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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.

İslam âlemi olarak yeni bir hicri yıla kavuşmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız. Biz Müslümanlar için 
bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun kutlu elçisi-
ne gönülden bağlılığın ifadesidir.

Hicret; Allah rızası için anadan, babadan, evlattan, 
yardan, diyardan, maldan, mülkten ve hatta candan vaz-
geçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. Yüce dini-
mizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştır-
mak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır hicret.

Bugün bizim için de bir hicret söz konusudur. Fakat bu 
hicret sadece göç edecek yurt ve yer aramak değil; her du-
rumda daha iyinin peşinde koşmak, İslam’ı daha sami-
mi bir şekilde yaşamaya çalışmaktır. Allah Resulü’nün: 
“Muhacir Allah’ın yasakladıklarını terk eden kimsedir.” 
(Buhari, İman, 4) dediği gibi her türlü hatadan, günah ve 
isyandan uzak durmaktır.

Muharrem ayı içinde sayısız lütuf ve hikmetleri ba-
rındıran kutlu bir aydır. Muharrem ayı, aynı zamanda 
yüreklerimizde derin yaralar açan elîm Kerbelâ hâdise-
sinin yaşandığı aydır. Bu hadise mezhebi ve meşrebi ne 
olursa olsun bütün Müslümanları derinden yaralamıştır. 
Dolayısıyla bu olayı anarken, birlik ve beraberliğin öne-
mini daha da vurgulayalım ki, Müslümanlar arasında 
bundan sonra böyle acı olaylar tekrar yaşanmasın.

Sevgili Okurlar,
Eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarımıza yönelik 

her yıl olduğu gibi bu yılda da cami derneklerimizde 
“Bed-i Besmele’’ diğer bir ifadeyle  “amin alayı’’ prog-
ramları yapılmaktadır. Bu programlar çocukları oku-
maya özendiren ve okumayla birlikte başlayacak yeni 
hayatını benimsemesini sağlayan bir merasim olarak 
kültürümüzde yer almaktadır. Okula yeni başlayacak ço-
cuk merasim için giydirilip kuşatılır, çocuk yeni kıyafet-
leriyle erken saatlerde camilerimize getirilerek buralarda 
topluca dua yapılmaktadır. Bütün bunlardan maksat, ço-
cuğun eğitim hayatına dualarla ve ikramlarla başlaması, 
bundan bereketlenmesi ve nasiplenmesidir.

Bu maksatla, yeni eğitim öğretim yılının başta çocuk-
larımız olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olma-
sını temenni eder, sözlerimi bed-i besmele programla-
rında söylenmekte olan ilahi nakaratıyla tamamlamak 
isterim.

“Yâ İlâhî başlayalım ism-i Bismillâh ile
Bu duaya el açalım ism-i Bismillâh ile
Sen kabul eyle duamız Besmele hürmetine
İlmini eyle müyesser yâ İlâhe'l-âlemîn
Ol Muhammed hürmetine meded eyle yâ Mu’în”

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als islamische Welt genießen wir die Freude, ein neues 

islamisches Jahr zu erleben. Die Auswanderung, die ein 
Neubeginn für uns Muslime ist, ist ein Zeichen für die 
Verbundenheit mit Allah und Seinem gesegneten Gesand-
ten.

Die Auswanderung ist eine lehrreiche und mühsame 
Geschichte des Verzichts auf Mutter, Vater, Kind, Gelieb-
ten, Hab und Gut und sogar auf das Leben um das Wohl-
wollen Allahs zu erlangen. Es ist der Inbegriff für den ge-
segneten Weg, auf den man sich begibt um die Botschaften 
unserer erhabenen Religion, die mit Barmherzigkeit er-
füllt sind, der ganzen Menschheit weiterzugeben.

Heutzutage ist die Auswanderung auch für uns ein The-
ma. Allerdings ist diese Auswanderung nicht nur die Su-
che nach einer Heimat oder nach einem Ort sondern die 
fortlaufende Anstrengung, in jeder Situation nach dem 
Guten zu eifern und zu versuchen, den Islam in noch auf-
richtiger Weise zu praktizieren. Es ist das Unterlassen von 
Fehlern, Sünden und Rebellion wie der Gesandte Allahs es 
sagte: „Der Auswandernde (Muhadschir) ist derjenige, der 
die Verbote Allahs unterlässt.“ (al-Bukhari, Iman, 4)

Der Monat Muharram ist ein gesegneter Monat, der un-
zählige Gaben und Weisheiten in sich enthält. Der Monat 
Muharram ist gleichzeitig der Monat, in dem das schlim-
me Ereignis von Karbala, das tiefe Wunden in unseren 
Herzen hinterlassen hat, erlebt wurde. Dieses Ereignis hat 
alle Muslime – unabhängig von ihrer Rechtsschule oder 
Tradition – tief verwundet. Lassen sie uns aus diesem 
Grund die Bedeutung der Einheit und Eintracht der 

Muslime betonen wenn wir dieses Ereignis erwähnen da-
mit von nun an solche bitteren Ereignisse nicht erneut er-
lebt werden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
für unsere Kinder, die sich neu in das Schulleben bege-

ben, werden Einschulungsgebete (Bad-i Basmala) -anders 
gesagt Gebetsgemeinschaften - in unseren Moscheen ver-
anstaltet. Diese Veranstaltungen haben ihren festen Platz 
in unserer Kultur und bezwecken, unseren Kindern die 
Bildung schmackhaft zu machen und ihnen dabei zu hel-
fen, das neue Schulleben zu verinnerlichen. Das einzu-
schulende Kind wird für die Zeremonie eingekleidet, mit 
feiner neuen Kleidung zur Moschee gebracht und es wird 
gemeinsam für die Kinder gebetet. Ziel all dieser Bemü-
hungen ist es, dass das Kind sein Schulleben mit Gebeten, 
Geschenken und Bewirtung beginnt und dadurch Segen 
und Glück zuteilwird.

Aus diesem Anlass wünsche ich, dass das neue Schul- 
und Lehrjahr allen voran unseren Kindern aber auch al-
len Gutes bringen möge. Ich möchte meine Worte mit 
dem Text aus einem Gesang der Einschulungsgebete ab-
schließen:

„O Allah, wir beginnen mit der Basmala
Wir öffnen unsere Hände mit der Basmala
Nimm unsere Gebete an aufgrund der Basmala
Erleichtere uns Dein Wissen o Schöpfer der Welten
 Hilf uns aufgrund unseres Propheten Muhammad 
o  Allah, der Helfer“

Mit den herzlichsten Grüßen
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 Hz. Hasan çok cömertti. İki defa Allah yolunda her 
şeyini infak etti. Allah rızasını kazanmak için malını fa-
kirlere dağıttı. Sadaka vermeden edemezdi. Zira verme-
nin tadını çok iyi bilirdi. Hz. Hasan hediyeleşmeyi sever-
di. Kendisine gelen hediyeye değerinden fazlasıyla 
karşılık verirdi. Hilm, rıza, sabır ve kerem sahibiydi. Bir-
lik ve beraberlik için çalışırdı.

 O babası Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle 661 (m.s.) Ra-
mazan ayı sonunda halife oldu. Kendisine kırk bin kişi 
biat etti. Mısır ve Şam ahalisi ise Muaviye’ye biat etmişti. 
İki taraf birbirine karşı ordular hazırlayıp harbe karar 
verilince hiç bir Müslümana kötü duygu ve düşünce bes-
lemeyen Hz. Hasan, Müslümanları birbirine kırdırma-
mak için Muaviye’den sonra halife olmak kaydıyla hila-
fetten vazgeçti.

 Hz. Hasan 670 (m.s.) yılında zehirlenerek vefat etmiş-
tir. Medine valisi Said ibn-i As’ın (r.a.) kıldırdığı cenaze 
namazından sonra Cennet-ül Baki kabristanlığında an-
nesi Hz. Fatıma’nın (r.a.) yanına defnedilmiştir. Peygam-
berimizin soyu Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin 
çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Onun soyundan 
gelenlere Şerif denir. Allah (c.c.) Hz. Hasan efendimize 
rahmet eylesin, onun ahlakı ile ahlaklanabilmeyi bizlere 
de nasip eylesin.

Hz. Hasan (r.a.) Peygamber Efendimizin; 
“Cennet gençlerinin efendisi” (Tirmizi, 
Menakıb: 31) diye tanıttığı iki sevgili toru-
nundan biri... O nur kandili Efendimizin 

neslini günümüze kadar devam ettiren, onun şefkat ve 
merhamet pınarından doyasıya içerek büyüyen bir genç...

 Halim, selim, cömert, sakin, vakur bir zat. Müslü-
manlar arası birliği temin etmeye çalışan sabır ve kerem 
sahibi bir yiğit. Cennet efendilerinin büyüğü.

 Hz. Hasan 625 (m.s.) yılında Medine-i Münevvere’de 
doğdu. Kulağına bizzat dedesi Resulullah  (s.a.s.) Efendi-
miz ezan okuyup kamet getirdi. Adını Hasan koydu. Do-
ğum gününde Akika kurbanı kesildi. Sünnet ettirilip 
saçı kestirildi. Hz. Peygamber, babası Hz. Ali (r.a.) ve 
annesi Hz. Fatıma’dan (r.a.) onun saçının ağırlığınca gü-
müş sadaka vermelerini istedi.

 Hz. Hasan yüz güzelliği bakımından Resul-i Ekrem 
 (s.a.s.) Efendimize en çok benzeyen biriydi. Hz. Ebu Be-
kir onu kucağına alır ve “Ey Nebiye benzeyen, Ali’ye 
benzemeyen.” diye severdi. Ali efendimiz de bu söze te-
bessüm ederdi. (Buhârî, Fadâilü’l-Ashâb, 22).

 Bir gün efendimizin huzurunda oynarken Ebu Ey-
yub-el Ensari (r.a.) geldi. Efendimizi torunlarıyla birlikte 
görünce: “Ya Resulallah bunları çok mu seviyorsun?” 
dedi. Efendimiz de: “Nasıl sevmem? Bunlar benim dün-
yada öpüp kokladığım reyhanımdır.” buyurdu.

Hz. Hasan (r.a.)

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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Sie sind meine Quendel, die ich auf dieser Welt küsse 
und deren Duft ich rieche.“

Hasan war sehr freigiebig. Zweimal hat er sein ganzes 
Hab und Gut auf dem Wege Allahs gespendet. Er hat 
sein Vermögen an Arme verteilt um das Wohlwollen Al-
lahs zu erlangen, denn er kannte den Genuß des Gebens. 
Er liebte es, sich mit anderen gegenseitig zu beschenken. 
Wenn er beschenkt wurde, pflegte er es, mit noch wert-
volleren Geschenken zu erwidern.. Er war sanftmütig, 
zufrieden, geduldig und gnädig. Er setzte sich für Ein-
heit und Eintracht ein.

Mit dem Märtyrium seines Vaters im Jahre 661 (n. 
Chr.) wurde er am Ende des Monats Ramadan Kalif. 
Vierzigtausend Menschen erklärten ihm ihre Loyalität. 
Die Bevölkerung von Ägypten und Damaskus erklärten 
Muawiya ihre Loyalität. Als beide Seiten ihre Heere vor-
bereiteten und der Beschluss zu einem Krieg gefasst 
wurde, verzichtete Hasan auf das Kalifat mit der Bedin-
gung, nach Muawiya das Amt des Kalifen zu bekleiden, 
denn er hegte keine schlechten Empfindungen und Ge-
danken gegenüber irgendeinem Muslim und versuchte 
dadurch zu verhindern, dass sich die Muslime bekrie-
gen.

