Ego sehr gut auszu-
nutzen im Stande ist und der gewillt 
ist, diese Schwächen zu nutzen um 
ihn von seinen erhabenen Zielen ab-
zulenken. Der dritte Bereich ist die 
Übertretung von Grenzen und Rechten 
anderer um sein eigenes Ego zu befrie-
digen, wodurch er auch von seinen er-
habenen Zielen verirrt und folglich die 
Menschen als Feinde wahrnimmt. So 
ist Dschihad der allgemeine Begriff für 
den Kampf gegen diese drei Feinde. 
Die Zeit und die Rahmenbedingun-
gen haben dazu geführt, dass diese 
allgemeine Bedeutung des Begriffes, 
Dschihad eingeengt wurde und nur 
noch als Begriff des bewaffneten 
Kampfes mit dem Feind verwendet 
wurde. Die Verwendung dieses Be-
griffes eingeschränkt allein auf die 
bewaffnete Auseinandersetzung, das 
heißt gegen die Menschen zu kämp-
fen, wird dazu genutzt, einen funda-
mentalen Begriff des Islam so einzu-
grenzen. Auch wird es wiederum so 
eingesetzt, um den Islam in Verruf 
zu bringen, den totalen Auseinan-
dersetzungsgeist mit dem Bösen 
und Schlechten durch Verwendung 
dieser Bedeutung zunichte zu machen. 
Dieser Vers erinnert uns an unser 
Muslimsein. Der Islam ist eine Religi-
on, der jegliches Unrecht, Rassismus, 
Diskriminierung und Ungerechtigkeit 
verbietet. Der Begriff erinnert daran, 
dass er der Name des Friedens ist und 
den Frieden als Grundlage akzeptiert. 
Der Begriff erinnert ebenso daran, 
dass die Muslime als Angehörige die-
ser Religion das Morden einer Person 
wie das Morden von tausenden Men-
schenleben erachten, sowie als sie die 

Tauben des Friedens und Vorreiter der 
Bewegung des Guten sind.
Der Vers erinnert uns an unseren Pro-
pheten (s) und unser Vorbildsein bei 
unserer Auseinandersetzung. Er er-
innert uns daran, dass alle Taten als 
Beispiel für die Menschen und Gene-
rationen dienen werden und dass wir 
bei unseren Anstrengungen die Ethik 
des Kampfes zu bewahren haben. 
Der Vers erklärt uns, dass ein Kampf 
kein Dschihad sein kann, der nicht für 
Recht und Gerechtigkeit ist.
Es ist nicht richtig, dass die Anstren-
gung, der Dschihad einer Religion 
nur mit Krieg in Verbindung gebracht 
wird, die für die Menschheit existiert 
und die Quelle für die Weltzivilisation 
und ihre Werte ist.
Leider ist der vorzügliche Begriff 
Dschi had zu einem blutigen Motto 
verkommen, der in der Spirale des 
Krieges, der Gewalt und des Terrors 
erwähnt wird, obwohl er eigentlich ein 
sehr vielseitiger und universal zu ak-
zeptierender Begriff ist und beispiel-
hafte Bedeutungen innehat.
Als Fazit ist der Begriff Dschihad der 
kollektive Inbegriff jeglicher Arbeit 
und Anstrengung, die für die mensch-
liche Welt erforderlich ist, damit das 
Lebensrecht des Individuums sowie 
der Gesellschaft auf höchstem Niveau 
gewährleistet wird, damit die Gerech-
tigkeit und das Recht gewährleistet 
wird, das Existenzrecht des Menschen, 
der lebendigen und leblosen Wesen ge-
schützt wird. Sowie die menschlichen 
Tugenden verbreitet werden, das Ver-
trauen und die Sicherheit sichergestellt 
werden, die Freiheit verteidigt wird 
und alle notwendigen Elemente der 
Qualität und Standards für Ästhetik, 
Kunst und Lyrik auf höchstem Niveau 
erreicht werden.

 Cahit KÜÇÜKYILDIZ

RELIGIONSATTACHé, HAMBURG
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Bad Homburg DITIB Ulu Camii

BAD HOMBURG 
HESSEN

Frankfurt - Bad Homburg / Hessen • DİTİB Ulu 
Camii’nin temeli 1998 yılının başlarında atılmış 
olup, kurucu yönetim kurulunun üstün çaba ve gay-
reti, hayırsever vatandaşların olağanüstü yardım ve 
katkıları neticesinde 29.05.1999 tarihinde bütün üni-
teleri tamamlanarak görkemli bir törenle ibadete 
açılmıştır. Türk mimari tarzında kubbeli olarak inşa 
edilen Bad Homburg DİTİB Ulu Camisine, 2001 yı-
lında minare dahil edilmiştir. Mihrabı özel ve gör-
kemli granit sütunlardan tasarlanmıştır. Minber ve 
kürsü ise ahşap işlemeli olarak yaptırılmıştır. Özel 
yapım bir büyük, yedi adet orta, dört adet de küçük 
avize ile aydınlatılmaktadır. 2013 yılında cami içi iç 
tezyinat ve süsleme işleri tamamlanmıştır. Ayrıca 
kubbe ve minaresi, dış cephe bölümleri led aydınlat-
ma ile ışıklandırılmıştır. Kandil ve bayram gecele-
rinde muhteşem bir görüntü oluşmaktadır.
Bad Homburg şehrinde hizmet veren Ulu Camii, te-
melden cami olarak tasarlanan Almanya’daki ma-
betlerin önde gelenleri arasında yer almaktadır.

Caminin arsa alanı 1000 m2 olup, toplam kullanım 
alanı 1200 m2’dir. Bunun 300 m2’ni cami binası 
oluşturmaktadır. Bayanlar için ayrılmış olan bö-
lüm ise 80 m²’dir. Cuma ve teravih namazları 
500-600, Bayram namazları 1300-1500 kişinin 
ibadet ettiği Bad Homburg Ulu camii, kütüphane, 
lokal, ders odası, yönetim kurulu odası, berber, 
mutfak, bayanlar için sosyal amaçlı oda, gençler 
için tasarlanmış bir şark odası ve bahçe kısmında 
bir çardak ile değişik amaçlı kullanıma sunul-
maktadır.
Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzen-
li çeşitli toplantılar, eğitici seminerler ve sohbetler-
le birlikte yetişkin bayan, erkek ve kız çocuklarına 
Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler dersleri ve Al-
manca, ödevlerine yardım, yağlı boya sanat kursları 
verilmektedir. 
Bad Homburg Ulu Camii, gerek Alman, gerekse 
diğer ülke vatandaşlarının sıkça ziyaret ettikleri 
mekanların başında yer almaktadır.

CAMİLERİMİZ  
UNSERE MOSCHEEN
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DITIB zu Bad Homburg / Hessen: Ulu-Moschee

frankfurt - Bad Homburg / Hessen • Die Grund-
steinlegung der DITIB Ulu Moschee Bad Homburg 
in Hessen wurde im Jahr 1998 gelegt. Mit großem 
Einsatz und Engagement des Gründungsvorstandes 
und außerordentlichen Beiträgen und Unterstützung 
der Gemeindemitglieder wurde die Moschee mit all 
ihren Einheiten abgeschlossen und mit einer impo-
nierenden Einweihung am 29.05.1999 für den Got-
tesdienst eröffnet.
Die in türkischem Architekturstil gebaute Moschee 
mit Kuppel bekam im Jahr 2001 eine Minarette. Die 
Gebetsnische wurde aus besonderem und prachtvol-
lem Granit konzipiert. Die Lehrkanzel und Predigt-
kanzel wurden aus verziertem Holz gefertigt. Der 
Innenraum wird mit insgesamt einer großen, sie-
ben mittelgroßen und vier kleinen einzelgefertigten 
Kronleuchten beleuchtet. Die Innendekoration und 
-verzierungen wurden im Jahre 2013 abgeschlos-
sen. Außerdem wurden die Kuppel und das Minarett 
sowie die Außenfassade mit LED Leuchten illumi-
niert. An Nächten der gesegneten Anlässe und der 
Feste ist ein besonders schöner Anblick zu beobach-
ten. Die Ulu Moschee in der Stadt Bad Homburg ist 

