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

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

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar 
eden, bizleri yeni bir yıla kavuşturan Yüce 
Rabbimize sonsuz hamd ü senalar, Sevgili 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya 

(s.a.s) sonsuz salât ve selâm olsun! DİTİB Bültenimizin 
yeni sayısıyla sizlerle bir kez daha birlikteyiz. DİTİB aile-
sinin her bir ferdini ve tüm okurlarımızı muhabbetle se-
lamlar ve yeni yılın camiamıza, gönül coğrafyamıza, 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Değerli Okurlar,
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olarak yeni 

yıla öğrencilerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz 
eğitim umresi ile girdik. Yılbaşı tatilinde öğrencileri-
miz için düzenlenen eğitim umresiyle; umre ibadetin-
den gerekli kazanımları elde edip sonrasında da onları 
koruyarak devam ettirmelerini sağlamak ve umre yol-
culuğunun düzenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını 
amaçladık. Yılbaşında öğrencilerimize yönelik gerçek-
leştirilen eğitim umresi inşallah gelecek dönemlerde de 
düzenlenecektir. Bu itibarla öğrencilerimizin bu eğitim 
umrelerine tekrar tekrar katılmalarını tavsiye ediyorum.

Sevgili Okurlar,
Almanya’da yaşayan millet varlığımızın ve tüm Müs-

lümanların iftihar vesilesi olan, Köln şehrinin silueti içe-
risinde yerini alan Köln DİTİB Merkez Camii ve Kültür 
Kompleksinin 2017 yılı içerisinde açıldığı malumlarıdır. 
Bugüne kadar gelinen süreçte Dini Danışma Kurulu 
Başkanlıklarımızın, DİTİB Eyalet Birliklerimizin, cami 
dernek yöneticilerimizin, cemaatimizin ve din görevlile-

rimizin Köln Merkez camimiz için göstermiş oldukları 
üstün gayret ve her türlü katkılarından dolayı şükranla-
rımı ifade ediyorum. 

Bu vesileyle, yeni yılın ilk günlerinde 11. Ehrenfeld 
Tasarım Parkuru) kapsamında Köln DİTİB Merkez Ca-
mii’nin iç tezyinat ve hüsn-i hat örnekleri ve fotoğraf-
larının sergilendiği bir etkinlik düzenledik. Dünyaca 
tanınan hattat Hüseyin Kutlu tarafından kaleme alınan 
ve orijinal boyutta 20 eserden oluşan Hüsn-i Hat sergisi 
sizlerin ve Alman sanatseverlerin yoğun ilgisine mazhar 
oldu. 

2018 yılının başlarında gerçekleştirdiğimiz bir diğer 
faaliyetimiz de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier’e gerçekleştirdiğimiz ziyarettir. Müslüman 
dini cemaat temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu ziya-
rette başta din dersleri olmak üzere, İlahiyat fakültele-
rinin geliştirilmesi, UİP projesi, cami saldırılar, güncel 
konular gibi birçok alanda istişarelerde bulunma ve ya-
şadığımız sıkıntıları aktarma imkanı bulduk.

Kıymetli Okurlar,
Zamanın su misali akıp gittiği, ömür sermayemizden 

bir senenin daha mazide kaldığı bu hayat serüvenimizde, 
sizler ve tüm insanlık adına yüce dinimiz İslam’ın buy-
ruğu gereği hep en güzelini, hep en iyisini istemekteyiz. 
2018 yılının bu duygu ve düşünceler çerçevesinde tekrar 
hayırlara vesile olmasını, çalışmalarımızda muvaffaki-
yetler getirmesini dilerim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Unendlicher Lob und Dank sei Allah, der uns aus dem 

Nichts erschuf, uns Seine Existenz wissen ließ und ein 
neues Jahr erreichen ließ; Unendlicher Segen und Frie-
den sei auf unseren Propheten Muhammed Mustafa (s)! 
Erneut stehen wir mit einer neuen Ausgabe unserer Zeit-
schrift DITIB Bülten vor ihnen. Ich begrüße jeden Ein-
zelnen der Gemeinschaft der DITIB-Familie und alle 
Leserinnen und Leser und hoffe, dass das neue Jahr unse-
rer Gemeinschaft, den uns herzlich verbundenen Men-
schen und der ganzen Menschheitsfamilie Gutes bringen 
möge.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Als Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religi-

on (DITIB) sind wir während der kleinen Pilgerfahrt 
(Umra) in das neue Jahr gestartet. 

Mit dieser Pilgerfahrt, die wir innerhalb der Weih-
nachtsferien organisiert haben, wurde beabsichtigt, dass 
unsere Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen 
und Studenten die erforderlichen Kompetenzen aus dem 
Gottesdienst erwerben und diese Kompetenzen in der 
Zukunft bewahren und entwickeln. Demgemäß haben 
wir die Pilgerfahrt organisiert und systematisch durch-
geführt. In den nächsten Weihnachtsferien werden er-
neut solche kleinen Pilgerfahrten als Bildungsreise für 
die Jugendlichen organisiert. Aus dieser Sicht empfehle 
ich den Jugendlichen, immer wieder an solchen pädago-
gischen Pilgerfahrten teilzunehmen.

Liebe Leserinnen und Leser, 
Wie ihnen bekannt ist, wurde die Kölner DITIB Zent-

ralmoschee und der zugehörige Kulturkomplex, die 
Grund für den Stolz unseres Volkes, unserer Gemeinde-
mitglieder und aller Muslime ist und ihren Platz in der 
Silhouette von Köln eingenommen hat, innerhalb des Jah-
res 2017 eröffnet. Ich bedanke mich bei den Vorsitzenden 

der religiösen Beiräte, Vorsitzenden der Landes- und Re-
gionalverbände der DITIB, den Vorständen unserer Mo-
scheegemeinden, den Gemeindemitgliedern und Religi-
onsbeauftragten für ihren außerordentlichen Einsatz 
und für jeglichen Beitrag für unsere Kölner Zentral-
moschee.

Im Rahmen des 11. Design Parcours Ehrenfeld wurde 
in den ersten Tagen des neuen Jahres eine Veranstaltung 
zur Innenarchitektur der Kölner DITIB Zentralmoschee 
durchgeführt, wo die Verzierungen der Moschee und Ex-
emplare von Kalligraphien sowie Bilder der Innenarchi-
tektur ausgestellt wurden. Insgesamt 20 Kalligraphie-
werke von Hüseyin Kutlu wurden in Originalgröße 
ausgestellt und fanden großes Interesse ihrerseites und 
der deutschen Kunstliebhaber.

Anfang des Jahres 2018 haben wir einen Besuch beim 
Bundespräsidenten Herrn Frank-Walter Steinmeier ver-
wirklicht. Bei diesem Besuch mit den Vertretern der an-
deren muslimischen Religionsgemeinschaften haben wir 
die Möglichkeit wahrgenommen, allen voran den islami-
schen Religionsunterricht, das Projekt Internationales 
Islamisches Theologiestudienprogramm (UIP), Mo-
scheeübergriffe sowie aktuelle Themen zu erörtern und 
erlebte Probleme vorzutragen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
In diesem Abenteuer des Lebens, worin die Zeit so 

schnell vergeht wie das Wasser fließt und ein weiteres 
Jahr unseres Lebenskapitals der Vergangenheit angehört, 
wünschen wir jederzeit das Schönste und das Beste für 
sie und für die ganze Menschheit. In diesem Sinne hoffe 
ich, dass das Jahr 2018 zum Guten führen möge und 
wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute bei ihren Ar-
beiten.

Mit den herzlichsten Grüßen
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Kulluk Bilincinin
Bir Parçası: Şükür

Allah Teala’nın eşref-i mahlukat olarak yara-
tıp tüm kainatı hizmetine sunduğu insa-
noğlu sahip olduğu nimetler hususunda bir 
balık gibidir adeta. Bir balık nasıl içinde 

yüzdüğü yaşam alanı olan denizin farkında değilse, in-
san denilen varlık ta içinde yüzdüğü nimet deryasının 
bilincinde olmayıp bu nimetleri taktir etmekte yetersiz 
kalmıştır.

Oysa ki Allah Teala yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’in Ba-
kara suresinde “Beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana 
şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara 2/152) buyurdu-
ğu gibi 75 farklı ayetle daha kendisine şükretmemizi 
kulu olan insana emretmiştir. Öyleyse bu noktada mü-
kerrem bir varlık olarak kabul edilen 
insana düşen görev, kendisini sarıp 
sarmalayan ve etrafında var olan 
tüm nimetleri tanıyıp bunların yara-
tıcısı olan Allah’a layıkıyla şükrünü 
sunmasıdır.

İnsan, şu içerisinde yaşadığı dünyadaki nimet deryasına 
bir nazar ettiğinde, kendisine nasip olan iman, ruhuna ve 
bedenine bahşedilen sağlık, idraki zor olan zaman nimet-
leri ve tüm kainatın en şereflisi olarak yaratılış olması ger-
çeği başta olmak üzere, ailesi, elde edebildiği ilmi ve bilgi-
si, maddi imkanları veya savaşsız bir ortamda yaşıyor 
olması,... diye sayıp ta bitiremeyeceği envai çeşit nimetle 
lütuflandırıldığının bilincine varabiliyor ki bunu da Allah 
Teala “Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, sa-
yamazsınız.” (Nahl, 16/18) diye açıkça beyan ediyor.

Bu sayede şu gerçeği idrak etmek mümkündür: Allah, 
dünyada ve dünyanın içinde bulunduğu fezada ne varsa, 
hepsini kullarının hizmetine bahşetmiştir.

Peki insanoğluna görev olarak tayin edilen şükür vazi-
fesi tam olarak nasıl eda edilmelidir?

Şükür kelime anlamıyla ‘verilen bir nimetten dolayı bu 
nimeti verene karşı gösterilen saygı ve karşılık, iyiliği ya-
pana bu hissi gösterme’ nimet ve iyiliği anıp, nimetin asıl 
sahibi olanı teşekkür babında övmektir.

Bir mü’minin hayatına aktarması gereken şükür 3 şe-
kilde eda edilir.

1. Dil ile (Şükr-ü Akval):
Çünkü Allah Teala Duha suresinin 11. ayetinde buyu-

ruyor: “Ve Rabbinin nimetlerini minnet ve şükranla an.” 
Dilin de bir nimet olduğunun idrakinde olarak nimet 
vereni anıp, O’nu övmek ve Allah’a, O’na şükrederken 
dahi O’na muhtaç olduğunu itiraf eden insan, dili ile 
şükrünü eda etmiş olur.

2. Kalp ile:
Kalp ile şükretmek, nimet vereni tanıyıp, O’nu tastik 

etmektir. Kendisini sarıp sarmalayan nimetlere baktı-
ğında, Rabbini görmektir. Rabbini hatıra getirmektir.

3. Fiil ile:
İnsanın bedeni ile nimet veren Al-

lah’a itaat etmesi ve O’nun bütün 
emirlerini yerine getirmesidir ve İs-
lam dininin tüm buyruk ve yasakla-
rını tam manasıyla yaşamasıdır. 

Ne de olsa “Az nimeti az sanma, kimden geldiğine bak. 
Az günahı az sanma, kime karşı yaptığına bak.”

Yani özetle bu 3 şekilde şükretmeyi başarırsa insan, 
tam manasıyla şükretmiş olur. Yani şükür, Allah’ın kul-
larına nasip ettiği nimetlerin etkisinin onların dilinde 
övgü olarak, kalbinde sevgi olarak, bedeninde de itaat 
etme ve boyun eğme olarak ortaya çıkar. Bu 3 hale ilave-
ten şeytanın bir özelliği olan nankörlüğe düşmekten ko-
runmak da insanoğlunun görevlerinden bir tanesidir. 
Aksi takdirde meydana gelen şükürsüzlük insana nasip 
olan nimetlerin yalnızca hayvani zevklerin tatmin edil-
diği ve sorumluluğu ağır olan nesneler haline getirir ki 
bu da hem insanoğlunun  hem de var olan nimetlerin he-
lakına ve azap sebebi olmasına vesile olur.

Bu sayede insan, şükür konusundaki şuurunu kuvvet-
lendirme adına, ettiği şükür ile Rabbinin rahmetine, şef-
kat ve iltifatına kendisinde de heyecan ve muhabbet dolu 
bir imana sebebiyet vereceğini bilmesi olumlu neticeler 
getirecektir.

“Beni anın ki, ben de sizi
anayım. Bana şükredin,

nankörlük etmeyin.”

MAKALE
ARTIKEL
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Ein Teil des Bewusstseins der 
Gottesdienerschaft: Dank

Der Mensch, der als das ehrenwerteste Wesen geschaf-
fen ist und dem das ganze Universum seitens Allah zu 
Diensten gegeben wurde, ähnelt sich im Punkte der Ga-
ben einem Fisch. Wie ein im Lebensort Meer schwim-
mender Fisch sich dessen nicht bewusst ist, so ist sich 
auch der Mensch der Gaben, in denen er schwimmt, 
nicht bewusst. Der Mensch ist unfähig, diese Gaben zu 
würdigen obwohl Allah, der Erhabene, im Kapitel al-Ba-
qara in Seinem erhabenen Buch, dem edlen Koran, sagt:

„Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar 
und seid nicht undankbar gegen Mich.“ (al-Baqara, 2/152) 
In weiteren 75 Versen gebietet Allah den Menschen als Die-
ner Allahs, Ihm zu danken.

Folglich ist es Aufgabe des Menschen, der als edles Ge-
schöpf anerkannt wird, alle Gaben, die ihn umgeben und in 
seinem Umfeld vorhanden sind, zu erkennen und seinen 
Dank gegenüber dem Schöpfer dieser Gaben in gebühren-
der Weise darzubieten.