Hasan starb im Jahre 670 durch Vergiftung. Der Gou-
verneur von Medina betete sein Totengebet vor und er 
wurde danach in Medina im Grabfeld Dschannatu’l-Baqi 
neben seiner Mutter Fatima beerdigt. Die Nachfahren-
schaft des Propheten wird über die Kinder von Hasan 
und Hüseyin fortgeführt. Seine Nachfahren werden 
Scherif genannt. Möge Allah, der Erhabene, barmherzig 
gegenüber Hasan sein und uns zu solchen Menschen ma-
chen, die sich seinen Charakter aneignen.

Hasan ist einer der geliebten Enkel unseres Propheten 
(s), die er als „Herren der Jugendlichen des Paradieses.“ 
(at-Tirmidhi, Manaqib 31) beschrieben hat... Er ist ein Ju-
gendlicher, der die Nachfahrenschaft unseres Propheten 

- als Lichtquelle - bis zum heutigen Tag fortführen ließ 
und sich als Kind entwickelte indem er sich aus der Quel-
le der Fürsorglichkeit und Barmherzigkeit des Prophe-
ten ausgiebig nährte.

Er hatte eine sanftmütige, milde, mutige, ruhige und 
würdevolle Persönlichkeit. Er war ein geduldiger und zu-
vorkommender Held, der versuchte, die Einheit unter 
den Muslimen herzustellen. Er ist der Ältere der beiden 

“Herren des Paradieses.”
Hasan wurde im Jahre 625 (n. Chr.) in Medina al-Mu-

nawwara geboren. Zur Namensgebung hat der Prophet 
höchstpersönlich den Gebetsruf in seine Ohren zuge-
flüstert und ihn Hasan genannt. Am Tag seiner Geburt 
wurde die Dankesopferung für die Gabe eines Kindes 
(Aqiqa) dargeboten. Hasan wurde dann beschnitten und 
seine Haare wurden kurzgeschoren. Der Prophet forder-
te seinen Vater Ali und seine Mutter Fatima auf, so viel 
Silber zu spenden wieviel seine Haare wogen.

Die Schönheit seines Gesichtes ähnelte dem edlen Pro-
pheten am meisten. Abu Bakr nahm ihn in die Arme 
und sprach liebevoll: „O, der dem Propheten ähnelt aber 
Ali nicht ähnelt.“ und sein Vater Ali lächelte aufgrund 
dieser Worte. (al-Bukhari, Fadailu’l-Ashab, 22)

Eines Tages kam Abu Ayyub al-Ansari, als Hasan bei 
unserem Propheten spielte. Als er den Propheten zusam-
men mit seinen Enkeln sah, fragte er den Propheten:  „O 
Gesandter Allahs, liebst du sie so sehr?“ Unser Prophet 
entgegnete: „Wie kann es sein, dass ich sie nicht liebe? 

 Faruk AYDIN
 AUGSBURG KAMMGARn DİTİB SelİMİye CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIonSBeAUfTRAGTeR, DITIB KAMMGARn SelİMİye MoSChee, AUGSBURG  

Hasan (r.a.)
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“Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar de-
rin saygı duyarlar.”1 Bu Ayet-i Celile ilim sahibi kişiyi 
tanımanın yolunu bize öğretiyor.  İnsanın bilgisi ve bildi-
ğiyle amel etmesi, arttığı ölçüde Allah’a karşı saygısı, 
O’nun yüceliği karşısında duyduğu heyecanı, ve ilminin 
hakkını verememe endişesi ziyadeleşir. Sadece kuru bir 
bilginin yeterli olmayacağı, ne kadar bilgi sahibi olursa 
olsun ‘eli hamur karnı aç bırakan’ Allah’a karşı derin bir 
saygıya ulaştırmayan, bu yolda mesafe aldırmayan, bir il-
min kişiyi gerçek anlamda alim yapmayacağı âşikardır.

Sevgili Peygamberimizin şu hadisleri de Fâtır Suresi 
28. Ayetini tefsir etmektedir: “Ben, sizin Allah’ı en iyi 
bilen / en iyi tanıyanınızım. Bu yüzden O’ndan en fazla 
sakınanınız da benim.”2 Diğer bir hadiste de “Siz benim 
bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.”3 buyur-
maktadır.

Abdullah İbn-i Mesud (r.a.): “İlim söz çokluğu değil, 
ilim ancak Allah’a haşyet’in (içten, samimi bir saygı) 
çokluğudur.”4 buyururlarken, İmam Malik Hazretleri 
de “İlim rivayet çokluğu değil, kendisiyle amel edilen 
şey, kulun kalbine atılan bir nurdur.”5 buyurur. 

İlim sahibi olmayan kimseler ise, Allah’ın emrine uy-
gun yaşayamaz, cehaletin karanlıklarında yaratıcıya is-
yan içinde bulunabilirler. Atalarımız: “Cahil cesur olur” 
der. Nice cahiller vardır ki, Allah’tan korkmadıklarını 
ifade ederler. Bu; cesaretten değil, cehalettendir. Allah’ı 
hakkıyla tanıyamadıkları için isyan içindedirler. Bunla-
rın durumu; aslanın sırtına konup, nerede olduğundan 
habersiz, “Nerede aslan? Çıksın, pençeyi bende gör-
sün!” diyen sineğin durumu gibidir. Ya da yanan bir so-
baya elini değdiren, zehirli bir yılana doğru emekleyip 
giden çocuğun durumu gibidir. Rabbim bizleri Kuran 
ve Sünnet‘in aydınlığında, kendisine derin bir saygı du-
yan kullarından eylesin.

“Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, 
Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhak-
kak, melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim 
öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gerer-
ler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki 
balıklar bile âlim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. 
Âlimin âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara 
olan üstünlüğü gibidir.”6

[1] Fâtır 35/28  [2] Buhari, İman, 13  [3] Silsiletüs Sahiha  [4] Eddurrul 
mensur C. 7  [5] İbn-i Kesir  [6] Tirmizi İlim 19

İlimle ilgili Ayet ve Hadisler 

BİR AYET BİR HADİS
EIN VERS EIN HADIS
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diesem Weg nicht fortentwickeln lässt, den Menschen im 
wahren Sinne nicht zum Gelehrten machen kann.

Der folgende Hadis unseres geliebten Propheten kom-
mentiert den 28. Vers des Kapitels al-Fatir: “Ich bin derje-
nige, der sich am meisten vor Allah hütet und derjenige, 
der ihn am besten kennt.”2 In einem anderen Hadis wird 
auch gesagt: “Wenn ihr wüsstet, was ich weiss, würdet 
ihr wenig lachen und viel weinen.”3

Abdullah b. Masud (r) sagte: “Wissen ist nicht die Men-
ge an Worten sondern lediglich die Fülle der Frömmig-
keit (inniger und aufrichtiger Respekt) gegenüber Al-
lah.”4 Andererseits sagte Imam Malik “Wissen ist nicht 
die Fülle an Überlieferungen sondern dasjenige, was 
davon praktiziert wird und ein Licht (Nur), das dem 
Menschen ins Herz geworfen wird.”5

Menschen ohne Wissen werden nicht gemäß den 
Geboten Allahs leben können; sie können in rebelli-
scher Haltung gegenüber dem Schöpfer sein. Unsere 
Vorfahren sagten: “Unwissenheit ist kühn.” Es gibt 
viele Unwissende, die äußern, dass sie Allah nicht 
fürchten. Das geht nicht auf Mut sondern auf Unwis-
senheit zurück. Sie rebellieren gegen Allah, weil sie 
Allah nicht wahrheitsgemäß kennen. Die Situation 
von Unwissenden ähnelt der Situation einer Fliege, 
die sich auf den Rücken eines Löwen niederlässt und 

ohne Kenntnis davon, wo sie sich befindet zu sich sagt: 
“Wo ist der Löwe?” Möge er rauskommen und meine 

Kralle sehen!” Oder die Situation von Unwissenden äh-
nelt einer Person, der mit seiner Hand einen brennenden 
Ofen berührt oder einem Baby, das sich in Richtung einer 
giftigen Schlange hinkrabbelt. Möge Allah uns zu solchen 
Menschen machen, die Ihn im Lichte des Korans und der 
Sunna respektieren.

“Wenn sich eine Person auf den Weg begibt um sich 
Wissen anzugeignen, erleichtert Allah diesem den Weg 
des Paradieses. Gewiss breiten die Engel aufgrund ih-
rer Zufriedenheit ihre Flügel über die Person, die sich 
Wissen aneignen möchte. Diejenigen, die im Himmel 
und auf der Welt sind und sogar die Fische im Wasser 
beten für die Vergebung einer gelehrten Persönlichkeit. 
Die Überlegenheit einer gelehrten Persönlichkeit gegen-
über einer frommen Person ähnelt der Überlegenheit 
des Mondes gegenüber den übrigen Sternen.“6

[1] Fâtır 35/28  [2] Buhari İman 13  [3] Silsiletüs Sahiha  [4] Eddurrul men-
sur C. 7  [5] İbn-i Kesir  [6] Tirmizi İlim 19

„Und darum fürchten Allah von seinen Dienern nur 
die Wissenden.“1 Dieser edle Vers lehrt uns den Weg, 
Wissende zu erkennen. Je mehr das Wissen des Menschen 
zunimmt und die Taten gemäß des Wissens umgesetzt 
werden, desto mehr nimmt der Respekt gegenüber Allah, 
die empfundene Begeisterung gegenüber der Erhabenheit 
Allahs und die Sorge, dem eigenen Wissen nicht gerecht 
werden zu können zu. Es ist offensichtlich, dass Wissen 
(‘Ilim) – egal wieviel Wissen man sich aneignen mag –, das 
den Menschen nicht zu Allah leitet und den Menschen auf 

Verse und Hadise über Wissen (‘Ilim)

 Muhammet ÇÖREKÇİ
 DİTİB CAMİİ Dİn GöReVlİSİ
 RelIGIonSBeAUfTRAGTeR, DITIB MoSChee
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Pfaffenhofen Bavyera eyaletinin başkenti Münih’e 
50 km mesafede bulunmaktadır. 25.000 nü-
fuslu bu şehirde 1.500 civarında Müslüman 
yaşamaktadır. DİTİB Ensar Camii Pfaffenho-

fen şehrinde bütün Müslümanlara hizmet veren tek ca-
midir. 

1985 yılından bu yana DİTİB’e bağlı olarak hizmet ve-
ren cemiyetin 200 üyesi bulunmaktadır. Daha önce kira-
lık ve eski bir mekanda faaliyette bulunan derneğin 2.737 
m2 arsa üzerinde inşa ettiği Pfaffenhofen DİTİB Ensar 
Camii, Temmuz 2015’te hizmete açılmış olup, hem şehir-
de yaşayan 1.500 civarında Müslümana dini sosyal ve 
kültürel hizmetler sunmaktadır.

Pfaffenhofen DİTİB Ensar Camii, 275 m2 ibadet alanı, 
200 m2 konferans salonu yanında çay salonu, sınıf, genç-
lik, idare ve dernek odaları, tam teçhizatlı mutfak, ab-
desthane, gasilhane, otopark, spor kulübü gibi hizmet 
alanları bulunmaktadır. İbadet alanındaki minber ve 
kürsü ağaç, mihrap mermer işleme ile tezyin edilmiştir. 
Derneğin konferans salonunda gençlere ve yetişkinlere 

yönelik çok amaçlı dini, sosyal, kültürel faaliyetler  yürü-
tülmektedir.

