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Kazım Türkmen
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

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

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar 
eden, bizleri yeni bir yıla kavuşturan Yüce Rab-
bimize sonsuz hamd-ü senâlar, sevgili Peygam-
berimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) sonsuz 

salât ve selâm olsun! DİTİB Bültenimizin yeni sayısıyla 
sizlerle bir kez daha birlikteyiz. DİTİB ailesinin her bir 
ferdini ve tüm okurlarımızı muhabbetle selamlar ve yeni 
yılın camiamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini te-
menni ederim.

Değerli Okurlar,
DİTİB’in 17. Olağanüstü Genel Kurulu 04.01.2019 tari-

hinde Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
teşrifleriyle gerçekleşmiş ve yapılan seçimle yeni yönetim 
kurulu oluşmuştur. Bütün derneklerimizin, yönetimleri-
mizin son dönemlerdeki çeşitli eleştirilere karşı tek vücud 
olup, duyarlılıkla hareket etmeleri ve genel merkezimizi 
desteklemeleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile 
önceki yönetim kurulumuza, dini danışma kurullarımı-
za, eyalet birliklerimize, derneklerimize, din görevlileri-
mize ve tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyo-
rum.

Sevgili Okurlar,
Yaşadığımız çağda karşılaştığımız problemler günün 

şartlarına göre çeşitlilik göstermekte olduğundan, prob-
lemlerimizin çok ve çeşitli olması bizi asla yıldırmamalı 
ve ümitsizliğe sevk etmemelidir. Yüce Allah’a ve sevgili 
Resul’üne inananlar olarak bizler, bu problemlerin üste-
sinden el ve gönül birliğiyle geleceğiz. Ortak akıl ve ortak 

irade ile problemlerimizi çözmenin çabası ve hep birlikte 
daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaşmanın gay-
reti içerisinde olacağız. Din hizmetlerinden sosyal hiz-
metlere, eğitim ve kültürel faaliyetlerinden aile ve genç-
lik çalışmalarına varıncaya kadar birçok alanda daha 
çok çalışacağız. Yapacak çok işimiz var. Ama önemli 
olan bunun farkına varmak ve hedefler belirlemek, stra-
tejiler oluşturmak ve bu doğrultuda bir bütünün ahenkli 
çalışanları olarak hep birlikte hareket etmektir.

DİTİB ailesi olarak, hiç kimseyi rencide etmeden, dış-
lamadan, hedef göstermeden İslamî bir ahlak ve anlayış-
la hizmetlerimize devam etmeli, hangi mekan ve ortam-
da olursak olalım, söylemlerimize, konuşmalarımıza, 
sosyal medya paylaşımlarımıza dikkat etmeliyiz.

Kıymetli Okurlar,
Bizler bütün olumsuzluklara rağmen sağduyumuzu 

kaybetmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. DİTİB’i 
bugüne taşıyan, küçük farklılıklarımızı zenginlik kabul 
edip, hoşgörülü ve kucaklayıcı din anlayışımızla yeni 
başlayan hizmet döneminde şevk ve azimle çalışacağız. 

Zamanın su misali akıp gittiği, ömür sermayemizden 
bir senenin daha mazide kaldığı bu hayat serüvenimizde, 
sizler ve tüm insanlık adına yüce dinimiz İslam’ın buy-
ruğu gereği hep en güzelini, hep en iyisini istemekteyiz. 
17. çalışma döneminin ve 2019 yılının bu duygu ve dü-
şünceler çerçevesinde tekrar hayırlara vesile olmasını, 
çalışmalarımızda muvaffakiyetler getirmesini dilerim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Verehrte Leserinnen und Leser,
Lob und Dank sei Allah, Der uns aus dem Nichts erschuf, 

von Seiner Existenz benachrichtigte und uns ein neues Jahr 
erleben lässt! Unendlicher Segen und Frieden sei auf unse-
ren geliebten Propheten Muhammed Mustafa (s). Erneut 
sind wir mit einer neuen Ausgabe unserer Zeitschrift 
DITIB Bülten vor Ihnen. Ich begrüße jedes einzelne Mit-
glied und alle Leserinnen und Leser herzlich und hoffe, 
dass das neue Jahr unserer Gemeinschaft und der ganzen 
Menschheit Gutes bringen möge.