Wenn sich der Mensch das Meer von 
Gaben, in dem er regelrecht schwimmt, 
anschaut, wird er feststellen, dass er 
unzählige Gaben geschenkt bekom-
men hat: Allen voran als ehrenwertes-
tes Geschöpf des Universums geschaf-
fen worden zu sein; seine Familie; erworbenes Wissen und 
erlernte Kenntnisse; finanzielle Möglichkeiten; Lebensfüh-
rung in kriegslosen Gegenden … usw. Diesen Sachverhalt 
drückt Allah, der Erhabene, mit dem folgenden Vers klar 
aus: „Und wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen wolltet, 
könntet ihr sie nicht erfassen. Allah ist wahrlich Allverge-
bend und Barmherzig.“ (an-Nakhl, 16/18)

Dank dieser Realität, kann man sich dieser Wirklichkeit 
bewusst werden: Allah hat alles, was es in der Welt und im 
Universum gibt, Seinen Dienern zur Verfügung gestellt und 
geschenkt. 

Wie genau soll also diese Aufgabe des Dankens, die dem 
Menschen aufgetragen wurde, durchgeführt werden?

Dank (Schukr) bezeichnet den erwiesenen Respekt und 
die Entgegnung gegenüber demjenigen, von dem man eine 
Gabe erhalten hat. Wörtlich bedeutet es, dieses Gefühl aus-
zudrücken, die Gabe und die Gefälligkeit der geschenkten 
Gaben zu benennen und dem eigentlichen Inhaber dieser 
Gaben lobend seinen Dank zu erweisen.

Der von den Muslimen im eigenen Leben zu praktizieren-
de Dank kann auf drei Arten erwiesen werden:

1. Sprachlicher Dank mit der Zunge:
Allah, der Erhabene, gebietet im 11. Vers des Kapitels ad-

Duha: „und was deines Herrn Gnade betrifft, erwähne sie 
dankend.“

Im Bewusstsein dessen, dass Allah dem Menschen die 
Gabe der Sprache geschenkt hat, wird man Allah mit der 
Zunge gedankt haben wenn man den Schöpfer erwähnt und 
Ihn lobt; und es gilt zu erkennen, dass man sogar selbst an 
Allah angewiesen ist wenn man Ihm dankt.

2. Dank mit dem Herzen:
Herzlich zu danken bedeutet, Denjenigen, Der die Gaben 

geschenkt hat, zu erkennen und Ihn zu bestätigen. Es ist die 
Fähigkeit, Allahs Wirken sehen zu können wenn man die 
Gaben um sich selbst ansieht.

3. Dank mit den Taten: 
Danken mit den Taten ist körperlicher Gehorsam des 

Menschen gegenüber Allah, Der ihm die Gaben geschenkt 
hat, und alle Gebote Allahs einzuhalten. Es bedeutet, alle 
Gebote und Verbote der islamischen Religion voll umfäng-
lich zu praktizieren.

Schließlich heißt es: 
“Denke nicht geringe Gaben seien karg; siehe von Wem sie 

herstammen. 
Denke nicht geringe Sünden seien karg; siehe Wem ge-

genüber du verstößt.”
Zusammenfassend kann festgestellt 

werden: Wenn der Mensch es schafft, 
auf diese drei Arten zu danken, wird 
er voll umfänglich gedankt haben. 
Das heißt, dass sich die von Allah ge-

schenkten Gaben so wiederspiegeln sollten, dass der 
Mensch Allah mit seiner Zunge lobt, in seinem Herzen 
Liebe gegenüber Allah verspürt und sich seine Hingabe 
und sein Gehorsam gegenüber Allah in seinem körperli-
chen Handeln äußern.

Daneben ist es auch eine der Aufgaben des Menschen, sich 
vor Undankbarkeit, die eine der Eigenschaften des Teufels ist, 
zu verwahren. Andernfalls wird die entstehende Undankbar-
keit dazu führen, dass die geschenkten Gaben sich lediglich 
der Befriedigung animalischer Begehren ähneln und ansons-
ten diese Gaben zu großen Verantwortungen gedeihen und 
somit bewirken werden, dass sowohl der Mensch als auch 
die Gaben zunichtegehen und Grund zur Pein werden.

Dank dieser Tatsache, dass der Mensch sein Dankbar-
keitsbewusstsein stärkt, erkennt er die Zuteilung von Se-
gen, Barmherzigkeit und Gunst seines Herren, Allahs. 
Dadurch erkennt er, dass dieses zu einem begeisterten und 
liebevollen Glauben führt und zu positiven Resultaten ent-
wickelt.

 Merve Yıldırım
 DüSSelDORf-HüTTenHeİM DİTİB yenİ CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIOnSBeAUfTRAGTe, DITIB neUe MOSCHee, DüSSelDORf-HüTTenHeIM

„Gedenkt Meiner,
so gedenke Ich eurer. Seid

Mir dankbar und seid nicht 
undankbar gegen Mich.“
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Otuzyedi sene devam eden bu görevlerinde yüzyirmibir 
hafız yetiştirmiş, Erzurum ve havalisine ilm-i kıraatı öğ-
retmeye çalışmıştır.

Yeşilzâde Seyyid Mustafa Niyazi Efendi İspir (Norgah) 
doğumlu Hacı Osman kızı Hacer Hatun ile evlenmiş ve 
dört çocuğu olmuştur. (Hacer Hatun 15 Eylül 
1343/1924’te Erzurum’da vefat etmiştir). Yeşilzâde Sey-
yid Mustafa Niyazi Efendi 1325/1906 senesi Recep ayının 
7 pazartesi günü vefat etmiş ve Erzincan Kapı kabrista-
nında defnedilmiştir.

Mustafa Niyazi Efendinin eserleri* şunlardır: “Menâ-
sik-i Hacc-ı Şerif”, (Nehzet’ül – Menasik eserinin kena-
rında, İstanbul, el Hac Halil Efendi Dergahı), “Umdet’ül 
Kâri’in”, (İstanbul - 1902, Şirketi Sahafiye-i Osmaniye 
Matbaası), “Sened’ül Huffâz”, (İstanbul Beyazıt Kütüp-
hanesi), “Tezkiret’ül İhvan”, (İstanbul Beyazıt Kütüpha-
nesi Arap Harfli Yazmalar Bölümü No. 8199).
[Literatür] Mustafa Yılmaz Çağlayan’ın http://erzurumansiklopedisi.com/
yesilzade-seyyid-mustafa-niyazi-efendi/ linkinde yayınlanan makalesinin 
özetidir. *Bu kitaplar parantez içinde belirtilen yerlerde/kütüphanelerde 
bulunmaktadır veya a. g. yayınevi tarafından basılmıştır.

Yeşil Hoca Şeyh’ül Kurrâ Seyyid Mustafa Niya-
zi Efendi, H.1261 M.1840 yılında Erzurum’un 
İspir İlçesi (Pazaryolu) Karakoç köyünde 
doğdu. Karakoç köyü zaviyedarı olan Seyyid 

Hüseyin Tosun Bayraktar’ın oğludur. (Aslen Pir Hızri-
ler’den olan bu zatın ecdadı ve soyu kesintisiz kırk ikinci 
göbekte Hz. Hüseyin’e ulaşmaktadır.)

Yeşil Hoca Mustafa Niyazi Efendi, on yaşında hafız ol-
muş, Pazaryolu (Norgah)’da ilk tahsilini tamamlamıştır. 
1280/1861 tarihinde asker olarak Sırb ve Karadağ harple-
rinde (93 Harbi) savaşmış, yaralanmış ve gazi olmuştur. 
1283/1864 yılında  (Kosovo’daki)  İpek Sancağı tali tabu-
runa tabur imamı olarak tayin edilmiş ve dört sene bu 
görevi ifa etmiştir. 1287/1868 yılında tabur imamlığı gö-
revinden istifa edip Rumeli’den İstanbul’a gelmiş ve Fa-
tih Medresesinde ilmi tahsiline devam etmiş, Nakşi me-
şayihinden Gümüşhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendi’nin 
tekkesine bir yıl devam etmiştir. Şeyhinin emri ile 
1288/1869 yılında Erzurum Caferiye Camii’ne hatip ve 
İbrahim Paşa Camii’ne imam olarak tayin olunmuştur. 

Mustafa Niyazi
Efendi

Yeşilzade Seyyid

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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Yeşil Hoca Şeyhu’l-Kurra Seyyid Mustafa Niyazi Efen-
di wurde im Dorf Karakoç in der Kreisstadt İspir (Pa-
zaryolu) geboren. Er war Sohn von Seyyid Hüseyin To-
sun Bayraktar, der Oberhaupt des Dorfklosters (zaviye) 
von Karakoç war. (Diese Person gehört ursprünglich zu 
der Familie der Pir Hızriler und seine Urväter und ihre 
Herkunft gehen in der zweiundvierzigsten Generation 
auf die Generation des Prophetenenkels Hüseyin zu-
rück.)

Yeşil Hoca Mustafa Niyazi Efendi hat mit zehn Jahren 
den ganzen Koran auswendig gelernt und seine erste Bil-
dung in Pazaryolu (Norgah) absolviert. Im Jahre 
1280/1861 hat er sich am serbisch-montenegrinischen 
Krieg (Russisch-Türkischer Krieg 1877-1878 – türkisch: 
93 Harbi) beteiligt; er wurde verwundet und zum Vetera-
nen. Im Jahre 1283/1864 wirkte er vier Jahre lang im San-
cak (Provinz) İpek im Kosovo als Imam eines Verbandes. 
Im Jahre 1287/1868 trat er von seinem Amt als Imam zu-
rück und kam über Rumeli nach Istanbul und fuhr mit 
seinem wissenschaftlichen Studium in der Fatih Medre-
sesi fort. Er lernte ein Jahr lang im Kloster von Gümüş-
hanevi Ahmed Ziyaeddin Efendi. Auf Geheiß seines 
Lehrers wurde er im Jahre 1288/1869 als Prediger in die 
Caferiye Moschee in Erzurum und als Imam in die dor-
tige Ibrahim Paşa Moschee berufen. Während seines 
Dienstes innerhalb von siebenunddreißig Jahren hat er 
hunderteinundzwanzig Personen den Koran auswendig 
lernen lassen. Auch versuchte er in Erzurum und Umge-
bung die Rezitationswissenschaft zu vermitteln.

Yeşilzade Seyyid Mustafa Niyazi Efendi heiratete mit 
der in Ispir (Norgah) geborenen Hacer Hatun, Tochter 
des Hacı Osman, und sie hatten vier Kinder. (Hacer Ha-
tun starb am 15. September 1343/1924 in Erzurum.)

Yeşilzade Seyyid Mustafa Niyazi Efendi starb am Mon-
tag, den 7. Recep des Jahres 1325/1906 und wurde im 
Friedhof Erzin can Kapı beerdigt.

Mustafa Niyazi Efendi hat folgende Bücher geschrie-
ben*: „Menâsik-i Hacc-ı Şerif“ (Randvermerke zum 
Werk Nehzetu’l – Menasik, Istanbul, el Hac Halil Efendi 
Dergahı), „Umdetu’l-Qariin“, (Istanbul - 1902, Şirketi 
Sahafiye-i Osmaniye Matbaası), „Senedu’l-Huffaz“, 
(Istanbul, Beyazıt Kütüphanesi), „Tezkiretu’l-Ihvan“, 
(Istanbul, Beyazıt Kütüphanesi Arap Harfli Yazmalar 
Bölümü [Abteilung Handschriften mit arabischen Let-
tern, Nr. 8199).

[Literatur] Eine Zusammenfassung des Artikels von Mustafa Yılmaz Çağlayan, 
auf http://erzurumansiklopedisi.com/yesilzade-seyyid-mustafa-niyazi-efendi/

* Diese Bücher befinden sich in den in Klammern angegebenen folgenden 
Orten/Bibliotheken oder wurden vom o.a. Verlag veröffentlicht

 Abdurrahim DURSUN
 DUİSBURG DİTİB Genç OSMAn CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIOnSBeAUfTRAGTeR, DITIB Genç OSMAn MOSCHee, DUISBURG
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Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler arasında 
zikredilir Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İs-
mail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, 
Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriy-
ya, Yahya, İsa, Muhammed (s.a.s.).

Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.s.) bir hadis-i 
şerifinde 124.000 Peygamberin gönderildiğini haber ver-
mektedir. Herbiri ayrı zaman ayrı mekan içinde bulunsa-
lar da herbiri gönderiliş sebepleri, görevleri ve getirdik-
leri İlahi vahiy açısından aynı noktada buluşmaktadır. 
Allah’a ibadet etmeye, O’na karşı gelmekten sakınmaya 
ve kendilerine itaate çağırmışlardır. 

Yukarıda isimleri tesbih gibi yan yana dizilmiş pey-
gamberler, mübarek dillerde söylenen zikirler gibi birbir-
lerini müjdeleyip bu sözü Allah Teala’ya verdiler “Hani, 
Allah peygamberlerden, “Andolsun size vereceğim her ki-
tap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir pey-
gamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona 
mutlaka yardım edeceksiniz” diye söz almış ve, “Bunu 
kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” 
demişti. Onlar ,“Kabul ettik” demişlerdi. Allah da, “Öy-
leyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlarda-
nım” demişti. (Al-i İmran 3/81)

Bu müjdeyi yani gelecek peygambere imanı sadece 
kendi aralarında değil, evlatlarına, ümmetlerine en de-
ğerli miras olarak bırakmışlardır. Tıpkı Hz. Yakub’un 
çocuklarına vasiyeti gibi: “Yoksa siz Yakub’un, ölüm dö-
şeğinde iken, çocuklarına, “Benden sonra kime ibadet 

edeceksiniz?” dediğini, onlarında, “Senin ilahına ve ata-
ların İbrahim İsmail ve İshak’ın İlahı olan tek bir İlaha 
ibadet edeceğiz...” (Bakara 2/133). 

