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Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Birlik-beraberlik duygularımızı canlı ve dinamik tut-
mamıza vesile olan camilerimize yönelik son zamanlar-
da daha da artış gösteren sözlü, yazılı ve fiziki saldırılar, 
başta biz müslümanlar olmak üzere inanç özgürlüğüne 
saygı duyan her duyarlı insanı tedirgin etmektedir. Müs-
lümanlar olarak bizler, Kabe’yi yıkmak için gelen, baş-
larında fillerin de bulunduğu bir ordunun, Allah’ın or-
duları tarafından nasıl tarumar edildiğini anlatan 
ayetlerle büyüdük. Çocuklarımızı da bu şuurla yetiştiri-
yor ve bu bilinci güncel tutmaya çalışıyoruz. Şunu açık 
ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki; Allah yolunda can 
vermeyi en büyük şeref bilen bir müslümanı, camiden, 
cemaatten hiçbir güç engelleyemez. Korku ve tedirgin-
lik ortamı oluşturarak müslümanları yıpratmaya çalı-
şanlar bilsinler ki; tüm bunlar bizim camilere olan sev-
damızı bitirmeyecek, onlarla olan bağlarımız asla 
koparamayacaktır. Her ne olursa olsun aynı safta, yan 
yana omuz omuza namazlarımızı eda edecek; insan hu-
zuru, aile saadeti ve dünya barışı için yüce rabbimize 
yönelmeye devam edeceğiz.

Değerli okurlar!
Mübarek Recep ayını neredeyse yarıladığımız, ma-

nevi bir ekim alanı olan Ramazan’ın yörüngesine ya-
vaş yavaş girdiğimiz şu günlerde gelin hep birlikte gö-
nüllerimize rahmet cemreleri düşürelim. Düşen 
cemrelerle birlikte hayatımıza sevgi, hoşgörü ve fe-
dakârlık tohumları ekelim. Hep birlikte göreceğiz ki 
ektiğimiz bu tohumlar, Şaban ayında filizlenmeye, 
Ramazan ayında meyve vermeye başlayacaktır. Allah 
Rasulünün şu duasıyla sözlerime son vermek istiyo-
rum: “Allah’ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda 
bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed bin 
Hanbel, Müsned 1/259)

Hayat, iniş-yokuşlarla dolu bir yolculuktur. Bu 
yolculukta sevinmek de vardır, üzülmek de... Gül-
mek de vardır, ağlamak da... Bu yola revan olanlar, 
ne serilen güllere kanıp yolda oyalanırlar; ne de atı-
lan dikenlere aldanıp yoldan cayarlar. Yolun hakkı 
yürümek, yürümenin gayesi hedefe ulaşmaktır. Biz-
ler Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ailesi 
olarak Rabbimizden aldığımız güç, gençlerimizden 
aldığımız enerji, büyüklerimizden aldığımız tecrü-
be ve hayır dualar ile, bu yolda sağlam adımlarla 
ilerlemeye hamdolsun devam ediyoruz. Rabbim 
utandırmasın...

Bu ulvi davamıza hizmet edecek, gelecekte mihrap-
larımızı, minberlerimizi ve kürsülerimizi emanet ede-
ceğimiz Din Görevlileri yetiştirmek için DİTİB olarak 
Ocak ayı itibari ile anlamlı bir projeye imza attık. 9 
Ocak’ta Dahlem şehrinde bulunan yatılı eğitim mer-
kezinde başlattığımız “İmam Eğitimi” projemize ilk 
etapda ilahiyat mezunu 24 gencimiz kabul edildi.

Amacımız, ilahiyatta aldıkları teorik bilgilerin yanı 
sıra gençlerimize pratik eğitimler vererek, onları ca-
milerde görev yapabilecek seviyeye ulaştırmak ve 
millet varlığımıza daha etkili hizmet verebilmektir.

Değerli okurlar...
Mübarek üç ayların manevi atmosferine yaklaştı-

ğımız bir zaman diliminde, Hanau’da on kişinin 
ölümüyle sonuçlanan ırkçı bir terör eylemi gerçek-
leşmiş olması, bizleri derinden üzmüştür. Yüzyıllar-
ca farklı ırklara, farklı kültürlere kucak açmış, hep 
birlikte kardeşçe yaşamış, ekmeğini-aşını bölüşmüş 
bir medeniyetin mensubu olarak bu menfur olayı bir 
kez daha şiddetle kınıyor, bir daha buna benzer ha-
diseler yaşanmamasını temenni ediyorum. 

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI

4 B Ü L T E N ·  O C A K  ·  Ş U B A T  ·  M A R T  ·  J A N U A R  ·  F E B R U A R  ·  M Ä R Z  ·  2 0 2 0



Verehrte Leserinnen und Leser,
Das Leben ist eine Reise mit Höhen und Tiefen. In 

diesem Leben gibt es sowohl Freude als auch Kum-
mer... Lachen als auch Weinen... Wer sich auf diesen 
Weg begibt, wird sich weder mit ausgelegten Rosen 
aufhalten noch sich mit zugeworfenen Dornen vom 
Weg abhalten lassen. Der Weg erfordert weiterhin zu 
gehen. Zweck des Gehens ist es, zum Ziel zu gelangen. 
Mit der von Allah geschenkten Kraft und mit der 
Energie, die wir von der Jugend empfangen; mit der 
Erfahrung, die wir von unseren Vorfahren übernom-
men haben sowie mit den wohlsonnenen Bittgebeten 
schreiten wir als Familie der Türkisch-Islamischen 
Union der Anstalt für Religion (DITIB) auf unserem 
Weg weiter. Möge uns Allah nicht beschämen lassen...

Als DITIB haben wir vor kurzer Zeit ein ganz be-
deutsames Projekt gestartet. Mit diesem Projekt wer-
den wir Menschen ausbilden, die unserer erhabenen 
Sache dienen werden. Wir werden diesen Religionsbe-
auftragten unsere Gebetsnischen, Predigtkanzeln und 
Vortragspulte übergeben. Unter dem Titel “Ausbil-
dung zu islamischen Religionsbeauftragten” haben 
wir unser internationales Jugendbegegenungs- und Bil-
dungszentrum in der Stadt Dahlem für diese 24 Ju-
gendlichen mit theologischem Abschluss zugewiesen. 
Unser Ziel hierbei ist es unseren Jugendlichen neben 
theoretischen Kenntnissen auch praktische Kenntnisse 
zu vermitteln. Mit diesem Projekt werden sie befähigt, 
in der Moschee ihre Dienste durchzuführen. Somit 
werden sie in die Lage versetzt werden, unserer Ge-
meinschaft noch effektiver dienen zu können.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser...
In einer Zeitspanne, worin wir uns in die spirituelle 

Atmosphäre der segensreichen drei Monate nähern, 
betrübte uns ein rassistischer Terrorakt in Hanau zu-
tiefst. Aufgrund dieses Angriffs sind 10 Menschen zu 
Tode gekommen. Als Angehörige einer Zivilisation, in 
der jahrhundertelang unterschiedliche Ethnien und di-
verse Kulturen Zuflucht gefunden haben, die geschwis-
terlich zusammengelebt und als Menschen, die ihr Brot 
und ihre Mahlzeiten miteinander geteilt haben, verur-
teilen wir erneut diesen abscheulichen Angriff aufs 
Schärfste. Ich wünsche, dass solche Ereignisse nicht 
nochmals erlebt werden.

Unsere Moscheen sind Anlass, unsere Empfindun-
gen für Einheit und Eintracht wach und dynamisch zu 
halten. Wörtliche, schriftliche und tätlich-physische 
Angriffe gegenüber unseren Moscheen geben uns in 
der letzten Zeit Anlass zur Sorge. Allen Voran besor-
gen diese Angriffe uns Muslime und alle Personen, die 
die Religionsfreiheit respektieren. Wir Muslime sind 
mit der Erzählung und Rezitation von Versen, die den 
Angriff eines Elefantenheeres auf die Kaaba und die 
vernichtende Bezwingung durch Allahs Vogelheer, 
thematisierten. Mit diesem Bewusstsein erziehen wir 
auch unsere Kinder und versuchen, dieses Bewusstsein 
aktuell und aufrecht zu erhalten. Ich möchte folgendes 
offen und klar zum Ausdruck bringen: Keine Kraft 
und keine Macht kann einen Muslim, der den Tod auf 
dem Wege Allahs als größte Ehre empfindet, von der 
Moschee und von der Gemeinschaft fernhalten. Dieje-
nigen, die Muslime durch Angst und Schikane ein-
schüchtern zu versuchen, sollten folgendes wissen: All 
dieses wird unsere Liebe zu den Moscheen nicht beein-
trächtigen und unsere Verbindung zu ihnen keinesfalls 
abreißen können. Was auch immer geschehen möge, 
werden wir Schulter an Schulter unsere Gebete neben-
einander verrichten. Daher werden wir uns weiterhin 
für das Wohl des Menschen, für das familiäre Glück 
sowie für den Weltfrieden an den erhabenen Allah 
wenden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
In diesen Tagnen haben wir annähernd die Hälfte 

des Monats Radschab erlangt. Damit zieht uns der Ra-
madan allmählich in den Bann seiner spirituellen Um-
laufbahn. Lassen sie uns in diesen Tagen diese geistige 
und spirituelle Anbaufläche unserer Herzen einpflü-
gen und mit den wärmenden Tröpfchen der Barmher-
zigkeit bewässern. Lassen sie uns mit diesen Tröpfchen 
die Saatkörner der Liebe, Toleranz und Selbstlosigkeit 
in unser Leben einsäen. Wir werden gemeinsam erle-
ben, dass diese Saatkörner bereits im Monat Schaban 
aufkeimen und im Monat Ramadan ihre Früchte tra-
gen werden. Ich möchte meine Worte mit dem folgen-
den Bittgebet des Gesandten Allahs beenden: “O Al-
lah! Segne für uns die Monate Radschab und Schaban 
und lass uns den Ramadan erreichen.” (Ahmad b. 
Hanbal, al-Musnad, 1/259)

LEITARTIKEL
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Hessen eyaletinin Main-Kinzig-Kreis bölgesinde 
bulunan Wächtersbach, aynı zamanda Main ve Kin-
zig derelerinin birleştiği noktanın, 12.638 kişilik nüfu-
su ve yaklaşık 1200 Müslüman ile çevrenin şirin ve 
turistik bölgelerinden olan, kendine özgü tasarım ve 
dizaynlarıyla seramik ve porselen fabrikası ile meşhur 
olan bir kasabadır. 

Wächtersbach’ta 1976 yılında Neudorf köyünde ki-
ralık bina olarak hizmete başlayan ve ibadet ihtiyaçla-
rının karşılamaması sonucunda yeni cami arayışlara 
gidilmiştir. 2004 yılında inşaatına başlanan cami, bir 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 2005 
yılında mevcut bina tüm üniteleriyle hizmete açılmış-
tır.