eine der ersten Gebetsstätten in Deutschland, die 
von Grund auf gebaut wurden.
Das Grundstück der Moschee hat eine Gesamtflä-
che von 1000 m2 und eine Gesamtnutzfläche von 
1200 m2. Der Bau der Moschee nimmt dabei eine 
Fläche von 300 m2 ein. 80 m2 sind für den Frauen-
bereich reserviert. An den Freitags- und Nachtge-
beten im Ramadan bietet die Bad Homburger Mo-
schee Platz für 500-600 Personen und für 1300-1500 
Personen an den Festtagsgebeten. Außer dem Platz 
zum Gebet bietet der Komplex auch Platz für Biblio-
thek, Cafe, Unterrichtsräume, Sitzungsraum für den 
Vorstand, Barbier, Küche, Sozialräume für Frauen 
sowie einen orientalisch eingerichteten Jugendraum 
und Sitzmöglich keiten im Gartenbereich.
Neben verschiedenen Veranstaltungen, Bildungsse-
minaren und Gesprächskreisen für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene werden auch Kurse zum gna-
denreichen Koran und Religionsunterricht, sowie 
Kurse in Deutsch, Nachhilfe und Ölmalerei erteilt. 
Die Bad Homburger Ulu Moschee gehört zu den viel 
besuchten Orten der deutschen Bevölkerung sowie 
Bürger anderer Länder.
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yok olup gitmişlerdir. Gereksiz çe-
kişmeler, farklılıkların tefrikaya dö-
nüşmesi, kardeşlik duygularının aza-
lıp kavgaların çoğalması, insanların 
birbirlerine olan güvenlerinin tama-
men yok olup gitmesi, kendilerine 
olan özgüvenlerini yitirip başkaları-
nı taklit etmeleri, zayıf ve güçsüz 
düşmelerine neden olmuştur.
Vatan olmaksızın millet; millet ol-
maksızın da devlet olmaz. Bir mille-
tin varlığı, hür ve bağımsız bir vata-
nın varlığına bağlıdır.
Millet olarak bugün bizlere düşen, 
aziz vatanımızı bizlere miras bıra-
kan şehitlerimizin aziz hatırasını ruh 
ve gönül dünyamızda yaşatmaktır. 
Kardeşliğimizi, birlik ve bera-
berliğimizi bozmak isteyenle-
re; aramıza fitne, fesat ve 
nifak tohumu ekmek iste-
yenlere asla fırsat verme-
mektir.
Bu vesileyle mukaddes değer-
ler uğruna canını feda eden ve bu 
cennet vatanı bizlere miras bırakan 
aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet 
ve şükranla anıyor, kendilerine Yüce 
Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. 

Ruhları şad, mekânları cennet; vata-
nımız ve milletimiz payidar olsun.
 
[1] Al-i İmran, 3/169
[2] Tirmizi, Menakıb, 68

Vatan, insanın geçmişten emanet al-
dığı, acı-tatlı hatıralarıyla üzerinde 
yaşadığı toprak parçasının adıdır. Bu 
nedenle insan, tarih ve kültürünün 
şekillendiği, akraba ve ecdadının ya-
şadığı topraklara karşı ayrı bir sevgi, 
oradan uzaklaştığı zaman da ona öz-
lem ve hasret duyar. Ecdadımız bun-
dan hareketle; “Ana gibi yâr, vatan 
gibi diyar olmaz.” diyerek bu duy-
guyu en güzel şekilde ifade etmiştir.
Allah Resulü (s.a.s) de doğup büyü-
düğü Mekke’ye karşı ayrı bir sevgi 
beslemiş ve bu sevgisini şu şekilde 
dile getirmiştir: “Ey Mekke! Vallahi 
sen Allah’ın en hayırlı ve Allah’a 
en sevimli olan beldesin. Senden çı-
karılmış olmasaydım seni asla terk 
etmezdim.”2

Yüce Allah’ın lütfu ile Anadolu’yu 
miletimize vatan yapan ecdadımız, 
bu vatanı malları ve canları pahasına 
korumuş, üzerinde medeniyetler ku-
rup binlerce eserler inşa ederek biz-
lere emanet etmişlerdir.
Unutulmamalıdır ki; tarih sahnesin-
den silinip giden milletler; düşman-
ları güçlü olduğu için değil, millî ve 
manevî değerlerini yitirdikleri için 

Vatan Sevgisi

MINBER’DEN SESLENIŞ  
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL 
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Heimat ist für den Menschen das An-
vertraute aus der Geschichte und der 
Name des Stücks Erde, auf der wir mit 
all den schönen und schmerzvollen Er-
innerungen leben. Aus diesem Grunde 
hegt der Mensch eine besondere Liebe 
zu dieser Erde, dessen Geschichte und 
Kultur sich dort formierte, die Ver-
wandten und Vorfahren dort lebten 
und deshalb empfindet er Sehnsucht 
und Verlangen nach seiner Heimat, 
wenn er entfernt von ihr ist. Aus die-
sem Grund haben unsere Vorfahren 
diese Empfindung am schönsten aus-
gedrückt indem sie sagten: “Es gibt 
keine Getreue wie die Mutter, es gibt 
keine Land wie die Heimat.”
Der Gesandte Allahs (s) hat auch eine 
besondere Liebe für die Heimat emp-
funden, in der er geboren wurde und 
dieses wie folgt ausgedrückt: “O Mek-
ka! Du bist bei Allah die beste und 
geliebteste Ortschaft. Wäre ich nicht 
aus dir vertrieben, hätte ich dich 
niemals verlassen.”2

Mit Hilfe des erhabenen Allahs haben 
unsere Vorfahren Anatolien zur Hei-
mat für unser Volk gemacht und dieses 
Land entgegen ihres Besitzes sowie 
um Kopf und Kragen verteidigt, Zivili-
sationen und tausende Werke auf ihr 
gegründet und uns anvertraut.
Es darf nicht vergessen werden, dass 
Völker, die vergangen sind nicht des-
halb verloren gegangen sind weil ihre 
Feinde stark waren, sondern weil sie 
ihre nationalen und geistigen Werte 
verloren haben. Sondern unnötiges Ge-

zerre, die Wandlung von Unterschie-
den zur Spaltung, der Schwund der 
Geschwisterlichkeitsempfindungen 
und der Zuwachs von Streitigkeiten, 
der völlige Schwund des gegenseitigen 
Vertrauens unter den Menschen, das 
Verlieren des Selbstvertrauens und 
Nachahmung von Anderen sowie ge-
brechlich zu werden und zu verfallen 
sind die eigentlichen Gründe.
Kein Volk gibt es ohne Heimat; und 
ohne Volk gibt es keinen Staat. Die 
Existenz eines Volkes ist an die Frei-
heit und an das Vorhandensein einer 
unabhängigen Heimat gebunden.
Als Gemeinschaft ist es heute unsere 
Aufgabe, die Erinnerung unserer ge-
ehrten Märtyrer in unserem Geist 
und unseren Herzen lebendig zu 
halten, die uns unsere Heimat als 
Erbe hinterlassen haben. Den-
jenigen, die unsere Ge-
schwisterlichkeit, unse-
re Einheit und 
Eintracht zerrütten 
möchten, dürfen 
wir keinesweg Ge-
legenheit geben, 
Zwietracht, Unruhe 
und Zwistkeime zwi-
schen uns einzusäen.
Zu diesem Anlass gedenken wir 
nochmals würdigend und dankend 
all den geehrten Märtyrern, die ihr 
Leben um der gesegneten Werte we-
gen gelassen haben und uns diese 
gesegnete Heimat vererbt haben und 
bitten um Barmherzigkeit und 

Vergebung seitens der erhabenen Al-
lahs. Mögen ihre Seelen in Frieden ru-
hen, möge das Paradies ihre Ruhestätte 
sein, mögen unsere Heimat und unse re 
Gemeinschaft bleibend ewig sein.