Cami bünyesinde hafta sonu ve tatil dönemlerinde yak-
laşık 30-35 öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ders-
leri verilmektedir. Şehirde zaman zaman belediye ve kili-
seler gibi kurumların düzenlemiş olduğu ortak sosyal ve 
kültürel etkinliklere iştirak edilmekte, kendileri de der-
neğimiz tarafından düzenlenen faaliyetlere davet edil-
mektedir.

Pfaffenhofen DİTİB Ensar Cami ve Kültür Merkezi, 
mimarı açıdan şık ve ferah bir ortamda şehrin önemli bu-
luşma yeri olması özelliğine sahiptir. DİTİB Ensar Camii 
şehirde bulunan diğer kültürlere mensup insanlara ileri-
ye dönük işbirliğine dayalı barış ve huzur içerisinde bir-
likte yaşamaya katkı sunmaya devam etmektedir.

Pfaffenhofen
DİTİB Ensar Camii

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Pfaffenhofen
DITIB Ensar Moschee

Pfaffenhofen liegt in ca. 50 km Entfernung zur bayri-
schen Hauptstadt München. Von 25.000 Einwohnern 
sind ungefähr 1.500 muslimischen Glaubens. Die DITIB 
Ensar Moschee ist die einzige Moschee in Pfaffenhofen, 
die allen hiesigen Muslimen ihre Dienste anbietet.

Als Gemeinde der DITIB bietet der Verein seine 
Dienste seit dem Jahr 1985 an und hat 200 Mitglieder. 
Der Verein war früher aktiv in angemieteten und alten 
Räumlichkeiten und eröffnete im Juli 2015 die Pfaffen-
hofen DITIB Ensar Moschee, die auf einem 2.737 m2 
großen Grundstück erbaut wurde. Sie bietet für unge-
fähr 1.500 in der Stadt lebende Muslime ihre religiösen, 
sozialen und kulturellen Dienste an.

Neben dem Gebetsraum mit einer Größe von 275 m2 

und einem Konferenzsaal von 200 m2 bietet die Pfaffen-
hofen DITIB Ensar Moschee auch folgende Dienstberei-
che für einen Teesalon, sowie Klassen-, Jugend-, Ver-
waltungs- und Vereinsräume, eine voll ausgestattete 
Küche, Räume für die rituelle Waschung, Raum für die 
Leichenwaschung, Parkplatz und Sportclub. Im Innen-
bereich der Moschee sind der Vortragspult und die Pre-
digtkanzel aus Holz und die Gebetsnische mit Marmor 
verziert. Im Konferenzsaal des Vereins werden viele re-
ligiöse, soziale und kulturelle Veranstaltungen gerich-
tet an Jugendliche und Erwachsene durchgeführt.

In der Moschee werden am Wochenende sowie in den 
Ferien Unterrichtsangebote für 30-35 Schülerinnen und 
Schüler zum edlen Koran sowie Kurse zur islamischen 
Religion angeboten. Zeitweise nehmen wir an gemein-
samen sozialen und kulturellen Veranstaltungen von 
der Stadt, den Kirchen und ähnlichen Institutionen teil. 
Sie werden auch zu den Veranstaltungen eingeladen, die 
in unserer Gemeinde organisiert werden.
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standardı yüksek olur. Mesleki eğitimi olmayan diğer 
kişilere oranla daha yüksek bir maaşa sahip olabilir ve ge-
rek kendisini ve gerekse ailesini daha rahat geçindirebilir.

Mesleki eğitim görmüş bir kişinin mesleki eğitim alma-
mış bir kişiye nazaran iş tecrübesi, mesleki deneyimi daha 
yüksektir. Kur’an’ı Kerim’de “Hiç bilenle bilmeyen bir 
olurmu?” (Zümer Suresi, 39/9) ayeti bunu en güzel şekilde 
ifade etmektedir. Günümüzde de görüldüğü üzere bir mes-
lek üzerinde eğitimini almış bir kişi, yaptığı işi önce planlar, 

ardından uygular, daha sonra kontrol eder ve 
önlemini alır. Eğitim almamış bir kişi ise eği-
timsizliğin vermiş olduğu tecrübesizlik ile çoğu 
yerde çırpınıp durur ve ne işinde ne de hayatın-
da başarılı olması mümkün olmayabilir.

Mesleki eğitim gören bir insan bir şeyi yapa-
bilme niteliğine ve ustalığına sahip olur. Yani 

gereği gibi nitelikli yetiştirilir, vasıflıdır. Bu tür bir işçi her 
zaman gereklidir ve aranır. Zira eğitimli bir kişi, eğitimini 
aldığı için çalıştırılacağı işte çalışabilmesi için ayrıca çok 
fazla eğitim almasına ve pratik yapmasına gerek kalmaz.

Özetle, Mesleki eğitim gibi bir eğitime değer verilmesi 
gerekmektedir. Mesleki eğitim almış bir kişinin özgüveni 
artar, hayatında başarılı olur ve her zaman mutlu olur. Hele 
ki bilinçli çalışıldığında... Bilinçli çalışmaktan kastedilen 
planlı, disiplinli ve sistemli çalışmaktır. Aksi takdirde ne 
başarılı olunur ne de tecrübe sahibi. Sadece durduğumuz 
yerde dururuz ve ilerleyemeyiz. Bu durum sadece bizi değil, 
ailemizi ve geleceğimizi de etkiler. Bu yüzden mesleki eğiti-
me önem verelim ki bir hayatımız ve bir geleceğimiz olsun.

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek, sosyalleş-
mek ve topluma katkı sunabilmek için belli bir yaşa ulaş-
tıklarında seçtikleri bir alanda eğitim alarak meslek sa-
hibi olmaktadırlar. Bu meslek eğitimini almadan 
geleceği inşa etmek sağlıklı olamamaktadır. Hayat deni-
len serüvende başarılı ve faydalı olabilmenin yolu en az 
bir meslek sahibi olmaktan geçmektedir.

Mesleki eğitim almış bir kişi bileğine altın bir bilezik tak-
mış gibidir. Eğitimli bir kişinin hayatta her zaman değeri 
olur. Zira yapılan ve kullanılan malzeme değil, 
ortaya çıkan sonuç önemlidir ve bu sonucu eği-
tim görmüş bir kişi çıkartabilir, yani sen.

Mesleki eğitim görmüş bir insan toplumda 
sosyal bir statü kazanmaktadır. Mesleki eği-
tim almış bir kişi, bir bireye ya da kümeye 
başka birey ya da kümelerle üstünlük sağlar 
yani bireyler içinde yaşadığı gruplara ve toplumlarda 
sosyal bir yere, statüye sahip olur. Sosyal statü, kişinin 
çevresindekilerin, toplum içinde ona nesnel olarak uy-
gun gördükleri mevki veya pozisyondur.

Mesleki eğitimle geleceğimiz garanti altındadır. Günü-
müzde de görüldüğü üzere mesleki eğitim almamış bir kişi, 
mesleki eğitim almış bir kişiye nazaren iş bulmakta bir hay-
li zorlanmaktadır. Aldığımız eğitimlerle gelecek nesillere 
yön vererek onların işlerini kolaylaştıracak ve onlara hayat-
larını daha kolay ve rahat bir şekilde planlamaları imkânı 
sunulmuş olacaktır.

Mesleki eğitim almış bir kişiyi şu şekilde özetlemek 
mümkün olabilir: Mesleki eğitim almış bir kişinin yaşam 

“Hiç bilenle
bilmeyen bir

olurmu?”
Zümer Suresi, 39/9

„Gelecek, Mesleki Eğitimle Gelecek“

HABERLER
NACHRICHTEN
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Eine Person mit einer beruflichen Ausbildung hat 
eine höhere Berufserfahrung und Berufspraxis als eine 
Person ohne berufliche Ausbildung. Im Koran wird 
dieses auf schönste Art zum Ausdruck gebracht: „Sind 
etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht 
wissen, gleich?“ (az-Zumar, 39/9) Heutzutage plant eine 
Person, die in einem Beruf ausgebildet wurde, zuerst 
ihre Arbeit, setzt dieses dann um, prüft dann und er-
greift dann gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen. 
Eine nicht ausgebildete Person kann aufgrund der Un-
erfahrenheit beruhend auf die nicht genossene Ausbil-
dung vielerorts nicht in der Lage sein, im eigenen Beruf 
oder auch im eigenen Leben erfolgreich zu sein.

Eine Person mit Berufsausbildung erlangt die Quali-
fikation, Fähigkeit und Versiertheit, 
eine Arbeit fertigzustellen und 
durchzuführen. Das heißt sie wird 
qualifiziert und hochwertig ausgebil-
det. Diese Art von Mitarbeitern wird 
immer notwendig und erforderlich 

sein. Aufgrund der genossenen Aus-
bildung kann die Person, die ihre Ausbildung erfolg-
reich im Unternehmen absolviert hat, sofort eingesetzt 
werden da es für sie nicht notwendig ist, zusätzlich viel 
zu lernen um am Arbeitsplatz eingesetzt zu werden.

Zusammengefasst, sollte man eine Berufsausbildung 
schätzen. Das Selbstvertrauen eines gebildeten Men-
schen nimmt zu, er ist erfolgreich in seinem Leben und 
immer glücklich. Gerade wenn bewusst gearbeitet 
wird... Unter bewusstem Arbeiten ist gemeint, metho-
disch geplant, diszipliniert und systematisch zu arbei-
ten. Andernfalls kann man weder erfolgreich noch 
reich an Erfahrung sein. Ansonsten würden wir uns 
auf der Stelle bewegen und uns nicht fortentwickeln. 
Diese Situation betrifft nicht nur uns, sondern sie geht 
auch unsere Familie und unsere Zukunft an und beein-
flusst diese. Lasst uns daher um unseres Lebens und 
unserer Zukunft willen der beruflichen Bildung die er-
forderliche Bedeutung zuerkennen und Wert darauf 
legen.

Menschen entscheiden sich in einem bestimmten Alter 
für einen Beruf nach Ihrer Wahl um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten, Kontakte zu knüpfen und der Gesell-
schaft etwas beizutragen. Es ist nicht empfehlenswert 
ohne eine Berufsausbildung ins Berufsleben einzusteigen. 
Der Weg, um erfolgreich und nützlich zu sein, besteht da-
rin, dass man mindestens eine Ausbildung haben sollte.

Eine Person mit Berufsausbildung hat einen so gen-
nanten „goldenen Armband.“ Der Mensch der eine gute 
Bildung genossen hat, ist immer wertvoll. Es ist nicht 
wichtig was man dafür als Mittel benutzt sondern, was 
am Ende als Resultat oder Produkt herauskommt. 

Eine gut ausgebildete Person erhält einen sozialen Sta-
tus in der Gesellschaft. Eine Person mit einer Berufsaus-
bildung ist gegenüber einer Einzelper-
son oder gegenüber einer Gruppe 
gemeinsam  mit anderen Einzelperso-
nen oder Gruppen daher überlegen 
und im Vorteil weil man einen sozia-
len Status in der Gruppe oder in der 
Gesellschaft erlangt. Sozialer Status ist 
der Wert oder die Stellung, die einer Person objektiv von 
den Menschen im Umfeld oder von der Gesellschaft zu-
erkannt wird.

Unsere Zukunft wird durch Berufsausbildung gesi-
chert. Wie unschwer festzustellen ist, fällt es einer Per-
son, die keine Berufsausbildung durchlaufen hat, im 
Vergleich zu einer Person, die eine Berufsausbildung ge-
nossen, schwer, eine Arbeit zu finden. Mit den Schulun-
gen, die wir während der Ausbildung erhalten, werden 
wir zukünftige Generationen anleiten, ihre Arbeit zu 
erleichtern und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Ar-
beitsleben leichter und bequemer zu planen.