3500 metre kare arsa üzerine, 850 metre karede yer 
alan binamızın 290 metre karesi mescid olarak kulla-
nılmaktadır. Camimiz iç kısımdan görülen kubbesi, 
hatlamaktadır ve çinileri ile Osmanlı ve Selçuklu mi-
marisini yansıtmasının yanında müştemilat olarak bi-
nanın, mutfak, bayan - erkek gençlik kolları lokalleri, 

lojman, konferans salonu, sınıf ları, halı saha ve çocuk-
lar için açık hava oyun alanından oluşmaktadır. Ca-
minin elektrik ihtiyacını karşılanması için güneş ener-
jili fotovoltaik sistemi ile donatılmıştır.

Kurulduğu günden beri eğitim öğretim faaliyetleri-
ne ayrı bir önem veren cemiyetimizde 2012 yılı itibari 
ile sınıf sistemine geçilerek, haftanın 5 günü dersler de-
vam etmektedir. Ayrıca 4-6 yaş arası çocuklar için aç-
mış olan 12 kişilik “Kindermoschee” sınıfı, mülteci 
çocuklara yönelik açmış olduğu sınıf larla toplamda 
156 öğrenci ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 
Sınıflar akıllı tahta ve internet hizmeti ile donatılmıştır.

250 üyesi bulunan cemiyetin kadın kollarının muh-
telif faaliyetlerinin yanında, ilahi grubu, sema grubu 
ve efeler grubu ile yılın belirli zamanlarında yapılan 
Ramazan festivali gibi faaliyetlerde iftar ve sahur 
programlarında kültürel tanıtımlar yapılmaktadır. 

Wächtersbach DİTİB Merkez Camii, açık kapı gün-
leri dışında okullardan sürekli olarak öğrenciler tara-
fından ziyaret edilmektedir.

Wächtersbach DİTİB Merkez Camii

CAMİLERİMİZ
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Wächtersbach DITIB Zentralmoschee
Wächtersbach befindet sich im Main-Kinzig-Kreis 

in Hessen. Im Main-Kinzig-Kreis treffen sich die Flüs-
se Main und Kinzig. Wächtersbach ist eine kleine und 
touristische Stadt dieser Region mit 12.638 Einwoh-
nern und 1200 Muslimen. Wächtersbach ist berühmt 
mit der Handwerkskunst und besonderen Designs ih-
rer Porzellan- und Keramikfabriken.

Der Moscheeverein begann seine Dienste in einem 
angemieteten Gebäude in einem Dorf von Wäch-
tersbach, in Neudorf. Als die Vereinsräumlichkeiten 
den Bedarf der Gemeinde nicht mehr decken konnten, 
wurde nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Im Jahr 
2004 wurde der Bau der Moschee begonnen. Nach ei-
ner kurzen Bauzeit von eineinhalb Jahren wurde das 
vorhandene Gebäude im Jahr 2005 eröffnet.

Auf einem Grundstück von 3500 m2 wurde die Mo-
schee auf eine Grundfläche von 850 m2 gebaut. Als 
Gebetsstätte sind 290 m2 vorgesehen und besitzt eine 
Innenkuppel. Ihre Kalligraphien und Kacheln wider-
spiegeln die osmanische und seldschukische Architek-
tur. Innerhalb des Gebäudekomplexes sind folgende 
Bereiche vorhanden: Küche, Lokal für männliche und 
weibliche Jugendliche, Dienstwohnung, Konferenz-
saal, Unterrichtsräume, Kunstrasen-Fussbalfeld sowie 

ein Spielplatz für Kinder, der unter freiem Himmel ist. 
Ein Photovoltaiksystem wandelt Solarenergie um und 
deckt somit den Strombedarf der Moschee.

Seit ihrer Gründung legt unser Verein einen großen 
Wert auf Bildung. Seit dem Jahr 2012 wird in fünf Ta-
gen der Woche nach dem Klassensystem unterrichtet. 
Außerdem gibt es für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren 
eine Kinder moschee mit einer Kapazität von 12 Plät-
zen. Auch für Flüchtlingskinder wurden Klassen ein-
gerichtet. Insgesamt werden 156 Kinder und Jugendli-
che unterrichtet. Die Klassen sind mit smarten Tafeln 
und Internet ausgestattet.

Die Gemeinde hat 250 Mitglieder. Die Frauengrup-
pe bietet unterschiedliche Aktivitäten an. Daneben 
gibt es eine Gruppe für religiöse Lieder, eine Gruppe 
der tanzenden Derwische und eine “Efeler-Gruppe” 
aus der ägäischen Region. Zu bestimmten Anlässen in-
nerhalb des Jahres und im Ramadan werden kulturelle 
Darbietungen angeboten.

Außerhalb des Tages der offenen Moschee wird die 
Wächtersbacher DITIB Zentralmoschee stets von 
Schulgruppen besucht.

UNSERE MOSCHEEN
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Değerli Mü’minler!
Geliniz, bugün sizlerle yüzyıllar öncesine, Sevgili Pey-

gamberimiz’in o mutlu dönemine, gidelim. Yine böyle bir 
Mart ayı ve günlerden Cuma’ydı. Mü’minler hac sebebiy-
le Allah’ın Elçisi’yle birlikte bir arada bulunmanın coşku-
suyla Arafat meydanını doldurmuştu. Sevgili Peygambe-
rimiz (s.a.s.) ilk ve son haccını yapıyor; Arafat meydanında 
Kasvâ adlı devesinin üstünde kendisine inanmış 124.000 
ashabına hitap ediyordu. Yaklaşık 3 ay sonra vefat edecek 
olan Allah’ın Elçisi vasiyetini açıklar gibi şöyle sesleniyor-
du: „Ey insanlar! Bilmiyorum, belki de bugünden sonra 
burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah’ın rah-
meti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine 
olsun!“1 Kardeşlerim! Biz de can kulağıyla dinleyelim ki; 
O’nun rahmet dileği bizi de bulsun.

Değerli Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in İslam’ın evrensel de-

ğerlerini tüm insanlığa açıkladığı o günkü mesajlarına, 
14 asır sonra insanlık o kadar muhtaç ki... Bu ihtiyaç, 
dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların feryatlarıyla 
her geçen gün daha derinden hissediliyor. O gün on bin-
lerce mü’mine ulaşan Peygamberimiz’in; “Biliniz ki, bu 
şehriniz Mekke ve bu gününüz nasıl mukaddes ise malla-
rınız ve canlarınız da aynı şekilde mukaddes ve dokunul-
mazdır. Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, hak-
sız yere öldürmeyeceksiniz”2 çağrısı bugün ulaşsaydı 
vicdanlara; her gün çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlı 
yüzlerce masumun ölmesiyle, ölür müydü insanlık?

 “Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da bir-
dir. Bütün insanlar Âdem’den, Âdem ise topraktan yara-
tılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlü-
ğü yoktur.”3 diyen sesini duysaydı 21. Yüzyıl insanı; yer-
yüzünün tek sahibi olan Allah’ın çizmediği sınırları, hari-
talara, akıllara, kalplere çizip, “sen şu dindensin, sen şu 
ırktansın, sen şu renktensin, sen şu ülkedensin” diyerek 
binlerce parçaya bölünüp birbiriyle savaşır mıydı? 

 Yaşadığımız toplumda şahit olduğumuz can yakıcı ör-
neklerde olduğu gibi, bir insanı öteki görüp canına ve ma-
lına kasteder miydi?

Muhterem Müslümanlar!
İnsanlığın bu hali, mazlumların bu çaresizliği, tıpkı nü-

büvveti döneminde hüzün yılını yaşayan Peygamber 
Efendimiz’i hatırlatıyor bizlere. Çaresizliğin kendisini çe-
peçevre kuşattığı bir zamanda Mirac’la nimetlendirilen 
Peygamberimiz gibi, insanlık da bu gün ayrımcılık, terör, 
savaş, salgın gibi hayatı zehir eden küresel bunalım ve 
krizlerden bir çıkış yolu arıyor. Biz bu çıkışın ilahi mesaja 
yönelmekle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. İnsanın yal-
nızlığının, dert ve sıkıntılarının, çaresizlik ve bunalımı-
nın ancak Allah’a yönelmekle, O’nun dünya ve ahiret 
dengesini gözeten emir ve yasaklarına uymakla sükun 
bulabileceğine inanıyoruz.

Evet Mirac, insanlara, tükendim dedikleri en zor za-
manlarında bile her şeyi gören ve bilen Rabblerinden 
ümit kesmemeleri gerektiğini öğretir. Her zorlukla bera-
ber bir kolaylığın olduğunu hatırlatır. Rabbimizin rah-
metinin biz kullarını çepeçevre kuşattığını gösterir. Mi-
rac, Sevgili Peygamberimiz’in Allah’a yakınlığının 
sembol yolculuğudur. Bizim Allah’a yakınlaşmamızın en 
önemli yolu ise Mirac hediyesi olan 5 vakit namaz ve kul-
luğun özü olan secdedir. Nitekim Allah Resulü, “Kulun 
Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır; secdede duayı 
çokça yapın.”4 buyurmaktadır. Yine kendisine hizmet 
eden bir sahabiye, hizmetinin karşılığı olarak kendisin-
den bir şey dilemesini isteğinde, “Cennette seninle bera-
ber olmayı isterim, ya Resulallah!” cevabını alınca, Pey-
gamber Efendimiz; “Öyleyse isteğinin gerçekleşmesi için 
çok secde ederek bana yardımcı ol!”5 buyurmuştur. Bu 
hadis-i şeriflerden de anlıyoruz ki, Allah’a yakınlaşma-
nın, O’nun rızasını kazanmanın ve Peygamber Efendi-
miz’e komşu olmanın yolu namaz kılmaktan ve secdeleri 
çoğaltmaktan geçmektedir.

Miraç Kandili  DITIB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

MİNBER’DEN
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Die Nacht der Himmelfahrt
Werte Gläubige!
Kommen sie und lassen sie uns heute in eine Zeit vor 

Jahrhunderten zurückgehen: In die Zeit der glückli-
chen Zeit unseres geliebten Propheten. Es war wieder 
ein solcher Monat März wie jetzt. Und es war ein Frei-
tag wie heute. Die Gläubigen hatten gemeinsam mit 
dem Gesandten (s) des erhabenen Allahs das Tal des 
Berges Arafats gefüllt. Sie erlebten die Begeisterung, 
aufgrund der Pilgerfahrt dort zu sein. Unser geliebter 
Prophet führte seine erste und letzte Pilgerfahrt durch. 
Er hielt auf dem Rücken seines Kamels, mit dem Na-
men Qaswa, seine Reden. Mehr als 124.000 Gefähr-
ten, die an ihn glaubten, hörten seiner Predigt zu. Er 
redete als ob er sein Vermächtnis mitteilte. Bevor er 
schließlich ungefähr 3 Monate danach vom Tode ereilt 
wurde, sagte er dort: “O Menschen! Ich weiß nicht, 
nach dem heutigen Tag werden wir uns vielleicht nicht 
nochmal treffen. Der Segen Allahs möge auf diejeni-
gen sein, die meine Worte hören und sie gut erfassen.”1 
Meine Geschwister! Lassen sie uns auch aufmerksam 
zuhören, damit sein Segenswunsch auch uns umfasst.