[1] Koran, Al-i Imran, 3/169
[2] at-Tirmidhi, Menaqib, 68
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Christian Wulff Köln DITIB Merkez 
Camii’nde gençlerle buluştu
Köln DİTİB Merkez ve Münih’teki 
Eugen-Biser Vakfı, gençlerle dinlerle 
arası diyalog hakkında bir işbirliği 
projesi kapsamında 12 Mart 2016 ta-
rihinde gerçekleştirilen bir panele 
gençler ve Eski Alman Cumhurbaş-
kanı Christian Wulff’u davet ettiler. 
Yaklaşık 90 Hıristiyan ve Müslüman 
genç “DİTİB Köln Merkez Camii’n-
de “Beraber Yaşamayı Şekillendir-
mek! Hıristiyan ve Müslüman Genç-
ler ile Genç Yetişkinler Arasındaki 
Uzlaşma Tecrübeleri” başlıklı prog-
ram çerçevesinde biraraya geldiler.
DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Al-
boğa yaptığı açılış konuşmasında, 
farklı kültür ve dinlere mensup insan-
lar arasındaki görüşme ve uzlaşma-
nın önemi üzerinde durmuştur. Albo-
ğa, “Son onyıllarda Almanya’da çok 
şey başardık ve birlikte yaşamayla il-
gili ortak bir kültür oluşturduk. An-
cak sığınmacı merkezlerine, camilere 
ve toplumun barışsever ve hoşgörülü 
insanlarına yönelik yapılan saldırılar-
daki artış bizleri endişelendirmekte-
dir. Artan sığınmacı sayılarını dikka-
te alırsak farklı kültürlerin mensubu 
ve beraber yaşamayı mevcut haliyle 

başarmış kişiler olarak tecrübelerimi-
zi paylaşmak bizim bir görevimizdir. 
Başarılı bir şekilde beraber yaşamak 
için örneklere ihtiyaç bulun maktadır” 
dedi.
Eugen-Biser Vakfı’nın Genel Müdür-
lüğü’nü yapan Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Heiner Köster vakıflarının rolü 
üzerinde durarak dinler ve kültürler 
arası buluşmalar için forum oluştur-
duklarını, Hıristiyan ve Müslüman 
diyaloğu için çalıştaylar gerçekleştir-
diklerini ifade etmiştir.
DİTİB Eyalet Gençlik Birliği Başka-
nı Sema Yılmaz (DİTİB LJV NRW) 
ve DİTİB Federal Gençlik Birliği 
Başkanı Taner Beklen ile Münih’teki 
Alman Katolik Gençler Birliği’nden 
katılan Maria Maier ve Johannes 
Trischler ile panel tarzında gerçek-
leştirilen söyleşinin başında eski Fe-
deral Alman Cumhurbaşkanı Chris-
tian Wulff bir konuşma yapmıştır. 
Wulff gençlerle buluşmanın kendisi 
için çok önemli olduğunu belirtmiş-
tir. Kendi dindarlığı hakkında bilgi 
veren Christian Wulff: “Dindarlık 
bana rahmet, komşu sevgisi ve adil 
olma gibi değerlere sahip bir çok 

Hıristiyan arasında kendimi güvende 
hissetmem konusunda yardımcı ol-
muştur. Zor zamanlarda destek ola-
rak en çok mektubu başkalarını ve 
zayıfları da görme konusunda kendi-
lerini sorumlu hisseden Hıristiyan-
lardan ve Müslümanlardan aldım” 
dedi.

HABERLER   
NACHRICHTEN



Der DITIB-Bundesverband Köln und 
die Eugen-Biser-Stiftung aus Mün-
chen hatten im Rahmen eines Ko-
operationsprojektes zum interreligi-
ösen Dialog Jugendliche und junge 
Erwachsene am 12.03.2016 zu einem 
Podiumsgespräch mit dem ehemaligen 
Bundespräsidenten Christian Wulff 
geladen. Etwa 90 junge Christen und 
Muslime diskutierten gemeinsam in 
der DITIB-Zentralmoschee bei der 
Veranstaltung „Zusammenleben ge-
stalten! Erfahrungen christlich-islami-
scher Verständigung unter Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen“.
In seiner Begrüßungsrede betonte Dr. 
Bekir Alboğa, Generalsekretär des 
DITIB-Bundesverbandes, die Wich-
tigkeit und Dringlichkeit der Begeg-
nung und Verständigung zwischen 
Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Religionen. „In den letzten Jahr-
zehnten haben wir in Deutschland 
viel geschafft und eine gemeinsame 
Kultur des Zusammenlebens geschaf-
fen.“, sagte er. „Dennoch beunruhigt 
eine zunehmende Anzahl von Über-
griffen auf Flüchtlingsunterkünfte, 
Moscheen und Menschen den fried-
fertigen und toleranten Teil unserer 
Gesellschaft.“
Wir sollten uns auf die verbindende, 
ethische Kraft unserer Religionen be-
sinnen, forderte Alboğa. „Dabei ist 
Vielfalt der Kulturen im koranischen 
Verständnis nichts, was es abzuschaf-
fen gilt, sondern vielmehr gottgewollt. 
Wetteifern um das Gute und dabei die 
Verständigung suchen, das ist eine 
der Formeln, die gelingen könnte.“, 
schlug er vor. Mit Bezug auf die aktu-
elle Flüchtlingssituation sieht Alboğa 
die Muslime in einer besonderen 

Verantwortung: „Denn wir haben in 
Anbetracht der zunehmenden Anzahl 
von Flüchtlingen als diejenigen, denen 
ein Zusammenleben als unterschiedli-
che Kulturen bereits gelingt, die Auf-
gabe, unsere Erfahrungen weiter zu 
geben. Gelingendes Zusammenleben 
braucht Vorbilder.“

Dr. Heiner Köster, geschäftsführen-
der Vorstand der Eugen-Biser-Stif-
tung, ging auf die Rolle der Eugen-Bi-
ser-Stiftung ein, die ein Forum für 
interreligiöse und interkulturelle Be-
gegnungen bereitstellt und Workshops 
für den christlich-islamischen Dialog 
anbietet. Grundlage hierfür sei insbe-
sondere das Ende 2013 von der Eu-
gen-Biser-Stiftung im Verlag Herder 
herausgegebene „Lexikon des Dia-
logs. Grundbegriffe aus Christentum 
und Islam“. An diesem grundlegenden 
Werk hätten 64 türkische und 24 deut-
sche Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler über acht Jahre gearbeitet, 
um die Begriffe der jeweils eigenen 
Religion für den Christlich-Islamischen 

Dialog zu definieren, beschrieb Köster.
Zum Auftakt des Podiumsgespräches 
mit den beiden muslimischen Jugend-
lichen Sema Yılmaz (DITIB-LJV 
NRW) und Taner Beklen (Vorsit-
zender DITIB-BJV) und den beiden 
christlichen Jugendlichen Maria Maier 
und Johannes Trischler (beide BDKJ 

München) gab Bundespräsident a.D. 
Christian Wulff ein Anfangsstate-
ment ab. Im Verlaufe des Podiums-
gespräches kam es zu einem persön-
lichen Austausch aller Beteiligten, 
bei dem Christian Wulff auch Ein-
blicke in seine Religiosität gab. „Mir 
hat die Religiosität geholfen, mich 
aufgefangen zu fühlen unter vie-
len Christen, die Barmherzigkeit, 
Nächstenliebe und Fairness usw. als 
Werte haben“, so Wulff. Als Bei-
stand habe er in schweren Zeiten die 
meisten Briefe von Christen und von 
Muslimen bekommen, die „sich be-
rufen fühlen auch den Anderen und 
die Schwachen zu sehen“.

Christian Wulff diskutiert mit Jugendlichen 
in der DITIB-Zentralmoschee
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Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı

İstiklal Marşının kabulü Çanakkale 
Zaferinin 101’inci yıldönümü ve 18 
Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü 
münasebetiyle Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği (DİTİB)’ne bağlı dernek-
lerde bir dizi programlar gerçekleşti-
rildi.
Bütün şehitlerin ruhları için Kur’an-ı 
Kerim tilavet edildi, hatim duaları ya-
pıldı. Konferans, paneller düzenlendi. 
Programlar çerçevesinde öğrenciler 
şiirler, ilahiler okudu. Çanakkele des-
tanında mehmetçiğin yardım severli-
ği konulu piyesler sergilendi. Dortmund

Stadtallendorf Lippe

Bremen Dietenhofen

Memmingen Herford

HABERLER   
NACHRICHTEN
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Landsberg

Nürnberg

Lohr

Haunstetten

Münih Vohingen Lauingen
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Düsseldorf - Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği’ne bağlı Kuzey Ren Vest-
falya (KRV) DİTİB Düsseldorf Bölge 
Birliği’nin Wuppertal Stadthalle Sa-
lonu’nda düzenlediği “Kur’an Ziyafe-
ti” büyük ilgi gördü.
Programa, Düsseldorf Başkonsolosu 
Şule Gürel, DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu, Düsseldorf 
Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilık-
kan, Essen Din Hizmetleri Ataşesi 
Suat Okuyan, NRW DİTİB Düssel-
dorf Bölge Birliği Başkanı Ersin Öz-
can, bölge din görevlileri, eyalet birli-
ği ve dernek yöneticileri ile iki binin 
üzerinde Kur’an sevdalısı katıldı.
Kur’an ziyafetine Türkiye’den ünlü 
Kurra hafız imam hatipleri Bünya-
min Topçuoğlu (İstanbul - Fatih Ca-
mii), Ferruh Muştuer (İstanbul - Emi-
nönü Camii), Hasan Tok (İstanbul 
- Eyüp Sultan Camii), Ali Derman 
İstanbul - Şişli Merkez Camii), İsmail 
Coşar (Ankara Kocatepe Camii 
emekli Baş İmamı) ve Mustafa Bodur 
(Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merke-
zi Müdürü) okuyucu olarak katıldı.
Programda KRV Eyalet Birliği ve 
Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan ve 
Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi 
Ramazan Ilıkkan günün anlam ve 
önemine binaen açılış ve selamlama 