Es mag möglich sein, eine Person mit einer Berufsaus-
bildung wie folgt zusammenzufassend zu beschreiben: 
Eine Person mit einer Berufsausbildung hat einen hohen 
Lebensstandard. Sie kann ein höheres Gehalt haben als 
jeder andere ohne Berufsausbildung und dieses kann ei-
nen besseren Komfort sowohl für sich selbst als auch für 
die Familie bieten.

 Hayrunnisa AKTAŞ | Sena CEYLAN | Samet ŞENTÜRK
 DİTİB MeSleKİ eğİTİM öğRenCİleRİ
 DITIB AUSZUBIlDenDe

„Sind etwa diejenigen,
die wissen, und diejenigen,
die nicht wissen, gleich?“

az-Zumar, 39/9

„Zukunft, Berufsbildung und Zukunft“
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Almanya’nın Köln kentindeki Di-
yanet İşleri Türk-İslam Birliği (Dİ-
TİB) Merkez Camii ve Kültür Mer-
kezi dualarla ibadete açıldı.

9 Haziran 2017 tarihinde inşaatı 
bitirilerek ibadete başlanılan DİTİB 
Merkez Camii’nin açılış törenine 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
ile bir çok sivil toplum ve dini cema-
at temsilcisi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
açılış merasiminde, DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu Türkçe ve Almanca selamla-
ma konuşması yaptı. Aşıkoğlu ko-
nuşmasında, “Şu an tüm Müslüman 
kardeşlerimizin kalpleri heyecanla 
çarpmakta, gözleri sevinç ve gururla 
yaşarmaktadır. Çünkü açılışını yap-
mak üzere bir araya geldiğimiz bu 
cami 60 yıldır Almanya’da yaşayan 

Müslümanlar için bir gurur kaynağı 
olduğu kadar, barışın, kardeşliğin ve 
birlikte yaşama kültürünün de bir 
sembolü durumundadır” dedi.

90’lı yılların sonunda DİTİB Köln 
merkezinde yeni bir cami inşası için 
ilk çalışmalar başlanıldığını kayde-
den Aşıkoğlu konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Cami yapımı ile ilgili lehte 
ve aleyhte çeşitli tartışmalar yapıl-
mıştır. Ancak o dönemde, Müslü-
manların da bu toplumun parçası 
olduğunu ve cami yapmaya hakları 
olduğunu savunan yerel yöneticile-
rin ve Alman dostlarımızın da 
olumlu katkılarıyla camimizin yeni-
den inşası için karar alınmıştır. O 
zaman yaşanan tartışmalarda cami-
nin bir ihtiyaç ve kültürel zenginlik 
olduğunu savunan, başta o zamanın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Schramma’ya, sonraki başkan Sayın 
Roters’a, şu anki belediye başkanı 

Sayın Reker’e ve ilçe belediye başka-
nımız Sayın Wirges’e desteklerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ay-
rıca diğer ilgililere ve camimizin ya-
pım sürecinde bizler daima olumlu 
katkılarda bulunan danışma kurulu 
üyelerine de teşekkür ediyorum. 
Cami ve Kültür merkezinin tasarımı-
nı yapan Mimar Paul Böhm’e, iç tez-
yinat danışmanlığını yapan Mimar 
Merih Aykaç’a, Nakkaş Semih İrteş 
ve Hattat Hüseyin Kutlu’ya ve emeği 
geçen tüm mimar ve sanatkârlara te-
şekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca tüm 
camimizin inşasında her zaman 
maddi manevi katkı sağlayan tüm 
kurumlara, DİTİB camiasına Köln 
halkına ve tüm hayırseverlere saygı-
larımı ve şükranlarımı sunuyorum. 
Cami açılışı için bugünkü birlikteli-
ğimizin bizlerin arasındaki dostluk 
bağlarını güçlendirmesini niyaz edi-
yor, saygılar sunuyorum.”

Köln DİTİB Merkez Camii dualarla ibadete açıldı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Açılışta konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camile-
rin toplumu ve bireyi güzelleştiren 
sanatı, kültürü ve değerleriyle için-
de bulunduğu ortama nice olumlu 
katkılar sağlayan sevgi, hakikat ve 
muhabbet merkezleri olduğunu 
söyledi.

Erbaş, camilerin minber ve kür-
süsüyle üstün insanlık nizamının 
öğretildiği marifet ve hikmet ders-
lerinin verildiği ilim mekânları ol-
duğuna işaret ederek şöyle devam 
etti: “Camiler inşa etmek, sahip 
çıkmak, onarmak nasıl vazgeçilmez 
bir sorumluluk ise camilerin temsil 
ettiği değerleri koruma, onarma ve 
yaşatma aynı şekilde bizim temel 
görevlerimizdendir. İnancımıza 
göre tüm mabetler dokunulmazdır. 
Masumiyeti vardır. Savaş dâhil hiç-
bir şey mabetlerin masumiyetini 
ihlal etmeye mazeret olamaz. Tüm 

dinlere ait mabetlerin hepimiz ta-
rafından korunmasının öneminin 
bir kez daha vurgulamak istiyo-
rum.”

Erbaş, camilerin aynı zamanda 
planı, mimarisi, estetiği ve şehrin 
dokusuna uygunluğu ile özgün 
eserler olması gerektiğini ifade etti.

Erbaş, camilerin hayatın ve top-

lumun merkezi olması gerektiğini 
belirterek “Açılışı yapılan cami, bu 
yönde örnek bir eserdir.” dedi.

Caminin yapımı konusunda da 
bilgiler veren Erbaş, camide Türk 
İslam kültürel mirasının hem motif 
hem sembolik içerik ile yansıtılma-
sına önem verildiğini, tezyinat ala-
nında kadim Türk kültürünün süs-
leme ve motif tekniklerinin 
kullanıldığını aktardı. Camide mo-
dern çizgisel tezyinat ile geleneksel 
üslubun bir arada kullanıldığını 
ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şun-
ları kaydetti: “Cami evrendeki zıt-
lıkların ve farklı görülen parçaların 
tek bir düzen içinde var olduğu dü-
şüncesi, İslamiyet’in kapsayıcı ve 
birleştirici özelliğiyle yansıtılan an-
layışla tasarlanmıştır. Cami mi-
marlık iç dekorasyonu ve tezyinatı 
ile dünya literatüründe önemli yere 
sahiptir.” 

“Cami mimarlık iç 
dekorasyonu ve

tezyinatı ile dünya
literatüründe önemli 

yere sahiptir.”
Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı
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Daha sonra konuşan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, “İki 
gün boyunca yaptığımız temasların 
köklü Türk-Alman dostluğunu 
daha da perçinlediğini düşünüyo-
rum. Almanya ile son dönemdeki 
bazı fikir ayrılıklarını bir yana ko-
yarak, bundan sonra ortak menfa-
atlerimize odaklanmamız gerekti-
ğini özellikle vurguladım. Terör 
örgütleriyle mücadeleden mülteci 
krizine, Suriye’deki çatışmalardan 
ticaret savaşlarına kadar her alanda 
iş birliğimizi güçlendireceğiz” şek-
linde konuştu.

“Hiç kimsenin dinimizi istismar 
etmesine sessiz kalmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslü-
manın basiret ve feraset sahibi in-
san olduğunu belirterek Müslü-
manların hiç olmadığı kadar basiret 
ve ferasetle hareket etmesi gereken 
bir dönemin içinden geçildiğine 
işaret etti ve sözlerinin devamında 

şunları söyledi: “Bugüne kadar en 
fazla zararı Müslümanlara vermiş, 
en çok Müslüman kanı dökmüş te-
rör örgütleri, “İslamist” ve “Ciha-
dist” gibi ifadelerle yine Müslü-
manlara yamanmak isteniyor.

Her fırsatta ifade ettiğim bir hu-
susu burada tekrarlamak istiyo-
rum. Adı, iddiası, ideolojisi ne olur-
sa olsun, teröre bulaşan, şiddete 
bulaşan, Müslümanların canına 

kast eden hiçbir yapının İslam’la, 
Müslümanlıkla, bizim inancımızla 
bağı yoktur. Hristiyan terörü, Mu-
sevi terörü, Budist terörü gibi sıfat-
lar nasıl yanlışsa, İslami terör kav-
ramı da yanlıştır, hatalıdır. Bu tür 
kavramları piyasaya sürenler ve 
kullananlar, açık söylüyorum, ke-
sinlikle iyi niyetli değildir.”

Bu caminin öncelikle Kuzey Ren 
Vestfalya eyaletine ve onun en kala-
balık şehri Köln’e ait olduğunu söy-
leyen Erdoğan, “Bu caminin sahibi 
müslim veya gayrimüslim barışa, 
bir arada yaşamaya ve karşılıklı 
saygının insanlık için paha biçil-
mez değerine inanan herkestir. İs-
lam’da caminin toplanılan yer, ce-
meden, birleşen, birleştirilen 
anlama geldiğini ifade etti.

Erdoğan, burada ayrımın, ayrım-
cılığın olmadığını, bütünleşme, bir-
leşme ve hep birden Allah’a yönel-
me olduğunu kaydetti.

“Köln Merkez Camii 
Almanya genelinde 

yaşayan milyonlarca 
Müslüman’ın gurur 

abidesidir.”
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı

HABERLER
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Caminin aynı zamanda Almanya 
genelinde yaşayan milyonlarca Müs-
lüman’ın da gurur abidesi olduğunu 
belirten Erdoğan, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Biz bugün sadece bir cami, 
bir külliye veya bir kültür merkezi-
nin açılışını yapmıyoruz, aynı za-
manda her taşı, her nakışıyla çatış-
mayı ve husumeti reddeden abidevi 
bir eseri de şehrimize armağan edi-
yoruz. İşte burada ve buradan özel-
likle feyzini, nasibini alan, teröre 
karışmaz. Buradan nasibini alan, İs-
lam’ın mefhum olarak kökü, malum 
barıştan geliyor. İslam barış dinidir.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliye-
nin açılmasıyla Köln ve çevresinde 
yaşayan Müslümanların dini vecibe-
lerini rahatça yerine getirebilecekle-
ri, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyet-
lerde bulunabilecekleri ferah bir 
mekana kavuştuklarını dile getirdi. 
Müslümanlar burada hem ibadetle-

rini yapacaklar hem de konferans 
salonuyla sempozyumlar ve paneller 
gerçekleştirme fırsatını bulacaklar.”

Erdoğan, camilerin minarelerin-
den okunan ezanlarıyla, Müslüman-
ları ibadete, insanlığı ise barışa, fera-
ha ve tevhide çağırdığına işaret etti.

Konuşmasında İslam karşıtlığı-
nın, yabancı düşmanlığının ve ırkçı-
lığın sadece bugünü değil geleceği de 
tehdit eden bir hastalık olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Toplumsal barışı kemiren, bir ara-
da yaşama kültürünü dinamitleyen 
bu akımlara karşı hep beraber müca-
dele etmeliyiz” dedi.

“Sulh ve selametin sembolü olan 
bu güzel mekana barış ve güvenle gi-
riniz” Camilerin taç kapılarına yazı-
lan ‘Oraya selamla ve güvenle giri-
niz’ mealindeki ayete atıfta bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sulh ve 
selametin sembolü olan bu güzel 

mekâna barış ve güvenle giriniz. Gö-
nül tarlamıza nefret tohumları ek-
mek isteyenlere inat, gelin burada 
sevgiyi, burada karşılıklı saygıyı bü-
yütelim. 