Werte Muslime!
An diesem Tag hatte unser geliebter Prophet die uni-

versalen Werte des Islams verkündet. Der Prophet ver-
kündete die Botschaften des Islams an die ganze 
Menschheit. Heutzutage ist die Menschheit so sehr auf 
diese Botschaften vor 14 Jahrhunderten angewiesen. In 
den Wehklagen von unterdrückten Menschen ist dieser 
Bedarf an jedem Tag noch tiefer zu fühlen. Der Pro-
phet übermittelte zehntausenden Gläubigen die folgen-
den Botschaften: “Wisset, dass diese eure Stadt Mekka 
und wie dieser Tag heilig sind, auch ebenso euer Ver-
mögen und euer Leben heilig und unantastbar sind. 
Ihr dürft das von Allah als heilig und unantastbar er-
klärte Leben anderer nicht zu Unrecht nehmen.”2 
Heutzutage sterben hunderte unschuldige Kinder, 
Frauen, Männer, Jugendliche und Senioren. Würde 
dieses möglich sein, wenn diese Botschaften vom Pro-
pheten den heutigen Tag erreicht hätten? Würde dann 
die Menschheit sterben wie im diesen hunderten Ster-
befällen?

Könnte der zeitgenössische Mensch des 21. Jahrhun-
derts so reagieren, wenn er folgendes gehört hätte: “O 
Menschen! Wisset: Euer Herr ist einer. Euer Urvater ist 
auch einer. Alle Menschen sind von Adam. Adam ist 
aus Erde geschaffen. Ein Araber hat keinen Vorzug ge-
genüber einem Nichtaraber. Ein Weißhäutiger hat kei-
nen Vorzug gegenüber einem Schwarzhäutigen.”3 

Könnte der Mensch Grenzen und Trennungslinien auf 

den Landkarten, im Verstand und in die Herzen, die 
Allah nicht gezogen hat, markieren? Könnte der 
Mensch folgendes sagen und somit die Menschheit in 
tausende Teile spalten und gegeneinander Krieg füh-
ren: “Du gehörst folgender Religion oder Ethnie an. 
Du hast folgende Hautfarbe; Du bist aus folgendem 
Land.” Könnte der Mensch andere Menschen als 
Fremde ansehen, sein Leben und Vermögen angreifen 
– so wie wir es in dieser Gesellschaft bezeugen?

Verehrte Muslime!
Die Situation der Menschheit und die Ausweglosig-

keit der Unterdrückten erinnern uns an die Zeit des 
Propheten. Es sind ähnliche Zustände genau wie im 
Jahr des Trübsals (Huzn). In diesem Jahr des Trübsals 
erlebte der Prophet mehrere Heimsuchungen. Die 
Ausweglosigkeit hatte den Propheten umzingelt. Ge-
nau dann schenkte ihm der erhabene Allah die Gabe 
der Himmelfahrt. Heutzutage sucht auch die Mensch-
heit nach Auswegen aus der globalen Bedrängnis und 
den Krisen wie Terror, Krieg und Epidemien. Wir sind 
der festen Überzeugung: Der Ausweg daraus ist durch 
Hinwendung an die göttliche Botschaft möglich. Die 
Einsamkeit, Sorgen und Nöte der Menschen können 
lediglich mit der Hinwendung zu Allah gelöst werden. 
Wir sind der festen Überzeugung: Wir finden Ruhe 
wenn wir uns an Allahs Gebote und Verbote halten. 
Schließlich beinhalten diese das Gleichgewicht zwi-
schen dem Diesseits und dem Jenseits.

Genau wenn die Menschen verzweifeln, zeigt ihnen 
Allah in dem Moment folgendes: Auch in der schwie-
rigsten Zeit dürfen die Menschen ihre Hoffnung auf 
Allah nicht verlieren. Schließlich ist Allah Derjenige, 
Der alles sieht und weiß. Allah erinnert uns an folgen-
des: Mit jeder Schwierigkeit gibt es Erleichterungen. 
Dieses zeigt uns: Die Barmherzigkeit Allahs umfasst 
uns Diener ganzheitlich. Die Himmelfahrt ist das Zei-
chen unseres Propheten in Form einer Reise. Die Him-
melfahrt zeigt uns seine Nähe zu Allah. Das wichtigste 
Zeichen unserer Nähe zu Allah ist das tägliche fünfma-
lige Pflichtgebet und die Niederwerfung als Essenz un-
serer Dienerschaft. Schließlich sagte der Gesandte Al-
lahs: “Der nächste Augenblick des Dieners zu Allah, 
seinem Schöpfer, ist der Moment der Niederwerfung. 
Vermehrt daher das Bittgebet in der Niederwerfung.”4 
Unser Prophet forderte einen Gefährten auf, einen 
Wunsch zu äußern. Schließlich hatte dieser Gefährte 
unserem Propheten gedient. Der Gefährte sagte: “Ich 
wünsche zusammen mit dir im Paradies zu sein, o Ge-
sandter Allahs!
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Almanya’da yaşayan ailelerin 
veya aile olmak isteyen bireylerin 
karşılaştıkları sosyo-kültürel, psi-
kolojik ve dini problemlerine yar-
dımcı olmak, sağlıklı ve tutarlı çö-
züm önerilerinde bulunmak 
maksadıyla ‘Aile Okulu Semineri’ 
düzenlendi. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosu tarafından gerçekleştirilen 
‘Aile Okulu’ programının açılışına 
Genel Başkan Kazım Türkmen ka-
tıldı.

Programın açılışında konuşan 
Türkmen, “Aile toplumun temel ta-
şıdır, çekirdeğidir, özüdür. Aile bo-
zulduğunda toplum da bozulur. Bir 
medeniyeti yok etmek istiyorsanız, 
bir milleti yok etmek istiyorsanız 
yapacağınız ilk iş aileyi yok etmek-
tir” dedi.

Günümüzde ailelerin ciddi yara-

lar alarak bozulmaya yüz tuttuğu-
nu belirten Türkmen, şunları söyle-
di: “DİTİB olarak bozulmaya yüz 
tutan aileyi kurtarmak için ne ya-
pabiliriz diye uzun zamandır düşü-
nüyoruz. Daha önce bütün Alman-
ya genelinde aile seminerleri 
verdik, inşallah değişik bölgelerde 
yine vermeye devam edeceğiz. Ma-
hallinde bayan kardeşlerimize yö-
nelik seminerler düzenlenleyeceğiz. 
‘Aile Okulu‘ seminerleriyle biraz 
daha işi kurumsal bir yapıya doğru 
götürmeye çalıştık. Bayan kardeş-
lerimize yönelik her eyalette iki yıl-
lık eğitim süreci olan, müfredat ve 
içerik hazırlıklarına başladığımız 
ihtisas eğitimi adı altında bir prog-
ram üzerinde çalışıyoruz. İhtisas 
eğitimindeki amacımız da gençle-
rimizi ve camilerimizde görev ya-
pacak fahri eğiticileri hem eğitmek 
hem de yetiştirmek. Her şeyden 
önemlisi bütün bu programların te-
melindeki amacımız aileyi koru-
mak, aileyi yeniden inşa etmektir.”

Aileyi korumanın önemine vur-
gu yapan Türkmen, “Günümüz 
toplumlarda ailelerde yaşanan 
problemler farklılık gösterebiliyor. 
Ama ailenin her toplumun sabitele-
ri vardır. O sabiteleri koruduğu-
muz zaman bütün toplumlarda aile 
düzelir. Ailede problem olunca top-
lumda da problem oluyor. Ailenin 

sabiteleri değişmez. Ailenin sabitle-
rinde eşler arasında sevgi ve sada-
kat olacak, ailede adalet, muhab-
bet, merhamet, iffet ve namus 
olacak, karşısındakine saygı ve sev-
gi olacak. Bu sabitelerin olduğu bir 
ailede bu problemlerin hiçbiri ya-
şanmaz. O zaman biz bu ailede sa-
biteleri nasıl kazanırız, bu sabitele-
ri nasıl aileye tekrar geri getiririz 
diye düşüneceğiz. Rabbim inşallah 
düzenlenecek programları hayırla-
ra vesile eylesin. DİTİB Aile ve 
Dini Rehberlik Bürosu tarafından 
gerçekleştirilen ve devam edecek 
olan programlar bu manada önem-
lidir.” ifadelerini kullandı. 

‘Aile Okulu’ programının açılı-
şında Essen bölgesi din görevlileri 
Nurdan Demir “Kur’an ve Sünnet-
te Aile Modelleri” ve Merve Doğ-
ruyol “Çocuklara Din ve Değerler 
Eğitimi” konularında sunumlar 
yaptı.

Yapılan sunamların ardından 
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve 
Aile Okulu Programı Koordinatö-
rü Merve Şengün, konuşmacılara 
ve katılımcılara teşekkür etti. Şen-
gün, açılışı yapılan ‘Aile Okulu’ 
programının devam edeceğini, 
Mart ayı içerisinde gerçekleştirile-
cek 4 farklı programın ardından 
sertifika töreni düzenleyeceklerini 
kaydetti.

DİTİB’de ‘Aile Okulu’ programı başladı

HABERLER

10 B Ü L T E N  ·  O C A K  ·  Ş U B A T  ·  M A R T  ·  J A N U A R  ·  F E B R U A R  ·  M Ä R Z  ·  2 0 2 0



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
“Cami Rehberleri Sertifika” prog-
ramı düzenlendi. Program çerçe-
vesinde eğitim gören 22 gönüllü 
cami rehberi törenle sertifikaları-
nı aldı.

Avrupa’nın gözdesi haline gelen 
Köln DİTİB Merkez Camii, Al-
manya başta olmak üzere Avru-
pa’nın her yerinden gelen ziyaret-
çilerden yoğun ilgi görüyor. 

Ziyaretçilere İslam dinini ve 
cami müştemilatını tanıtmak 
amacıyla kursa tabi tutulan 22 gö-
nüllü rehber adayı, 7 haftalık teo-
rik ve pratik eğitimlerini başarıyla 
tamamladı.

“Cami Rehberleri Sertifika” 
programı ile ilgili açıklama yapan 
Moschee-Forum Direktörü Murat 
Şahinarslan, yılda 30 bini aşkın 
ziyaretçinin talebine mevcut üç 
ilahiyatçı cami rehberi ile cevap 
vermeye çalıştıklarını, artan bu 
talebi cami rehberliği yetiştirme 
programıyla karşılamayı hedef le-
diklerini söyledi.

