DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’in
Basın Toplantısı Konuşması

Değerli Basın Mensupları
Yönetim Kurulumuz adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.
Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz bugün tam kadro olarak burada bulunmakta ve sizlerle
tanışacak olmanın sevincini yaşamaktadır. Seçimin DİTİB için, Müslümanlar için ve
Almanya’da yaşayan bütün insanlar için olumlu bir sinyal olmasını temenni ederiz.
DİTİB Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ile birlikte huzurunuza çıkarak bugün sizlere
kendimizi tanıtmak istiyoruz. Adım Kazım Türkmen. 46 yaşındayım, evli ve dört çocuk
babasıyım. İlahiyatçıyım ve daha önce Almanya’nın Dinslaken, Stuttgart ve Köln şehirlerinde
8 yıl görev yaptım. 2012 ila 2014 seneleri arasında da DİTİB Yönetim Kurlu üyesiydim. 4 Ocak
2019 tarihinden itibaren de yeni Yönetim Kurulunun Genel Başkanı olarak seçilmiş
bulunmaktayım.
Şimdi de kısaca DİTİB ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Açıklamalarıma
müteakiben sizlerin sorularını cevaplandıracağız. Eyalet birliklerimizin de temsilcileri burada
hazır bulunmaktadır. Böylece gerektiği takdirde onların bilgilerine de başvurabileceğiz.
Son yıllar DİTİB için birçok önemli görev ve gelişmelerin gerçekleştirildiği oldukça yoğun bir
çalışma dönemi olmuştur.
15 Eyalet Birliğimiz, 860 cami derneğimizle birlikte birçok başarıya imza atmış ve bu başarılı
çalışmaları da devam ettirmektedir. Fakat bu çalışmalar kamuoyunda nadiren dikkate
alınmaktadır.
Gençlik çalışmaları kadar, kadınların cemiyet ve topluma katılımının güçlenmesine de önem
vermekteyiz. Tüzük gereği, her bir yerel derneğimizin yönetim kurullarında en az iki bayan,
birer gençlik ve veli temsilcisi bulunması gerekmektedir.
24.000 seçilmiş fahri dernek yöneticisi ve temsilcisi, 200.000’i aşkın resmi üye ile ailelerine ve
üye olmaksızın camilerimize gelen cemaate, dinî, sosyal ve kültürel hizmetler sunmaktadır.
24.000 kişilik bu sayıya, resmi bir görevi bulunmayan ve her hafta camilerde fahri hizmetler
sunan cemaat üyeleri dâhil değildir. Bu bağlamda Almanya’nın en büyük İslam Dini Cemaati
olarak DİTİB, Almanya çapında 800 binden fazla Müslümana dini, sosyal ve kültürel alanlarda
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hizmet vermektedir. Sadece bir örnek vermek gerekirse, cenaze nakil fonumuzdan yaklaşık 320
bin aile, yani toplamda 720 binden fazla kişi yararlanmaktadır.
Camilerin güneş doğmadan başlayıp güneşin batmasından sonra, geç vakitlere kadar beş vakit
namaz ve diğer dini hizmetler için açık tutulması başlı başına devasa bir görevdir. Bütün bu
hizmetler cinsiyet, yaş, uyruk, köken, milliyet, dil veya dünya görüşü ya da siyasi görüş ayrımı
gözetmeksizin sunulmaktadır. Bu hizmetler üye olmayanlara dahi herkese açıktır.
Çocukların, gençlerin ve hatta yetişkinlerin doğru, sahih din bilgisi ve eğitimi almaları bizim
aslî görevimizdir. Bu bağlamda 1.050 resmi din görevlimiz ile 1.200 fahri öğreticilerimiz
camilerimizde toplam 58.775 çocuğa hizmet vermektedir. Bir o kadar da genç ve yetişkin
kimseler eğitim hizmetlerimizden yararlanmaktadır.