Farklılıklarımız kaşıyarak bizi 
birbirimize düşürmek isteyenlere 
itibar etmeden, gelin Hazreti Adem 
ve Hazreti Havva’nın çocukları ola-
rak, insanlık olarak bu ortak payda-
da buluşalım” çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhur-
başkanı Erdoğan, DİTİB yöneticileri 
ve bazı davetliler, Diyanet İşleri Baş-
kanı Erbaş’ın yaptığı duanın ardın-
dan kurdele kesip, caminin açılışını 
yaptı.

Camiyi gezen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, DİTİB Merkez Camii’nin şe-
ref defterini imzaladı ve günün anı-
sına altın varakla yazılmış el 
yazması Kuran-ı Kerim hediye etti.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 900’ü aşkın derneğiyle bir-
likte 3 Ekim 2018 tarihinde ziyaret-
çilerine kapılarını açtı. Bu yıl da ye-
rel ve yabancı ülkelerden gelen 
onbinlerce misafir, camileri ziyaret 
ederek İslam dini ve camilerdeki fa-
aliyetler hakkında bilgi edindi. 2018 
yılı Açık Camiler Günü “Dindarlık, 
Bireysel, Doğal ve Normal” temasıy-
la gerçekleştirildi.

İki Almanya’nın birleşmesi günü 
olan 3 Ekim tarihi aynı zamanda, 
2007 yılından beri Almanya Müslü-
manları Koordinasyon Kurulu 
(KRM) nezdinde temsil edilen İsla-
mi cemaatler tarafından dinler, kül-
türler arası ilişkiler ve çoğulcu top-

lumda beraberlik günü olarak 
kutlamaktadır.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde bu 
yıl ki Açık Camiler Günü açılış 
programı; insana, huzur ve huşu ve-
ren caminin görkemli kubbesinin 
altında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı.

Açık Camiler Günü’ne Kuzey Ren 
Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum Ba-
kanı Dr. Joachim Stamp, DİTİB Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, Protestan Kilisesi Diyalog 
Sorumlusu Kilise Konseyi Üyesi Dr. 
Detlef Görrig, Köln’ün Ehrenfeld 
ilçe Belediye Başkanı Josef Wirges, 
KRM dönem sözcüsü Burhan Kesici 
ve yeni dönem sözcüsü Erol Pürlü 

konuşmacı olarak katıldı. 
Programın açılış konuşmasını ya-

pan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu; ”Müslüman 
veya başka inanç sahibi her insana 
karşı saygı, sevgi ve hoşgörü içerisin-
de olunması gerektiğinin Allah’ın 
bir emri olduğunu“ ifade etti. Bu 
cami Köln’ün, hepimizin camisi ve 
gelecekte de Köln halkına hizmet ve-
receğine vurgu yapan Aşıkoğlu, “Bu 
caminin yapımında Köln halkına ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Açık Camiler Günü’ne katılımla-
rından dolayı Uyum Bakanı Dr. 
Stamp, Ehrenfeld Belediye Başkanı 
Wirges, Protestan Kilisesi Diyalog 

DİTİB derneklerinde Açık Camiler Günü: “Dindarlık, Bireysel, Doğal ve Normal” 
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Sorumlusu Kilise Konseyi Üyesi Dr. 
Görrig ve bütün katılımcılara teşek-
kür eden Aşıkoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti: “Camilerimizin 
kapısı ırk, renk, dil ve inanç ayrımı 
gözetmeksizin herkese açıktır. Açık 
Camiler Günü vesilesiyle barışın, 
kardeşliğin ve toplumsal dayanış-
manın daha da güçlenmesini diliyo-
rum.”

Açık Cami Günü takvimlerde ye-
rini aldığını söyleyen Kuzey Ren 
Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mül-
teciler ve Uyum Bakanı Dr. Joachim 
Stamp, “Bu yılın ana temasının 
‘Dindarlık, Bireysel, Doğal ve Nor-
mal’ olduğunu ve camilerde mane-
viyat, ibadet ve ahlaki değerleri 
yakından görmek ve Müslümanla-
rın günlük hayatında ibadetlerini 
görüntülemek için bu programın 
düzenlendiğini söyledi. 

Son yıllarda İslam ile ilgili tartış-
maların olduğunu belirten Stamp, 

“25 yıldır bu alanda faal olarak ça-
lışıyorum. Normalleşme sürecini 
11 Eylül zedeledi. Dostluklarda kı-

rılmalar oldu. Yaşanan diğer terör 
olayları ile dünyaya korku salındı. 
Bu hadiseler tabiatıyla toplumlar ve 
insanlar etkilendi” dedi. 

Stamp konuşmasını söyle sürdür-

dü: “İnsanların hangi dine sahip 
olurla olsunlar, hangi kültüre sahip 
olurlarla olsunlar onların dinlerinin 
ve kültürlerinin korunduğu burada 
kendi ülkelerinden etkilenmeden ba-
rış içerisinde yaşamalarını temin 
edeceğiz. İslam Almanya’ya aittir, İs-
lam Kuzey Ren Vestfalya’ya ve Köln’e 
aittir. Bunu hayata geçirmek gerekir. 
Sadece cümle olarak kalmamalıdır.”

Açık Camiler Günü çerçevesinde 
gün boyu cami rehberlikleri ziya-
retçilere camiyi tanıttı. Program 
çerçevesinde Merkez Camii müşte-
milatıyla ilgili bilgi verildi. “Cami 
mimarisi ve el yazma hatlar” konu-
lu sunumlar yapıldı. Gün dolayısıy-
la cami girişinde Almanca olarak 
yazılmış ayet ve hadislere oluşan 
pusulalar ile DİTİB, Merkez Camii 
ve İslam’ı tanıtıcı broşürler dağıtıl-
dı. Gün boyu süren Açık Cami Gü-
nü’nde 5 bine yakın misafire ev sa-
hipliği yapıldı.

DİTİB derneklerinde Açık Camiler Günü: “Dindarlık, Bireysel, Doğal ve Normal” 
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2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlik-
te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami der-
neklerinde okula yeni başlayan öğrenciler için “Bed-i 
Besmele” (okul açılış duası) merasimleri geleneği bu yıl 
da devam etti. Almanya’nın bazı eyaletlerinde Ağustos 
ayında başlayarak Eylül ayına kadar devam okul açılışla-
rı kapsamında derneklerde düzenlenen merasimlerde 
Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, çocukların başarıları için 
dualar edildi. Derneklerde gençlik, kadın ve veli kolları 
tarafından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2018-2019 
wurden bei Moschee-Vereinen der DITIB die Tradition 
der „Bed-i Besmele“- Einschulungsfeierlichkeiten für 
die Schulanfänger fortgesetzt. In den Bundesländern, 
in denen die Schule im August oder September beginnt, 
wurden bei den Feierlichkeiten Koran rezitiert und für 
den Schulerfolg der Kleinen Bittgebete ausgesprochen. 
Die Elternvereine gaben den Kindern auch eine Viel-
zahl von Geschenken.

Schwandorf

DİTİB’de “Bed- i Besmele”
merasimleri yapıldı

„Bed-i Besmele”– Feierlichkeiten
werden bei DITIB Vereinen

fortgesetzt

-

HABERLER
NACHRICHTEN

20 BÜLTEN ·  EYLÜL ·  EK İM ·  SEPTEMBER ·  OKTOBER ·  2018



Alzey Aschaffenburg

Bad Kreuznach Bad Lippspringe

Baesweiler Wuppertal-Barmen

BraunschweigBochum

BiedenkopfBerlin

Viernheim

Wassenberg

Westerholt

Köln Porz

Schwerte
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Butzbach Dannstadt

Dillenburg Duisburg-Wanheimerort

Duisburg-Rheinhausen Gelsenkirchen-Horst

Hamm Selimiye

Hattingen

Herbede

Hückelhoven Kamp-Lintfort

Moers

Koblenz

Grünstadt

GladbeckGermersheim
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Kamp-Lintfort

Monheim Mörgelden-Walldorf

Nettetal Plettenberg

Ransbach-Baumbach

Schwerte

Rheda-WiedenbrückRemscheid

Siegen

Viersen

Weilburg

Worms

Schifferstadt Limburg
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Köln – Kurban bayramının ikinci 
gününde Köln bölgesi DİTİB der-
nekleri dernek başkan ve yöneticileri 
ile din görevlileri, Genel Merkez ve 
Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) 
personeli geleneksel bayramlaşma 
merasimiyle bir araya geldi.

DİTİB Sergi Salonu’nda öğleden 
önce personele öğleden sonra Köln 
bölgesi DİTİB dernekleri başkan ve 
yöneticileri ile din görevlilerine yöne-
lik düzenlenen aile bayramlaşma 
programına; Din Hizmetleri Müşaviri 
Kazım Türkmen, DİTİB Genel Baş-
kan Vekili Ahmet Dilek ve yönetim 
kurulu üyesi Abdurrahman Atasoy 
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programda, 2018 yılının ikinci 
yarı diliminde Köln bölgesi cami der-
neklerinin yaptığı çalışmalara deği-
nen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkan 
Vekili Süleyman Börek, Ramazan ayı-
nın maneviyatının dolu dolu yaşandı-
ğını, Vekaletle Kurban Kesim Kam-
panyası’nda yapılan çalışmaların da 
takdire şayan olduğunu söyledi.

Küçücük meblağlarla dünyanın 
yedi kıtasında gönül köprüleri kur-
duk

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet 
Dilek, bayramların, yardımlaşma ve 
dayanışma geleneğinin en güzel ör-
neklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve 
hoşgörü ikliminin hakim olduğu, 
birlik ve beraberliğimizi, karşılıklı 
saygı, sevgi ve hoşgörü duygularıyla 
pekiştiren, önemli günler olduğunu 
belirtti. 2018 yılı Vekalet yoluyla 
kurban kesim kampanyasında in-
sanların DİTİB’e büyük teveccüh 
gösterdiğini ifade eden Dilek, “Kü-
çücük meblağlarla dünyanın yedi 
kıtasında gönül köprüleri kurduk, 
dualar aldık. Türkiye Diyanet Vakfı 
güvencesi DİTİB aracılığıyla dün-
yanın her yerinde bizlerden şefkat 
bekleyen insanlara, topluluklara, 
kardeşlerimize bu iyilik hareketiy-
le, sahiplenme, kol kanat germek 
için yola çıkan gönüllü görevlileri-
mize kesim ve dağıtım işlemlerini 
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 

Gönüllülerimizden aldığımız bilgi-
leri insanlarımızla paylaşıyoruz, al-
dığımız duaları paylaşıyoruz. Bu ve-
sileyle Kurban Bayramınızı tebrik 
ediyor, bu mübarek günlerin, yaşa-
dığımız topluma, ülkemize, milleti-
mize ve tüm insanlığa barış, huzur, 
mutluluk getirmesini Cenab-ı Al-
lah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Yapılan işlerde, insani ilişkilerde 
dua almanın önemine değinen Din 
Hizmetleri Müşaviri Kazım Türk-
men, müminin müminle olan iliş-
kisinin bir binanın duvarındaki 
tuğlaların ilişkisine benzediğini 
ifade etti. Türkmen, dua almak için 
el birliği, gönül birliği ve fikir birli-
ğiyle mümimlere faydalı ve destek 
olmakla mümkün olabileceğini 
söyledi. Türkmen konuşmasını der-
nek başkanları, din görevlileri ve 
personelin bayramını tebrik ederek 
tamamladı.

Program, yapılan konuşmaların 
ardından bayramlaşma ile sona erdi.