Köln’ün tarihi ve dini turizm açı-
sından önemli bir şehir olduğunu 
belirten Şahinarslan, “Moschee -
Forum olarak Türkçe ve Almanca 
dillerinin yanında, belirli günlerde 
İngilizce ve Arapça dillerinde talep-
lere cevap vermiş olacağız” ifadesini 
kullandı.

Gelecekte çokdilli rehber sayısı-
nı arttıracaklarını ifade eden Şa-
hinarslan, “Camilerimizde kaliteli 
ve nitelikli din hizmetleri sunabil-
mek üzere ilerleyen dönemlerde 
Almanca, Türkçe ve kısmen diğer 
dillere hakim 200’e yakın din gö-
revlileri arasından cami rehberliği 
eğitmenlerini yetiştirmek üzere 
eğitime alacağız. Böylece Alman-
ya’nın her bir bölgesinde cami 
rehberliği eğitmenleri ile DİTİB 
camilerinde rehberlik hizmetlerini 
sunmuş olacağız.” dedi.

Köln DİTİB Genel Merkezi’nde 
düzenlenen törenle rehberlere ser-
tifikaları takdim edildi.

Cami rehberleri törenle sertifikalarını aldı

NACHRICHTEN
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DİTİB bünyesinde kurulan ve 
Almanya’da bir ilk olan “Aile ve 
Dini Rehberlik Bürosu”nun açılışı; 
DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Muharrem 
Kuzey, birim müdürleri, din görev-
lileri ve cami cemaatinin katılımıy-
la yapıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii din 
görevlisi Naci Şengün’ün yaptığı 
duanın ardından kesilen kurdeleyle 
büronun açılışı yapıldı. DİTİB Ge-
nel Başkanı Kazım Türkmen yap-
tığı konuşmada, açılışını gerçekleş-
tirdikleri büronun önemine 
değinerek, herkese hayırlı olmasını 
diledi. Türkmen, DİTİB olarak ai-
leyi önemsediklerini, geleceğe ve 

aileye daha fazla yatırım yapma-
nın gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkmen şöyle devam etti: “Dİ-
TİB olarak aileyi önemsiyoruz. 
Geleceğe ve aileye daha çok yatı-
rım yapmalıyız. Medeniyetin ya-
şaması için aile, ilim adamı ve ön-
der kişi çok önemlidir. Bu 
büromuzda aile ve dini rehberlik 
boyutunda hizmet verilecek. Bu-
nun yanında sosyal danışma hat-
tımız da devam edecek. Burada 
güzel neticeler alırsak bölgesel 
olarak bütün Almanya genelinde 
merkezi camilerde aynı programı 
uygularız.”

DİTİB Aile ve Dini Rehberlik 
hakkında bilgi veren büro koordi-
natörü Merve Şengün şu ifadelere 

yer verdi: “Aile, toplumun temel 
taşıdır. Aile eğer mutlu olur ise ai-
lede de toplumda da mutluluk ve 
huzur olur. Bu prensiple yola çık-
tık. Almanya genelinde de bu hiz-
metin yayılmasını ve çoğalmasını 
arzu ediyoruz. Bu noktadan hare-
ketle kurulan Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosu, manevi değerlerimize bağlı 
bir aile yapısının kurulması ve ko-
runması, aile birlikteliğinin destek-
lenmesi, sorunların çözümüne katkı 
sağlanması ve toplumsal bir duyarlı-
lık geliştirilmesi amacıyla hizmet 
sunacaktır. DİTİB bünyesindeki 
“Aile ve Dini Rehberlik Bürosu”nu 
açmaktan sevinç duyuyoruz. Hayır-
lı hizmetler yapmayı Rabbim nasip 
etsin.”

Almanya’da yaşayan ailelerin veya 
aile olmak isteyen bireylerin karşı-
laştıkları sosyo-kültürel, psikolojik ve 
dini problemlerine yardımcı olmak, 
sağlıklı ve tutarlı çözüm önerilerinde 
bulunmak maksadıyla DİTİB Aile 
ve Dini Rehberlik Bürosu’nun kurul-
duğunu söyleyen Şengün, “Dokuz 
din görevlisi ve bir manevi rehber ve 
stres uzmanının tam zamanlı hiz-
met vereceği büro; hafta içi 09:30-
16:30 saatleri arasında, +49 (221) 50 
800 200 nolu telefonla ya da yüz 
yüze bizzat gelerek veya familie@
ditib.de elektronik posta yoluyla hiz-
met verecektir” dedi.

“DİTİB Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” açılıdı

HABERLER
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Almanya’nın Aşağı Saksonya eya-
letinin Northeim kasabasında geçti-
ğimiz çarşamba günü ikinci kez me-
zarları tahrip edilen Müslümanları 
camide ziyaret eden Northeim Bele-
diye Başkanı Simon Hartmann, geç-
miş olsun dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Northeim Camii’ni zi-
yaret ederek cemaatle bir araya gelen 
Başkan Hartmann, Müslüman me-
zarlığına yapılan saldırıdan duydu-
ğu üzüntüyü dile getirdi.

Müslümanlara ait zarar gören 
mezarlıkların onarım ve temizliği-
ni yaptıran Belediye Başkanı Hart-
mann, “Saldırıyı kınıyorum. Ka-
bul edilebilecek bir olay değil” 
dedi.

Saldırının fail ya da faillerinin bir 
an evvel bulunarak adalete teslim 
edilmesinin en büyük dileği olduğu-
nu söyleyen Hartmann, Müslüman-
ların üzüntüsünü paylaştıklarını ve 
yanlarında olduklarını ifade etti. 

Northeim DİTİB Camii din gö-

revlisi Zeki İriz ise Belediye Başka-
nı Hartmann ve beraberindeki he-
yetin ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, benzer 
olayların tekrar yaşanmaması te-
mennisinde bulundu.

Ziyarette Northeim ve Çevresi 
Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu 
Jan von Lingen ve Belediye Meclisi 
Üyesi aynı zamanda Northeim Me-
zarlıklardan Sorumlu Hans Harrer 
de hazır bulundu.

Başkan Hartmann, Northeim DİTİB Camii’ni ziyaret etti

NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
“Gençlerle Sabah Namazı Buluş-
ması“ düzenlendi.

Dünya birincisi Eminön Yeni 
Camii İmam Hatibi Hafız Ferruh 
Muştuer, “Gençlerle Sabah Nama-
zı Buluşması” etkinliğine katılanla-
ra Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu. 

“Gençlerle Sabah Namazı Buluş-
ması” etkinliği; Köln DİTİB Merkez 
Camii İmam Hatibi Naci Şengün ve 
Eminön Yeni Camii İmam Hatibi 
Hafız Ferruh Muştuer tarafından 
okunan çifte ezanın ardından sabah 
namazı kılındı ve Kur’an-ı Kerim ti-
lavetleriyle başladı.

İnsanların birbirlerine karşı içten 
ve samimi olmaları gerektiğini be-

lirten Köln DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Muharrem 
Kuzey, “İstikamet sözde doğruluk 
ile başlar, davranışlar ile şekillenir, 
kalp de ise karar bulur“ dedi.

Kuzey konuşmasında özet olarak 
şu ifadelere yer verdi; “Dürüstlük, 
istikamet, gibi kelimelerle izah edi-
len doğruluk, Allah’ın emrine ve 
koyduğu kurallara uygun bir yol 
izlemek ve insanların haklarına 
riâyet etmek demektir. Ashab-ı ki-
ramdan biri, bir gün: ‘Yâ Rasullal-
lah! Bana İslam’ı öylesine tanıt ki, 
onu başkasına bir daha hiç sorma 
ihtiyacı hissetmeyeyim’ dedi. Rasu-
lullah (s.a.s.): ‘Allah’a inandım de, 
sonra dosdoğru ol’ buyurdu. Hadi-
sin ifade ettiği üzere iman ettikten 

sonra en önemli vazifemiz istika-
met üzere bir hayat sürme gayreti-
dir. Müminler söz söylerken doğru-
yu söyler, gereksiz yere konuşmaz, 
kötü söz söylemezler. Yani özünde 
söylediğiyle dilindeki arasında bir 
uyum, ahenk olmalı. Çünkü sami-
miyet, güven ortamı doğurur. Sa-
mimiyetin yok olması, güvenin yok 
olması demektir. Güven kaybolun-
ca sevgi ve saygi da kaybolur.”

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve Yönetim Kurulu Üye-
si İrfan Saral’ın katıldığı, özellikle 
de çocukların ve gençlerin yoğun 
ilgi gösterdiği “Sabah Namazı Bu-
luşması” etkinliği sıcak çorba ikra-
mı ile son buldu.

DİTİB‘de Kur’an Ziyafeti ve Sabah Namazı Buluşması
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Backnang 
Eyüp Sultan Camii’nin 40. kuruluş 
yıl dönümü münasebetiyle “Ahde 
Vefa”programı düzenledi.

“Ahde Vefa” adı altında düzenle-
nen program cami cemaati, çevre 
camilerin dernek yöneticileri ile 
din görevlilerinin yoğun katılımıy-
la gerçekleşti.

Backnang DİTİB Eyüp Sultan 
Camii din görevlisi Mustafa Çaldı-
ran’ın sunumuyla gerçekleşen prog-
ram Kur’an-ı Kerim tilavetinin ar-
dından dernek başkanı Erdoğan 
Mahmutoğlu’nun selamlama konuş-
masıyla devam etti. Mahmutoğlu, 
“Camimizi imar ve inşa eden geç-
mişlerimizi unutmamalıyız, ahde 
vefa göstermemiz gerekiyor. 

Yeni nesile anlatmak için çaba 
sarfediyoruz ve bununla ilgili prog-
ramları daha fazla yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa’da camilerin önemine 
vurgu yapan Stuttgart DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Musa 
Uzun, “Avrupa’daki camilerin 
Müslümanlara, Peygamber Efendi-
miz zamanında yapılan Mescid-i 
Nebevi gibi hizmet ediyor” dedi.

İslam Dini’nin ahde vefaya çok 
büyük önem verdiğini söyleyen 
Uzun, “Camilerin kurulmasına ve-
sile olan ilk nesil çektiği sıkıntıları 
bir kitap haline getirerek gençleri-
mize aktarmalıdır. Ayrıca ahde 
vefa programlarını gelenek haline 
gelmesini de önemsiyorum. Bu ve-
sile ile camilerimizin yapımında 

emeği geçen ebediyete göç etmiş 
büyüklerimizi rahmetle anıyorum, 
hayatta olanlara sağlıklı ömürler 
diliyorum” diye konuştu. 

Bölge din görevlilerinin hoş sadâ-
larıyla seslendirdiği ilahiler, kaside-
ler, şiir ve ney dinletisi programa 
renk kattı.

Caminin yapımında emeği geçen 
üyelerinin fotoğraflarıyla derlenen 
“Geçmişten Bugüne” sinevizyon 
gösterimi, cami ilgili anıları hem 
kendilerini hem de programa katı-
lanları duygulandırdı ve geçmişe 
götürdü.