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’le başlayan nebi-
ler silsilesi, son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.s.) 
ile nihayete ermiştir. Bu hususu iki cihan Peygambe-
ri (s.a.s.) güzel bir misal ile anlatmışlardır: “Benim ve 
benden önceki peygamberlerin durumu, bir ev inşa eden 
kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel 
hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş 
kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar 
ve şöyle derler: “Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsay-
dı.” Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: “İşte ben o 
tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

Müslüman herbir peygambere iman eder ve bütün pey-
gamberlere imanı her duasında şu şekilde tekrar ederek 
dillendirir: “İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.), son Peygam-
ber de Hazret-i Muhammed (s.a.s.) dir. Bu iki peygamber 
arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber 
gelip geçmiştir. Biz, bütün peygamberlerin hepsine de 
inanıp, iman ediyoruz.”

İslam Dini’nde Bütün Peygamberler Eşittir

 Havva ÖZTÜRK
 DUİSBURG-MeİDeRİCH DİTİB HACI BAyRAM CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIOnSBeAUfTRAGTR, DITIB HACI BAyRAM MOSCHee, DUISBURG-MeIDeRICH

BİR AYET BİR HADİS
EIN VERS EIN HADIS
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halten sondern diese ihren Kindern und ihren Gemein-
schaften als wertvollstes Erbe hinterlassen. Es ist genau 
wie beim Beispiel des Testamentes von Yakub an seine 
Kinder: “Oder wart ihr etwa Zeugen, als Yakub der Tod 
nahte? Als er zu seinen Söhnen sagte: „Wem werdet ihr 
nach mir dienen?“ Sie sagten: „Wir werden deinem Gott 
und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, Ismail und Ishaq 
dienen, als dem Einen Gott...“ (Koran, al-Baqara 2/133)

Die Prophetenkette, die mit dem ersten Menschen und 
ersten Propheten Adam begann, endete mit dem letzten 
Propheten Muhammed Mustafa (s). Unser Prophet (s) 
hat diesen Sachverhalt mit einem schönen Beispiel ver-
anschaulicht: “Meine Situtation und die Situation der 
Propheten vor mir ähneln einer Person, der ein Haus 
baut. Diese Person baute das Haus schön aus und ver-
vollkommnete es bis auf einen leeren Ziegelstein an einer 
Ecke. Die Menschen flanieren dieses Haus und bewun-
dern ihn schwärmend und sagen folgendes: “Wie schön 
wäre es wenn auch dieser Ziegelstein platziert wäre.” Der 
Gesandte Allahs fuhr dann wie folgt weiter: “Dieser Zei-
gelstein bin ich eben. Ich bin der letzte der Propheten.”

Der Muslim glaubt an jeden einzelnen Propheten und 
äußert diesen Glauben an alle Propheten in seinen Ge-
beten wie folgt: “Der erste Prophet ist Adam (s) der letzte 
Prophet ist Muhammed (s). Zwischen diesen beiden Pro-
pheten wirkten sehr viele Propheten (s), dessen genaue 
Anzahl uns nicht bekannt ist. Wir bestätigen gewiß alle 
Propheten und glauben an sie.”

Im edlen Koran werden Adam, Idris, Noah, Hud, Sa-
lih, Lot, Abraham, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Schuayb, 
Harun, Moses, Davud, Süleyman, Ayyub, Zülkifl, Yunus, 
Ilyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, Jesus und Muhammed (s 
– Segen und Frieden sei auf alle) bei Namen erwähnt.

In einem Hadis berichtet unser Prophet (s), dass 124.000 
Propheten gesandt wurden. Auch wenn einzelne von ih-
nen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedene Orte 
gesandt wurden, vereinen sich ihre Sendungszwecke, ihre 
Aufgaben und ihre überbrachten Offenbarungen an dem-
selben Punkt. Sie luden dazu ein, Allah Gottesdienste zu 
erweisen, sich davor zu bewahren, sich gegenüber Allah 
aufzulehnen, und den Propheten selbst zu gehorchen.

Oben wie die Perlen einer Gebetskette nebeneinander 
stehende Propheten haben sich gegenseitig verheißen 
und Allah das folgende Versprechen gegeben: “Und als 
Allah mit den Propheten ein Abkommen traf: Was immer 
Ich euch an Büchern und Weisheit gebracht habe –, und 
danach ist zu euch ein Gesandter gekommen, das bestä-
tigend, was euch (bereits) vorliegt, an den müßt ihr ganz 
gewiß glauben und dem müßt ihr ganz gewiß helfen. Er 
sagte: „Erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr 
unter dieser (Bedingung) Meine Bürde an?“ Sie sagten: 
„Wir erklären uns einverstanden.“ Er sagte: „So bezeugt 
es, und Ich gehöre mit euch zu den Zeugnis Ablegenden.” 
(Koran, Al-i Imran 3/81)

Die Propheten haben diese Verheißung, an die kom-
menden Propheten zu glauben, nicht für sich selbst be-

Im Islam sind alle Propheten gleichrangig
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Duisburg-Beeck DİTİB Yeni Camii 

Duisburg-Beeck DİTİB Yeni Camii, 1982 
yılında kurulmuştur. Mekanın yetersizli-
ğinden 2013 yılında yeni bir arsa alınarak 
inşaata başlanıılmıştır. Beeck Yeni Camii 

2013 yılında mülkiyeti cami cemaatı tarafından satın 
alınmış ve 7 Aralık 2014 tarihinde de yoğun katılımla 
caminin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Kasım 
2016 tarihinde de inşaatın tamamı bitirilmiş, resmi 
müsadeler alınmış ve 5 Kasım 2017 tarihinde resmi 
acılışı gerçekleşmiştir.

Kuzey Ren Vestfalya eyalatindeki kubbeli ve mina-
reli inşa edilen camilerden birisi olan Beeck DİTİB 
Yeni Camii, 1200 m² kullanım alanına sahiptir. Bün-
yesinde 265 m² erkek mescidi, 110 m² bayanlar mesci-
di, 110 m² gençlik lokalı, 150 m² büyüklüğünde çok 
amaclı konferans salonu, 65 m² mutfak, 40 m² yöne-
tim odası, 83 m² lojman, abdesthane bölümü ve engel-
liler için abdesthane ve kolay ulaşım için asansör bu-
lunmaktadır. Ayrıca caminin ikinci katında son 
teknoloji ve televizyon sistemiyle donatılmış 3 adet 
sınıf bulunmaktadır. Caminin mescid bölümünde dev 

sinevizyon ekranı ile görme engelliler için merdiven 
korkuluklarında dokunmatik yön bulma işaretleri 
yerleştirilmiştir. Caminin dış alanında 1300 m² lik 
engelli ve normal olmak üzere toplam 38 adet aydınla-
tılmış park yeri mevcuttur. 

Beeck Yeni Camii, vakit namazlarında 40-60 kişi 
arasında değişen cemaati ile Cuma namazlarında 300-
400, bayram namazlarında ise 500 kişilik bir cemaat 
kapasitesine sahiptir. Haftasonu ve tatillerde 100‘ün 
üzerinde kız ve erkek öğrencinin Kur’an-ı Kerim ve 
dini bilgiler dersi aldığı camide zaman zaman gençle-
re, bayanlara yönelik akşam sohbetleri, Kur’an-ı Ke-
rim, ilmihal dersleri verilmekte, halı saha maçları, 
gezi turları, kahvaltı programları düzenlenmekte ve 
yıl boyunca değişik zaman dilimlerinde sosyal ve kül-
türel bir çok etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Duis-
burg-Beeck DİTİB Yeni Camii inşaatı tamamen kredi-
siz ve sadece cemaatten toplanan bağışlarla yapılmış 
bir eserdir.

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Duisburg-Beeck
DITIB Neue Moschee

Im Gebetssaal des Mo-
scheekomplexes befindet sich 
eine große Leinwand. An den 
Geländern der Treppen befin-
den sich Richtungszeichen für Blinde. Im Außenbereich 
sind insgesamt 38 gut belichtete offene Parkplätze u. a. 
auch für Behinderte vorhanden. 

Die Beecker Neue Moschee wird von 40 bis 60 Perso-
nen zu den üblichen Gebetszeiten und von 300 bis 400 
Gemeindemitgliedern zum Freitagsgebet aufgesucht.  
Sie verfügt über eine Kapazität für ca. 500 Personen für 
die Festtagsgebete. An den Wochenenden und in den 
Ferien nehmen über 100 Mädchen und Jungen am Ko-
ran- und Religionsunterricht teil. In der Moschee wer-
den von Zeit zu Zeit abendliche Gesprächskreise sowie 
Koranunterricht und Katechese-Unterricht für Jugend-
liche und Frauen angeboten. Neben Hallenfußball, 
Ausflügen und Frühstücksveranstaltungen werden  zu 
verschiedenen Zeiten sehr viele soziale und kulturelle 
Veranstaltungen verwirklicht. Der Bau der Duis-
burg-Beecker DITIB Neuen Moschee wurde vollständig 
ohne Aufnahme von Krediten und nur durch Spenden-
sammlungen von der Gemeinde verwirklicht.

Die Duisburg-Beecker DITIB Neue Moschee wurde 
im Jahre 1982 gegründet. Aufgrund der nicht ausrei-
chenden Räumlichkeiten wurde seitens der Gemeinde-
mitglieder im Jahre 2013 ein Grundstück erworben. 
Unter einer regen Beteiligung wurde die  Grundsteinle-
gung am 7. Dezember 2014 verwirklicht und mit dem 
Bau begonnen. Im November des Jahres 2016 wurde der 
Bau abgeschlossen und nach Erteilung der amtlichen 
Nutzungsgenehmigung wurde die offizielle Eröffnung 
der Moschee am 5. November 2017 verwirklicht.

Als eine mit Kuppel und Minarett neu erbaute Mo-
schee in Nordrhein-Westfalen verfügt die DITIB Neue 
Moschee in Duisburg-Beeck über 1.200 m² Nutzungs-
raum. Im Komplex sind 265 m² Gebetsraum für Män-
ner, 110 m² Gebetsraum für Frauen, 110 m² Jugendlo-
kal, 150 m² Mehrzweck- und Konferenzsaal, 65 m² 
Küche, 40 m² Büro für den Vereinsvorstand und eine 
83 m² große Dienstwohnung. Es sind auch Räumlich-
keiten für die rituelle Waschung sowie Räumlichkeiten 
für die rituelle Waschung von Menschen mit Behinde-
rung und ein Fahrstuhl für den leichten Zugang vor-
handen. Außerdem befinden sich im zweiten Geschoß 
drei Klassen, die mit der aktuellsten Technologie und 
einem Fernsehsystem ausgestattet sind.
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A ziz Kardeşlerim!
“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve 

zekat verenler var ya, onların mükafatları 
Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, on-

lar üzüntü de çekmeyeceklerdir.”1

Abdullah bin Mes’ud (r.a.) anlatıyor: “Bir gün Efendimiz 
(s.a.s.)’e ‘Amellerin hangisi Allah’a daha sevimlidir?’ diye sor-
dum. O, “Vaktinde kılınan namazdır.” diye cevap verdiler.“2

Muhterem Kardeşlerim!
Namaz, bütün peygamberlere ve bizlere farz kılınan3, 

ergenlik çağına gelmiş akıllı her müslümanın yerine ge-
tirmekle mükellef olduğu bir ibadettir.

Bu ibadet, ilahî dinlerin ortak hükümlerinden biridir. Pey-
gamberler yüklenmiş oldukları görevlerini ifa ederlerken, 
namaz ibadetinin sağlamış olduğu manevî güçten sürekli 
destek almışlar; inananlara ve nesillerine bu ibadetin yerine 
getirilmesi noktasında en güzel örnekliği göstermişlerdir. 
Lokman (a.s.) oğluna; “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, 
iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. 
İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”4 diyerek nasi-
hat etmiştir. Yüce Allah da Sevgili Peygamberimiz’e ve onun 
şahsında bütün inananlara “Ailene namazı emret, kendin de 
ona sabırla devam et”5 buyurarak namazın ihmal edileme-
yecek önemde bir ibadet olduğunu ortaya koymuştur.

Aziz Kardeşlerim!
Bütün bu ve benzeri ayet-i kerimelerde değişik boyutlarıyla 

hatırlatılan, inananları kötülüklerden alıkoyan, onları belli bir 
disiplin içerisinde tutan, ahlakî meziyetlerinin olgunlaşmasını 
sağlayan, kardeşlik duygularını pekiştiren, sevgi ve muhabbeti 
tazeleyen, Rabbimize karşı hürmet ve şükran duygularımızı, 
kıyamımızla, kıraatımızla, rüku ve kulluğun zirvesi olan sec-
delerimizle ifade etmeye çalıştığımız ibadetin adıdır namaz.

Namaz, Efendimiz’in (s.a.s.) sözlerinde, “gözümün nuru”6, 
dinin direği7, amellerin en sevimlisi ve faziletlisi8 diye tarif 
ettiği ibadetin adıdır.

Yüce Rabbimiz İsra Suresi’nin 44. ayet-i kerimesinde, yerde 
ve göklerde varolan herşeyin kendisini tesbih ederek kulluk 
vazifelerini yerine getirdiğini ifade ederken, yaratılmışların 
en şereflisi olduğu ifade edilen insanın Rabbine kulluğunu 
arz etmemesi nasıl düşünülebilir?

Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir dörtlüğünde ifade ettiği gibi:
Helâl kaynamayan aş, aştan sayılmaz,
Hakk için akmayan yaş, yaştan sayılmaz,
Gövdem üzerinde başım var deme,
Secdeye gelmeyen baş, baştan sayılmaz.

Muhterem Müminler! 
Namaz ibadeti, bütün yaratılmışların ve meleklerin kendi 

hâl ve lisanlarıyla yerine getirmiş olduğu; tesbihat ve tefekkü-
rü içinde barındıran bir ibadettir.

Süleyman Çelebi bu gerçeği şöyle ifade etmektedir:
“Çünkü her türlü ibadet bundadır,
Hakk’a kurbiyyetle vuslat bundadır.”
O halde, biz inananlar olarak bu ulvî ibadete azami derece-

de dikkat etmeliyiz ki, arkamızda namaz kılan nesiller bıra-
kabilelim. Bunu yapmalıyız ki, her namazın sonunda selam 
vermeden önce hayır dualarla anılanlardan, affı ve mağfireti 
istenenlerden olabilelim.

Hutbemi İbrahim (a.s.)’ın hepimizin “âmîn” diye karşılaya-
cağını umduğum şu güzel duasıyla bitirmek istiyorum: “Rab-
bim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da 
öyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.“9 Âmin.

[1] Bakara, 277  [2] Sahih-i Buhari, 2/473  [3] Nisâ, 10  [4] Lokman, 17 
[5] Tâhâ, 132  [6] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/128  [7] Tirmizî, İman, 8
[8] Müslim, İman, 8  [9] İbrahim, 40

Gözümüzün Nuru Namaz

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Das Licht unserer Augen:
Das Pflichgebet

Meine verehrten Geschwister!
Im edlen Vers sagt Allah, der Erhabene: „Wer glaubt 

und das Rechte tut und das Gebet verrichtet und die Zakat 
zahlt, deren Lohn ist bei ihrem Herrn, und es soll keine 
Furcht über sie kommen, und sie sollen nicht traurig sein.“1

Abdullah b. Mas’ud erzählt: „Eines Tages fragte ich unseren 
Propheten: „Welche der Taten ist Allah am liebsten?“ Der 
Prophet entgegnete: „Das rechtzeitig verrichtete Gebet.“2

Meine verehrten Geschwister!
Das Gebet ist ein Gottesdienst, der allen Propheten und al-

len Muslimen, die die geistige Reife und die Pubertät erreicht 
haben, vorgeschrieben (fard) wurde.3 Dieser Gottesdienst 
existiert als Gebot gleichartig in allen monotheistischen Re-
ligionen. Bei der Erfüllung der ihnen auferlegten Aufgaben 
schöpften die Propheten immer spirituelle Kraft aus dem 
Gebet und waren, was die Umsetzung des Gebets als Got-
tesdienst angeht, das beste Beispiel für die Gläubigen und 
ihre nachfolgenden Generationen. Der Prophet Luqman (s) 
erteilte seinem Sohn folgenden Ratschlag: „O mein lieber 
Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete 
das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Ge-
wiss, dies gehört zur Entschlossenheit (in der Handhabung) 
der Angelegenheiten.“4 Allah befahl unserem Propheten 
und durch ihn allen Gläubigen: „Und befiehl deinen Ange-
hörigen, das Gebet (zu verrichten), und sei beharrlich dar-
in.“5 und verdeutlichte damit die Bedeutsamkeit des Gebets 
und unterstrich, dass es keinesfalls zu vernachlässigen ist.

Meine geehrten Geschwister!
In diesem und ähnlichen edlen Versen wird an das Ri-

tualgebet mit seinen verschiedenen Dimensionen erin-
nert, das die Gläubigen vom Bösen fernhält, sie in einer 
bestimmten Disziplin hält und ihnen dabei hilft, ihre tu-
gendhaften Eigenschaften zu vervollkommnen. Das Ge-
bet intensiviert das Gefühl der Geschwisterlichkeit und 
erfrischt Liebe und Zuneigung. Das Ritualgebet ist der 
Inbegriff des Gottesdienstes, in dem wir uns bemühen, 
durch unser Stehen und unsere Verbeugungen sowie als 
Gipfel unserer Empfindung des Dankes zu Allah unsere 
Niederwerfungen auszudrücken.

Das Gebet ist der Gottesdienst, den unser Prophet (s) 
in seinen Überlieferungen als „das Licht meiner Au-
gen“6, Säule der Religion7 und das Liebste und Beste der 
Taten8 definierte.

Im 44. Vers der Sura Isra wird verdeutlicht, dass alles, 
was auf der Erde und in den Himmeln existiert, Allah 
preisend ihre Gottesdienste ableisten. Ist es denn über-
haupt möglich, dass sich das Edelste der Geschöpfe - der 
Mensch - seinen Dienst an Allah, den Erhabenen, nicht 
ableistet? Vielmehr ist es so, wie es Hacı Bektaş-ı Veli 
gesagt hat:

Mahl, das nicht vom Erlaubten (Halal) ist, gilt nicht als Mahl,
Tränen, die nicht für Allah fließen, gelten nicht als Tränen,
Behaupte nicht, „ich habe einen Kopf auf meinem Rumpf“
Ein sich nicht niederwerfender Kopf, gilt nicht als Kopf.

Verehrte Gläubige!
Das Pflichtgebet enthält Gottespreisungen in sich so-

wie Gottesgedenken und es ist ein Gottesdienst, den alle 
Geschöpfe und die Engel auf ihre eigene Weise und in 
ihrer eigenen Sprache ableisten.

Süleyman Çelebi drückt diese Realität wie folgt aus:
„Schließlich ist jeglicher Gottesdienst darin,
Die Nähe zu Allah sowie das Endziel sind darin.“
Folglich sollten wir als Gläubige sehr große Acht auf 

diesen erhabenen Gottesdienst geben, damit wir eine 
Nachkommenschaft, die das Gebet verrichttn, hinterlas-
sen können. Wir sollten das Gebet verrichten, damit wir 
zu denjenigen zählen, die am Ende des Gebetes im Bitt-
gebet erwähnt werden und damit für uns um Vergebung 
und Gnade erbeten wird.

Ich möchte meine Freitagspredigt mit einem Bittgebet 
von dem Propheten Ibrahim (s) beenden und ich hoffe, 
dass sie alle mit Amin einstimmen werden: „Mein Herr, 
mache, dass ich und meine Nachkommenschaft das Gebet 
einhalten. Unser Herr, und nimm mein Gebet an.“9

Amin.

[1] Koran, al-Baqara, 2/277  [2] Sahih al-Bukhari 2/473 [3] Koran, an-Nisa, 4/103  
[4] Koran, Lokman, 31/17  [5] Koran, Taha, 20/132 [6] Ahmad b. Hanbal, Musnad, 
3/128 [7] at-Tirmizi, Iman, 8  [8] al-Muslim, Iman, 8 [9] Koran, Ibrahim, 14/40

 DİTİB Hutbe Komisyonu | DİTİB-Predigtkommission
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu Perşembe 
günü Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier’in daveti 
üzerine altı Müslüman dini cemaat 
temsilcisi ile birlikte bir görüşmeye 
katıldı.

Görüşme, Berlin Cumhurbaşkan-
lığı sarayında gerçekleşti. 

Müslüman temsilciler ile belirli 
aralıklarda sürekli bilgi alış verişin-
de bulunmak amacıyla bu gibi gö-
rüşmeleri yapmak istediklerini be-
lirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, 
bir günde bütün sorunların tabiki 
çözülemeyeceğini ancak toplumdaki 
ses tonunun gittikçe sertleştiğinden 
endişe duyduğunu ve hangi konular-
da ihtiyaçların bulunduğunu öğren-
mek istediğini dile getirdi.

Davet için teşekkürlerini dile geti-
rerek konuşmasına başlayan DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşı-
koğlu, “Öncelikle Müslüman dini 
cemaat temsilcilerini davet etmeniz-
den ve bizim düşüncelerimizi doğ-
rudan sunmamıza imkan vermeniz-
den dolayı teşekkür ederim. 
Camilerimizin endişelerini ve son 
bir hafta içinde altı camiye saldırı 
yapıldığını bildirmek bizim için 
önem arz etmektedir. Müslüman 
dini cemaatlerin demokratik toplum 
yapımızın bir parçası olduğunu ve 
siyasi tartışmalardan uzak tutulması 
gerektiğini vurgulamanız ve Müslü-
manlara yönelik İslamofobik ve dış-

layıcı tutumlara karşı mesajlarınız 
toplumun rahatlaması açısından 
önemli olacaktır” dedi.

Daha sonra İslam’ın Almanya’nın 
parçası olduğu ve Almanya’daki 
Müslümanların durumu hakkında 
görüşler dile getirilmiştir. Prof. Dr. 
Aşıkoğlu bu bağlamda: „60’lı yıl-
larda gelen ilk ve ikinci nesil kendi 
kültür ve dini geleneklerini koru-

dular. Ancak, üçüncü ve dördüncü 
nesil yeterli dini eğitim almazsa 
manevi boşlukta kalmakta, selefi 
veya radikal akımlara kapılmakta-
dırlar. Bu hem toplum için hem de 
Müslüman aileler için istenmeyen 
bir durumdur. Toplumda görülen 
İslamofobik tutumlar ve dışlamalar 
özellikle gençleri radikalizme itebi-
lir. Bu nedenle İslam’ın din olarak 
kabulü ve doğru bilgilerin doğru 
yöntemlerle öğretilmesi önemlidir. 
Çünkü din ve inanç birey için 
önemli ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç doğru 
bilgiyle doyurulmazsa yozlaşır. 
Tehlikeli hal alır” şeklinde görüşle-
rini belirtmiştir.

Genel Başkan Aşıkoğlu ayrıca: “Bu 
nedenle camide ve okulda doğru 
dini bilgi öğretimini önemsiyoruz. 
Ancak okullarda iyi yetişmiş öğret-
menlerce İslam din dersi verilmesi 
çabasının eyaletlerde engellerle kar-
şılaşması ve İslam din derslerinin 
bazı eyaletlerde okullarda yer alma-
ması bizi yormaktadır. Oysa gençle-
rin okulda doğru bilgiye dayalı iyi 
eğitim alması gerekmektedir. 2006 
yılından bu yana Uluslararası İlahi-
yat programı (UİP) çerçevesinde din 
görevlisi yetiştirilmektedir. Alman 
vatandaşı ve burada yetişmiş Al-
mancası mükemmel gençlere teoloji 
eğitimi verdirip onların Almanya’da 
camilerde hizmet etmesi için çalışıl-
maktadır. Şu anda DİTİB camilerin-
de 50 civarında bu şekilde görev ya-
pan Alman vatandaşı din görevlisi 
mevcuttur” diye konuşmuştur.

Dini cemaatlerin siyasi çalkantıla-
ra kurban edilmemesi gerektiğini 
belirten Aşıkoğlu, ayrıca Türk ve Al-
man Üniversitelerinin İlahiyat eğiti-
mi konusunda akademik iş birliği 
yapılabileceğine de vurgu yapmıştır.

DİTİB’in köken ülkelerin ilahiyat 
geleneğini Almanya’daki İslam ila-
hiyatının kuruluşunda değerlendir-
mesi de gündeme gelen diğer bir hu-
sus olmuştur. Bu bağlamda KRM 
dönem sözcüsü Dr. Zekeriya Altuğ: 
“‘Alman İslamı’ talebi ve böylece 
1400 yıllık İslam geleneğinin gözar-
dı edilmesi sadece radikal çevrelere 
fayda sağlayacaktır dedi. 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman Dini Cemaat Temsilcileriyle görüştü

HABERLER
NACHRICHTEN
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Bu, Müslüman tabanda güven orta-
mı bulamayacak bir taleptir. İşbirliği 
anayasamızın temelleri üzerinde ve 
aynı hizada olmalıdır”, diye konuştu. 

Görüşmede; Müslüman dini cemaat 
temsilcileri de Müslüman halkın so-
runlarını dile getirmiş ve aktüel olum-
suz siyasi tartışmalar çerçevesindeki 
mevcut olan tehlikeleri aktarmışlar-
dır. Müslüman dini cemaat temsilcile-

ri tekrar alevlenen İslam düşmanlığı 
ve yüksek artış gösteren cami saldırı-
larınını kaygılandırıcı olduğunu bil-
dirmişlerdir. Katılımcılar Cumhur-
başkanı Steienmeier ile görüşmelerinde 
Müslümanların toplumun bir parçası 
olarak tanınmalarının onları kendile-
rini toplumun bir parçası olarak his-
setmelerine ve öyle hareket etmelerine 
vesile olacağını söylemişlerdir. 

Federal Cumhurbaşkanı çeşitli gö-
rüşlere ve diğer görüşmelere açık ol-
duğunu göstermiştir.

Görüşmeye, Almanya İslam Kon-
seyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği, 
Almanya Müslüman Merkez Konse-
yi, Almanya Bosnalılar İslam Birliği 
ve Almanya Faslılar Merkez Konseyi 
katılmıştır.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
Bundesvorsitzender der DITIB 
nahm im Januar auf Einladung des 
Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier gemeinsam mit weiteren 
Vertretern der sechs großen musli-
mischen Verbände an einem Ge-
spräch teil.

Bundespräsident Steinmeier be-
tonte sein Anliegen, in unregelmäßi-
gen Abständen weitere Treffen zu 
realisieren, um einen nachhaltigen 
Austausch mit den muslimischen 
Vertretern zu führen. Er hob hervor, 
dass natürlich an einem Tag alle 
Prob leme nicht zu besprechen oder 
zu lösen seien, aber es ihn besorge, 
dass der Ton in der Gesellschaft viel 
rauer geworden ist. Er wolle schauen, 
wo Bedarf bestünde, was noch zu 
tun sei.