konuşmalarında Kur’an-ı Kerim’in 
faziletlerini anlatarak, aziz şehitleri-
mizi yad ettiler.
Kur’an-ı anlayarak okumanın önemi-
ne değinen DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu; “Kur’an 
merhamet eğitiminin ana kaynağı ve 
rehberidir. Hidayet kaynağıdır, şifa-
dır, rahmettir. Kur’an’ı okumalı, anla-
malı, yaşamalı ve yaşatmak için de 
gayret sarf etmeliyiz. Kur’an-ı oku-
mak ibadet olduğu gibi dinlemek de 
ibadettir” dedi.
Necip milletimizin asırlar boyu 
Kur’an’a hizmetkarlık yaptığını söy-
leyen Aşıkoğlu konuşmasını şöyle 

tamamladı: “60 yıl önce yurdundan, 
memleketinden kalkarak, Anadolu’nun 
bağrından koparak buralara gelen ama 
dinini, Kur’an-ı’nı kaybetmeyen ve 
bunu muhafaza etmek için, inancını ya-
şayabilmek için buralarda cemiyetler, 
camiler kuran büyüklerimizden Allah 
razı olsun. Kur’an’a hizmet için gayret 
gösterdiler. Nesillerinin kaybolmaması 
için ömürlerini feda ettiler. Kur’an’ın en 
doğru ve en güzel okunması bizim mil-
letimizin hasleti olmuştur. Kur’an-ı Ke-
rim’i okumak, okutmak, anlamak ve 
anlatmak için hep yarış halinde olaca-
ğız/olmalıyız. Bu haklı gururu, emaneti 
bugün onların çocukları, torunları taşıyor. 

Kur’an-ı Kerim Ziyafeti
Wuppertal’de
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Bizim milletimiz dünyanın neresinde 
ve hangi coğrafyada olursa olsun di-
nini, kimliğini, inancını muhafaza 
etmiş ve bulunduğu bölgede en güzel  
bir şekilde Müslümanca yaşamayı 
göstermiştir. Kur’an Ziyafeti progra-
mına emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum, teşekkür ediyorum.”
Son dönemlerde Müsümanlara yöne-
lik artan ön yargıları değerlendiren 
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel 
de şöyle konuştu: “Almanya’da yaşa-
nan cami saldırıları ve Müsümanlara 
yönelik artan ön yargılar kaygı ver-
mekte ve bizleri derinden üzmekte-
dir. İslam gibi bir dinin terörle bağ-
daştırılması bu dine yakışmaz. 
Terörün dini ve milliyeti olmaz. İs-
lam barış ve sevgi dinidir. Bizlere, 
hepimize İslam’ı anlatmak için görev-
ler düşmektedir. Programın düzen-
lenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Burada yapılacak duaların 
ülkemizin huzuruna, birlik ve bera-
berliğine, dünya huzuruna, barışına 
katkı sağlamasını Allah katında ka-
bul olmasını niyaz ediyorum.”
Konuşmaların ardından sırasıyla 
Bün yamin Topçuoğlu, Ferruh Muştu-
er, İsmail Coşar, Hasan Tok ve Ali 
Derman muhteşem bir Kur'an ziyafeti 
sundular.

Muhteşem sesleri ve okuyuşları ile 
dinleyicileri mest eden İmam Hatipler, 
katılımcıların yoğun ilgisinden mem-
nuniyet duyduklarını ifade ettiler.
Kur’an Ziyafeti; İsmail Coşar, Ferruh 
Muştuer ve Hasan Tok tarafından 
okunan üçlü ezanın ardından Essen 
Din Hizmetleri Ataşesi Suat Oku-
yan’ın yaptığı dua ile sona erdi. 
Program sonrası konuşmacılara ve 
Kur’an-ı Kerim tilavet eden imam ha-
tiplere günün anısına DİTİB logolu 
hattatlar tarafından “Allah” ve “Mu-
hammed” yazılı tablolar hediye edil-
di.

İsmail Coşar - Kur’an-ı Kerim Ziyafeti
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Köln - Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB Federal Genç-
lik Birliği, Eyalet ve Bölge Gençlik 
Birlikleri ile “Gençlik Çalışmaları” 
kapsamında bir araya geldi. 
Paskalya tatili vesilesiyle dört gün sü-
reyle bir araya gelen DİTİB Gençlik 
Birlikleri; 2016-2017 hedefleri, viz-
yon, gençliğin önemi, heyecanı, pro-
fesyonel çalışma azmi, radikal grup-
lara karşı gençleri ilahiyat temelli 
bilgilerle korumak, doğru bilgi ile 
kendilerini korumaları konularında 
bilgi alış verişinde bulundu.
“Gençlik Çalışmaları” kapsamında ya-
pılan toplantının ilk gününde gençlerle 
bir araya gelen DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu genç-
lerle sohbet etme imkanı buldu. 
Son zamanlarda Almanya’da ve diğer 
batılı ülkelerde, İslam dinine karşı 
olumsuz bir hava estiğini ifade eden 
Aşıkoğlu; “İslam’ı temsil ettiğini söyle-
yen fakat İslam ile uzaktan yakından 
alakası olmayan, Kur’an ve Sünnet’te 
hiçbir temeli olmayan bağnaz oluşum-
ların sergilediği tutum ve davranışları 
ve bunun bizlere verdiği zararları her 
biriniz yakından görüyorsunuz. Gide-
rek artan selefi yorumlar, sosyal medya-
nın da yardımıyla dini bilgi ve yeterliliği 
olmayan gençleri ağına düşürüyor ve 
her birini rahmet dini İslam’ın gerçek 
mesajından uzaklaştırıyor. Bizler 
DİTİB ailesi olarak sizlerin de yar-
dımlarıyla bunu engellemek için daha 
fazla çaba göstermeliyiz” dedi. 

İçinde yaşadığımız toplumda artık siz-
ler misafir değilsiniz diyerek sözlerine 
devam eden Aşıkoğlu; “Sizler burada 
doğdunuz, burada okudunuz, bir kısmı-
nız burada evlendiniz ve burada yaşa-
maya devam edeceksiniz. İsimleriniz 
Ahmet, Mehmet, Ayşe ve Fatma olarak 
siz içinde yaşadığımız Almanya’ya ait-
siniz. Ama sizler bir o kadar da babala-
rınızın ve dedelerinizin 60’lı yıllardan 
itibaren ekmek kavgası vermek üzere 
bırakıp geldikleri Türkiye’ye aitsiniz. 
Sizler yüzyıllarca adalet dağıtmış, diğer 
din ve milletlerin zor durumda kaldıkla-
rında yardım istedikleri büyük bir mil-
letin evlatları, torunlarısınız. Ecdadımı-
zın merhametini, tecrübesini, adaletini 
sizler her biriniz burada yaşatmaya 
devam edeceksiniz.”
Peygamber Efendimizin örnek hayatına 
dikkat çeken Aşıkoğlu konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Herkesin hal ve hare-
ketleri, sözleri, davranışları, iş ve ey-
lemleri nedeniyle örnek aldığı kişilikler 
vardır. Müslüman toplumların, özel ha-
yatını örnek aldıkları kişi Sevgili Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’dir. Ma-
nevi hayatımızın mimarları arasında 
birçok değerli şahsiyetler yer alır. Bu 
değerli şahsiyetler; manevi dünyamızda 
bizlere yön göstererek ruh yapımızın ol-
gunlaşmasını sağlarlar. Üç kitabı iyi 
okuyacaksınız, küçük kitap olan insanı, 
orta kitap olan dünya ve kâinatı, büyük 
kitap olan Kur’an’ı Kerim’i iyi okuyup 
iyi anlamanız gerekiyor. Bilgimizi dai-
ma yüksek tutacağız. Ailemize karşı, 
arkadaşlarımıza karşı, çevremize karşı, 

yaşadığımız topluma, tabiata karşı, var-
lığa karşı daima iyi davranacağız. İyi 
ilişkiler kurup merhameti ve sevgiyi ön-
celeyeceğiz. O zaman bizi biz yapan 
kültürümüze ve kimliğimize sahip çık-
mış oluruz. Ahlaklı olmak iyi insan ol-
maktır. Ahlakımızla yeryüzünde sevgi-
yi yayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 
tekraren aramızda bulunduğunuz için 
her birinize teşekkür ediyorum. Rab-
bim birliğinizi, beraberliğinizi, hizmet 
aşkınızı daim eylesin.”
Gençlik çalışmaları kapsamında; er-
demli gençlik, Müslüman gençlik, Al-
manya'daki tüm gençliğe fayda sağlaya-
cak çalışmalar, yeni kararlar, yeni 
hedefler, projeler, internet sitesi gibi ko-
nular üzerinde duruldu.
Programa misafir olarak katılan Alman 
Federal Gençlik Konseyi Başkan Yar-
dımcısı (DBJR) Hetav Tek, BDJR’yi ta-
nıttı ve fikir alışverişi için yoğun zaman 
ayırdı. Tek, DİTİB’in Almanya genelin-
de gençlik çalışmalarının önemli bir 
noktaya geldiğini ve profesyonellik an-
lamda güzel çalışmaların yapıldığını 
söyledi. 
Gençlik Çalışmaları kapsamında ger-
çekleştirilen dört günlük toplantıda ka-
tılımcılarla ayrı ayrı röportaj yapıldı ve 
paylaşıldı. 