Program, yapılan duanın ardın-
dan caminin eski başkan ve yöneti-
cilerine plaket ve teşekkür belgesi 
takdimi ile sona erdi.

Eyüp Sultan Camii’nin 40. kuruluş yıl dönümünde “Ahde Vefa”programı
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Uluslararası Engelliler Günü 
münasebetiyle Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’nin (DİTİB) bünye-
sinde yeni oluşturulan Mosche-
e-Forum ile Interkulturelles Insti-
tut für Inklusion (III e.V) Derneği 
işbirliğinde, işitme engellilerine 
yönelik cami rehberliği düzenlen-
di. 

III e.V. derneği üyesi 50 Müslü-
man işitme engelli gence, İslam ve 
cami müştemilatı hakkında işaret 
diliyle bilgilendirme yapıldı, ca-

milerin sosyal ve kültürel özellikle-
ri anlatıldı.

Moschee-Forum Direktörü Mu-
rat Şahinarslan, Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in (sav) hayatın-
dan örnekler vererek, “Peygambe-
rin güzel ahlakını örnek almayıp, 
engelli insanları dışlayanların asıl 
kendi kalpleri engellidir” dedi. 

Moschee-Forum öncülüğünde 
ve III e.V. işbirliğiyle 2020 yılında 
bir eğitim programı serisi hazırla-
yacaklarını kaydeden Şahinars-

lan,  işaret dilinde de cami rehber-
lik hizmetleri vereceklerini ifade 
etti.

Interkulturelles Institut für Ink-
lusion (III e.V) Derneği Başkanı 
Funda Fidan da,  Moschee-Forum 
ile birlikte engel tanımayan orga-
nizasyonlar ve etkinlikler üzerinde 
çalışmayı arzuladıklarını söyledi.

Etkinlik sonunda III e.V. derne-
ği üyesi işitme engelli gençler, 
Moschee-Forum yöneticilerine ve 
cami rehberlerine teşekkür etti.

Moschee-Forum işaret dilinde cami rehberliği sundu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Leverkusen 
Mimar Sinan Camii öğrencileri, 
şehirlerindeki Rheindorf AWO 
Huzurevi’ni ziyaret etti.

Leverkusen DİTİB Mimar Sinan 
Camii dernek yöneticileri, din gö-
revlileri, öğrenci ve velileri ile ce-
maatten oluşan heyet huzurevini 
ziyaret ederek, huzurevi sakinleri-
nie sağlık ve mutluluk dileğinde bu-
lundular. 

Huzurevi sakinlerinin yanlız ol-
madıklarını göstermek için ziyareti 
tertipleyen DİTİB Mimar Sinan Ca-
mii öğrencileri, biriktirdikleri harç-
lıklarla yaşlılara hediye aldı ve çiçek 
dağıttı. Ziyarette duygusal anlar ya-
şayan yaşlı Almanlar, öğrencilerden 
aldıkları çiçek ve hediyelere teşekkür 
ederken gözyaşlarını tutamadılar. 

Ziyarette Leverkusen DİTİB Mi-
mar Sinan Camii öğrencilerinden 
15 yaşındaki Bedirhan konuşma-
sında Müslümanlar olarak huzure-
vi sakinlerine iyi bir noel ve yakla-
şan yeni yıl için sağlık ve mutluluk 
diledi. Daha sonra 12 yaşındaki 
Eren de bağlama çaldı. 

Leverkusen DİTİB Mimar Sinan 
Camii olarak hafta sonu camiye 
gelen çocuklarla birlikte huzurevi 
ziyaretinde bulundukları dile geti-
ren Başkan Abdullah Ateş, din 
derslerinde işlenen ‘Yaşlılara Hür-
met’ konusunu bizzat çocuklarla 
pratikte uygulamalı göstermek 
maksadıyla ziyareti gerçekleştir-
diklerini söyledi. Ateş, “Destekleri 
ve katılımları için çocuklarımıza ve 
velilerimize teşekkür ederiz. Bize 
güven duydukları ve işbirliğinde 

 bulundukları için AWO-Rheindorf 
yetkililerine hususi teşekkür ede-
riz” dedi.

Leverkusen DİTİB Mimar Si-
nan Camii Din Görevlisi Kürşat 
Kaan Baki de, “Allah Teâlâ yaşın-
dan ötürü bir ihtiyara saygı göste-
ren gence, yaşlılığında hizmet 
edecek kimseler lutfeder” Peygam-
ber Efendimizin hadis-i şerifilerini 
Almanca olarak aktararak, insan-
lar yaşlılık dönemde ilgiye, şefkate 
ve saygıya her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyduğuna vurgu 
yaptı. 

Huzurevi yöneticileri de anlamlı 
ziyaretten dolayı Leverkusen Dİ-
TİB Mimar Sinan Camii yönetici-
lerine ve öğrencilerine teşikkür et-
tiler.

DİTİB Mimar Sinan Camii öğrencilerinden anlamlı ziyaret
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya (KRV) eyaletindeki Dahlem 
şehrinde DİTİB Uluslararası 
Gençlik Buluşma Merkezi’nde baş-
latılan programla, ilahiyat mezun-
larına pratik ve uygulamalı eğitim 
verilerek, camilerde görev yapacak 
din görevlilerinin yetiştirilmesi he-
defleniyor.

Eğitim programının açılış prog-
ramına DİTİB Genel Başkanı 
 Kazım Türkmen, Almanya Federal 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mar-
kus Kerber, DİTİB Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, eyalet birlikleri ve dini 
danışma kurulu başkanları ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen 
programda yaptığı konuşmada, bu-
gün din görevlilerinin eğitim prog-
ramını başlatarak, sadece DİTİB 

için değil bütün Almanya için tarihi 
bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

DİTİB’in Türkiye’den gönderi-
len ilahiyat fakülteleri mezunu din 
görevlilerinin çok yönlü bilgi ve 
tecrübelerinden on yıllardır istifa-
de edildiğine değinen Türkmen, 
“Dini personelin eğitimi öncelikli 
olarak dini cemaatlerin alanı ve 
görevidir. Devlet dini cemaatleri 
bu konuda destekler, ancak belirgin 
olamaz. Bu süreç Almanya’da ma-
alesef yanlış zemin üzerinde tartı-
şılmaktadır” dedi.

Çok dilli din görevlilerine olan 
ihtiyacın kendilerini 2006 yılında 
Uluslararası İlahiyat Programını 
(UİP) hayata geçirmelerine vesile 
olduğunu belirten Türkmen, “Bu-
gün burada gelecek iki yılda din 
görevlisi olarak eğitim görecek 24 

kişilik ilk ilahiyatçılar grubu ile baş-
langıç yapacağız. Başka gruplar ya-
kın bir zamanda bunu takip edecek-
tir. Bunun finansmanı sınırlarını 
zorlasa da, DİTİB kendi bütçesin-
den karşılayacaktır. UİP mezunla-
rının yanı sıra Alman ilahiyat fakül-
teleri mezunları da pratik ağırlıklı 
ikinci eğitim bölümüne geçmiş ola-
caklar. Bugünkü bu başlangıç orga-
nizasyon ve finans kaynağı bakı-
mından yeni zorluklar getirmesine 
rağmen, yeni ufuklar da açacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

İslam ilahiyat eğitiminin pratik 
değil, teorik ağırlıklı bir eğitim ol-
duğunu belirten Türkmen, Al-
manya’daki din görevlisi ihtiyacı-
na başlattıkları eğitim seminerleri 
vesilesiyle cevap vermeyi hedef le-
diklerini söyledi. 

DİTİB “İslam Din Görevlileri Eğitimi” programı başlattı
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DİTİB’in Almanya’daki Müslü-
manların ihtiyaç ve taleplerini ilke 
edinen öncü bir teşkilat olduğu-
nun altını çizen Türkmen koşuş-
masını şöyle tamamladı: “Eğitim 
programının değerli ilahiyatçıları, 
sizler de aynı şekilde bu konuda 
öncü konumundasınız. Sizden son-
ra gelecek nesiller sizlerin bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanacaktır. 
Bu bağlamda özellikle sizlere ve 
tabi ki Almanya genelindeki üyele-
rimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 
bugün büyük bir ilgi ve alaka göste-
ren ve sevincimizi bizlerle paylaşan 
bütün kıymetli misafirlere, öğretim 
görevlilerine, katılımcılara ve basın 
mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Bugün hem DİTİB hem de Al-
manya’da yaşayan Müslümanlar 
için önemli bir gün olduğunu söy-
leyen Almanya Federal İçişleri Ba-
kanlığı Müsteşarı Kerber ise, “Bu-
gün hava iyi ama daha da 
iyileşecek bugün önemli bir gün. 
En büyük dini teşkilat olan Dİ-
TİB, bir eğitim programına başlı-
yor. Hem DİTİB için önemli bir 
gün, hem Almanya için önemli bir 
gündür. Almanya’da sosyalizasyo-
nu gerçekleştirmiş, Almanya’da 
büyümüş, hayatının merkezi Al-
manya olan gençlerin Almanya’da 
din görevlisi eğitimi almaları 
önemlidir.

İslam’ın Almanya’yı kendine va-
tan edinmesi için de bu eğitim 
önemlidir. DİTİB cami mensupla-
rı için ve Almanya’da yaşayan bü-
tün Müslümanlar için de mutluluk 
verici bir gündür” dedi.

Alman üniversitelerinde 2 binin 
üzerinde Müslüman öğrenci, İslam 
ilahiyat eğitimi aldığını söyleyen 
Kerber şöyle devam etti: “İmam 
eğitimi konusu yeni değildir. 2006 
yılında Alman İslam Konferan-
sı’nın başından beri gündemdeydi. 
2009 yılında da Almanya’da din 
adamı yetiştirme konulu bir karar 
alınıp yayınlandı. Bu konu yeni 
başlayan Almanya İslam Konfe-
ransı’nın da gündemindedir.

 DİTİB’in kendi merkezinde bu 
programa başlaması mutluluk ve-
ricidir.”

Almanya yani Alman toplumu 
açısından bu eğitimin başlaması-
na sevindiğini belirten Kerber 
sözlerini şöyle tamamladı: “Alman 
üniversitelerinde 2 binin üzerinde 
Müslüman öğrenci, İslam ilahiyat 
eğitimi almaktadır. Bu teorik eği-
timden sonra pratik eğitim zama-
nı da bu eğitimin önemli bir par-
çasıdır. Alman vatandaşı olup 
UIP mezunu olanların yanında 
Alman üniversitelerinden mezun 
olanların da bu eğitime katılabil-
meleri güzeldir.”
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Almanya’nın Remagen şehrinde 
yaşayan lösemi hastası 17 yaşındaki 
genç kıza Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Köln Merkez Ca-
mii’nde kök hücre bağışçısı bulmak 
için kampanya düzenlendi. 

DİTİB Genel Merkezi bünyesin-
deki sergi salonunda Cuma namazı 
sonrası Federal Gençlik Kolu’nu dü-
zenlediği kök hücre bağışı kampan-
yasına yüzlerce kişi katıldı.