Am 04.01.2019 wurde die 17. Mitgliederversammlung, 
woran auch Prof. Dr. Ali Erbaş teilgenommen hat, außer-
ordentlich durchgeführt und ein neuer Vorstand ge-
wählt. Es ist außerordentlich lobenswert, dass sich alle 
unserer Mitgliedsgemeinden und Vorstände einheitlich 
gegenüber den Kritiken der letzten Zeit aufgestellt ha-
ben, sich sensibel verhalten haben und den Bundesver-
band unterstützt haben. Zu diesem Anlass bedanke ich 
mich ganz herzlich bei den Mitgliedern unseres früheren 
Vorstandes, unseren religiösen Beiräten, Regional- und 
Landesverbänden, Ortsgemeinden, Religionsbeauftrag-
ten und allen Mitarbeitern. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Probleme, die wir in der modernen Zeit erleben, än-

dern sich nach den Bedingungen der Zeit. In diesem 
Rahmen schrecken uns die Reichhaltigkeit und Vielfalt 
unserer Probleme keineswegs ab und sie werden uns 
nicht Hoffnungslosigkeit einflößen. Wir werden diese 
Probleme - als an den erhabenen Allah und Seinen Ge-
sandten glaubende Personen - alle gemeinsam und in 
Einheit überwinden. Wir werden uns gemeinsam mit 
Vernunft und mit kollektivem Willen dafür einsetzen, 
unsere Probleme zu lösen. Wir werden uns dafür einsetzen, 

gemeinsam das Gute, Schöne und Wahre zu erreichen. 
Wir werden von den Angeboten im religiösen und sozia-
len Bereich und in den Bereichen wie Bildung, Kultur und 
in vielen weiteren Bereichen noch intensiver arbeiten. Wir 
haben noch viel vor uns. Wichtig ist es, sich dieses bewusst 
zu werden, Ziele festzulegen, Strategien zu entwerfen und 
dementsprechend als Teil des Ganzen harmonisch und ge-
meinsam zu handeln.

Als DITIB-Gemeinschaft sollten wir unsere Dienste 
weiterhin anbieten, ohne irgend jemanden zu kränken, 
auszugrenzen und zur Zielscheibe zu machen, und wir 
sollten überall und jederzeit auf unsere Verlautbarungen, 
das Worte und unsere Postings in den sozialen Medien 
achten. 

Verehrte Leserinnen und Leser,
trotz aller Widrigkeiten werden wir unsere Angebote 

weiterhin bereitstellen, ohne unsere Besonnenheit zu 
verlieren. Wir werden kleine Unterschiede, die die DITIB 
zum heutigen Tage getragen haben, als Reichtum akzep-
tieren und mit unserem toleranten und einschließenden 
Religionsverständnis werden wir in unserer neuen Amts-
periode eifrig und entschlossen arbeiten.

Die Tage des Lebens vergehen rasant und ein weiteres 
Jahr unseres Lebens gehört der Vergangenheit an. Ge-
mäß der Botschaft unserer Religion Islam wünschen wir 
Ihnen und der ganzen Menschheit immer das Schönste 
und das Beste. Ich hoffe und wünsche, dass unsere 17. 
Amtsperiode und das Jahr 2019 in diesem Sinne noch-
mals zum Guten und Erfolg bei unseren Arbeiten beitra-
gen mögen. 