Prof. Dr. Aşıkoğlu dankte einlei-
tend für die Einladung: „Es ist eine 
schöne Geste, dass wir zu diesem 
Gespräch eingeladen wurden – dar-
auf haben wir lange gehofft. Es ist 
uns ein großes Anliegen, die Sorgen 
unserer Gemeinden über die er-
schreckend hohe Zahl von sechs Mo-
scheeangriffen innerhalb einer Wo-
che zu kommunizieren. Daher 
möchte ich die Dringlichkeit politi-
scher Botschaften betonen, dass sol-
che Taten geächtet werden. Auch 
deutliche Haltungen und Botschaf-
ten, dass muslimische Religionsge-
meinschaften ein selbstverständli-
cher Teil der hiesigen demokratischen 

Gesellschaft und fernab von politi-
schen Diskussionen zu bewerten 
sind, sind wichtig. Sie werden zudem 
der gesellschaftlichen Beruhigung 
beitragen.“ 

Die Vertreter der muslimischen 
Religionsgemeinschaften sprachen 
ihrerseits Probleme der muslimi-
schen Bürgerinnen und Bürger und 
die Gefahren der aktuell negativen 
politischen Großwetterlage an. Sie 
betonten ihre wachsende Sorge über 
die erneut aufflammende Islam-
feindlichkeit und die hohe Zahl an 
Moscheeübergriffen. Es sei wichtig, 
dass die Muslime als Teil der Gesell-
schaft wahrgenommen werden, da-
mit sie sich auch als Teil der Gesell-
schaft fühlen und als solches agieren 
könnten, so die allgemeine Meinung. 

Bei der anschließenden Diskussion 
wurden Themen wie die Beheima-
tung des Islam und der Muslime in 
Deutschland besprochen. Darauf be-
zogen erläuterte Prof. Dr. Aşıkoğlu: 
„Die in den Sechzigern eingewander-
te erste Generation hat ihre kulturel-
len und religiösen Traditionen be-
wahrt, der nächsten Generation 
weitergegeben und zu Religionsge-
meinschaften zusammen gefunden. 
Wenn die 3. und 4. Generation jedoch 
nicht ausreichende religiöse Bildung 
erhält, entstehen Freiräume, die sala-
fistische oder radikale Ströme füllen 
werden. Dies ist weder für die Gesell-
schaft, noch für die Muslime wün-
schenswert. Aus diesen Gründen 

sind uns die religiöse Bildung in den 
Moscheen, der islamische Religions-
unterricht an den Schulen und die 
Entwicklung der Islamischen Theo-
logie in Deutschland ein wichtiges 
Anliegen.

Bereits seit 2006 ermöglicht DITIB 
über Stipendien hier sozialisierten, 
deutschen Staatsbürgern ein theolo-
gisches Studium an renommierten 
Universitäten, um dann hier in unse-
ren Moscheen zu arbeiten. Bislang 
haben wir über 50 deutsche Religi-
onsbeauftragte.“

Auch die Einbindung der theologi-
schen Tradition der Herkunftslän-
der bei der Etablierung der islami-
schen Theologie in Deutschland 
wurde thematisiert.

Dazu KRM-Sprecher Dr. Zekeriya 
Altuğ: „Die Forderung nach einem 
„deutschen Islam“ und einer Grund-
haltung, die ignorant gegenüber der 
1400 jährigen Tradition des Islam 
auftritt, kann nur den radikalen 
Rändern zu Gute kommen und wird 
bei der muslimischen Basis kein Ver-
trauen erwecken. Die Zusammenar-
beit muss auf Grundlage unserer 
Verfassung auf Augenhöhe gesche-
hen.“

Der Bundespräsident war offen für 
Anregungen und aufgeschlossen für 
weitere Gespräche.

Am Treffen nahmen weitere Ver-
treter der muslimischen Verbände 
Islamrat, VIKZ, ZMD, IGBD, IGBD 
sowie ZRMD teil.

Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
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DİTİB’de Hüsn-i Hat Sergisi
Kalligraphieausstellung bei DITIB

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından, 15 Ocak 2018 
tarihinde geniş katılımla açılışı ya-
pılan “Hüsn-i Hat Sergisi” müna-
sebetiyle Perşembe günü “Çay Ak-
şamı” programı çerçevesinde 
caminin iç tezyinatını yapan Nak-
kaş Semih İrteş sanatseverlerle bir 
araya geldi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nin 
özel konsepti ve iç tezyinatını tanı-
tım amaçlı düzenlenen “Akşam 
Çayı” programı iki bölümden oluş-
tu. Programın ilk bölümünde ünlü 
ve dünyaca tanınmış Hattat Hüse-
yin Kutlu’nun eserlerinin sergilendi-
ği ve tanıtımının yapıldığı “Hüsn-i 
Hat Sergisi” gezildi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu “Çay Akşa-
mı” programında, güzel bir akşam-

da güzel bir faaliyetle katılımcılarla 
birlikte olmanın ve din ile sanat ara-
sında bir köprünün kurulduğu çay 
akşamı programından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Aşıkoğlu 
şöyle devam etti: “Avrupa’da örnek 
ve kendisine has özellikliği olan bir 
camimizin iç tezyinatı geçtiğimiz 
bahar ayında tamamlanarak ibadete 

başlanıldı. Müslümanlar için cami 
barışın, teslimiyetin, ibadetin, dua-
nın ve bilinçlenmenin yeridir. Bu 
külliye sadece ibadethaneden ibaret 
değildir. Burada eğitim merkezleri, 
etkinlik salonları, araştırma mer-
kezleri ve iletişim odaları gibi insan-
lığa fayda sağlayacak bir çok birim-
ler hizmet verilmektedir. Cami 
değişik insanları biraraya getirip 
buluşturan dini, ancak aynı zaman-
da da sosyal bir yerdir. Bu mekanlar 

herkes için açık, hayat dolu ve hayat 
veren mekanlardır.”

DİTİB Merkez Caminin iç tezyi-
natını yapan Nakkaş Semih İrteş’e 
teşekkür eden Aşıkoğlu konuşması-
nı şöyle tamamladı: “İbadethanemi-
zin eşi benzeri olmayan ve güzide bir 
yer olmasında katkı sağlayan, güzel 
bir dış görünüşe güzel bir iç mimari 
ile ibadethaneyi mükemmel ve eşsiz 
bir eser meydana getiren Nakkaş Se-
mih İrteş’e ve ekibine teşekkür edi-
yorum.”

Programın ikinci bölümünde ca-
minin özel konseptini ve sanatsal 
özelliklerini tanıtmak amacıyla 
Merkez Camii’ne geçildi. Köln Dİ-
TİB Merkez Camii’nin tezyinat ça-
lışmaları hakkında bilgi veren cami-
nin nakkaşı Semih İrteş, “Özgün 
mimariye özgün bir iç tezyinat tasa-
rımı ile cevap verdik” dedi.

Mimar Böhm ilk defa bir cami 
projesi çizdiğini, özgün bir proje ol-
duğunu ifade eden İrteş, “Kendisi-
nin heyecan verici çalışmasına aynı 
derecede biz de heyecan verici bir 
çalışma yaptık. Bu konuda Mimar 
Böhm’ü tebrik ediyorum” diye ko-
nuştu.

Caminin merkezi kubbe altında mi-
mari bir bütünlük sağladıklarını akta-
ran İrteş, şöyle devam etti: “Biz de ca-
minin mimarisiyle aynı felsefe ve 
tezyinat ile bu bütünlüğünü sağlama-
mız gerekiyordu. Bu yönde de tezyini 
motif ve hat çalışmalarımızı Hattat 
Hüseyin Kutlu ile birlikte yaptık. 

DİTİB Merkez Camii’nin iç tezyinatı tanıtıldı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Bu çağdaş yoruma uygun bir şekil-
de maziden örnek alarak tasarımları 
gerçekleştirdik.”

İrteş, özgün mimariye yeni üslup 
kazandırma açısından uzun süre 
çalıştıklarını belirterek, “Türki-
ye’de ve yurtdışında birçok cami 
tezyinatı yaptım. Ancak bunlar kla-
sik yapı mimarileriydi. Bir kısmı 
çağdaş mimari tarzında yapılmıştı. 
Ancak bu mekan için şunu söyleye-
bilirim bugüne kadar yapılmış olan 
benim için en heyecan verici, en 
çağdaş yorumdu. Bu düşünce doğ-
rultusunda uzun bir zaman yeni iç 
teyzinat projeleriyle uğraştık. Mi-
mar alan olarak nasıl bir bütünü 
sağlandı ise, bizde tezyinatla bu bü-
tünlüğü sağladık. Tezyini yaparken 
bizim başlangıç noktamız mimarın 
vermiş olduğu biçimlerle kabuklar 
içindeki düzeni kurmaktı. Bu düze-
ni kurarken de dikkat ettiğimiz hu-
sus mimari çizgilere uygun olarak 
tasarımlar yapmaktı, biz de bunu 
yaptık. Bu tarz mimari mekanlar 
içerisinde ayetlerin yer seçimine de 
dikkat ettik” değerlendirmesini 
yaptı.

İç dekorasyon hakkında bilgi ve-
ren İrteş konuşmasını şöyle sürdür-
dü. “Cami kültüründe vazgeçilmez 
mekanlar olan mihrap, minber, kür-
süyü özel tasarladık. Mimariden il-
ham alınarak yapılan çalışmalar 
özellikle minberin mimari kabuk 
sistemine uygun bir çalışma yaptık. 
Tüm desenleri ve yazıları alçı olarak 

kabartma tekniğiyle İstanbul’da 
atölyede hazırlayarak yerinde monte 
ettik. Caminin en önemli alanı ben-
ce kubbedeki hilal içimdeki Ayet’el 
Kürsi yazısı.

İslam sanatında ve İslam kültü-
ründe çok önemli bir yer teşkil eder. 
Hilal’in dışında kubbe alanında Al-
lah’ın güzel isimleri Esma’ül Hüs-
na’ları yerleştirdik. Mihrap cephe-
sinde Lafzatullah ile İsm-i Nebi yani 
Allah (celle celalühü) ve Muhammed 
(sallallahü aleyhi ve sellem), arka bü-
yük alanlarda da Peygamber Efendi-
mizden sonra gelen halifelerin sağ ve 
sol alanlarda da Allah tarafından 
kitap gönderilmiş peygamberlerin 
isimlerini yerleştirdik. 

Cami İslam medeniyetinde sade-
ce ibadethane değil doğumdan ölü-
me kadar bütün hayatın geçtiği bir 
mekan olarak gördüğümüz için 
herşeyi ince ayrıntısına kadar özen 
ve önemle tasarladık”

Sözlerini teşekkür ederek tamam-
layan İrteş, „sizlerden gelen güzel 
tepkilerden dolayı çok mutluyum. 
Bu çalışmayı yaparken yaklaşık 50 
kişilik ekiple gerçekleştirdik. Hu-
zurlarınızda proje ekibime, sanat-
karlara, cami mimarına, koordi-
nasyonu sağlayanlara ve özellikle 
DİTİB yöneticilerine teşekkür edi-
yorum“ dedi. Konuşmaların ardın-
dan “Çay Akşamı” programı soh-
betlerle devam etti.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nin 
Hüsn-i Hat sergisi açıldı.

11. Ehrenfeld Tasarım Parkuru 
(Passagen/Interior Design Week 
Köln 2018) kapsamında düzenlenen 
etkinlikte Köln DİTİB Merkez Ca-
mii’nin iç tezyinat ve hüsn-i hat ör-
nekleri ve fotografları sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını DİTİB 
Genel Sekreteri Dr. Emine Seçmez 
yaptı. Hüsn-i Hat’ın kadim kültürü-
müzün ve İslami değerlerimizin 
önemli öğelerinden biri olduğuna 
vurgu yapan Dr. Emine Seçmez, “Bu-
gün burada ünlü ve dünyaca tanın-
mış Hattat Hüseyin Kutlu’nun eserle-
rini sergilemek ve tanıtmak bizim 
için ayrı bir onurdur. Camiler ibadet-
hane olmalarının yanında aynı za-
manda sosyal ve kültürel mekanlar-
dır” dedi.

 “Hat sanatı kelimeleri ve harfleri 
yazmaktan ibaret değildir. Bu sanatın 
temelinde, varolduğu kültürü, mane-
viyatı, mistik duyguyu ve derinlikleri-
ni fark etmek ve onu hissederek, kok-
layarak, dokunarak kemale erdirmek 
en ulvi bir gayedir. Bu kalemin bir ter-
biyesi vardır. Abdestsiz ele alınmaz ve 
yongaları yere atılmaz. Bu sanatlarda 
esas gaye insanın gönlünü işlemektir. 
İnsan bu sayede ölçüyü, ritmi, sabrı 
öğrenir. Ruhunu terbiye eder. Sanat 
aslında bir hobi değildir, aksine insan-
lar arasında iletişimi sağlayan etkili 
bir araçtır. Sanatı, güzelliği fark et-
mek, hissedebilmek insan ruhunun 
olgunlaşmasıyla mümkündür. Hüsn-i 
Hat insanın gönlüne ve kalbine doku-
nan bir sanattır. Sadece bu sanatla 
meşgul olanlar değil, aynı zamanda 
sanat ve felsefe olarak hüsn-i hattı bi-
len ve seven her insan bunu zaten his-
seder. Dini ve felsefi boyutta iyiye, gü-

zele gönlü açık olan bütün insanların 
gözü de, gönlü de hüsn-i hat eserlerine 
açık bulunmaktadır. Bu sanata gönül 
gözüyle bakmak gerekir ki, insan 
onun arkasındaki anlam ve derinliği 
gönlüne nakşedebilsin.” Seçmez ko-
nuşmasını şu şekilde tamamladı: “Dİ-
TİB olarak temennimiz hüsn-i hat ser-
gimizin hayırlara ve güzelliklere vesile 
olmasıdır. Eğer burayı ziyaret eden, 
buraya gelen insanların gönlüne hitap 
edebilirsek, gönlüne dokunulabilme-
sine vesile olabilirsek bu bizi çok mut-
lu eder.”