Moschee Forum Direktörü Murat 
Şahinarslan, Remagen DİTİB Camii 
cemaatimizden bir ailenin kızı olan 
hasta için daha önce iki kez kampan-
ya düzenlendiğini, bu kampanyalar 
sonucunda henüz uygun ilik buluna-
madığı için bugün yeni bir kampan-
ya düzenlediklerini söyledi.

Şahinarslan, “Çeşitli kültürel fa-
aliyetlerimizin yanı sıra, insanlara 
fayda getirecek, insanlara hizmet 
edecek, insanları hayatta tutacak 
organizasyonları devam ettirmek 
istiyoruz” dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve DİTİB Merkez Camii 
Din Görevlisi Naci Şengün de 
kampanyaya destek olarak, doku 
tipi örneği verdi.

DİTİB olarak böyle bir organi-
zasyonu düzenlemekten ve gördü-
ğü ilgiden dolayı duyduğu memnu-
niyeti ifade eden DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, “Sosyal 
sorumluluk projesi aynı zamanda. 
Kur’an-ı Kerim’de ‘Bir insanı ya-
şatmaynın bütün insanlığı yaşat-

mak, bir insanı öldürmenin bütün 
insanlığı öldürmekle eş değer ola-
rak’ ifade ediliyor. Böyle bir hayri 
hizmete vesile olduk. İnşallah ümi-
dim 17 yaşındaki bir kardeşimize 
buradan herhangi bir kardeşimizin 
dokusu tutar da hayatı kurtulur. 
Burada empati yapmak, bu ailenin 
yerine kendimizi koymak, çocuğu-
muz yerine kendini koymak bu 
duygularla aslında cemaatimizin 
kampanyaya ilgi göstermesini arzu 
ediyoruz” dedi.

Bağışçılar kayıt yaptırdıktan son-
ra uygun donör bulmak için ağız-
dan alınan tükürük numunesiyle 
kampanya gerçekleştirildi.

DİTİB’de 17 yaşındaki lösemi hastası genç kız için kampanya düzenlendi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Dortmund-Huckarde 
DİTİB Osman Gazi Camii, Dort-
mund Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan uyum ödülü aldı.

Dortmund Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl altıncı kez düzen-
lenen ‘Uyum Ödülü’ DİTİB Os-
man Gazi Camii’ne verildi. Uyum 
alanında yaptığı çalışmalar, dini 
hizmetleri ve sivil toplum kuruluş-
larıyla ilişkileri sebebiyle bu yılın 
‘Uyum Ödülü’ne DİTİB Osman 
Gazi Camii layık görüldü.

Almanya’da ilk kez bir caminin 
uyum ödülüne layık görüldüğünü 
ifade eden DİTİB Osman Gazi Ca-
mii Dernek Başkanı Emre Güleç, 

“Yaptığımız çalışmaların yerini 
bulmasına sevindik. İslam, Cami 
ve Müslümanlara karşı ön yargıla-
rın aşılmasına katkı sağladığımızı 
düşünüyorum. Alman toplumu ve 
Müslüman Türk toplumu birbirle-
rini tanıdıkça sorunlar ve ön yargı-
lar da ortadan kalkacak’’dedi.

Güleç, ‘Uyum Ödülü’ süreci ile 
ilgili şunları söyledi: “Camimiz iki 
ayrı dini cemaat ile birlikte ‘Weißt 
du wer ich bin? (Kim olduğumu bi-
liyor musun?)’ projesi kapsamında 
bir tiyatro gösterisi hazırladı. Tiyat-
ro metni ve oyuncuları her cemaa-
tin kendi üyelerinden oluşturuldu. 
Müslümanlarla ilgili bölümlerde 
bizler de ‘İslam’da kadının önemi, 

Peygamberimizin kadınlara verdiği 
değer, ayrımcılık ve dışlanma,  İslam 
adına terör işleyenlerin İslamla bir 
alakası olamadığı, İslam barış, sev-
gi ve hoşgörü dinidir’ gibi konuları 
görsel olarak anlattık.”

Ödülün aynı zamanda camilerin 
içinde bulunduğu topluma hem 
katkı hem de uyum sağladığının 
güzel bir kanıtı olduğunu söyleyen 
Güleç, “Bu projenin gerçekleşme-
sinde ve birincilik ödülüne layık gö-
rülmesinde emeği geçen diğer dini 
cemaatlere ve herkese teşekkürleri-
mi ve şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.

DİTİB Osman Gazi Camii’ne ‘Dortmund Uyum Ödülü’
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Gençlik Kolu ile 
Alman Kemik İliği Bankası 
(DKMS) işbirliğiyle kan kanseri 
hastalarına umut olabilmek ama-
cıyla, 6 farklı şehirde düzenlenen 
kampanya yoğun ilgi gördü.

“Dünya Kanser Günü” kapsa-
mında kanserle mücadele etmek, 
duyarlılığı artırmak ve farkındalık 
oluşturmak maksadıyla kampanya 
düzenlendiğini ifade eden DİTİB 
Federal Gençlik Kolu Başkan Yar-
dımcısı Berna Çelebi, “DİTİB Fe-
deral Gençlik Kolu, DKMS işbirli-
ğiyle Almanya’nın Berlin, 
Duisburg, Frankfurt, Köln, Ron-
nenberg ve Münih şehirlerinde Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 

bağlı cami derneklerinde ilik bağışı 
için doku tiplendirme kampanyası 
düzenledik” dedi.

6 farklı şehirde güzel bir yardım-
laşma ve duyarlılık örneği sergilen-
diğini söyleyen DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, “Federal 
Gençlik Kolumuza, gençlik teşki-
latlarımıza ve hayırseverlere teşek-
kür ediyorum” dedi.

DİTİB olarak her zaman hayri 
hizmetlerin, sosyal sorumluluk pro-
jelerinin yanında olduklarını belir-
ten Türkmen şöyle devam etti: 
“DİTİB ailesi olarak insan hayatı-
nın ne kadar değerli ve kıymetli ol-
duğunu biliyoruz. Kur’an-ı Kerim 
bize ‘Bir insanı yaşatmanın bütün 
insanlığı yaşatmak, bir insanı öl-

dürmenin bütün insanlığı öldür-
mek’ anlamına geldiğini ifade edi-
yor. Dolayısıyla DİTİB olarak biz 
her zaman bu tür hayri ve sosyal 
hizmetlerin yanındayız. İnsanımı-
zın yanındayız. Elimizden geldiği 
kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Özellikle Federal Gençlik Kolumu-
za ve gençlik teşkilatlarımıza teşek-
kür ediyorum. Onların bu genç 
yaşta bunları düşünmeleri ve bu 
duyarlılığı göstermeleri bizleri gu-
rurlandırıyor ve onurlandırıyor.“ 

DİTİB Federal Gençlik Kolu ta-
rafındandan 6 farklı şehirde dü-
zenlenen kampanyada 300’ün üze-
rinde kişiden doku örneği alındı.

DİTİB gençliğinden kansere karşı “duyarlılık” kampanyası
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Bad Homburg DİTİB Ulu Cami-
i’nde hafta sonu kurslarına katılan 
öğrenciler Elazığ ve Malatya için 
anlamlı bir yardımda bulundu.

Hessen eyaletinin Bad Homburg 
şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ulu Camii 
öğrencileri harçlıklarını Elazığ’da-
ki depremzede çocuklara bağışla-
dı.

Yaşları 7-14 arasında değişen 
Kur’an Kursu öğrencileri, DİTİB’in 

Elazığ ve Malatya için başlattığı yar-
dım kampanyasına destek verdi. 

Bad Homburg DİTİB Ulu Camii 
din görevlileri Serdar Başali ve Ni-
hat Yılmaz tarafından verilen ‘do-
ğal afetler’ konulu dersin ardından 
minik yürekler, yaşanan depremde 
yaralanan ve evsiz kalan öğrenci 
kardeşlerine destek olmak amacıyla 
kampanyaya katıldı. 

Bedenleri küçük ama yürekleri 
kocaman olan  öğrencilerin duyar-

lılık göstererek DİTİB’in kampan-
yasına katkı sağlamalarının  çok 
anlamlı olduğunu söyleyen din gö-
revlisi Serdar Başali, örnek bir 
davranış sergilediklerini belirterek 
öğrencilerine teşekkür etti. Başali, 
öğrencilerin bu davranışının cami 
cemaati tarafından da takdirle 
karşılandığını söyledi.

Harçlıklarını Elazığ’daki kardeşlerine bağışladılar
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Hessen DİTİB Eyalet Birliğine 
bağlı cemiyetlerinin ev sahipliğin-
de “Örnek Aile ve Çocuk Eğitimi” 
konulu konferanslar serisi düzen-
lendi. 

İlk konferans Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) Bağlı 
Dietzenbach Fatih Camii’nde, ikin-
cisi Dieburg Fatih Camii’nde üçün-
cüsü de Frankfurt Merkez Camii’n-
de gerçekleştirildi.

Programlara cemiyetlerin baş-
kan ve yöneticileri, din görevlileri, 
kadın ve gençlik kolları ile cemaa-
tin yoğun ilgi gösterdiği konferans, 

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan cami dernek başkanlarının se-
lamlama ve Frankfurt DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Sıddık 
Yıldırım’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı.

Düzenlenen konferansa konuş-
macı olarak Diyanet İşleri Başkan-
lığı Dini Yayınlar Genel Müdürü 
Dr. Fatih Kurt katıldı. “Örnek Aile 
ve Çocuk Eğitimi” konulu bir kon-
feransında Kurt, Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 
aile hayatından örnekler verdi. 

Ailenin çok önemli bir kurum ol-

duğunu belirten Kurt, ailenin öne-
minden, çocuk eğitimin anne ve 
babanın rolü, aile bireylerinin gö-
rev ve sorumlulukları ile aile içi eği-
timin ehemmiyetinden bahsetti.

Katılımcılar, Konferansı düzen-
leyen yetkililere, dernek yöneticile-
rine ve konuşmacılara teşekkür etti

Hessen Eyaleti’nde “Örnek Aile ve Çocuk Eğitimi” konulu konferans
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DİTİB, kültür, sanat ve sosyal 
alanda yaptığı projelerine düzenledi-
ği fotoğraf yarışması ile bir yenisini 
daha ekledi. 