Almanya’daki bilimsel eğitim yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanan “Kindermoschee” (4-6
yaş din ve değerler eğitimi programı) hizmetimiz de gün geçtikçe daha fazla rağbet
görmektedir. Halen 2.118 çocuk 125 camimizde bu programlara devam etmektedir. Sayı da gün
geçtikçe artmaktadır.
Cuma ve bayram hutbeleri dinî hayatın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hutbeler,
Almanya’daki insanların toplumsal ve dinî sorularından hareketle, Almanya’da yazılmakta ve
okunmaktadır. Gerek hutbelerde gerekse Müslümanların dinî sorularına cevap olarak verilen
fetvalarda, Dinî Danışma Kurullarımız dinî otorite sıfatıyla söz sahibidir. 159 bayan din
görevlisi ve 890 erkek din görevlisinden oluşan (toplam 1.049) görevlilerimiz din hizmetlerinin
yanı sıra yukarıda bahsi geçen dinî meselelerin aktarılması için de çalışmalar yapmakta, ayrıca
camilerinde ve çevrelerinde manevi rehberlik hizmeti sunmaktadırlar.
Dinî görevlerin sosyal yönü, Ramazan ayında zirveye ulaşmaktadır. Ramazan ayında camiler
kapılarını bütün insanlara ve komşularına açarak, iftar sofralarıyla da ayrıca yardıma muhtaç
kişiler ve mülteciler için buluşma merkezleri haline gelmektedir.
Her yıl 4.000 ila 5.000 kişi hac ve umre ibadetlerine hazırlanmakta ve bu ibadeti
gerçekleştirmelerinde kendilerine dinî anlamda rehberlik edilmektedir. Aynı şekilde DİTİB,
vacip olan Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesi için de önemli hizmetler sunmaktadır.
Bu ve diğer bütün hizmetlerde referansımız İslam’dır. İnancımız, aklın rehberliğinde,
kaynaklara dayalı bir Kur’an ve Sünnet yorumu temeline dayanmaktadır. Bizim için
Almanya’daki ilahiyat öğretiminin, kaynaklara dayalı, aklın rehberliğinde ve bilimsel bir
temele oturtulması da önemlidir.
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DİTİB-Akademi mesleğe giriş ve meslekî refakat için içerik ve materyaller geliştirerek önemli
hizmetler sunmaktadır. Akademimiz her yıl üniversitelerde okuyan veya akademik çalışma
yapan yaklaşık 1.000 öğrenciye öğrenim desteği vermektedir. İslamî Düşünceyi Destek
Programı kapsamında DİTİB’in bilimsel çalışmalarına devam etmekte olan 34 yüksek lisans ve
8 doktora öğrencisi için akademik ve maddi destek sunması, Almanya genelinde tek ve özeldir.
Bu program şimdiye kadar 44 mezun vermiştir.
2006 yılından bu yana Uluslararası İslam İlahiyat Programımız da uygulanmaktadır. Bu
program DİTİB’in Almanya’da sağlam temellere dayanan bir İslam ilahiyatının gelişmesine
sunduğu bir katkıdır. Uluslararası İslam İlahiyat Programı uygulanmaya başlandığında
Almanya’da ne Alman İslam Konferansı düzenlenmekte ne de İslam İlahiyat Merkezleri
bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi, DİTİB birçok kez yenilikçi ve geleceğe yön veren bir kurum
olarak öne çıkmaktadır.
Bunlar, sunduğumuz imkân ve hizmetlerimizin sadece bir kısmıdır. Zaman darlığından dolayı
din, kültür ve sosyal alanlardaki diğer birçok hizmetlerimize burada yer veremeyeceğim.
Aynı zamanda belirtmek gerekir ki, DİTİB ve üye derneklerinin sunduğu hizmet ve imkânlar,
kolayca göz ardı edilmekte veya yok sayılmaktadır. Bu görmezlikten gelme tavrı, aynı şekilde
DİTİB’in uyum alanında verdiği hizmetler için de geçerlidir.
DİTİB, çalışmalarıyla derneklere, toplumun sorumluluk sahibi bir parçası olmaları, düşünce ve
eylemlerinde de ölçülü davranmaları çağrısında bulunmaktadır.