15 Ocak 2018 tarihinde açılışı ger-
çekleştirilen ve Hattat Hüseyin Kutlu 
tarafından kaleme alınan ve orjinal 
boyutta 20 eserden oluşan Hüsn-i Hat 
sergisi 21 Ocak 2018 tarihine kadar 
açık kaldı. Ayrıca hafta boyunca sü-
ren ektinlik çerçevesinde cami müş-
temilatı hakkında bilgi verildi ve 
cami ziyaretçilere gezdirildi.

DİTİB’de Hüsn-i Hat sergisi büyük ilgi gördü

HABERLER
NACHRICHTEN
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Die Kalligraphieausstellung zur 
Kölner DITIB Zentralmoschee wur-
de eröffnet.

Im Rahmen des 11. Design Par-
cours Ehrenfeld (Passagen - Interior 
Design Week Köln 2018) wurde eine 
Veranstaltung zur Innenarchitektur 
der Kölner DITIB Zentralmoschee 
durchgeführt, wo die Innenverzie-
rungen der Moschee und Exemplare 
von Kalligraphien sowie Bilder der 
Innenarchitektur ausgestellt wur-
den.

Dr. Emine Seçmez, Generalsekre-
tärin der DITIB, begrüßte zur Aus-
stellung und hielt die Eröffnungsre-
de. Sie betonte, dass die Kunst der 
Kalligraphie (Hüsn-i Hat) eines der 
wichtigen Elemente unserer Kultur 
und des Werte des Islam ist und sag-
te: „Es ist eine besondere Ehre für 
uns, die Werte des berühmten und 
weltweit anerkannten Kalligraphen 
Hüseyin Kutlu auszustellen und vor-
zustellen. Moscheen sind neben ih-
rer Funktion als Gebetsstätten auch 
gleichzeitig soziale und kulturelle 
Orte.“

Unter Verweis auf Hüseyin Kutlu 
führte Seçmez aus und sagte: “Die 
Eckpfeiler der Kalligraphiekunst 
sind  nicht lediglich Worte und Buch-
staben.  Vielmehr ist es ein erhabenes 
Ziel, durch  Erkenntnis, Spiritualität 
und ihrer Tiefen  sowie durch Emp-
finden, Riechen und  Berühren die 
Kalligraphie zu  vervollkommnen. 
Das einzige Ziel der  Prunkstücke 

dieses aus Schilfrohr  bestehenden 
Kalligraphiestiftes, der ohne  Ge-
betswaschung nicht zur Hand ge-
nommen  wird und deren Späne 
nicht auf einfach den Boden fallen 
gelassen werden, ist es, das Herz des 
 Menschen zu veredeln. Dadurch 
lernt der  Mensch Maß, Rhythmus 
und  Geduld. Er erzieht seine Seele. 
Kunst ist ursprünglich kein Hobby, 
sondern vielmehr ein Zweck für die 
Herstellung der Kommunikation 
zwischen den Menschen. Die Kunst 
und das Schöne zu erkennen und zu 
fühlen, ist durch Vervollkommnung 
des menschlichen Geistes möglich. 
Die  Kalligraphie ist eine Kunst, die 
den Geist  und das Herz des Men-
schen berührt. Nicht nur Menschen, 
die sich mit dieser Kunst beschäfti-
gen, sondern jeder Mensch, der die 
Kalligraphie als Kunst und Philoso-
phie erkennt und liebt, wird dieses 
fühlen. Wessen Herz in religiöser 
und philosophischer Dimension of-
fen für das Gute und das Schöne ist, 
dessen Augen und Herzen werden 
auch für die Kalligraphiewerke offen 
sein. Man sollte mit dem Auge des 
Herzens auf diese Kunst schauen da-
mit der Mensch die Bedeutung und 
die Tiefe hinter dieser Kunst in sein 
Herz eingravieren kann.” Frau Seç-
mez vervollständigte ihre Ansprache 
mit den Worten: “Als DITIB ist es 
unser Wunsch, dass unsere Kalligra-
phieausstellung einen Beitrag zum 
Guten und Schönen leistet.  In die-

sem Sinne erachten wir uns als 
 glücklich, wenn wir durch diese 
Ausstellung  den Geist der Besucher 
dieser Ausstellung ansprechen sowie 
 das Herz der Kunstliebhaber berüh-
ren  konnten. ”

Die Eröffnung der Ausstellung mit 
insgesamt 20 originalen Kalligra-
phiewerken von Hüseyin Kutlu wur-
de am 15. Januar 2018 eröffnet. Die 
Ausstellung konnte bis zum 21. Ja-
nuar 2018 besucht werden. Während 
der ganzen Veranstaltungswoche 
wurde über den Moscheekomplex 
informiert und die Besucher wurden 
durch die Moschee geführt.

Kalligraphieausstellung bei DITIB findet großes Interesse
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Münih – Ichenhausen DİTİB Yu-
nus Emre Camii, temel dini bilgiler 
kursuna katılımı arttırmak, iki haf-
talık tatili değerlendirmek amacıyla 
“Eğlenerek Öğrenelim” adlı bir bilgi 
yarışması düzenledi.

Kurs öğrencileri ile velilerin bir-
likte yarıştığı program, Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı. Günzburg 
Koordine Bölgesi DİTİB dernekle-
rinde görevli din görevlilerinin jüri 
üyeliğini yaptığı yarışmaya 30 öğ-

renci ve velisi katıldı.
Ichenhausen DİTİB Yunus Emre 

Camii Din Görevlisi Kamil Kara-
man yarışma öncesi yaptığı konuş-
mada: “Yarışma ile öğrencileri ve 
velileri hiçbir zaman unutmayacak-
ları bir anı birlikte yaşayacaklar. Bu 
etkinliğe katılan tüm misafirlerimi-
ze ve cemaatimize teşekkür ediyo-
rum. Yarışmacı öğrencilerimize, 
anne ve babalara başarılar diliyo-
rum” dedi.

Yarışmada, dini bilgiler ve genel 
kültür alanda 25 soru soruldu. Kıya-
sıya tatlı bir rekabetin yaşandığı ya-
rışma sonunda Leylak grubu birinci-
liği, Nergis grubu ikinciliği, Sümbül 
ve Kardelen grubu da üçüncülüğü 
elde ettiler. Öğrencilerin piyes ve su-
numları ile renklenen yarışma so-
nunda dereceye giren öğrenciler baş-
ta olmak üzere tüm öğrencilere 
çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler aileleriyle birlikte yarıştı

Mainz – Rheinland-Pfalz DİTİB 
Eyalet Birliği organizesinde Eğitim-
ci-Yazar Sait Çamlıca’nın katılımıyla 
‘Aile ve Gençlik’ semineri düzenlendi. 

Rheinland-Pflaz Eyaleti Bad 
Kreuznach, Wittlich, Grünstadt, 
Wörth ve Lutstadt DİTİB Camii der-

neklerinin müşterek düzenlediği se-
miner yoğun ilgi gördü. Seminerde 
eğitimci-yazar Sait Çamlıca; aile, 
gençlik ve anne-baba çocuk ilişkisi-
ne dair verdiği konferansında, anne 
ve babanın çocuk için bir rol model 
figürü olduğunu söyledi.

Çamlıca, konuşmasında; “Çocuk-
ların hayatlarında anne ve babala-
rın önemli bir yeri vardır. Anne ve 
babalar çocuğun yetişmesinde kilit 
derecede öneme sahiptirler. Çünkü 
anne ve baba çocuk için bir rol mo-
del figürüdür. Çocuklar bebeklik 
döneminden itibaren anne ve baba-
sını taklit ederek ve kendisini on-
larla özdeşleştirerek büyür” dedi.

Ailelerle soru-cevaplı ve sohbet 
ortamında geçen konferansta eği-
timci-yazar Sait Çamlıca, DİTİB 
camilerine ve anne-babalara büyük 
görevlerin düştüğünü ifade etti. 
Wittlich DİTİB Camii salonunda 
düzenlenen konferansa DİTİB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve RLP DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız 
ve Başkan Yardımcısı Cihan Şen ka-
tılarak Eğitimci-Yazar Sait Çamlı-
ca’ya eyalet birliği adına plaket tak-
dim etti.

Eyalet Birliği’nden “Aile ve Gençlik” konulu seminer

HABERLER
NACHRICHTEN

24 BÜLTEN ·  OCAK ·  JANUAR 2018



Karlsruhe – Almanya’nın Karls-
ruhe kentine yeni yapılacak olan mina-
reli yeni cami projesi semt sakinlerine 
tanıtıldı. Uzun süredir gündemde olan 
Karlsruhe DİTİB Merkez Camii’nin 
“Minareli Camii” projesi nihayet haya-
ta geçiriliyor. Karlsruhe Doğu Kent Si-
vil Toplum kuruluşu ve Merkez Ca-
mii’nin müşterek organize ettikleri 
“Yeni Camii bilgilendirme ve tanıtım’’ 
paneli DİTİB Merkez Camii toplantı 
salonunda gerçekleşti.

300’den fazla semt sakininin ka-
tıldığı panele Karlsruhe Belediyesi 
İmardan sorumlu Başkan Michael 
Obert, Doğu Kent Sivil Toplum Ku-
ruluşu Başkanı Dr. Jürgen Scherle, 
DİTİB Bölge Koordinatörü Fatih 
Şahan’ın yanı sıra protestan din 

adamları, eğitimciler ve siyasiler iş-
tirak etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Merkez Camii Başkanı Lütfü Azal, 
programdan haftalar önce aşırı sağcı 
gruplar programa insanların katıl-
ması, DİTİB’e ve camiye karşı olduk-
larını göstermek için Karlsruhe’deki 
bütün evlere DİTİB ve Camii karşıtı 
broşür dağıttılar dedi. Doğu Kent Si-
vil Toplum Kuruluşu Başkanı Dr. 
Jürgen Scherle yaptığı konuşmada; 
Karlsruhe şehrinin Doğu kent sem-
tine yapılması öngörülen yeni cami 
projesi hakkında semt sakinlerine 
bilgi, konuşma ve tartışma yoluyla 
görüş biçimlerini ılımlı hale getir-
mek ve projenin kabulü için sizlere 
bilgi aktarımında bulunacağız dedi. 

Konuşmalardan sonra oluşturulan 
podyumda DİTİB ile ilgili sorulara ce-
vap verildi. DİTİB’in kurulduğu gün-
den bugüne kadar hem Türkiye, hem 
de Almanya tarafından arzu edilen bir 
işbirliği olduğu Koordinatör Fatih Şa-
han tarafından dile getirilerek bu iş 
birliğinden dolayı insanların DİTİB 
camilerine geldiği, Diyanetin ilahiyat 
anlayışının 1400 yıllık bir geleneğe da-
yandığı ve insanların cemiyetlere bu 
işbirliğinden dolayı geldiği belirtildi. 
Şahan, DİTİB Cami derneklerinin 
partiler üstü yapısıyla her kesimden 
insanlara hitap ettiğini dile getirdi. 
Cami inşaatında önemli olanın ina-
nan Müslümanların caminin yapısı ile 
kendilerini özdeşleştirmeleri gerektiği 
belirtti.

Karlsruhe DİTİB Merkez Camii’nin “Minareli Camii” projesi tanıtıldı

Karlsruhe – Calw DİTİB Camii 
Derneği’nde DİTİB Baden Eyalet 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Me-
rican Durmuş ve Halil Şahin tara-
fından “Camii Rehberlik Semineri” 
verildi.

Gençlerle tecrübelerin paylaşıp bazı 
örneklerin gösterildiği ve soruların 
cevaplandırıldığı seminerde, Dernek 
Başkanı Ahmet Uzun ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ezgi Nur Demir, genç-
lerimize fahri olarak yürütülmeleri 
istenilen çalışmalarda yeterli bilgi ve 
tecrübe kazanmaları için eyalet birli-
ği ile birlikte bir eğitim semineri dü-
zenlediklerini söyledi.

17-27 yaş arası gençlerin yer aldı-
ğı “Camii Rehberlik Semineri”nde 
üniversite öğrencileri de katıldı.

Seminerin soru-cevap bölümün-
de gençlerin sorularına cevap ve-
rildi.

Calw’da “Cami Rehberliği Semineri”
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), namazda okunan sure ve 
duaları ezberlemek isteyen herkes 
için yeni bir ürüne daha imza atarak 
yepyeni bir yaklaşımla sesli Ezber 
Kitabı hazırladı. Camilerden gelen 
talep üzerine çalışmaları başlatılan 
Ezber kitabı, özellikleri itibariyle 
modern eğitim bilimleri ve akıllı te-
lefon uygulamalarının bir araya ge-
tirilmesi ile geliştirildi. Hedefi, sure-
lerin Kur’an okumasını bilsin veya 
bilmesin herkes tarafından doğru 
telaffuz edilmesi olan Ezber Kitabı, 
yabancı kelime ezberlemek için kul-
lanılan kart sistemi baz alınarak ha-
zırlandı. Ezber Kitabı’nda her ayet 
bir sayfaya yazılarak, ayet ezberlen-

dikten sonra diğer sayfaya geçilmek-
tedir. Yeni geçilen sayfada da ezber-
lenmiş kısımlar yeşil, ezberlenecek 
olan yeni ayet de siyah renkte yazıla-
rak daha da kolay ayrım yapılması 
sağlanmıştır.