DİTİB, “Cami ve Çocuk” konulu 
fotoğraf yarışması düzenledi.Fotoğ-
raf yarışması hakkında bilgi veren 
proje koordinatörü Ömer Karabıyık, 
“ilki gerçekleştirilen “Cami ve Ço-
cuk” konulu fotoğraf yarışmasında, 
mimarisinden manevi hayata fotoğ-
raflarla yeni bir bakış katmayı hedef-
liyoruz. Yarışma iki kategoride ger-
çekleşecek. Ayrıca her iki kategoride 
dereceye girenler de ödüllendirecek.” 
dedi. Karabıyık, yarışmanın 6-11 ile 
12-16 yaşları arasında iki kategoride 
yapılacağını söyledi. Karabıyık, far-
kındalığın artırılmasına yönelik dü-
zenlenen yarışma ile ilgili tüm geliş-
melerin ve ayrıntıların www.ditib.de 
web sayfasında yayınlanacağını ve 
ayrıca yarışmacılara e-posta yolu ile 
bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya seçici kurul, yarışma 

düzenleme kurulu üyeleri ve birinci 
derece yakınları dışında profesyonel 
ve amatör fotoğrafçılar katılabilir ve 
katılım ücretsizdir. Yarışma renkli 
sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar 
kabul edilmeyecektir. Yarışmaya 
gönderilecek fotoğrafın yapısı değiş-
tirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fo-
toğrafın montajıyla oluşturulan fo-

toğraflar, photoshop gibi fotoğraf 
düzenleme programlarıyla başkalaş-
tırılmış fotoğraflar, fotoğrafın oriji-
nalinde olmayan herhangi bir obje-
nin eklenmiş veya var olan objelerden 
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğ-
raflar yarışmaya kabul edilmez. Ya-
rışmaya katılacak fotoğrafların her-
hangi bir yarışmada derece (ödül ve 
sergileme) almamış olması gerek-
mektedir. Bu yarışmadan önce veya 
bu yarışmayla eş zamanda, anılan 
fotoğrafın diğer bir yarışmada dere-
ce almış olduğunun ortaya çıkması 
durumunda, anılan ödül iptal edilir 
ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü 
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, 
diğer ödül almış ve/veya alamamış 
yarışmacılara talep hakkı doğur-
maz. Yarışma için eser gönderenler, 
eserlerin kendilerine ait olduğunu ve 
üçüncü şahısların herhangi bir telif 
hakkı bulunmadığını beyan ve taah-
hüt etmiş sayılır.

Yarışmaya son başvuru tarihinden 
sonra yapılan başvurular değerlen-
dirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya fotoğraf göndererek ka-
tılan tüm eser sahipleri, yukarıda be-
lirtilen yarışma koşullarına uymayı 
kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uy-
mayan katılımcıların eserleri değer-
lendirmeye alınmayacaktır. Çektiği-
niz fotoğrafları camivecocuk@zsu.
eu e-posta adresine adınızı, soyadını-

zı, kategorinizi ve katıldığınız camiyi 
yazarak göndermeniz gerekmekte-
dir.

KULLANIM HAKLARI
Dereceye girmiş eserler, DİTİB ta-

rafından satın alınmış gibi işlem gö-
rüp telif hakkına sahip olur. DİTİB 
ödül almış ya da sergilenmeye değer 
bulunan eserleri, etkinliklerinde ve 
eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, 
broşür vb. her türlü tanıtım malze-
melerinde, dijital ve sosyal medya 
kullanımlarında işleme, çoğaltma, 
yayma, temsil, işaret, ses veya görün-
tü nakline yarayan araçlarla umuma 
iletim hakkının yanı sıra sergilemek 
ve devretmek üzere herhangi bir be-
del ödemeksizin sahip olacaktır.

GÖNDERME KOŞULLARI
Yarışmaya çekilen fotoğraflar ca-

mivecocuk@zsu.eu adresine gönde-
rilecektir. Yarışmacının ad, soyadı, 
kategori ve katıldığını cami yazan 
bilgileri bulunmak zorundadır. Baş-
vuru ile birlikte katılım şartları kabul 
edilmiş sayılır.

KATEGORİ ve ÖDÜL 
6-11 Yaş arası (1. Kategori)
12-16 Yaş arası (2. Kategori)
Seçilen fotoğraflardan iki ayrı ka-

tegoride ilk üçe girenlere ödül verile-
cektir. Yarışma sonuçları DİTİB 
(www.ditib.de) web sitesinde ilan edi-
lecek; dereceye girenler e-posta yo-
luyla bildirilecektir.

DİTİB’den “Cami ve Çocuk” konulu fotoğraf yarışması
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Mer-
kez Camii’nde ikincisi düzenlenen 
DİTİB Öğrenci Fuarı (DİTİB Stu-
dentenmesse) yoğun ilgi gördü.

Kuzey Ren Vestfalya Düsseldorf 
DİTİB Eyalet Bölge Birliği Gençlik 
Kolları tarafından ilki geçen yıl 
gerçekleştirilen, yoğun ilgi ve talep 
doğrultusunda bu yıl da ikincisi 
düzenlenen fuarda, öğrenciler üni-
versitede okuyan gençler tarafın-
dan bilgilendirildi. 

Eyaletin farklı üniversite ve bö-
lümlerinde okuyan öğrenciler ile 
DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri ve 
meslek eğitimi bilgilendirme stant-
larının yer aldığı fuarda, lise son 
sınıfına giden, üniversitede oku-

mak ya da meslek eğitimi yapmak 
isteyen öğrenciler bilgilendirildi.

Almanya’daki öğrenci evleri ve 
buna bağlı olarak yürütülen faali-
yetler hakkında bilgi veren DİTİB 
Erdemli Öğrenci Evleri Koordina-
törü Murat Demirel, Uluslararası 
İlahiyat Programı‘nı (UIP) tanıttı. 
Demirel, 2006’da başlayan Ulusla-
rarası İlahiyat Programı‘nın Türki-
ye’de dört farklı şehirde altı farklı 
fakültede devam ettiğini belirtti.

NRW – Düsseldorf DİTİB Eyalet 
Bölge Birliği Gençlik Kolları Baş-
kanı ve organizasyon sorumlusu 
Tarkan Seyhan da fuar hakkında 
bilgi verdi. Saylan, “NRW eyale-
tinde farklı üniversitelerde, farklı 
bölümlerde okuyan arkadaşları-

mızla, öğrencilere bilgiler verip, 
tecrübelerimizi aktardık. Üniversi-
teli arkadaşlarımızla birlikte 50’ye 
yakın üniversite hakkında bilgi ver-
dik. İlgi duyan öğrencileri teşvik 
etmek amacıyla sorularına yanıt 
vermeye çalıştık” dedi.

Duisburg DİTİB Merkez Camii 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
fuara, üniversite ve meslek eğitimi 
tercihi yapmak isteyen bine yakın 
öğrenci ve aileleri de yoğun ilgi 
gösterdi.

“DİTİB Öğrenci Fuarı” yoğun ilgi gördü
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Rastatt Merkez 
Camii’nde, yatılı eğitim-öğretim 
kampı düzenlendi.

Almanya’da okul tatili münasebe-
tiyle Rastatt DİTİB Merkez Camii 
tarafından öğrencilere yönelik dü-
zenlenen kampta, dini bilgiler ağır-
lıklı birçok sanatsal etkinlikler ger-
çekleştirildi. 

Karlsruhe DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Adem Dursun’un 
da sık sık ziyaret ettiği yatılı kampa, 
öğrencilerden ziyade ailelerde bü-
yük ilgi gösterdi. 

25 öğrencinin katıldığı kampta; 
din görevlileri Fazlı Uzun ve Ekrem 
Yavuz’un rehberliğinde Kur’an-ı 
Kerim, siyer-i nebi, dini bilgilerin 

yanı sıra akşamları da filografi, ma-
ket yapımı ve kumaş boyama sanat-
ları uygulamalı olarak öğretildi.

Yatıklı kamp ile ilgili açıklama ya-
pan din görevlisi Fazlı Uzun, “14 
günlük okul tatili süresince öğrenci-
lere Kur’an-ı Kerim ve temel dini 
bilgiler derslerinin yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler gerçek-
leştirdik. Ayrıca her gün âyet-i keri-
me ve hadis-i şerif mealini öğrettik. 
Dolu dolu bir kamp dönemini geçir-
dik” dedi.

Kamp boyunca akşamları da 
atölye çalışması yaptıklarını ifade 
eden din görevlisi Ekrem Yavuz da, 
“Öğrencilerle her akşam filografi, 
maket yapımı ve kumaş boyama sa-
natları etkinlikleri düzenledik. Ço-

cukların aşırı ilgi ve mükemmel el 
becerilerinin olduğunu gördük. 
Kamp sonunda çocuklar yaptıkları 
eserleri anne ve babalarına hediye 
ettiler. Tatil dönemini hem öğrete-
rek hem de eğlenerek geçirdik” ifa-
deleri kullandı.

Yönetim olarak öğrencilerin eği-
tim ve öğretimine sınırsız destek 
verdiklerini söyleyen Dernek Baş-
kanı Ramazan Çoşar, “Yönetim 
olarak çocukların dini değerlerini 
öğrenmeleri, kaynaşmaları ve el be-
cerilerini geliştirmeleri için hiç bir 
masraftan kaçınmadık. Velilerimiz 
de cemaatimiz de uygulamadan çok 
memnun kaldı. Yatılı kamplarımız 
bundan sonra da devam edecek” 
dedi.

Öğrenciler yatılı kampta hem öğrendi hem eğlendi
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Köln Ehrenfeld Tasarım Parkuru 
(Passagen-Ausstellungen, Design 
Parcours Ehrenfeld 2020) kapsa-
mında, Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde 
“Işık Alanı Şekillendirir - isimli 
Mimari Fotoğraf” isimli fotoğraf 
sergisi açıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Almanya Protestan Kili-
sesi Yüksek Meclis Üyesi ve İslam 
Sorumlusu Dr. Detlef Görring ve 
Köln’lü fotoğraf sanatçısı Philipp 
Robien’in açılışını yaptığı sergide, 
Köln DİTİB Merkez Camii’nin 
eski binasının yıkım aşamasından 
inşaata, hat ve tekzip süslemelerin-

den panoramik fotoğraflarına ka-
dar 60 eser yer alıyor. 

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, kurdele kesme töreninin 
ardından serginin 35 yıllık bir geç-
mişi sergilenen fotoğraflarla tarihi 
canlı tuttuklarını söyledi. 

Köln Merkez Camii’nin tarihi 
Köln Katedrali gibi Köln’ün sim-
gelerinden biri haline geldiğini ve 
dünyanın her yerinden ziyaret edil-
diğini ifade eden Türkmen, “Köln 
Katedrali ile birlikte artık camimiz 
de Köln’ün siluetinde yer almaya 
başladı. Avrupa’nın ve dünyanın 
dört bir tarafından Köln’e gelen tu-
ristler buraya gelip Merkez Cami-

mizi geziyor. Sadece Türkler değil 
özellikle yabancılar da camimizi 
ziyaret ediyor. Caminin iç tezyina-
tından etkilendiklerini ifade edi-
yorlar. Müslüman ziyaretçiler, ca-
minin yapımında emeği geçenlere 
her gün dua ediyor” dedi. 

Köln DİTİB Genel Merkez sergi 
salonunda açılan ve 60 fotoğrafın 
yer aldığı sergi 19 Ocak tarihine 
kadar gezilebilecek. ‘Çay Akşamı’ 
programı çerçevesinde Köln Mer-
kez Camii’nin fotoğraflarla sanat-
sal özellikleri anlatılacak. 