DİTİB Genel Başkanı gençlerle bir araya geldi
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Frankfurt - Hessen DİTİB Eyalet Birliği, mültecilere 
yardım amaçlı yemek programı düzenledi.
300’e yakın mültecinin katıldığı program TSG Fechen-
heim Klübünde yapıldı. Frankfurt Büyükşehir Belediye 
Başkanı Peter Feldmann’ın himayesinde düzenlenen ye-
meğe T.C. Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik, Frank-
furt Amerikan Başkonsolosu James W. Herman, DİTİB 
Eyalet Birliği başkan ve yöneticileri yatıldı.
Hessen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, Frank-
furt Başkonsolosu Mustafa Çelik Amerikan Başkonsolosu 

James W. Herman ve Entegrasyon Encümeni Eskanda-
ri-Grünberg’in yaptıkları konuşmalar DİTİB Bölge Koor-
dinatörü Selçuk Doğruer tarafından Arapca, Türkçe ve 
Almanca olarak üç dilde tercüme edildi. 
Etkinlik kapsamında çocuklarda unutulmadı. Müzik, pal-
yaço gösterileri ve yarışmalarla dolu programda çocuklara 
hediyeler verildi. 

Münih - Genel Merkezi Köln’de bulunan DİTİB-Sosyal 
Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi, bu yıl ikinci kitap 
sergisini paskalya tatillinde Münih’te açtı. Münih DİTİB 
Merkez Camii’nde altıncısı açılan ‘Kitap Sergisi’ 3 Ni-
san’a kadar devam etti. 
Serginin açılış kurdelesini; Münih Başkonsolosu Mesut 
Koç, Yardımcı Konsolos Uğur Küçüker, Din Hizmetleri 
Ataşesi Kuddusi Uysal ve DİTİB Sosyal Dayanışma Mer-
kezi (ZSU) Başkan Yardımcısı Ekrem Çeşen kesti.
ZSU Başkan Yardımcısı Ekrem Çeşen, sergide Türkçe ve 
Almanca eserlerden oluşan üç bine yakın kitap bulundu-
ğunu hatırlatarak, ayrıca hediyelik eşyalardan, tüm hac ve 
umre malzemelerine kadar geniş yelpazede ürünlerinin 
sergilendiğini ifade etti. 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, “Kitap, okuma 
alışkanlığı kazanmış insanın en büyük dostu ve rehberidir. 
Bilindiği gibi İslam dininin ilk emri oku olmuştur. Bu ne-
denle İslam’ı anlayan ilk Müslümanlar okuma ve yazmaya 
çok önem vermişlerdir. Okuma alışkanlığı kazanması ve 
insanların kültür seviyelerini geliştirmeleri maksadıyla 
böyle sergilere ihtiyaç duyulmaktadır. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.
Kitap sergilerinin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden 
Başkonsolos Mesut Koç ise, “Okuma alışkanlığımızın ge-
liştirilmesine büyük katkı sağlayan bu tür organizasyonlar 
son derece önemlidir. Kitaplara ve okumaya büyük ehem-
miyet göstermemiz gerekmektedir” dedi.
Sergide günün anısına Başkonsolos Mesut Koç’a ve Yar-
dımcı Konsolos Uğur Küçüker’e kitap hediye edildi.

DİTİB-ZSU Münih’te 
Kitap Sergisi açtı

Hessen’de DİTİB’den
yardım eli

DİTİB BÜLTEN – MAR T | MÄR Z 2016 25



DİTİB BÜLTEN – MAR T | MÄR Z 201626

HABERLER   
NACHRICHTEN

Münster - Din Hizmetleri Müşavirli-
ği ve DİTİB işbirliği ile düzenlenen 
“13. Ezan-ı Güzel Okuma ve 16. Güzel 
Hutbe Okuma Yarışması”nın Alman-
ya Finalleri Münster bölgesinde faali-
yet gösteren Marl-Hamm DİTİB Fatih 
Camii’nde yapıldı.
Yarışmaya Din Hizmetleri Müşaviri 
Vekili Ahmet Dilek, Din Hizmetleri 
Ataşeleri, din görevlileri, dernek yö-
neticileri, öğrenci velileri ile çok sayı-
da davetli katıldı. Yarışmada yapılan 
konuşmaların ardından Münster Din 
Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel 
başkanlığında Din Hizmetleri Ataşe-
leri Cahit Küçükyıldız (Hamburg) ve 
Ahmet Fuat Çandır (Berlin)’den olu-
şan jüri ile yarışmaya geçildi.
Yarışmaya Almanya genelinde 13 

ataşelik bölgesinden ezan ve hutbe 
alanında bölgelerinde birinci olan öğ-
renciler katıldı. 
13. Ezan-ı Güzel Okuma Yarışmasın-
da Köln Bölgesinden Furkan Mutlu 
Almanya birincisi, Mainz Bölgesin-
den Salih Saraç Almanya ikincisi ve 
Hamburg Bölgesinden de Muham-
med Yusuf Akyol Almanya üçüncüsü 
oldu.
16. Güzel Hutbe Okuma Yarışmasın-
da Hannover Bölgesinden Bedrettin 
Akdeniz Almanya birincisi, Münster 
Bölgesinden Emre Öztürk Almanya 
ikincisi ve Berlin Bölgesinden de 
Ömer Ermiştekin Almanya üçüncüsü 
oldu. Program dereceye giren yarış-
macılara, belge ve ödüllerinin veril-
mesiyle sona erdi.

2016 Yılı Ezan ve Hutbe Okuma
Yarışması’nın Almanya Finali Yapıldı
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“Değerler Eğitimi Programı”na pas-
kalya dönemine Almanya’dan yakla-
şık 250 öğrenci katıldı.
Dini, ahlaki ve milli kimliklerinin 
muhafazası, tarihi ve kültürel köken-
leri ile buluşturulması amacıyla Di-
yanet İşleri Başkanlığı’nca yurtdışın-
da eğitim görmekte olan orta öğretim 
düzeyindeki çocuklara yönelik her 
yıl tatil dönemlerinde Bursa’da “De-
ğerler Eğitimi Programı” düzenlen-
mektedir.
Almanya genelinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) dernekle-
rinde eğitim görmekte olan 13-17 yaş 
arası yaklaşık 250 civarında erkek ve 
kız öğrenci Amsterdam, Berlin, 
Frankfurt, Hannover, Köln, Münih 
ve Nürnberg havalimanlarından Tür-
kiye’ye hareket ettiler. 
Din görevlileri nezaretinde Türki-
ye’ye hareket eden öğrenciler, milli 
ve manevi değerleri ile buluşacak ol-
maktan dolayı çok heyecanlı ve gu-
rurlu olduklarını ifade ederek, prog-
ramı organize eden başta Diyanet 

İşleri Başkanlığı ile Berlin Din Hiz-
metleri Müşavirliğine teşekkür etti-
ler.
Din görevlileri, veli ve yakınlarıyla 
havaalanlarına gelen gençler toplu 
resim çekinerek dua ettiler. Hanno-
ver'den hareket eden grubu Din Hiz-
metleri Ataşesi Yusuf Ay, Berlin’den 
hareket eden grubu ise Din Hizmet-
leri Ataşesi Ahmet Fuat Çandır uğur-
ladı. Havaalanında birer konuşma 
yapan Din Hizmetleri Ataşeleri Yusuf 

Ay ve Ahmet Fuat Çandır öğrenci-
lere ve din görevlilerine başarılar 
diledi.
2 hafta sürecek olan program kapsa-
mında eğitimin yanında, başta An-
kara, Çanakkale, İstanbul, Bursa ol-
mak üzere bir çok şehir ve tarihi 
mekanlara da geziler düzenlenecek.
Öğrencilerimize ve din görevlileri-
mize başarılar diler, programın ha-
yırlı bir şekilde sonuçlanmasını te-
menni ederiz.