DİTİB ailesi Kurban Bayramı’nda bir araya geldi
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ta-
rafından düzenlenen vekâletle kur-
ban kampanyası kapsamında yurt 
dışında da bayram sevincinin coş-
kuyla yaşanması amacıyla temsilen 
kesilen kurbanlardan DİTİB Merkez 
Camii’nde kavurma yapılarak cema-
ate ikram edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Kurban Bayramı’nın son 
günü, Cuma namazdan sonra cema-
ate kavurma, pilav ve ayran ikra-
mında bulundu. DİTİB‘in ikram et-
tiği kavurma ve pilavı tatmak isteyen 
cemaat uzun kuyruklar oluşturdu.

Din Hizmetleri Müşaviri Kazım 
Türkmen ve DİTİB Genel Başkan 
Vekili Ahmet Dilek cemaatin bayra-
mını kutlayarak kendi elleriyle ka-
vurma ve pilav dağıttı.

Bayramın son günü Kurban Bay-
ramına özgü bir gelenek olarak ce-
maate kavurma ikram ettiklerini 
ifade eden DİTİB Genel Başkan Ve-
kili Ahmet Dilek, “Kurban toplum-
da kardeşlik, yardımlaşma ve daya-
nışma ruhunu canlı tutar” dedi. 
Dilek, Vekâlet Yoluyla Kurban Ke-
sim Organizasyonu’na gösterilen te-
veccühten dolayı organizasyona ka-

tılan herkese teşekkür etti.
Dilek konuşmasını şöyle sürdür-

dü: “Dünyanın 7 kıtasında mazlum-
lara, mağdurlara, kimsesizlere, ye-
timlere ufak meblağlarla gönül 
köprüsü kurduk, onların dualarını 
aldık. Hamd olsun güzel bir organi-
zasyonu geride bıraktık, mazlum 
coğrafyaya Almanya’dan giden gö-
nüllülerimizden güzel haberler al-
dık. Kesim ve dağıtımlar tamamlan-
dı. Dağıtımda o coğrafyadaki 
insanlar bizlere çokça dua ettiler. 
Rabbim kurbanlarımızı kabul eyle-
sin.”

Köln DİTİB Merkez Camii’nde kavurma ikramı
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2018 yılı “Vekalet Yoluyla Kurban 
Kesim Organizasyonu” gönüllü yar-
dım elçileri İstanbul Atatürk Hava-
limanı’ndan yola çıktı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) aracılığıyla Diyanet Vakfı 
güvencesiyle “Kurbanını Paylaş, 
Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 
mazlumların kapısının çalınacağı ve 
kardeşlik köprülerinin kurulacağı 
kurban bağışlarını dağıtmak üzere, 
Almanya’dan 26 gönüllü elçi, İstan-
bul Atatürk Havalimanı’ndan uğur-
landı.

Almanya’dan DİTİB aracılığıyla 
Arakan, Uganda, Pakistan, Çad, 
Bangladeş, Endonezya, Nijer, Sri Lan-
ka, Malezya, Nepal, Ruanda, Tayland, 

Bolivya Burkıno Faso, Togo, Senegal 
gibi dünyanın 145 ülkenin 436 böl-
gesinde gidecek kurban gönüllüleri 
nezaretinde kesim ve dağıtım işle-
minin gerçekleştirilecek. Bağış aşa-
masından kesilen kurbanların ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılmasına 
kadarki süreçte Türkiye ve diğer ül-
kelerde 6 bin 500 kişilik gönüllü ne-
zaretinde kesim ve dağıtım gerçek-
leştireceği kaydedildi.

TDV’nin bu yıl “Kurbanını paylaş, 
kardeşinle yakınlaş” sloganıyla ger-
çekleştireceği organizasyonda görev 
alacak gönüllülerle ilgili açıklama 
yapan DİTİB Genel Başkan Vekili 
Ahmet Dilek, Almanya’dan DİTİB 
aracılığıyla 26 farklı ülkeye gidecek 

kurban gönüllüleri nezaretinde ke-
sim ve dağıtım işleminin gerçekleş-
tirileceğini ifade etti. Gönüllülerin 
hiçbir karşılık beklemeden yardım-
severlik duygusu ve inancıyla bu faa-
liyete katıldığını belirten Dilek, “Bu 
farklı ülkelerde bulunan kardeşleri-
mizle gönül bağı kurduğumuz bir 
organizasyondur. Dünyanın her ye-
rinde bizlerden şefkat bekleyen in-
sanlara, topluluklara, kardeşlerimi-
ze bu iyilik hareketiyle, sahiplenme, 
kol kanat germek için yola çıkan gö-
nüllü görevlilerimize kolaylıklar di-
liyorum. Bu sorumluluğun gerekli-
liklerini hakkıyla yerine getirmeyi 
müyesser kılmasını Cenâb-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum” dedi.

Almanya’dan DİTİB gönüllü kurban elçileri yola çıktı

HABERLER
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DİTİB, Darüsselam şehrinde 120 
kişilik yetimhane ve sekiz su kuyusu 
inşa etti

Almanyı’nın Münster bölgesinde 
faaliyet gösteren DİTİB dernekleri 
Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde 
120 kişilik yetimhane inşa ediyor. Ay-
rıca Tanzanya’da sekiz su kuyusunun 
açılışı gerçekleştirildi.

Münster DİTİB Eyalet Birliği ve 
Münster Dini Danışma Kurulu tara-
fından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
“Kardeş Ülke Projesi” kapsamında 
Tanzanya’nın en önemli şehirlerinden 
Darüsselam’da, 60ı erkek ve 60 kız ol-
mak üzere toplam 120 kişilik yetim-
hane projesi başlatıldı. 2016 yılında 
inşasına başlanılan DİTİB Darüsse-
lam Yetimhanesi, duyarlı ve fedakar 
insanların gayretleriyle bitim aşama-
sına geldi. Yetimhaneyi yerinde gör-
mek ve incelemelerde bulunmak 
maksadıyla Münster DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, 
Münster Eyalet Birliği Başkanı Du-
muş Aksoy, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdurrahman Atasoy 

ve Münster bölgesinden dernek baş-
kanlarını temsilen yöneticilerin katıl-
dığı bir heyet Darüsselam’a gitti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tanzanya 
Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun da iş-
tirakleriyle inşaatta son noktaya geli-
nen yetimhane ziyaret edildi. 

Ziyaret vesilesiyle DİTİB tarafın-
dan Darüsselam’da bulunan ihtiyaç 
sahiplerine gıdalardan oluşan ku-
manyalar dağıtıldı, okula giden ço-
cukların kırtasiye ihtiyaçları karşı-
landı, bölge halkına dağıtmak üzere 
kurbanlar kesildi. Ayrıca Münster 
bölgesi derneklerin katkılarıyla inşa 
edilen sekiz su kuyusu açıldı.

DİTİB cami dernekleri ve cemaa-
tinin destekleriyle sonuna gelinen 
yetimhanenin Ekim ayında tamam-
lanacağını ifade eden Yüksel şunla-
rı kaydetti: “Yapılan yardımların 
nereye ve ne durumda olduğunu gö-
zümüzle görmüş olduk. Yetimhane-

nin çatı kısmı tamam lanmak üzere, 
bizde DİTİB heyeti olarak gelişme-
leri yerinde gördük ve büyük mut-
luluk duyduk. Yetimhanenin açılı-
şında son noktaya gelindi. Ekim 
ayında da yetimhane, öğrenci alı-
mına başlayacak inşallah. Bu mana-
da Münster bölgesi DİTİB dernek-
lerinin başkan ve yöneticilerine, 
din görevlilerine ve cemaatine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Bu eser 
kendilerinin eseridir. Yüce Mevla 
projeye destek veren, emeği geçen 
herkesten razı olsun.”

Münster bögesi DİTİB dernekleri 
ve cemaatinin katkılarıyla başlatı-
lan yetimhane Ekim ayında ta-
mamlanıp açılışı gerçekleştirilerek 
Darüsselam’daki yetimhane, ye-
timlere bir yuva olacak.

DİTİB’den gönül coğrafyasına “Kardeş Ülke Projesi”
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Köln’de yaşayan Müslümanlar, sa-
bahın erken saatlerinden itibaren bü-
yük bir coşku ve heyecan ile Köln 
 DİTİB Merkez Camii’ni doldurarak 
Kurban Bayramı namazını eda etti. 

Bayramlar özel günlerdir.
Köln DİTİB Merkez Camii‘nde 

bayram vaazını veren DİTİB Genel 
Başkan Vekili Ahmet Dilek, “Anne- 
babamızın, kardeşlerimizin, komşu-
larımızın yüzünü güldürelim. Yok-
sullara, yaşlılara, kimsesizlere, boynu 
büküklere, hasta ve engelli kardeşle-
rimize bayram sevinci yaşatalım. Kı-
rılan kalpleri, darılan gönülleri, bay-
ramın bereketi ve güzellikleriyle 
mamur edelim. Kardeşliğimize, bay-
ram sevincimize engel olan dargın-
lıkları, küskünlükleri, çekişmeleri, 
her türlü olumsuzluğu ortadan kaldı-
ralım” dedi.

Bu bayram ve her zaman insanlı-
ğa iyilik taşımaya devam edeceğiz.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) aracılığıyla Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) güvencesiyle “Kurbanını 
Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıy-
la mazlumların kapısının çalınacağı 
ve kardeşlik köprülerinin kurulacağı 
kurban bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmaya devam ettiklerini söyle-
yen Dilek konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Türkiye Diyanet Vakfı ile dünya-
nın 7 kıtasında iyilik hareketine ortak 
olduk, gönüller köprüsü kurduk, kur-
banlarımızı kardeşlerimizle paylaştık. 
Vekaletle Müslümanların emaneti 
olarak alınan kurbanları fakirlere, 

yetimlere, mazlumlara, mağdurlara, 
aç ve yoksullara ulaştırıp, oradaki o 
coğrafyadaki kardeşlerimizle pay-
laştık ve dualarını aldık. Biz, insan-
lığa umut, iyilik, hayat götürmeyi 
hedefleyen bir medeniyetin temsilci-
leriyiz. Bu bayram ve her zaman in-
sanlığa iyilik taşımaya devam edece-
ğiz. Vekaletleri alınan kurbanlarla 
bir taraftan bağışçıların Allah’a ya-
kınlık kazanmasına vesile olmanın 
hazzını, diğer taraftan da bu kur-
banları mazlumlara götürmenin se-
vincini yaşıyoruz.”