Mit den besten und freundlichen Grüßen
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Berlin DİTİB Merkez Camii 1984 yılında Dİ-
TİB’e ait binanın giriş katında ibadete açılmış-
tır. 350 m2 erkek mescidi 200 m2 kadın mescidi 
ile hizmet vermektedir. DİTİB’e ait müştemilat 

içerisinde bulunan binada bürolar, toplantı salonu, loj-
man, misafirhane ve 5 öğrencinin barınabileceği öğrenci 
evi mevcuttur. Cami bünyesinde bulunan 5 katlı binada 
kütüphane, konferans salonu, biri akıllı sınıf olmak üzere 
10 sınıf, kindermoschee sınıfı, yönetim odası, kadınlar lo-
kali, mutfak ve çocukların teneffüslerde rahatça oynayabi-
leceği avlu mevcuttur. Camide vakit namazlarında 30-50, 
cuma namazlarında 400-500 bayram namazlarında ise 
1000 civarında cemaat bulunmaktadır. Cami bünyesin-
de bulunan kursumuzda 3 kadrolu 13 fahri öğretici ile 
350 öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler dersler ile 
Türkçe takviye dersleri verilmektedir. 250 kişi kapasiteli 
konferans salonu ile derneğin, kadın ve gençlik kolları 
ile dernek ve toplum yararına düzenlenen program ve 

organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra dışarı-
dan gelen sünnet, nişan, mevlit, toplantı gibi çeşitli talep-
lere cevap vermektedir.

Hafızlık projesi kapsamında bölgede uygulanan ha-
fızlık programı, Berlin DİTİB Merkez Camii bünyesin-
de bulunan sınıflarda yaklaşık 40 öğrenci ile sürdürül-
mektedir.

Bunun yanında Uluslararası İlahiyat Programı’na 
(UİP) öğrenci kazandırma projesi kapsamında Berlin 
DİTİB Akademi adı altında, tecrübeli din görevlileri ta-
rafından Kur’an-ı Kerim, Tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akaid 
eğitimi camimiz bünyesindeki dersliklerde devam et-
mektedir. Ayrıca  ilahiyat ön lisans programına devam 
eden hanımlar için Arapça ve Tefsir dersleri işlenmekte-
dir.

BERLİN DİTİB MERKEZ CAMİİ

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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BERLIN DITIB ZENTRALMOSCHEE
re gemeinnützige Veranstal-
tungen und Programme zur 
Verfügung. Auch steht der 
Konferenzsaal bei Beschnei-
dungsfeiern, Verlobungen, sowie 
für Gedenkveranstaltungen für die segensreiche Geburt 
des Propheten und für andere Verstorbene (Maulid) so-
wie weitere Veranstaltungen zur Verfügung.

Im Rahmen des Projektes zur Memorierung des edlen 
Koran (Hifz) nehmen ungefähr 40 Schülerinnen und 
Schüler am regionalen Angebot zum Memorieren (Ha-
fiz) teil. In den Klassenräumen werden für die Interes-
senten am islamischen “Internationalen Theologiestudi-
um (UIP)” seitens der Berliner DITIB Akademie 
unterschiedliche Fächer wie Koran, Koranexegese (Taf-
sir), Hadis, islamisches Recht (Fiqh), Prophetenbiogra-
phie (Siyar) und Glaubenslehre (Aqaid) aus dem Fächer-
kanon seitens der Religionsbeauftragten erteilt. 
Außerdem werden für studierende Damen des Studien-
gangs Vordiplom (islamische) Theologie (İlahiyat Önlis-
ans) Unterricht in der arabischen Sprache und Kora-
nexegese (Tafsir) angeboten.