Münih - Günzburg DİTİB Ulu Ca-
mii’nde 21-27 Mart tarihleri arasın-
da din görevlileri Hasan Dikici ve 
Zekiye Dikici himayesinde yatılı 
kız Kur’an ve dini bilgiler kursu dü-
zenlendi. 
Dokuz öğrencinin katıldığı kursta 
bir hafta boyunca yoğun bir eğitim 
gerçekleştirildi. Tüm vakit namaz-
larının öğrencilerle birlikte cemaat 
halinde kılındığı kursta Kur’an oku-
mayı bilmeyenlere elif cüzü okutul-
du. Kur’an okuyanlara ise tecvidli 
okuma öğretildi, temel dini bilgiler 

dersi verildi. Gün boyu eğitimin 
yanında geziler, gece programları ve 
eğlencelerle de kurs verimli hale ge-
tirildi. Kurs öğrencilerinden Fatma 
Nur Türkeli alfabeyi dahi bilmez-
ken kursun sonunda Kur’an okuma-
yı öğrendi. 
Kursun sonunda ailelerin de katılı-
mıyla 27 Mart Pazar günü sertifika 
töreni düzenlendi. Törenin sonunda 
öğrencilere kurs bitirme sertifikala-
rı ve cemiyetin hediyeleri takdim 
edildi.

Gençler Değerleriyle Buluşuyor

Günzburg Ulu Camii’nde
Yatılı Kurs



Köln - DİTİB Akademi tarafından, 
hayata geçirilen ve özellikle Alman-
ya’da yaşayan muhtedilere yönelik 
hazırlanan “Müslümanlar için İs-
lam’a Giriş” adı altında yedi haftalık 
bir seminer dizisi gerçekleştirilmiş-
tir. Son yıllarda müslüman olmuş 
muhtedilere davetiye mektupları 
gönderilerek programa katılımları 
teşvik edilmiştir. 28 kişinin kayıt 
edildiği programa 20.01.- 11.03.2016 
tarihleri arsında haftanın ikişer gü-
nünde İslam’ın temel konuları anla-
tılmıştır. İman Esasları, İslam’ın beş 
şartı, İslam’da temizlik, Efâl-i mü-
kellefin (Davranış kategorileri), 
Kur’an’ın ana konuları, Hz. Muham-
med’in hayatı ve İslam Ahlakı her 
hafta ayrı ayrı işlenen seminer konu-
ları olmuştur.
18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştiri-
len kapanış programı, Kur’an-ı Ke-
rim tilavetinin ardından, DİTİB Yö-
netim Kurulu Üyesi Hakan Aydın ve 
DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın 
Hizmetleri Müdürü Taner Yüksel’in 
konuşmaları ve seminere katılan 
öğrenci temsilcilerinin paylaştıkları 
duygu ve düşüncelerle başladı. 
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Aydın konuşmasında “Bizlere ve sizle-
re bu güzel hizmetleri sunan ve yarınla-
ra taşınması noktasında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve 

DİTİB Genel Merkez’in destekleriyle 
hayata geçirilen Uluslararası İlahiyat 
Programı ve bu bağlamda oradan me-
zun olan arkadaşlara öncelikle şük-
ranlarımı sunuyorum. Zira bugün 
kapanışını yaptığımız seminer dizi-
sinin sunulmasını sağlayan DİTİB 
Akademisi ve bu birimde görev ya-
pan Uluslararası İlahiyat Programı 
mezunları olmuştur.” dedi.
DİTİB Akademisinin diğer çalışmala-
rına da değinen Aydın, Elif-Ba, İlmihal 
ve İbadet Rehberi kitaplarının Alman-
ya’da bulunan konjonktür gereği iki dil-
li olarak hazırlandığını ifade ederek, 
katılımcılara bu ve benzeri çalışmala-
rın devam edeceğini ifade etmiştir. 
“Müslümanlar için İslam’a Giriş” 
dersleri Almanya’da doğup büyüyen 
ve Türkiye’de Uluslararası İlahiyat 
Programından mezun olan İlahiyatçı 
Şeyma Horasan ve Dursun Atak tara-
fından yedi hafta boyunca verilmiştir. 
DİTİB Akademisi, bu programla, İs-
lam dininin Almanca olarak anlatıl-
ması hususunda ilgi duyan katılım-
cıların önemli eksiklerini gidermeye 
çalışmaktadır. Yine bu bağlamda Al-
manya’da gerek Alman Müslüman 
Cemaate yönelik, gerekse Müslüman 
olarak doğup büyüyen ilgi duyanlara 
yönelik temel İslami konuların özel-
likle Almanca olarak verilmesine 
önem veren DİTİB Akademisi’nin bir 

sonraki hedefi, bu pilot projesinin Al-
manya genelinde de sunulabilmesidir.
Kapanış programı, DİTİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Aydın ve DİTİB 
Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmet-
leri Müdürü Taner Yüksel’in katı-
lımcılara katılım belgelerini verme-
leri ile sunulan ikramlardan sonra 
tamamlanmıştır. DİTİB Akademisi, 
“Müslümanlar için İslam’a Giriş” 
programının sona ermesiyle, “Na-
maz’a ve Kur’an Öğrenmeye Giriş 
Dersleri” programının hazırlıklarına 
başlamıştır. 
Yeni programın kayıtları ile ilgili 
duyurular web sayfamızda yayın-
lanmıştır.
www.ditib.de

“Müslümanlar için İslam’a Giriş” Semineri sona erdi
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Köln - Der von der DITIB-Akademie 
angebotene siebenwöchige Einstiegs-
kurs „ISLAM für Muslime“, der sich 
vor allem an deutsche Konvertiten 
richtete, kam letzten Freitag mit einer 
Abschlussveranstaltung zu seinem 
Ende. Hierfür wurden insbesondere 
Konvertiten mit Einladungsbriefen auf 
das Programm aufmerksam gemacht. 
Die Seminarreihe mit ihren insgesamt 
28 Teilnehmern fand zwischen dem 
20.01.2016 und 11.03.2016 an zwei 
wöchentlichen Terminen statt. Hierin 
wurden Grundlagen des Islams wie 
die Glaubensgrundsätze, die Säulen 
des Islam, das Reinheitsverständnis 
im Islam, die religiösen Handlungska-
tegorien, die Hauptthemen im Koran, 
das Leben des Propheten Muhammed 
und die islamische Ethik einzeln be-
handelt. In der Abschlussveranstal-
tung am 18. März 2016 hielten 
DITIB-Vorstandsmitglied Hakan Ay-
dın und der Abteilungsleiter der 
DITIB-Akademie Taner Yüksel nach 
der anfänglichen Koranrezitation je-
weils eine Begrüßungsrede.
Des Weiteren brachten zwei Vertreter 
der Seminarteilnehmer ihre Eindrü-
cke, Gedanken und Wünsche zum 
Ausdruck.
„Dank des Präsidiums für religiöse 
Angelegenheiten Diyanet, der Diya-
net-Stiftung und des DITIB-Bundes-
verbandes wurde der internationale 
Theo logie-Studiengang in der Türkei 
ins Leben gerufen. Aufgrund der stei-
genden Anzahl von Absolventen des 
internationalen Theologie-Studien-
gangs wird es nun möglich, solche Se-
minare deutschlandweit anzubieten.“, 
so Vorstandsmitglied Hakan Aydın. 

„Die Elifba-Lernbücher und das 
Handbuch islamische Glaubenslehre 
wurden zweisprachig veröffentlicht, 
um so den unter deutschen Konverti-
ten bestehenden Bedarf zu decken.“, 
fügte er hinzu und bedankte sich bei 
den Teilnehmern.
Die Seminare des Einstiegskurses 
wurden von den in Deutschland aufge-
wachsenen Religionsbeauftragten und 
zugleich Absolventen des internatio-
nalen Theologie-Studiengangs Şeyma 
Horasan und Dursun Atak erteilt.
Die DITIB-Akademie bot diesen Kurs 
mit dem Ziel an, den Teilnehmern das 
Grundlagenwissen über den Islam in 
deutscher Sprache zu vermitteln.
Die Abschlussveranstaltung ging mit 
der Überreichung der Teilnahmebe-
scheinigungen an die Seminarteilneh-
mer und einem geselligen Beisam-
mensein bei einem Imbiss zu Ende.
Die DITIB-Akademie hat nun mit 
den Vorbereitungen von Aufbaukur-
sen über das rituelle Gebet und das 
Koranlesen-Lernen begonnen.

