
Önsöz 

Sevgili gençler! Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB Berlin Eyalet Birliği olarak, üçüncüsünü 

düzenleyeceğimiz eğitim kampımızı, sizlerin geleceğe daha doğru, daha emin ve toplumumuza hayırlı 

bir nesil olmanız için, dinimizi kaynağından dosdoğru öğrenip uygulayabilmeniz için düzenliyoruz. İlk 

olarak 2017 yılında Strazburg Eğitim kampımızı 60 öğrencimiz ile yapmıştık. Kampa gelen 

öğrencilerimiz hem eğlenmiş hem eğitim almışlardı. 2018 yılında ise Strazburg Namaz Eğitim 

Kampımıza 140 öğrencimiz katılmış, hem namaz hakkında eğitim almışlar, hemde uygulamalı olarak 

namaz konusunda her tecrübeyi yaşamışlardı. Ayrıca Strazburg Kültür Gezisine katılmışlar, Maymun 

Dağını ziyaret etmişler unutamadıkları güzel günler yaşamışlardı.  

Sizlerden gelen talep ile yeni açılan DİTİB Köln Dahlem Eğitim Merkezimize 45 öğrencimiz ile 

gidiyoruz. Kamplarımızın en güzel yanı, sizlerin yeni arkadaşlıklar edinmeniz, unutamayacağınız 

güzel günler yaşamanız, unutmayacağınız, tecrübe ederek devam ettireceğiniz bilgiler öğrenmenizdir.  

Sevgili gençler! Eğitim ile öğretim birbirinden farklı iki kavramdır. Camilerimizde sene boyunca hem 

eğitim hem öğretim faaliyeti için mücalede vermekteyiz. Öğretim sadece bilginin öğrenme sürecidir. 

Eğitim ise öğrenilen bilgilerin tecrübe edilerek hayata aktarılması tecrübe edilmesi, davranış haline 

gelmesidir. Kampalarımızda güzel davranışlar kazanbilmeniz için kamp kurallarına uymanız 

gerekmektedir.  Bütün kurallar sadece size daha iyi hizmet verebilmek için konulmaktadır.  Modern 

toplumda insanların bilgiye ulaşma hızı arttıkça, insanlar bilgiyi içselleştirmekten daha da 

uzaklaşmaktadır. Örneğin eskiden insanlar telefon numarası çevirirken birbirlerinin telefon 

numaralarını ezberleme ihtiyacı hissederlerdi. Günümüz toplumunda neredeyse kendi telefonumuz 

dışında ikinci bir telefon numarasını öğrenme ihtiyacı bile duymamaktayız. Zihinlerimiz bilgiden uzak 

öğrenmek istediğimiz bir konu olduğunda düşünmeden, bilgiyi öğrenme ihtiyacı hissetmeden direk 

internet üzerinden bilgiyi görmekle yetiniyoruz. Yine teknoloji hayatımıza girdikçe toplumsal yaşam 

alanları azalmış, İnsanlar Sosyal medyada sanal hayatlar yaşar hale gelmiştir. Sanal sosyal medya 

insanları sosyalleştirmek şöyle dursun, var olan sosyal hayatlarımızı da yok etmeye devam etmektedir. 

Kampımızın sizlere kazandığıracağı en güzel özelliklerden bir tanesi de, sizlerin arkadaşlarınızla 

tanışarak, konuşarak, birlikte oyunlar oynayarak, birlikte eğlenerek gerçek sosyal yaşama özlem 

duymanız olacaktır.  

2019 Dahlem Eğitim kampımızda bu yıl gençlerimiz için pratik uygulamalı eğitimi daha ön plana 

çıkaracağız. Camilerimizin gençlerimizle hayat bulması, canlanması için cami hizmetlerinde 

gençlerimize daha fazla imkan sağlamayı düşünmekteyiz. Bu vesile ile camilerimizde Ezan okuma, 

müezzinlik, hutbe okuma, Kuran-ı Kerim tilaveti, dua gibi pratik eğitimler ana konularılarımız 

olacaktır. Kampımızdan geri döndüğünüzde sizler camilerimizde müezzinlik yapma, ezan okuma, 

hutbe okuma, dua yapmak gibi güzel özelliklerinizle birbirinizle yarışırıken, bu durum Anne 

babalarınızı, cemaatimizi ve din görevlilerimizi fazlasıyla mutlu edecek her daim onların dualarını da 

almış olacaksınız. Sizlerin yaşlarınızı dikkate alarak, diğer ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak 

din görevlilerimiz nezaretinde çeşitli yöresel oyunlarımızı oynayacak, çeşitli yarışmalar eğlencelerde 

yapacaksınız. Sizlerin kampımızdan mutlu, güzel şeyler öğrenmiş ve öğrendiklerini de hayatınızda 

davranış biçimi olarak kabullenmiş olarak dönmeniz en büyük beklentimizdir.  

Dahlem eğitim kampımızın siz en kıymetli gençlerimiz için hayırlara, sizden sonraki gençlere örnek 

olup onlarında bu tür kamplara katılma isteğini artırmasına vesile olmasını yüce mevladan niyaz 

ederken sizleri bizleri ve herşeyi yoktan var eden rabbimize emanet ediyorum.  
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