DİTİB’de “Mimari Fotoğraflar” sergisi açıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadınlar Kolu 
“Kadına Yönelik Şiddetle Ulusla-
rarası Mücadele Günü” etkinlikleri 
çerçevesinde, “Sanal Şiddetle Mü-
cadele” konulu seminer düzenlen-
di. 

‘Sanal Şiddetle Mücadele’ teması 
ile Almanya genelinde DİTİB’e 
bağlı derneklerde 50’yi aşkın dü-
zenlenen etkinliklerle insanlığa ya-
pılan her türlü şiddetin olumsuz 
etkilerine dikkat çekildi.

Köln DİTİB Genel Merkezi‘nin 
konferans salonunda düzenlenen se-
minere Genel Başkan Kazım Türk-
men, Yönetim Kurulu Üyesi Sümey-
ye Öztük-Mutlu, Federal Kadınlar 
Kolu Başkanı Hatice Zengin, eyalet 
ve bölge birliklerinin kadınlar kolu 
başkan ve yöneticilerinin yanı sıra 
500’ün üzerinde kadın temsilci ka-
tıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan seminerde, DİTİB Kadın Ça-
lışmaları Koordinatörü Nurten 
Afat ile Federal Kadınlar Kolu 
Başkanı Hatice Zengin açılış ve se-
lamlama konuşması yaptı. DİTİB 
Federal Kadınlar Kolu’nun her yıl 
Almanya genelinde toplumsal ko-
nuları göz önünde bulundurarak ve 
toplumsal katılımlı kadın çalışma-
ları çerçevesinde birçok etkinlik 
düzenlediklerini ifade eden yöneti-

ciler, şiddetin farklı bir boyutu olan 
sanal şiddet konusunu kamuoyuna 
taşıyarak toplumun bu konuda 
daha duyarlı olmasını sağlamak 
için harekete geçildiğini belirttiler.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Elazığ ve Malatya’daki 
depremde hayatını kaybedenleri 
anarak başladığı konuşmada, “Ela-
zığ ve Malatya depreminde hayatı-
nı kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
geride kalanlara başsağlığı ve yara-
lılara da acil şifa diliyorum. Elazığ 
ve Malatya’da yaşanan doğal fela-
ketin mağdurlarının acı ve üzüntü-
lerini paylaşan Almanya Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
camiası, oluşan yaraları sarmak 
maksadıyla bir yardım kampanyası 
başlattı” dedi.

Şefkat ve merhamet olarak toplu-
mu ve aileyi ayakta tutan unsur 
olarak en önemli yerde kadının 
durduğuna vurgu yapan Türkmen 
şöyle devam etti: “Peygamber Efen-
dimiz ‘Din, samimiyettir’ buyur-
muştur. Sizleri bu kadar uzun yol-
dan buraya getiren nedir aslında 
samimiyettir, bu DİTİB’e duydu-
ğumuz hizmet aşkıdır. Kadın kol-
larında olmayıp gece gündüz kadın 
kollarına yardımcı olan hanım gö-
nüllülerimiz var. İslam medeniyeti 
vakıf medeniyeti üzerine kurul-
muştur. Bundan daha önemli de 

kişinin ömrünü vakfetmesidir. Ca-
milerimizde fahri olarak yüzlerce, 
binlerce çalışan var, her türlü hiz-
mete koşturan bir kadın kadromuz 
var. DİTİB’in her biri birer vakıf-
tır. Allah hepinizden razı olsun. Al-
lah Kur’an-ı Kerim’de ‘hayırda ya-
rışınız’ buyuruyor. Vakıf bir hayır 
yarıştır. Vakıf lar tarihi bize şunu 
göstermiştir, bir toplumun medeni-
yet ölçüsü kadınına verdiği değerle 
eş değerdir.”

DİTİB olarak geleceğe geçmiş-
ten çok fazla yatırım yapıldığına 
işaret eden Türkmen, “Şu anda 
yaklaşık 300’e yakın öğrenci evleri-
mizde doktora yapan, yüksek lisans 
yapan, gençlerimiz var. Bunların 
hepsine yatırım yapıyoruz. Ulusla-
rarası İlahiyat mezunu gençlerimiz 
var, gelecek geçmişten daha iyi ola-
cak. Bunun için ümit varız. Der-
neklere ve cemiyetlere sahip çıka-
lım, yönetim kurullarında hizmet 
edelim. ” ifadelerini kullandı.

Seminerin ikinci bölümünde 
Köln DİTİB Merkez Camii Din 
Görevlisi Merve Şengün ‘Sosyal 
Medyada Ahlak’, DİTİB Medya 
Halkla İlişkiler Bürosu Görevlisi 
Ayşe Aydın ise ‘Sosyal Medya Kul-
lanım Kuralları’ konulu sunum 
yaptı.

‘Sanal Şiddetle Mücadele’ seminerine kadınlardan yoğun ilgi
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Köln Ehrenfeld Tasarım Parku-
ru-2020 kapsamında gerçekleştiri-
len “Çay Akşamı” programında 
Köln DİTİB Merkez Camii’nin 
mimari özellikleri fotoğraflarla sa-
natseverlere anlatıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından geniş katılımla 
açılışı yapılan “Işık Mekan Oluştu-
rur” konulu Mimari Fotoğraflar 
Sergisi çerçevesinde “Çay Akşamı” 
programı düzenlendi.

DİTİB Merkez Camii Sergi Sa-
lonu’nda düzenlenen program Dİ-
TİB Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Dilek’in Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. 

Kur’an-ı Kerim’den ilham alına-
rak serginin “Işık Mekan Oluştu-

rur” ana konusu çerçevesinde ha-
zırlandığını ifade eden DİTİB 
Moschee Forum Direktörü Murat 
Şahinarslan, “Fotoğraf kelimesi 
ışıkla çizmek veya resmetmek anla-
mına gelir. Gördüğünüz gibi, ışık 
hayatımızın birçok alanında önem-
lidir. Bir manasıyla anlam verici, 
diğer manasıyla görüntüleme ifade 
edilmektedir” dedi.

Bu mekan ve caminin sadece kut-
sal bir mekan olmayıp, aynı za-
manda kültür taşıyan bir mekan 
olduğuna vurgu yapan Şahinars-
lan, “Sergiye baktığımda, gerçek-
likten çok daha fazlasını görüyo-
rum. Görselleştirilen tarihi 
görüyorum. Sadece mimari açıdan 
ortaya çıkarılan eseri değil, fotoğ-

raf ların bizzat kendilerinde de gü-
zelliği ve estetiği görüyorum. Yaşlı 
cemaat ve üyelerimiz burada kendi 
tarihlerini, genç cemaat ve üyeleri-
miz de burada geleceklerini görü-
yor. İnşaatta aktör konumundaki 
kişilerin geçmişe yönelik çabaları-
nı, işin kapsamını, gayretini ve he-
pimiz daha iyi, daha güzel bir bir-
likteliğinin mekanını oluşturmaya 
yönelik ortak vizyonu görebiliyo-
ruz. Çünkü sadece ışık mekan oluş-
turmaz, bizzat insan da toplumsal 
mekanlar oluşturur. Başarılı birlik-
teliği oluşturur. Komşuluğu oluştu-
rur. Birbiriyle bağlantıyı oluşturur. 
Tüm bu unsurlar adına bu mekan, 
bu cami vardır. Bu mekan ve cami 
sadece kutsal bir mekan değildir, 

DİTİB’de “Çay Akşamı” yoğun ilgi gördü
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aynı zamanda kültür taşıyan bir 
mekandır. Bir bütünün parçası ol-
masıyla birlikte yine de kendi başı-
na durmakta ve bir anlam ifade et-
mektedir. Çünkü insanlar 
tarafından, bizzat insanlar için 
oluşturulmuştur.” ifadelerini kul-
landı.

Köln’deki Merkez Camii’nin mi-
mari fotoğraflarının dokümantas-
yonuna 2015 yılında Dortmund 
Üniversitesi’ndeki fotoğraf eğiti-
mimdeki ilk serbest proje olarak 
başladığını ifade eden Köln’lü fo-
toğrafçı ve yazar Philipp Robien, 
inşaat aşamasından tamamlanma-
sına kadar 5 yıl boyunca kapsamlı 
bir fotoğraf kompozisyonu eseri 
oluşturduğunu söyledi. 

Sinevizyon eşliğinde konuşması-
nı sürdüren Robien, çektiği fotoğ-
raf lara uyguladığı orijinal efektler 
ve yarattığı ambianslarla, fotoğraf-
ların sanatsal değerlerine ilişkin 
görüşlerini açıkladı.

Robien konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “’Işık Mekan Oluşturur’ 
ana başlıklı sergisinin bu çalışma-
nın ilk sonucudur. Ayrıca daha 
önce yayınlanmamış ilave fotoğ-
raf ları da içermektedir. Kendi için-
de istisna oluşturmakla birlikte, in-
şaat bağlamında sergilenen özel 
eserleri de gösteriyor. Ortak yayın-
lanacak bir kitapla da bu serbest 
proje sonuçlandırılacak.”

Konuşmaların ardında sergi sa-
lonunda düzenlenen “Işık Mekan 

Oluşturur” konulu Mimari Fotoğ-
raf lar Sergisi gezildi. DİTİB Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, 
Köln DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, 
fotoğraf sanatçısı Philipp Robien 
hocası Dortmund Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Jörg Winde’in ka-
tıldığı sergiye Almanlar da yoğun 
ilgi gösterdi.

Programın ikinci bölümünde iç 
ve dış mekan çekimleriyle fotoğraf-
landırılan Merkez Camii’ne geçil-
di. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan programda Merkez Camii’nin 
sanatsal ve mimari özellikleri anla-
tıldı.
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Hessen Eyaleti’ne bağlı Hanau 
kentinde, ırkçı terör saldırısında 
hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, 
Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz 
için kent meydanında cenaze mera-
simi düzenlendi.

Hanau Markt Meydanı’nda Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Genel Başkanı Kazım Türk-
men'in kıldırdığı cenaze namazına 
çok sayıda kişi katıldı.

Türk bayraklı tabutlarla getirilen 
ırkçı terör kurbanlarının aileleri ve 
yakınlarının da katıldığı cenaze 
merasiminde, kurbanların yakınla-
rı göz yaşı döktü.

Düzenlenen merasimin ardından 
kurbanlardan Sedat Gürbüz, Diet-
zenbach beldesinde toprağa verilir-
ken, Fatih Saraçoğlu ile Gökhan 
Gültekin’in cenazeleri ise defnedil-
mek üzere Türkiye’ye nakledildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) olarak, bu vahşetin kur-
banlarını anıyor, Allah’tan rah-
metler diliyoruz. Ailelerine, cami 
cemaatlerine ve tüm Hanau şehri-
ne en derin taziyelerimizi iletiyo-
ruz.

Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze merasimi düzenlendi
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