Informationen zur Anmeldung zur 
neuen Seminarreihe sind auf der 
DITIB-Internetseite veröffentlicht.
www.ditib.de

Einstiegskurs „Islam für Muslime“
abgeschlossen
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Köln - Lindlar kentinde Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliğine (DİTİB) 
bağlı Lindlar DİTİB Halil İbrahim 
Camii dualarla ibadete açıldı.
Açılış törenine; Köln Başkonsolosu 
Hüseyin Emre Engin, DİB Dış İliş-
kiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı 
Türkler Daire Başkanı Kazım Türk-
men, Köln Din Hizmetleri Ataşesi 
Ahmet Dilek, Lindlar Belediye Baş-
kanı Dr. Georg Ludwig, siyasi tem-
silciler, kilise temsilcileri, bölge 
DİTİB dernekleri din görevlileri, 
dernek yöneticileri ile çok sayıda 
Alman ve Türk davetli iştirak etti.
Açılış programı, Alman ve Türk 
milli marşlarının okunmasının ar-
dından Bergheim Camii Din Görev-
lisi Ali Vural’ın Kur’an-ı Kerim tila-
veti ve minik öğrenci Fatma İrem 
Şimşek’in “Gurbet” şiirinin okuma-
sıyla başladı. 
Cami müştemilatı ili iglibi bilgi ve-
ren Dernek Başkanı Ali Yiğittekin, 
caminin yapımında emeğini esirge-
meyen cemaate ve hayırsever insan-
lara, desteklerinden ötürü DİTİB 
Genel Merkeze ve yerel yönetimlere 
teşekkür etti.

Lindlar Belediye Başkanı Dr. Georg 
Ludwig konuşmasında, şehirlerinde ki-
lise olduğunu ve artık Müslümanların 
da ibadet edecekleri modern bir yapıya 
kavuştukları için cami açılışından duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün burada birlik, beraberlik, 
hoşgörü ve müsamahanın çok güzel 
bir örneğinin yaşanıldığına şahitlik 
edildiğini vurgulayan Köln Din Hiz-
metleri Ataşesi Ahmet Dilek, “Bu 
esere katkı sağlayan tüm bölge der-
neklere, Alman resmi makamlarına, 
komşularımıza ve yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bu eser herkese hayırlı ve uğurlu ol-
sun” dedi.
DİB Yurtdışı Türkler Daire Başkanı 
Kazım Türkmen de konuşmasında; 
“Lindlar yöneticilerine ve cemaati-
ne Alman yetkililerle, dostlarımızla 
ve komşularımızla kurdukları bu 
güzel ilişkiden dolayı teşekkür edi-
yorum. Dinimizi ve Türkiyemizi 
güzel bir şekilde temsil örneği gös-
teriyorsunuz. Bu caminin sadece 
bir ibadet mekanı olarak değil, sos-
yal yönüyle çocuklarımızı, gençle-
rimizi ve yetişkinlerimizi bir araya 
getiren, eğitim faaliyetleri veren bir 
mekan olmasını diliyorum. Gençle-
rimizin hem yaşadıkları ülkeye hem 
de Türkiyemize faydalı insan olma-
ları için bu mekandan faydalanalım. 
Emeği olan herkese teşekkür edi-

yor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Caminin açılmasının geleceğe yö-
nelik ümitlerini artırdığını belirten 
Köln Başkonosolosu Hüseyin Emre 
Engin, “Bu tür açılışları gördükçe 
nereden gelip nereye gittiğimizi, 
hem insana hem kendi cemaatimi-
ze, gençlerimize ve geleceğimize 
ne tür güzel yatırımlar yaptığımızı, 
özellikle çocuklarımızın gözünde-
ki ışıltıdan görüyorum” diye konuş-
tu.
Açılış kurdelası; Halil İbrahim Ca-
mii Din Görevlisi Şerif Şengül’ün 
yaptığı duanın ardından Köln Baş-
konsolosu Hüseyin Emre Engin, 
DİB Yurtdışı Türkler Daire Başkanı 
Kazım Türkmen, Köln Din Hizmet-
leri Ataşesi Ahmet Dilek, Lindlar 
Belediye Başkanı Dr. Georg Lu-
dwig tarafından kesilerek hizmete 
açıldı. 
İkindi namazı bölge din görevlileri 
Emre Şimşek ve Ali Vural’ın birlik-
te okudukladı çifte ezanla başladı. 
Törende, caminin yapımında emeği 
geçenlere sertifika takdim edilme-
sinin ardından cami gezilerek müş-
temilat hakkında bilgi verildi.

Halil İbrahim Camii ibadete açıldı

HABERLER   
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Münster - Rietberg DİTİB Merkez 
Camii’nde hafta sonu kurslara devam 
eden öğrencilerin okumuş oldukları 
hatmi şerif için program düzenlendi.
Kız ve erkek toplam 34 öğrencinin 
hatmi şerifi tamamladığı program 
din görevlisi Abdullah Kuru’nun 
Kur’an-ı Kerim hakkındaki sohbeti 
ile başladı. Program ilahi korosundan 
ilahiler, öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı 
Kerim hakkında ayet ve hadisler, şiir-
ler ve yine hatmeden öğrencilerin tila-
vet ettiği Kuran ile devam etti. 
Program sonunda hatim duası ve bel-
ge merasimi yapıldı. Ayrıca bir yıl 
içinde Kur’an’a geçen 25 öğrenciye 
Kur’an’a geçme belgesi ve Dini Bilgi-
ler Kitabı hediye edildi. 

Münster - Gronau DİTİB Fatih Ca-
mii ve Gladbeck DİTİB Türkiye Ca-
mii derneklerinin kadınlar kolu tara-
fından, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” vesilesiyle bayanlara yönelik 
kahvaltı ve söyleşi programları dü-
zenlendi.

T.C. Münster Başkonsolosu Pınar 
Gülün Kayseri, Münster DİTİB Eya-
let Kadın Birliği Başkanı Özen Ars-
lan, çevre derneklerin kadın kolları 
ve çok sayıda kadın cemaatin katılı-
mıyla bir araya gelindi. 
İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetiyle 
başlayan programda, Başkonsolos Pı-
nar Gülün Kayseri, kadınların top-
lumdaki yeri ve öneminden bahsede-
rek, anlamlı bir günde böyle güzide 
kadın toplululuğuyla bir arada olmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Din Görevlisi Kasım Oğan ve Dernek 
Başkan Yardımcısı Figen Gügül 
Turpçu da teşriflerinden ötürü katı-
lımcılara ve üstün gayretlerinden do-
layı özellikle dernek kadın kollarına 
teşekkür etti.

Mainz - Neuwied DİTİB Ravza Ca-
mii kadın kolları “8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü” münasebetiyle düzenle-
dikleri etkinlikle kadın kolları ve 
cemaat bir araya geldi.
Etkinlik çerçevesinde annesi Alman 
babası Türk olan genç bir kızın ya-
şam öyküsü akktarıldı. 
Cami çocuk tiyatro grubu tarafından 

“Hz. Fatıma” piyesi sahne aldı. Şiirler 
ve ilahiler okundu.
Programda Eğitimci-Yazar Doç. Dr. 
Halit Ertuğrul “Aile ve Gençlik Eğiti-
mi” konulu konferans verdi.

Neuwied’de
“Kadınlar Günü”

Rietberg’te 
Hatim Merasimi

Gronau ve 
Gladbeck’te
kadınlar buluştu

Mainz - Ransbach Baumbach DİTİB 
Yeni Camii Kadın Kolları “Dünya 
Kadınlar Günü” münasebetiyle semt-
lerinde yaşayan kadınlara gün bo-
yunca gül dağıttı.
Ransbach Baumbach DİTİB Yeni Ca-
mii ikinci başkanı Ayşegül Bekar ve 
cami kadın kollarıyla birlikte gün bo-
yunca Marktplatz meydanında esnaf 
ve bayanlara gül dağıttı. 
Etkinlik hakkında bilgi veren Bekar; 
“Gün münasebetiyle semtimizde her 
milletten insana gül takdim ettik.

Bayanlar hiç beklenmedik bir şekilde 
böyle güzel bir hediye ile karşılaştık-
larını ifade ederek, her günün kadın-
lar günü olması temennisinde bulun-
dular” dedi.