Uzun zamanlardan beri burada yaşayan üyeler, yeni gelenler için topluma uyum konusunda
önemli bir köprü görevi de üstlenmektedirler.
DİTİB’in barış içinde bir arada yaşam için sunduğu katkılar dikkate alınmamakta ve artık
Müslümanların, İslam’ın ve DİTİB’in Almanya’ya ait ve Almanya’nın ayrılmaz bir parçası
olduğu gerçeği takdir edilmemektedir. Bunun yerine sürekli kimlik ve aidiyet tartışmaları
yürütülmekte, DİTİB ötekileştirilerek toplumda kutuplaşma ve ayrışma teşvik edilmektedir.
Müslümanlar maalesef halâ yabancı bir unsur olarak görülmektedir.
İnsanların çalıştığı ve faaliyet gösterdiği alanlarda maalesef hatalar da olabilmektedir. Ancak
az sayıdaki kişinin veya derneklerin yanlışlarını o teşkilatın tamamına, bütün bir topluma ve
onun kurumlarına genelleyici bir şekilde yansıtmak, Müslümanlara zarar vermektedir. Bu,
sadece Müslümanların büyük bir çoğunluğuna değil, içinde bulunduğumuz bütün topluma da
zarar vermektedir.
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DİTİB olarak gerek olumlu katkılarımız gerekse kriz yönetimimiz hakkında yeterince bilgi
verme fırsatını tam olarak değerlendiremedik. Nadiren DİTİB’den kaynaklanan ve 2016’dan
itibaren yaşanan gelişmeler, neredeyse tamamen DİTİB’e mal edilmiştir. Bu bağlamda hatalı
tanımlamalar ve algılamaların yanında, DİTİB’in de bazı tutumları, yanlış anlaşılmalara
sebebiyet vermiştir. Bu durum da DİTİB’in toplumsal katkısına mütenasip olmayan
tartışmaların rayından çıkmasına ve Müslümanların olumsuz bir şekilde algılanmasına neden
olmuştur.
Son üç yıldaki tartışmalar, eleştiri sınırlarını çok aşmıştır ve kısmen de haksız saldırı niteliğini
taşımaktadır. Bunun güncel örneği, BİLD gazetesinin haberidir. Ancak DİTİB hakkındaki haklı
eleştirilerin yanı sıra, DİTİB’in bu süre zarfında bir takım kendi ihmalleri de sadece DİTİB’e
zarar vermekle kalmamış, Müslümanların tanınma süreçleri çoğu eyalette neredeyse durma
noktasına gelmiş ve bundan dolayı Müslümanlar bir dışlanmışlık ile toplumda hoş
karşılanmama hissiyatına girmiştir.
Tartışma biçimi ve atmosferi, tartışma kültürümüze ve toplumsal birlikteliğimize de gittikçe
zarar vermektedir. Acilen düzenin geri gelmesi ve ister Müslüman olsun ister olmasın, insanı
merkeze alan önemli konulara geri dönülmesi gerekmektedir.
Gelecekte çalışma alanlarımızı, resmî dinî cemaat (Religionsgemeinschaft) statüsüne ve kamu
tüzel kişilik hakkını (Körperschaft) elde etmek için tanınma sürecine odaklamak istiyoruz. Bu
bağlamda birçok eyalette de muhatap alındığımız İslam din dersleri konusu özel bir öneme
sahiptir. Bu doğrultuda yakın zamanda bir takım adımlar attık. Bundan sonra da Anayasa’ya
uygun bir İslam din dersinin muhatabı olarak, tabanımıza ve topluma karşı sorumluluğumuzun
hakkını vermek istiyoruz.
Bununla ilgili bazı noktalara basın açıklamamızda değinmiştik. Şimdi sorularınıza daha da fazla
zaman ayırmak için konuşmamı noktalıyor, sabrınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor ve
sorularınızı memnuniyetle cevaplayacağımızı belirtmek istiyorum.
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