Ezber Kitabı’nın camide veya evde 
kendi kendine sure ve duaların öğre-
nilmesini kolaylaştırdığını ifade 
eden DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, şu açıklama-
larda bulundu: “Tamamen DİTİB 
Yayınlar bünyesinde Ar-Ge çalışma-
sı yapılarak geliştirilen Ezber Kitabı, 
metodu ve formatı itibariyle bir ilke 
imza atmıştır. İlk baskısı çok çabuk 
sürede tükenen bu çalışmada yanlış 
telaffuzları önlemek için her sure ve 

duanın başına kare kod eklenmiş 
olup, akıllı telefonlara yüklenebile-
cek bir kare kod okuma uygulama-
sıyla sure veya duaların da doğru 
olarak ezberlenmesi sağlanmıştır. 
Yüce kitabımızın ezberlenmesi ko-
nusunda modern teknikten istifade 
edilerek, bu sesli Ezber Kitabı hazır-
lanmıştır. Ezber Kitabı, camilerde de 
ders kitabı olarak kullanılacaktır.”

DİTİB Verlag tarafından kuşe ka-
ğıt üzerine baskısı yapılan namaz 
sure ve duaları Ezber Kitabı’na, Dİ-
TİB-ZSU (Berlin, Frankfurt, Han-
nover, Köln, Münih, Münster, Nürn-
berg, Stuttgart) şubelerinden veya 
www.zsu-shop.de adresinden ulaşı-
labilecektir.

Namaz Sure ve Duaları Ezber Kitabı Çıktı

Münih – Pasing DİTİB Hacı 
Bayram Cami Gençlik Kolu tiyatro 
grubunun, Bayan Din Görevlisi 
Hayrunnisa Peker yönetiminde ha-
zırladığı “Gülyüze Hasret” tiyatro 

gösterisi, “Veda Hutbesi Oratoryo-
su” ve şiir dinletisinden oluşan 
program icra edildi. 

Öğrenci velileri ve cemaatin bü-
yük ilgi gösterdiği program, 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Pasing DİTİB Hacı Bayram Cami 
Gençlik Kolu Başkanı Mahmut 
Bayraktar ve Dernek Başkanı Mah-
mut Şahin’in selamlama konuşma-
larının ardından Hz. Vahşi’nin 
Müslüman oluşu ve kendi iç âle-
mindeki pişmanlığını konu alan 
tiyatro gösterisi izleyiciler tarafın-
dan büyük beğeni topladı. 

Gençler tarafından okunan şiir-
ler salonda duygulu anlar yaşattı. 
İki saati aşkın süren program son-
rası programa katkı sunanlara he-
diye takdimi ve toplu fotoğraf çe-
kiminin ardından program sona 
erdi.

Pasing’de tiyatro ve şiir gecesi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Nürnberg – Schwandorf şehrin-
de faaliyet gösteren dini, sivil kurum 
ve kuruluşlar düzenlenen kermesle 
bir araya geldi. Schwandorf DİTİB 
Merkez Camii yönetimi ve kadınlar 
kolu tarafından tertip edilen akşam 
yemeğinde buluşuldu. Kermeste elde 
edilen gelirlerin bir kısmı “Bir Dam-
la Hayat” projesi kapsamında açılan 

su kuyusu kampanyasına aktarıldı.
Öğretmen Hülya Ertürk’ün sunu-

mu ile gerçekleşen programda Dİ-
TİB adına Burkina Faso’daki su ku-
yusu açma törenine katılan Halil 
Çağan’ın hazırladığı görüntüler iz-
lettirildi. Din Görevlisi İbrahim De-
niz ve Schwandorf Kaymakamı Tho-
mas Ebeling de birer teşekkür 

konuşması yaptı. Programda ayrıca 
geçmiş yıllarda Protestan ve Katolik 
Kilisesi mensupları, siyasi parti ka-
dın kolları ve diğer birlik ve kuruluş-
larla birlikte Sudan’ın Başkenti Hor-
tum’da ve el-Fetih bölgesinde açılan 
su kuyuları hakkında sunumlar ya-
pıldı.

“Bir Damla Hayat” su kuyusu kampanyası büyük destek gördü

Nürnberg – DİTİB bölge dernek-
leri 2018 yılı Ezanı Güzel Okuma, 
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Hut-
beyi Güzel Okuma ile Temel Dini Bil-
giler ve Genel Kültür yarışmalarının 
bölge finallerini gerçekleştirdiler. 

DİTİB dernekleri bünyesinde eği-
tim gören çocuklar Wassenberg der-
neğinin ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len yarışmalarda bilgi ve becerilerini 
gösterdi. Dört farklı kategoride ger-

çekleştirilen yarışmalarda Heilsbronn, 
Ansbach, Rothenburg, Gunsenhausen, 
Feuchtwangen, Wassenberg dernekle-
rinden öğrenciler katıldı.

Bölge sorumlusu din görevlisi Da-
vut Kurkut’un yönetiminde gerçekle-
şen yarışma sonunda Temel Dini Bil-
giler ve Genel Kültür dalında 
Heilsbronn Ezanı Güzel Okuma da-
lında Wassenberg, Kur’an-ı Güzel 
Okuma dalında Rothenburg derneği 

bölgeyi temsil etmek üzere başarı 
elde etti.

Yarışma sonunda Rothenburg 
Derneği Din Görevlisi Halil İbrahim 
Yüceal Kur’an-ı Kerim okudu. Din 
Görevlisi Davut Kurkut ise ev sahibi 
derneğe, öğrencilerin yetiştirilme-
sinde emeği geçen din görevlilerine, 
derneklere ve velilere yaptığı teşek-
kür etti.

Öğrenciler bilgi ve beceride yarıştılar
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Köln – Leverkusen DİTİB Mimar 
Sinan Camii’nin haftasonu camiye 
gelen ögrenciler için yapmış olduğu 
“Geleceğe Mektup” adlı projesi ço-
cuklar tarafından yoğun bir ilgi ile 
karşılandı.

Haftasonu Kur’an-ı Kerim ve din 
eğitimi için camiye gelen çocuklar 
kariyer hedeflerini belirleyip, kendi 
el yazıları ile yazdıkları mektuplarını 

gelecekte alıp okumak üzere özel ya-
pılan dolaba yerleştirdiler.

Mektubun sonunda yer alan “Be-
lirlemiş olduğum hedefe ulaşacağı-
ma hocalarımın şahitliğinde söz ve-
riyorum’’ diyerek eğitim ve kariyer 
hayatlarını bu sorumluluk bilinci ile 
inşa edecek olmaları hem veliler 
hem de hocaları tarafından memnu-
niyetle karşılandı.

Din görevlileri İbrahim Alınmaz 
ve Ömer Karabıyık, çocukların gele-
ceğe dair ne olmak istediklerine yö-
nelik hedef belirlemelerini sağlamak 
amacıyla “Geleceğe Mektup” adıyla 
bir proje başlattıklarını ifade ettiler.

Başlattıkları proje ile ilgili bilgi ve-
ren Karabıyık, “Geleceğe Mektup” 
projesinde amaç çocukların yarınla-
ra dair ne olmak istedikleri, düşün-
celerini dile getirmektir. Bizler de 
kendilerine o yönde çalışmaya teşvik 
etmektir. Belki 30, belki 50 yıl sonra 
bu çocuklar camiye tekrar geldikle-
rinde kendi kalemiyle yazdıkları 
mektuplarını açarak vermiş olduk-
ları sözü tutup tutamadıklarını gö-
receklerdir. Kim bilir belkide kendi 
çocuklarına göstererek nesilden ne-
sile bu güzel düşünceyi devam etti-
recekler” dedi.

Stuttgart – Schwäbisch Hall Dİ-
TİB Mevlana Camii’nde Kur’an-ı Ke-
rim okumaya geçen 20 öğrenci için 
bir tebrik programı gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu tarafından öğren-
cilere ve velilere ikram edilen kah-
valtı ile başlayan program için hazır-
lanan pasta öğrenciler tarafından 
kesildi. Programın sonunda Kur’an-ı 
Kerim’e geçen öğrencilere din görev-
lileri Büşra ve Osman Demirci tara-
fından Kur’an-ı Kerim’e Geçme 
Belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. 
Program yapılan dua ile son buldu.

Minik eller geleceğe mektup yazdı

Kur’an-ı Kerim’e geçme mutluluğu yaşandı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Mainz – Rheinland-Pfalz DİTİB 
Eyalet Birliği tarafından Speyer, Ben-
dorf, İngelheim, Dannstadt ve Konz 
DİTİB cami derneklerinin katılımya 
“Bölgesel Cami Rehberlik Temel Kur-
su” düzenlendi.

Almanca ve Türkçe olarak verilen 
kursta, din görevlileri tarafından 
“Cami adabı, DİTİB, camilerinin öne-
mini ve yapılan çalışmalar” konulu su-
numlar yapıldı.

Uygulamalı olarak cami rehberliği 
ve tanıtımının yapıldığı kursta, ilk ola-
rak Almanca İmanın ve İslam Şartları 
anlatıldı. Daha sonra cami müştemila-
tında kürsü, mihrap, mimber ve müez-
zin mahfili hakkında bilgi verildi. Dİ-
TİB, cami ve İslam Dini hakkında 
ziyaretçilerden gelecek sorular tespit 

edilerek en doğru ve anlaşırılır cevap 
nasıl verilebilir konusunda bilgi alışve-
rişinde bulunuldu. Rheinland-Pfalz 
DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ramazan Ertuğrul, Cihan Şen, 
Güven Sayan tarafından düzenlenen 
kursa yaklaşık 150 kişi iştirak etti.

Konz DİTİB Hacı Bayram Camii’nde 

düzenlenen kursa katılan DİTİB Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Eyalet Başkanı 
Yılmaz Yıldız, yetişmiş cami rehberle-
rine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek 
katılımcılara ve emeği geçenlere teşek-
kür etti. Kurs sonunda katılımcılara 
iştiraklerinden ötürü katılım belgesi 
verildi.

Hannover – Bremen DİTİB Seli-
miye Camii’nde 60’lı yıllarda Al-
manya’ya çalışmak üzere gelen ve 
hala hayatta olan birinci kuşak için 
ahde vefa programı düzenlendi.

Programa, Hannover Dini Danış-
ma Kurulu Başkanı Yusuf Ay, Eyalet 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Gençlik Koordinatörü Sami Sipahi, 
çevre DİTİB dernekleri başkan ve 
yöneticileri ile cami cemaati ve aile-
ler katıldı. 

Dini Danışma Kurulu Başkanı Yu-
suf Ay, “Davete katılan büyükleri-
mizle müşerref olmak bizim için bü-
yük bir bahtiyarlıktır. Onlar bu 

mabedlerin açılmasında gece gün-
düz demeden, yol iz bilmeden hiz-
met etmişlerdir, çalışmışlardır. Zor-
lukların üstesinden gelmişlerdir. Biz 
onlara minnet ve şükran borçluyuz. 
Allah, hayatta olanlara sağlık dolu 
bereketli bir ömür nasip etsin. Rah-
meti Rahman’a kavuşanlara da rah-
met eylesin, mekanları cennet olsun” 
dedi. Ay, programın düzenlenme-
sinde emeği geçen dernek yönetimi-
ne ve kadınlar koluna teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
program Selimiye Camii öğrencile-
rinin okuduğu şiir ve ilahilerle de-
vam etti. 

“Yaşayan Çınarlar Birinci Kuşak 
Programı” adı altında gerçekleşti-
rilen programda; 60’lı yıllarda Al-
manya’ya çalışmak üzere gelen, 
trenle başlayan serüvenin günümü-
ze kadar olan hikayesi sinevizyon 
olarak gösterildi. Hayatta olan bi-
rinci kuşağa özel olarak hazırlanan 
ve onların anlatımıyla gerçekleşen 
“Yaşayan Çınarlar Birinci Kuşak 
Programı” gül takdimi ve üç kuşak 
bir arada hatıra fotografının çekil-
mesinin ardından yapılan dualarla 
son buldu.

Bremen’de birinci kuşak büyüklere ahde vefa programı

Eyalet Birliği’nden “Bölgesel Cami Rehberlik Temel Kursu”
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Münster – Kuzey Ren Vestfalya 
Eyaletine bağlı Minden şehrinde fa-
aliyet gösteren DİTİB Camii’ne Ge-
nel Başkan Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu.

22 Ocak tarihinde kimliği belirsiz 
kişi ve kişilerce kapı ve pencerelerine 
yazı yazılarak çirkin bir saldırıya 
maruz kalan Minden Camii’ni ziya-
ret ederek geçmiş olsun dileğinde 
bulunan Genel Başkan Aşıkoğlu, 
cami dernek yöneticileri ve cemaatle 
bir araya geldi. 

Minden Belediye Başkanı Michael 
Jäcke’nın da eşlik ettiği ziyaret ce-
maat tarafından memnuniyetle kar-
şılandı. Olaydan son derece üzüntü 
duyduğunu belirten Başkan Jäcke, 
“Sosyal ve eğitime yönelik çalışma-
ları şimdiye kadar birlikte yapıyor-
duk. Bunları yaparken de sizlerin 
kendi memleketlerinizde hissetme-

nizi istedik ve bizde bundan mutlu 
oluyorduk. Komşular arasında güzel 
muhabbet vardı, hep böyle idi bun-
dan sonra da böyle olacak. Mabede 
yapılan saldırı bizleri de üzmüştür. 
Güvenli bir ortamın oluşması için 
hepimiz elimizden geleni yapacağız. 
Kendinizi güvende hissetmenizi isti-
yoruz. Huzur içerisinde Minden’de 
yaşamanızı istiyoruz. Uzun yıllar 
huzur ve muhabbet ortamında yaşa-
dık ve bundan sonra da yaşamaya 
devam edeceğiz” dedi.