Kadınlar Günü’nde DİTİB gül dağıttı
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Münih - ABCami Projesi ile okuma 
yazma bilmeyenlere camilerde oku-
ma yazma ve temel Almanca eğiti-
mi kursları veriliyor.
ABCami Projesi çerçevesinde Mü-
nih’te Pasing DİTİB Hacı Bayram 
Camii ve DİTİB Merkez camilerin-
de sosyal pedagog Nurgül İnan ta-
rafından ve ayrıca Nürnberg, Fürth 
ve Erlangen DİTİB camilerinde de 
kurslar yürütülmektedir.
Almanya çapında gerçekleştirilen 
ve Federal Eğitim ve Bilim Bakanlı-
ğı tarafından da maddi olarak des-
teklenen ABCami Projesi ile oku-
ma yazma bilmeyen ya da bununla 
ilgili sorunlar yaşayan insanlara 

camilerde okuma yazma ve temel 
Almanca eğitim kursları veriliyor. 
Almanya genelinde camilerde eğ-
tim ABCami Projesi 2,5 yıl süren 
pilot proje aşamasιnda Berlin'in üç 
ayrı semtinde Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne bağlı camilerde ba-
şarıyla yürütülmüştür. Projenin 
ikinci aşamasında ABCami Alman-
ya çapında yaygınlaştırılmıştır. 
Bu çerçevede Almanya'nın Kuzey 
(Hamburg-Hamm, Hamburg-Berge-
dorf, Hannover-Ronnenberg, Salzgit-
ter-Lebenstedt, Peine), Batı (Dort-
mund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Gelsenkirchen, Hamm), Güney (Mü-
nih-Pasing, Münih-Sendling, Erlan-

gen, Fürth, Nürnberg) ve Güneybatı 
(Mainz, Wiesbaden, Offenbach, 
Rüsselsheim, Bad Homburg, Kai-
serslautern) bölgelerinde ve Ber-
lin’de seçilen 25 camide aynı içerik 
ve konsept ile çalışmalara başlan-
mıştır. Buna ek olarak 2016 itiba-
rıyla mülteciler için DİTİB Fatih 
Cami Kaiserslautern’de bir adet 
ABCami kursu (Almanca- Arapça) 
oluşturulmuş, bu sayıyı Almanya 
çapında 10 camiye çıkarma çalış-
malarına da eş zamanlı olarak baş-
lanmıştır.

ABCami Projesi ile camilerde okuma yazma öğretiliyor

HABERLER   
NACHRICHTEN
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Münster - Gronau DİTİB Fatih Camii 
gençleri şehirlerinde itfaiye teşkilatının 
uygulamalı eğitim seminerine katıldı. 
Gronau DİTİB Fatih Camii Din Görev-
lisi Mustafa İnce, dernek yönetiminden 
Abdulselam Gürbüz’ün önderliğinde 
onbeş gençe ekipmanlar hakkında 
uy gulamalı olarak teknik bilgiler verildi. 

Recep Ünver tarafın-
dan organize edilen ve 
yaklaşık iki saat süren 
seminerde yetkiler ta-
rafından, Gronau İtfaiyesinin yaptığı 
hizmetler, çalışma sistemi ve itfaiyeci 
olmak için neler gerektiği hakkında bi-
giler verildi. Yapılan bu seminerden 

memnun olduklarını dile getiren 
gençler, semineri veren yetkililere te-
şekkür ettikten sonra program sona 
erdi.

Gronaulu gençler itfaiye
seminerine katıldı

Münih - Bayern DİTİB Eyalet Birli-
ğinin organizesinde Günzburg böl-
ge DİTİB dernekleri din görevlileri 
ve dernek başkanları Lauingen’de 
bir araya geldi. Lauingen DİTİB 
Hicret Camii’nde yapılan toplantı Sen-
den DİTİB Camii Din Görevlisi Ya-
kup Çevren’in Kur’an-ı Kerim tila-
vetinin ardından Lauingen Dernek 
Başkanı Mevlüd Dündar ve Eyalet 
Birliği Sekreteri Halit Özer’in selam-
lama konuşmaları ile başladı. Münih 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi 
Uysal’ın başkanlığında yapılan top-
lantıya eyalet birliği yöneticileri, 

bölge DİTİB dernekleri din görevli-
leri ve dernek başkanları katıldı. 
Toplantı gündeminde; aile seminer-
leri, Sabah namazı buluşmaları, 
okul öncesi eğitimin önemi, yılın 
hizmet ödülleri, eğitim ve öğretim 
faaliyetleri, Uluslararası İlahiyatlar, 
değerler eğitimi, derneklerde vefa 
günleri, yarışmalar, 2016 yılı Kutlu 
Doğum programları, 2016 Hac or-
ganizasyonu, Dini Cemaat Kütüğü 
kayıtları, takvim ve dergi aboneliği 
ile 2016 yılında gerçekleştirilecek 
faaliyetler değerlendirildi.

Günzburg bölge dernekleri  
bir araya geldi

Mainz - Rheinland Pfalz DİTİB Eya-
let Birliği desteğiyle Koblenz Üniver-
sitesi Islamische Studierende in Kob-
lenz e.V. Derneği “Osmanlı’da 
Medeniyet” konulu bir konferans dü-
zenledi. Konferansa konuşmacı ola-
rak DİTİB Genel Sekreteri Dr. Be-
kir Alboğa katıldı. Dr. Alboğa, 
bugünü anlamak için geçmişi ve Os-
manlıyı çok iyi anlamamız, öncelikle 
Osmanlı’daki sosyal yapıyı, sahip 
olunan o medeniyeti iyi bilmemiz ge-
rektiğini söyledi. Osmanlı medeniye-
tinde dünyada adalet dengesi olduğu-
nu ifade eden Dr. Alboğa, “İslam 
medeniyetinin bir devamı olan Os-
manlı medeniyetinde hep vermek, 
paylaşmak ön plana çıkar” dedi. Al-
man ve Türk öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi ve alaka gösterilen kon-
ferans beğeniyle takip edildi.

“Osmanlı’da
Medeniyet”
konulu konferans
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Münster - Horn Bad Meinberg 
DİTİB Selimiye Camii ve Paderborn 
DİTİB Fatih Camii’nde “Kadınlar 
Günü” münasebetiyle “Ahde Vefa” 
programları düzenlendi. 

Programa Fatih Camii Bayan Din 
Görevlisi Gülay Demirci ve Hanife 
Yılmazer, Münster Merkez Vâizesi 
Semiha Yüksel, Kadınlar Birliği Baş-
kanı Şükran Öztürk, kadın kolları ve 
çok sayıda bayan cemaat katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda ilahiler ve şiirler okundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırla-
mış olduğu sinevizyon gösterildi. 
Program Semiha Yüksel’in “Asrı Sa-
adetten Günümüze Öğrenen ve Öğre-
ten Kadın” konulu sohbetinin ardın-
dan cami hizmetlerinde emeği geçen 
bayanları konu alan “Geçmişten Gü-
nümüze” slayt gösterisi izletildi. Ya-
pılan duanın ardından 60 yaş üstü 
hanımlara camiye yapmış oldukları 
hizmetlerden dolayı hediye ve çiçek 
takdim edildi.

Kadınlardan 
“Ahde Vefa”
programı

essen - Wetter DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii Kur’an Kursu’na devam eden mi-
nikler Kur’an-ı Kerim’e geçiş heyecanı 
yaşadı. Kurslara kayıtlı 14 minik kızın 
bu heyecanına aileleri de ortak oldu.
 

Bayan öğretici Serap Kale’nin neza-
retinde gerçekleştirilen programda 
minikler öğrendikleri bütün hünerle-
rini gösterdiler. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda ilahi ve şiirler okudular.
Programda miniklere tac gidirildi 
ve Kur’an okumaya geçiş belgesi ve-
rildi.
Aileler, çocukların Kur’an okuma-
nın önemine değinerek, kursun dü-
zenlenmesie vesile olan Din Görev-
lisi Bekir Kale ve yönetime teşekkür 
ettiler.

Minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim’e
geçiş heyecanı yaşadı

Altı Sosyal Hizmet Çatı Kurulu-
şu’nun üyesi olduğu BAGFW Federal 
Çalışma Grubu ve Alman İslam Kon-
feransı’nda yer alan kuruluşların (Ca-
ritas, Diakonie, AWO, DPWV, DRK 
und ZWST) temsilcileri 7 Mart 2016 
tarihinde DİTİB Merkez Camii’nde 
bir araya geldiler. Çocuk ve gençlik 

yardımı ve yaşlılara yönelik hizmet-
lerin görüşüldüğü toplantıda, yapıla-
cak işbirliklerinin adımları planlandı.
Çatı kuruluşları arasında Alman İs-
lam Konferansı’nda başlamış olan bu 
işbirliği, 8 Eylül 2015 tarihinden iti-
baren düzenli olarak sürdürülmekte-
dir.

Sosyal Hizmet Çatı Kuruluşları  
ve Alman İslam Konferansı Üyesi 
Kuruluşlar Yeniden Buluştu

Paderborn

Horn-Bad Meinberg

HABERLER   
NACHRICHTEN
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