Bayramları bayram gibi yaşayalım.
Tekbirlerle bayram hutbesini oku-

mak için minbere çıkan Din Görevlisi 
Emre Şimşek, Kurban bayramının hu-
zur, esenlik, kardeşlik, birlik ve bera-
berliğin, evrensel bir yardımlaşma ve 
dayanışma olgusu olduğunu söyledi. 
Peygamberimiz (s.a.s) bayram günün-
de hutbesini okurken ashabına seslen-
diği “Bu gün ilk işimiz, bayram nama-
zı kılmak sonra dönüp kurban 
kesmektir. Kim böyle yaparsa sünneti-
mize uymuş olur” hadis-i şerifini ha-
tırlatan Şimşek, bayram hutbesinin 
devamında şu ifadelere yer verdi: “Biz-
ler de Efendimiz’in çağrısına uyarak, 
mescidleri dolduran milyarlarca kar-
deşimiz arasındaki yerlerimizi aldık. 
İşte şimdi aynı safta kardeşçe, yanya-
na, omuz omuzayız. İyilik, hayır ve 
takva ile olgunlaşarak ulaştığımız bu 
günler Rabbimizin kullarına bir ihsa-
nı ve ikramıdır. Zira bayramlar, kar-
deşliğin, paylaşmanın, birbirimizi 

karşılıksız sevmenin sözde kalmayıp 
hayatımıza, ilişkilerimize yansıdığı 
özel günlerdir. Dünyanın mazlum 
ve yoksul insanlarına uzanan iyilik 
elimiz olan kurbanlarımız sahipleri-
ne ulaşmak üzere. Kurban bağışla-
rıyla mutluluklarına ve sofralarına 
birer lokma olarak katıldığımız nice 
kardeşlerimiz içten dua ve teşekkür-
lerini gönderiyorlar bizlere. Geliniz, 
bayramları bayram gibi yaşayalım. 
Bunun için önce ailelerimizden baş-
layarak eşimiz ve çocuklarımızla 
bayramlaşalım. Anne-babalarımız 
mutlaka bizi bekler, onları beklet-
meyelim. Gözleri yolda, kulağı tele-
fon sesinde mahzun bekletilen bir 
anne-babanın vebalini kim taşıyabi-
lir ki! Yakınlarımız, komşularımız 
ve bütün dostlarımızdan oluşan bir 
mutluluk hanesi olsun bayramları-
mız. Ve hiçkimse bu çemberin dışın-
da kalmasın.”

Hutbe sonrası teşrik tekbirleri ge-
tirildi. Din Hizmetleri Müşaviri Ka-
zım Türkmen’in kıldırdığı bayram 
namazının ardından eller semaya 
açılarak dünyanın çeşitli bölgelerin-
de sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve 
Kurban Bayramı coşkusunu yaşaya-
mayan Müslümanlar ve tüm İslam 
alemi için dua edildi.

Bayram namazının ardından Din 
Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen, 
DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet 
Dilek, Merkez Camii din görevlileri, 
camiyi dolduran müminler ile teker 
teker bayramlaştı.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde kurban bayramı coşkuyla eda edildi

HABERLER
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) aracılığı ve Diyanet Vakfı 
güvencesiyle “Kurbanını Paylaş, 
Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla maz-
lumların kapısının çalınmasına ve 
kardeşlik köprülerinin kurulması-
na vesile olan kurban bağışları, gö-
revli ve gönüllüler nezaretinde kesi-
lerek dağıtımları yapıldı.

Almanya’dan Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla 
mazlum coğrafyalara giden 26 gö-
nüllü; Arakan, Uganda, Pakistan, 
Çad, Bangladeş, Endonezya, Nijer, 
Sri Lanka, Malezya, Nepal, Ruanda, 
Tayland, Bolivya Burkıno Faso, 
Togo ve Senegal’de kurban kesim ve 
dağıtım işlemini tamamladı.

Mazlum coğrafyalara giden Dİ-
TİB’in gönül elçileri, hayırseverle-

rin vekalet yoluyla bağışladıkları 
kurban emanetlerini ihtiyaç sahip-
lerine kurban eti içeren paketlerle 
ulaştırdıklarını ifade ederek, “Diya-
net Vakfının düzenlemiş olduğu bu 
güzel kurban organizasyonu ile 
uzak coğrafyalardaki Müslüman 
kardeşlerimizin bayram sevinçleri-
ne ortak olduğumuz için çok mut-
luyuz. Ulaştığımız her ailenin Tür-
kiye’ye büyük sevgisi var. Türkiye 
için her daim dua ediyorlar, dille-
rinden duaları eksek etmiyorlar. 
Organizasyona gönüllü olarak ka-
tıldık ve tekrar gelmek isteriz” de-
diler.

Mazlum coğrafyadaki Müslüman-
ların; “Türklerin gelmesiyle Kurban 
Bayramı’nın geldiğini anladıklarını”  
söylediklerini belirttiler. 

Gönüllüler, Vekaleti alınan kur-
banların vekalet sahiplerinin isimle-
ri tek tek okunmak suretiyle, dini 
usullere uygun bir şekilde bizzat gö-
revli ve gönüllüler nezaretinde kesil-
diğini, hayırsever insanların ema-
netlerinin yoksul, mahrum, mazlum, 
mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıldığını söylediler. 

Arakan, Uganda, Pakistan, Çad, 
Bangladeş, Endonezya, Nijer, Sri 
Lanka, Malezya, Nepal, Ruanda, 
Tayland, Bolivya Burkıno Faso, Togo 
ve Senegal’de binlerce çocuğun bay-
rama mutlu ve sevinç içerisinde gir-
diğini kaydeden DİTİB gönüllüleri; 
o ülkelerde çocuklara oyuncak, 
ayakkabı, okul malzemeleri dağıtık-
larını ifade ettiler.

DİTİB’in gönül elçileri, dünyanın yedi kıtasında gönül köprüleri kurdu
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Almanya’da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne bağlı (DİTİB) der-
nekleri Tanzanya’nın ardından Zim-
babve’ye 100 kişilik yetimhane ve 
külliye inşa ediyor. 

DİTİB Essen, Münih, Hannover 
bölgeleri din gönüllüleri ve dernek 
yöneticilerinin gayreti, zengin gö-
nüllü hamiyetperver dernek üyeleri-
nin katkılarıyla Zimbabve’de inşa 
edilecek olan ‘Yetimhane, Eğitim 
Merkezi ve Sosyal Tesisler’den müte-
şekkil külliyenin yapımı start aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kar-
deş Ülke Projesi” kapsamında Zim-
babve’nin başkenti Harare’ye 100 ki-
lometre mesafede Lions Den (Aslan 
Evi) bölgesinde inşa edilecek 50 erkek 
ve 50 kız olmak üzere toplam 100 ki-
şilik yetimhane ve külliye projesi baş-
latıldı. Yetimhane ve külliyeyi keşif ve 
alt yapı çalışmalarını koordine etmek 
üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı adına 
Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire 
Başkanı  Suat Okuyan, Hannover 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Yusuf 

Ay, DİTİB derneklerini temsilen eya-
let birliği yönetim kurulu üyesi Sami 
Sipahi Lions Den’e gitti.

DİTİB tarafından inşa edilecek ye-
timhane, 10 bin metrekarelik arsa 
üzerine kurulacak. 3 bin 200 metre-
karelik kullanım alanına sahip ola-
cak külliye içerisinde kız ve erkek 
öğrencilere ayrı ayrı mescit, yatakha-
ne, misafirhane, derslik, revir, konfe-
rans salonu, idare ve öğretmen odası, 
kütüphane, oyun ve sosyal etkinlik 
salonu, mutfak ve çamaşırhane bulu-
nacak.

Projenin hayata geçirilmesi için baş-

kent Harare’ye 140 kilometre mesafede 
Lions Den bölgesinde 10 bin metreka-
relik bir arsa aldıklarını dile getiren 
Diyanet İşleri Başkanlığı adına Yurtdı-
şı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı  
Suat Okuyan ve Hannover Dini Danış-
ma Kurulu Başkanı Yusuf Ay şöyle ko-
nuştu: “Zimbabve’nin geleneksel mi-
marisine uygun külliye ve yetimhane 
inşa edeceğiz. İnşa edilen mabedte ye-
tim öğrenciler daha rahat bir ortamda 
hayatlarını sürdürecekler ve sağlıklı 
bir barınma ortamına kavuşacaklar. 
Yetim çocuklarımız inşallah böyle gü-
zel bir ortamda hayatlarını idame etti-
recekler. DİTİB olarak, Diyanet Vakfı 
olarak yetimhaneler inşa etmeye, ha-
yırseverlerin iyiliklerini yetimlere 
ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırse-
verlerin yardımlarıyla yetimlere yuva 
olacak bir yetimhanenin şimdiden te-
melini atacak ve akabinde açılışını ger-
çekleştirecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.”

Ziyaret vesilesiyle eğitim gören ço-
cuklara kırtasiye malzemesi, oyun-
cak gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

DİTİB, Zimbabve’ye yetimhane ve külliye inşa ediyor

HABERLER
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Nürnberg - Almanya’nın Bavye-
ra Eyaleti’ndeki 70 bin nüfuslu 
Bamberg şehrinde Kriminal Başko-
miser Andreas Dechant, emeklilik 
sebebiyle görevinden ayrılacağın-
dan birlikte çalıştığı kurum ve der-
neklere veda ziyaretinde bulundu.

Bamberg DİTİB Selimiye Ca-
mii’ne veda ziyaretinde bulunan 
Dechant, 16 yıldır DİTİB ile olan 
ilişkilerini dile getirerek, dernek 
başkanı Mehmet Çetindere ve din 
görevlisi Coşkun Sırrı Mert’e des-
teklerinden ötürü teşekkür etti.

Dernek başkanı Mehmet Çetin-
dere, bu yoğunluğunun arasında 
DİTİB’e vakit ayırıp ziyaret eden 
Başkomiser Dechant’e teşekkür etti. 
Çetindere, “İnşallah bundan sonra-

ki süreçte de dostluğumuz ve arka-
daşlığımız devam eder. Kendisine 
bundan sonraki emeklilik hayatın-
da sağlık, mutluluklar ve başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Çetindere, gü-
nün anısına Başkomiser Dechant’a 
özel hazırlanan hediyeyi takdim 
etti.

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyale-
ti’ne bağlı Bad Bentheim şehrinde bu-
lunan Katolik St. Johannes Kreşi ve 
Çocuk Yuvası’nın yer sıkıntısını Diya-
net İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) 
Bad Bentheim Camii giderdi. Bad 
Bentheim Kamu Düzeni Dairesi Baş-
kanı Heinz-Gerd Bökenfeld kreş yet-
kililerinden mevcut eğitim yılı için 35-
40 çocuğun yer sorunu çekeceğini 
öğrendikten sonra kreşe komşu olan 
ve eski bir okul alanının üzerinde bu-
lunan Bad Bentheim DİTİB Camii 
yetkililerine başvurdu. Burada gençlik 
çalışmaları için düşünülen ve yeni res-
tore edilen bir konteyneri kullanma-

nın mümkün olup olamadığını soran 
belediye yetkilileri DİTİB’den olumlu 
cevap almanın mutluluğunu yaşadı. 
Camii Yönetim Kurulu Başkanı Hak-
kı Gümüşkuşak ve yönetim kurulu 
üyesi Hasan Topal 85 metrekarelik bir 
alanda bulunan konteyneri belediyeye 
bir yıllığına kiraya tahsis ettiklerini ve 
bu jestin belediye, kiliseler, kreş ve Bad 
Bentheim toplumu tarafından örnek 
bir davranış olarak kaydedildiğini 
söyledi. Bad Bentheim DİTİB yöneti-
minden Hasan Topal Alman yetkili-
lerle yaptığı konuşmada “İslam’da 
komşuluk hakkı büyük önem arz et-
mektedir. Müslüman komşusu ile iyi 

geçinendir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) bile bizlere ‘Komşusu aç yatar-
ken, tok olan bizden değildir’, diye va-
siyette bulunmuştur. Ayrıca komşulu-
ğun Türk kültüründe de ayrı bir yeri 
vardır ve bu örneğin ‘Komşu komşu-
nun külüne muhtaçtır’ atasözünde de 
dile getirilmektedir”, diye konuştu. 
Bad Bentheim St. Johannes Katolik 
Kilisesi yönetiminden Martin Hofsch-
röer ve papaz Hubertus Gellenbeck 
DİTİB’e bu örnek davranışından dola-
yı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ayrı-
ca Bad Bentheim Belediye Başkanı 
Volker Pannen de DİTİB derneğini 
tebrik etti.