DİTİB olarak mabedlere yapılan 
saldırıları kınadıklarına vurgu ya-
pan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği olarak, son 
zamanlarda artış gösteren mabetlere 
yönelik saldırıları şiddetle kınıyo-
ruz. Ocak ayında artış gösteren cami 
saldırılarında can kaybının yaşan-
maması ise tek tesellimizdir. 

Mabetlere yönelik saldırı ve şiddet 
eylemlerini, ayrıca toplumsal karga-
şanın her türlüsünü bütün kararlı-
lıkla ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Toplumu endişeye sevk edecek 
söylev ve eylemlerden endişe duy-
duklarını ifade eden Aşıkoğlu, 
“Minden DİTİB Camii’ne yönelik 
olarak gerçekleştirilen bu eylem 
Müslüman toplumu olarak bizleri 
endişeye sevk etmektedir. Saldırıla-
rın faillerinin Alman Emniyet bi-
rimlerince en kısa sürede kanun 
önüne çıkarılacağını ümid ediyor, 
böylesine menfur olayların bir daha 
tekrarlanmamasını diliyoruz” diye 
konuştu.

Münster DİTİB Bölge Birliği Baş-
kanı Durmuş Aksoy ve Dernek Baş-
kanı Sebahattin Çiğdem’in de hazır 
bulunduğu ziyaret cemaatle yapılan 
sohbet ile sona erdi.

Genel Başkan Aşıkoğlu’dan, Minden Camii’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ta-
rafından başlatılan “Okul Öncesi Ço-
cuklara Din Öğretimi Programı” 
(Kindermoschee) kapsamında, Alf-
ter-Witterschlick DİTİB Camii’nde 
açılan Kur’an kursuna, 4-6 yaş gru-
bundan 50 çocuk katılıyor.

DİTİB tarafından hazırlanan ders 
müfretadına göre temel dini bilgiler 
ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin verildi-
ği kursta, boya çalışmaları yapılıyor 
ve oyunlar oynanıyor. Böylece çocuk-
ların kursa merakı artırılıyor. 

4-6 yaş grubu miniklere Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’in 
hazırladığı müfredat çerçevesinde te-
mel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim 
eğitimi verildiğini belirten Alfter –
Witterschlick DİTİB Camii Din Gö-
revlisi Mehmet Kaya, çocuklara İs-
lam’ın temel prensiplerini, bir 
Müslüman’ın nasıl yaşaması gerekti-
ğini, ahlaki değerleri ve Kur’an-ı Ke-
rim okumayı uygulamalı öğrettikle-
rini söyledi.

Çocukların görsele ve uygulamalı 
eğitime yönelik beceri ve ilgilerinin ol-
duğunu söyleyen Kaya, “Anaokulu sı-
nıfımızda 4-6 yaş grubu okuma yaz-
ma bilmeyen çocuklara, boyamalar 
yaparak, oyun oynatarak eğitim veri-
yoruz. Kur’an-ı Kerim’i, harfleri boya-
tarak öğretiyoruz. Namazı kılmayı 
hem boyama ile hem de camimizde 
vakit namazları izleyerek öğretiyoruz. 
Aynı zamanda da sureleri dinleme im-
kanları oluyor. Dolayısıyla çocuklara 
uygulamalı eğitim veriyoruz” dedi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini be-
lirten Kaya konuşmasına şöyle devam 
etti: “Camimizde 230 yetişkine de 
Kur’an-ı Kerim dersi veriyoruz. Aynı 
zamanda çocuklarını anaokula geti-
ren anne ve babalara da çocukları ile 
birlikte ders veriyoruz. Onlar oynaya-
rak öğrenirken, anne ve babaları da 
ders alıyor veya ibadet edebiliyorlar. 
2017 yılında başlatılan uygulamaya 

aileler yoğun ilgi gösterdi. Şuan 50 
çocukla başladık, sırada bekleyen ço-
cuklarımız da var. Aileler de destek 
oluyor. Güzel bir ivme yakaladık. Bu 
manada en büyük destekçilerimiz Al-
fter-Witterschlick DİTİB Camii Der-
nek Başkanı Necat Sertkaya ve yöne-
tim kuruluna, Kadın Kolları Başkanı 
Filiz Topal ve Veliler Kolu Başkanı 
İsmail Topal’a teşekkür ediyorum.”

DİTİB’den okul öncesi “Kur’an-ı Kerim” öğretim programı
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Nürnberg – Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB) Hof DİTİB 
Camii bünyesinde açılan Kur’an-ı 
Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kurs-
larına devam eden 15 öğrenci daha 
Kur’an-ı Kerime geçti.

6-10 yaş arasında Kur’an kursuna 
katılan minikler, cami konferans 
salonunda gerçekleştirilen mera-
simle sertifikalarını aldı.

Hof DİTİB Camii Dernek Başkanı 
Kadir Konak öğrencileri tebrik ede-
rek, başta Din Görevlileri Güngör 

Çakan ve Gönül Çakan olmak üze-
re öğreticilere ve desteklerinden do-
layı tüm velilere teşekkür etti.

Din Görevlisi Gürgör Çakan’da, 
2017-2018 eğitim-öğretim döne-
minde 150 öğrenci ile Kur’an-ı Ke-
rim ve Temel Dini Bilgiler kursla-
rına başladıklarını, öğrenci ve 
öğreticilerin gayreti, velilerin ve 
dernek yönetiminin desteği ile öğ-
rencilere her derste yeni bilgiler 
öğrenmeye devam ettiklerini söy-
ledi. 

Miniklerin Kur’an-ı Kerim’e geç-
mesi münasebetiyle yapılan mera-
simde öğrenciler Kur’an ve ilahiler 
okuyarak aldıkları eğitimi başarıyla 
sonuçlandırdıklarını velilere ve katı-
lımcılara gösterdi. Miniklerle pasta 
keserek onların heyecanına ortak 
olan veliler, din görevlilerine ve der-
nek yöneticilerine teşekkür ettiler. 

Merasimde miniklere Kur’an-ı Ke-
rim’e geçiş belgeleri verilerek aileleri 
ve dernek yönetimince hediyeler 
takdim edildi.

Hof’ta minikler için Kuran’a geçiş merasimi yapıldı

Düsseldorf – Duisburg-Meide-
rich DİTİB Yunus Emre Camii’nde 
Arakan için yardım kermesi düzen-
lendi.

Bölge Bayan Din Görevlisi Yase-
min Ataç’ın organizesiyle gerçekle-

şen yardım kermesine bölge DİTİB 
dernekleri başkan ve yöneticileri ile 
kadın kollarının iştirak etti.  

Kadın kolları tarafından kurulan 
stantlarda kendi elleriyle yaptıkları 
yiyecekleri katılımcılara satıp elde 

edilen gelirle Arakan’daki mazlum 
kadın ve çocuklara bir nebze katkı 
sunmak adına kermesi düzenledik-
lerini söylediler.

DİTİB’li kadınlardan Arakan’a destek

HABERLER
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Essen – Dortmund-Scharnhorst 
DİTİB Ayasofya Camii’nde üniversi-
teli gençlere yönelik seminer düzen-
lendi.

Essen DİTİB Merkez Camii Din 
Görevlisi Eyüp Kalyon’un organize-
sinde Al-Qalam ismiyle seminerler 
dizisinin ilk başlığı “Avrupa’da 
Kur’an Meali” (Koranübersetzungen 
in Europa) konusu ile başladı.

Programa konuşmacı olarak Essen 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Suat 
Okuyan ve Dortmund-Scharnhorst 
DİTİB Ayasofya Camii Din Görevli-
si Yaşar Arslan katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in mealinin okun-
ması ve anlaşılması gerektiğinin 
altını çizen Okuyan, “Manevi haya-
tımıza yön vermek istiyorsak, dünya 
ve ahirette huzur bulmak istiyorsak 

biz Kur’an-ı Kerim’i hem okumak 
hem de hayatımıza tatbik etmek zo-
rundayız” diye konuştu.

Sunumun sonunda gençler grubla-
ra ayrılarak önceden hazırlanan so-
rulara cevap aradı. Seminer sonunda 
her grup hazırladığı sonuçları açık 
oturumla katılımcılara sundu.

Üniversiteli öğrencilerle “Kur’an-ı Kerim ve Meali” konulu seminer

Münih – Nürnberg - Bavyera İş 
ve Sosyal, Aile ve Uyum Bakanlığı 
destekli Hıristiyan ve Müslüman 
dört dini gençlik teşkilatlarının 
kaynaşması amaçlı “Demokrasi için 
Diyalog” projesi 2017 yılında bir 
sene boyunca Bavyera Gençlik Kon-
seyi (BJR) tarafından uygulanan 
projenin ilk bölümü tamamlandı.

2018’deki ikinci bölüm için ise va-
sıflandırma ve yoğunlaşma konula-
rı belirlendi. Nürnberg Gençlik 
Konseyi KJR salonundaki etkinliğe 
Bavyera çapında gençlik çalışmaları 
yapan fahri ve profesyonel uzman-
lar katıldılar. Bilgi yolundaki stand-
larda Bavyera çapında yapılan genç-
lik ve eğitim çalışmaları tanıtıldı. 
Mesela DİTİB Güney Bavyera Eyalet 
Gençlik Birliği DİTİB’in 2009’dan 
beri pro Dialog ve proMoschee pro-
jeleri sayesinde cami rehberleri ve 
dinler arası dialog sorumlusu yetiş-
tirme semineri deneyimi olduğunu 
anlattı. 

Programın sonunda LMU Üni-
versitesi doçenti Katolik Kilisesi 
İslam Sorumlusu Dr. Andreas 
Renz’in “Dini Gençlik Birlikleri-
nin demokrasi için önemleri” ko-
nulu sunumundan sonra aynı ko-
nulu açıkoturuma Eugen Biser 
Vakfı’ndan Stefan Zinsmeister ve 

Erdoğan Karakaya, Katolik Kilise-
si’nden Jens Hausdörfer, Bavyera 
İslami Gençlik’ten Hüseyin Mes-
tan, DİTİB Gençlik’ten Aykan 
İnan ve Protestan Gençlik’ten Ilo-
na Schuhmacher katıldılar.

Gençler bir yıl boyunca “Demokrasi için Diyalog” yaptılar
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Birlik Kadınlar 
Kolu, Eyalet Bölge Birlik Kadınlar 
Kolları yönelik organize ettiği 
“Bosna-Hersek Eğitim ve Kültür 
Gezisi”nde Bosna’nın tarihini ha-
tırlamak, savaş esnasında Bosnalı 
kadınların yaşadıklarını yerinde 
gözlemlemek, katılımcıların İsla-
mi şuurunu geliştirmek ve bilinç-
lendirmek amaçıyla çok yönlü bir 
eğitim gezisi düzenledi. 

Geziye katılan DİTİB Federal Bir-
lik Kadınlar Kolu Başkanı Neşe Bı-
çakcı, bu yıl Bosna’ya özel “Dünü An-
layıp Yeni Şeyler Söylemek” sloganı 
ile bir eğitim ve kültür gezisi düzenle-
diklerini ve amaçlarının, temsil et-
tikleri değerleri yıllardır savunan 
Bosna’lı kadınları tanımak, tanış-
mak, tarihlerini anlamak ve acılarını 
paylaşmak olduğunu söyledi.

Birbirine çok yakın kültürlere sa-
hip iki ülke arasındaki projelerin ya-
pılması gerektiğini söyleyen Bıçakcı, 
şunları kaydetti: “Bu gezi bize sıcak 
kanlı, savaş ve hüzünlü dönemlere 
rağmen yaşam sevincini ve umudu-
nu asla kaybetmeyen ve sürekli ada-
let ve barış için çabalayan bir halkın 
ülkesine kapılar açarken, geleceğe 
dönük Bosna’lı kadınlar ve biz Al-
manya da bulunan DİTİB Federal 
Birlik Kadınlar Kolu ve Eyalet Bölge 
Birlik Kadınlar Kollarının ortak 
projelere de ilk adımlar atmalarını 
sağladı. Kadın Birliklerimizi en çok 
etkileyen hadise ise “Srebrenica An-
neler Derneğine” yaptığımız ziyaret 
idi. Yapılan görüşmeler sonucunda 
Anneler Derneği ile DİTİB Kadın Bir-
likleri ile arasında kardeşlik bağları 
kuvvetlendi. Bosna Eğitim ve Kültür 
gezisiyle dünü anlayarak gelecek için 

İslami şuuru geliştirmek, milli ve dini 
duyguları kuvvetlendirmek, birlik ve 
beraberlik içinde yeni proje fikirleri 
oluşturmak hedeflendi. Bosna gezisi 
esnasında katılımcılar yaşadıkları anı-
larını, edindikleri bilgi ve etkilendikle-
rini Federal Birlik Kadınlar Kolu tara-
fından hazırlanan Bosna günlük lerinde 
paylaştılar.”

DİTİB Federal Birlik Kadınlar Kolu 
organizesinde 12 Eyalet Bölge Birlik 
Kadınlar Kolları başkan ve yöneticile-
riyle birlikte Bosna’nın başkenti Sa-
raybosna, Konjic, 
Blagay, Travnik 
ve Mostar gibi 
tarihi, kültürel 
yerler ziyaret 
edildi ve gezi 
rehberleri tara-
fından bilgiler 
verildi.

Federal Kadın Biriği’nden Bosna-Hersek eğitim ve kültür gezisi

HABERLER
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