Bad Bentheim DİTİB’den örnek davranış

Selimiye Camii’ne başkomiserden veda ziyareti
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50 yıllık fayans ustası İtalyan Sarafi-
no Pagetti, kendi eliyle fayanstan yaptı-
ğı tabloyu minnettarlığını ifade etmek 
amacıyla Bamberg DİTİB Selimiye Ca-
mii’ne hediye etti.

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Selimiye Camii, uzun 
yıllardır verdiği iftar sofralarıyla Bam-
berg şehrinde faaliyetlerinden övgüyle 
bahsettiriyor.

50 yıllık fayans ustası İtalyan Sarafi-
no Pagetti de Selimiye Camii’nde uzun 
yıllar iftar sofralarına katıldı. Cami ce-
maatinin kendisine gösterilen yakın-
lıktan etkilenen Pagetti, vefa ve min-
nettarlığının nişanesi olarak kendi 
sanatının ustası olduğu fayans ile Aya-

sofya Camii’ni yaptı. Pagetti, 8 kilo 
ağırlığında 1 metreye 70 santimetre 
ebadında fayans işlemeli Ayasofya Ca-
mii’ni derneğe hediye etti.

Pagetti ile uzun yıllardır dostlukları-
nın olduğunu söyleyen dernek başkanı 
Mehmet Çetindere, tablonun yapımı 
ile ilgili şu anıları paylaştı. Pagetti ca-
miye uzun yıllar  gelip, giden Bamberg-
li bir hemşehrilerinin olduğunu söyle-
yen Çetindere, “Pagetti’nin bir vefa 
borcunu ödemek için bir şeyler yapma-
lıyım diye talepleri oldu. Yönetim ku-
rulu odasında duvara asılı olan Ayasof-
ya Camii posterini görünce ‘bunu 
yaparım’ dedi. ‘Madem yapacaksın 
DİTİB ile Alman ve Türk bayraklarını 
da üst kısmına yaparsanız mutlu olu-

ruz’ diyerek oluru verdik. ‘Tablo bitin-
ce caminin ön cephesine asarız, senin 
ismin de anılır’ deyince, kendisi çok 
mutlu oldu ve ‘o zaman daha değer ve-
rerek yapacağım’ cevabını verdi. Üç 
aylık zaman zarfında komşumuz Pa-
getti, ustalığının hakkını verdi. Eseri 
bitirerek camimize getirdi. Maliyetini 
ödemeye çalıştım ‘bu benden camiye 
bir hediye’ diyerek teklifimizi kabul et-
medi” dedi. Çetindere, Pagetti’ye bu 
inceliğinden ötürü teşekkür etti.

DİTİB Selimiye Camii yönetimin-
den Mehmet Çetindere ve Ergün Al-
bayrak ise günün anısına İtalyan Sara-
fino Pagetti’ye Kur’an-ı Kerim ve 
Almanca mealli İslam’ı anlatan kitap-
lar hediye etti.

Ramazan’ın kardeşliği İtalyan ustaya ilham verdi

Mainz - Almanya’nın Saarbrüc-
ken şehrinde Saarland DİTİB Eya-
leti Birliği tarafından 13. Saarland 
Türk Günü etkinliği, 10 bin kişinin 
katılımıyla büyük bir coşku içinde 
kutlandı. Geleneksel olarak organi-
ze edilen etkinlik kültürlerarası bir 

programa ev sahipliği yaptı. 
Saarbrücken’de bu yıl 13. kez ya-

pılan dev organizasyonda, Alman, 
Türk ve diğer milletlerin etkinlik-
leriyle başlayan program, Türk 
Halk Oyunları ile devam etti.

Saarland Eyalet Valisi Peter Gillo 

ve Türkiye’nin Mainz Başkonsolos-
luğunu temsilen Eğitim Ataşesi 
Prof. Dr. Turgut Göğebakan ile Ma-
inz Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Celil Mahir Dindar 13. Türk Günü 
etkinliğine katılan ve birer konuş-
ma yaptılar. Saarland DİTİB Eyaleti 
Birliği ve Komite Başkanı Erkan 
Kahveci ve Kadir Çetin’e başarılı 
organizasyondan dolayı teşekkür 
etti. Kahveci yaptığı konuşmasında; 
60 yıla yakın geldiğimiz bu ülkenin 
bir parçası olduğumuzu dile getir-
di. “Almanya’nın geleceği, bizim ço-
cuklarımız geleceğidir” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

Saarland Türk Günü etkinliği coşkuyla kutlandı
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Kurban Bayramı dolayısıyla Dİ-
TİB, huzurevi sakinlerini yalnız 
bırakmadı.

Köln - Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Kurban Bayramı 
münasebetiyle, Köln-Mülheim sem-
tinde SBK Huzurevi “Städt. Senio-
ren- und Behindertenzentrum” ziya-
ret ederek, huzurevi sakinlerinin 
bayramları kutladı ve onlara çiçek 
takdim etti.

Bayramın ikinci günü Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği’nden beş kişi-
lik heyet Köln şehrinde hizmet veren 
huzurevini ziyaret etti. Bayramın 
birlik beraberlik ve dayanışma duy-
gularının geliştiği bir dönem oldu-
ğunu belirten heyet üyeleri, bu duy-
guları hep birlikte huzurevi sakinleri 
ile paylaştı.

Köln kentinde, şehir idaresine 
bağlı faaliyet gösteren SBK huzure-
vinde, Kurban Bayramı münasebe-
tiyle düzenlenmiş olan bayram et-
kinliğinde, Alman ve Türk kökenli 
yaşlılar duygulu anlar yaşadı. Hu-
zurevine gelen davetlilere Türk 

 mutfağının leziz yemekleri ikram 
edildi.

Huzurevindeki yaşlılarla yapılan 
sohbetin ardından, DİTİB heyeti 
yaşlılara sağlık, sıhhat diledikten 
sonra günün anısına güller dağıta-
rak huzurevinden ayrıldılar.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) işbilirliği ile “Kurbanını Pay-
laş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 
başlatılan vekâletle kurban kesim 
kampanyası kapsamında Arakan’a gö-
nüllü olarak giden, DİTİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Rheinland-Pfalz Eya-
let Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız ile 
Eyalet Gençlik Kolları Başkanı Murat 
Uzunhasanoğlu, Lat-Thamar Yatim 
School yetimhanesini ziyaret etti. 

Arakan’a kurban gönüllüsü olarak 
giden DİTİB ekibi, arefe günü ye-
timhaneyi ziyaret ederek, yetim ço-

cuklarla yakından ilgilenerek onlara 
hediyeler verdi. 

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Yıl-
dız, Türkiye Diyanet Vakfı’nın “He-
diyem Kur’an Olsun” projesi kapsa-
mında bastırılan İngilizce mealli 
Kur’an-ı Kerim’i okul müdürü Mu-
hammed Issa ve Kur’an-ı Kerim öğ-
retmeni Khairul Bashar’a takdim etti. 

90 öğrencinin kaldığı yetimhane-
de öğrencilere okul eşyalarını içeren 
DİTİB hediye çantasını dağıtan Dİ-
TİB Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz 
Yıldız, “Arefe günü yetimhanede 
kalan çocuklarımızı ziyaret ettik. 

 Burada içten bir sevgiyi hissettik. Bu 
çoçuklarımızı insanlığa emanettir. 
Mazlumların, yetimlerin, yoksulla-
rın umudu Türkiye Diyanet Vakfı, 
dünyanın neresinde olursa olsun 
yardım elini uzatıyor. Arakanlı kar-
deşlerimize yarın bayramda Alman-
ya’dan kardeşlerinin kurban ema-
netlerini ve şefkat elini ulaştıracağız” 
dedi. 

Okul müdürü Issa, DİTİB ekibi-
nin ziyaretinden büyük memnuni-
yet duyduklarını belirterek, teşek-
kür etti.

Arefe günü Arakanlı yetimler sevindirili

DİTİB’den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
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DİTİB camilerinde hafta sonu 
din eğitimi dersleri kapsamında 
kullanılmak üzere hazırlanan Te-
mel Eğitim Serisinin yeni kitabı 
“Camiye Gidiyorum 2” çıktı. Daha 
önce çıkan “Camiye Gidiyorum 1” 
ders kitabı hem DİTİB camilerinde 
hem de Hollanda ve Fransa gibi Batı 
Avrupa ülkelerinde de ders kitabı 
olarak kullanılmaya başlanmıştı. 
Üç kitaptan oluşacak serinin 10-12 
yaş grubu için hazırlanan bu ikinci 
kitabının da öğrencilerin ilgiyle 
kullanacakları bekleniyor. 

İnanç, İbadet, Ahlak, Temel Kay-
naklar, Siyer ve Din, Kültür, Bilim 
gibi öğrenim alanlarını kapsayan ve 
öğrenci merkezli olarak hazırlandı-
ğı dikkat çeken kitap, ezberden çok 
sorgulama, düşünme, konuların 
gündelik hayatla bağını kurma ve 
uygulamaya ağırlık vermektedir. 
“Camiye Gidiyorum 2” kitabıyla il-
gili yaptığı açıklamada DİTİB Baş-
kan Vekili Ahmet Dilek, kitabın 
öneminin altını çizerek şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Sahih bil-
giyi modern ve keyifli bir anlatımla 
çocuklarımıza ulaştırmak bu seri-

nin en önemli özelliği olmuştur. 
Çocuklarımızın kitaba yabancılık 
duymamaları için okullarından alı-
şık oldukları ders kitaplarına ben-
zer bir formatta hazırlanmıştır. 

Konular işlenirken çocukların 
gündelik yaşamlarıyla bağlantı ku-
rulmuş, ucu açık sorularla tartışa-
rak ve düşünerek din görevlisi uz-
man arkadaşlarımızın gözetiminde 

doğru sonuçlara varmaları sağlan-
mıştır. İlk kitapta olduğu gibi kolay 
bir dil kullanılmış, anlaşılması zor 
olabilecek dini terimler her metnin 
yanındaki sözlükte Almanca olarak 
verilmiştir. Bu nedenle kitap ço-
cuklarımızın Türkçelerinin de ge-
lişmesine yarar sağlayacaktır.

Türkçe bilmeyen diğer ülke Müs-
lümanlarının çocuklarından olu-
şan sınıflarda da kullanılması için 
konular ders sonunda Almanca ola-
rak özetlenmiş ve konuyla ilgili bir 
de okuma parçası yine Almanca 
olarak verilmiştir. Çocuklarımızın 
bu güzel kitaptan faydalanmalarını 
ve dinlerini severek öğrenip toplu-
ma yararlı örnek birer Müslüman 
olarak hayatlarına yansıtmalarını 
görmek en büyük mutluluğumuz 
olacaktır.”

2018-2019 eğitim yılının başladığı 
bugünlerde tüm DİTİB camilerinde 
eğitim birliği sağlanarak ortak ola-
rak kullanılacak olan “Camiye Gi-
diyorum 2” kitabı öğrencilere eği-
tim aldıkları camilerde verilecektir. 
Kitap ayrıca www.zsu-shop.de üze-
rinden de sipariş verilebilir.

DİTİB cami din eğitimi ders kitabı “Camiye Gidiyorum 2” çıktı

“Sahih bilgiyi modern ve 
keyifli bir anlatımla 

çocuklarımıza ulaştır-
mak bu serinin en önemli 
özelliği olmuştur. Çocuk-
larımızın kitaba yaban-
cılık duymamaları için 

okullarından alışık 
 oldukları ders kitaplarına 

benzer bir formatta 
hazır lanmıştır.”

Ahmet Dilek
DİTİB Başkan Vekili
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