Die Berliner DITIB Zentralmoschee wurde im Jahre 
1984 im Erdgeschoß des Gebäudes der DITIB eröffnet. 
Sie hat eine Gebetsfläche von 350 m2 für die männliche 
und 200 m2 für die weibliche Gemeinde. Im Gebäude-
komplex der Berliner DITIB befinden sich Büros, Ver-
sammlungsräume, eine Dienstwohnung sowie Gäste-
zimmer und eine Studentenwohnung für 5 Studierende. 
Im fünfgeschossigen Gebäude befinden sich auch noch: 
eine Bibliothek, ein Konferenzsaal, 10 Klassenräume - 
davon ist eine Klasse mit digitaler Tafel ausgestattet, 
Raum für Kindermoschee, Sitzungssaal des Vorstandes, 
Frauenlokal, Küche sowie ein Innenhof, worin die Kin-
der in den Pausen getrost spielen können. Zu den tägli-
chen Gebeten erscheinen 30 bis 50, zu den Freitagsgebe-
ten 400 bis 500 und zu den Festtagsgebeten ungefähr 
1.000 Personen. In unseren Kursen werden 350 Schüle-
rinnen und Schüler von 3 hauptamtlichen und 13 ehren-
amtlichen Lehrenden zum edlen Koran und zur Religion 
unterrichtet. Daneben wird unterstützender Türki-
schunterricht erteilt. Der Konferenzsaal mit einer Kapa-
zität von 250 Personen steht für eigene Veranstaltungen 
des Frauen- und Jugendverbandes des Vereins und ande-
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M uhterem Müslümanlar!
Ashab-ı kiramdan biri, bir gün: “ Yâ 

Rasullallah! Bana İslam’ı öylesine tanıt 
ki, onu başkasına bir daha hiç sorma ih-

tiyacı hissetmeyeyim” dedi. Rasulullah (s.a.s.): “Allaha 
inandım de, sonra dosdoğru ol”1 buyurdu.

Aziz Mü’minler!
Dosdoğru bir hayat yaşamamın temel şartı, bir olan 

Allah’a imandır. Sonra da Allah’ın emrettiği gibi yaşa-
maya gayret etmektir. İstikamet üzere olmak ancak doğ-
ru dini bilgi ile mümkündür. Vahiy, yani Yüce Allah’ın 
peygamberlerine bildirdiği haber en doğru bilgidir ve 
insanı doğru sonuca götürür. Yüce Allah, Kerim Kitabı-
mız da şöyle buyurur: “Rabbimiz Allah'tır' deyip dosdoğ-
ru olanlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. 
Onlar, cennetliktirler, yaptıklarının karşılığı olarak son-
suza dek orada kalacaklardır.”2

Kardeşlerim!
Bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracak dosdoğru yol, 

cahiliye dönemi Arap toplumunun dahi “el- emin” yani; 
“güvenilir insan” olarak bildiği son peygamber Hz. Mu-
hammemed (s.a.s.)’in yolu ve güzel ahlaktır. Ahlakın en 
güzeli de İslam’dır.

İslam ahlakına sahip Müslüman, elini başkalarına za-
rar vermekten, gözünü haramdan, dilini ve kulağını ya-
lan v gıybetten korumalıdır. Çünkü; “Müslüman, diğer 
müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kim-
sedir. Mü’min de, insanların canları ve malları hususunda 
(kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kim-
sedir.”3

Kardeşlerim!
Dosdoğru yaşamak için, aklımızı kötü zandan, gönlü-

müzü kin ve intikamdan arındırmamız gerekir. Bunun 
için de, sarsılmaz bir iman, takva ile dolu tertemiz bir 
kalp gerekir. Nitekim Rasulullah (s.a.s.) bir hadis-i şerif-
lerinde şöyle buyurmaktadır: “Kulun kalbi dürüst olma-
dıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi 
doğru olmaz.”4

Doğruluk, hak ve hakikate bağlı sağlam ve istikrarlı 
bir duruştur. Adalet ve vakar elbisesini, Müslümanın 
kendi hayatına giydirişidir. Bakışlardaki ayardır. Sözler-
deki karardır. Kişinin muhatabına verdiği güvendir. 
Alış-verişinde helal duyarlılığıdır. Güçsüzü ezmemektir. 
Kul hakkını gözetmektir. Onuru-namusu çiğnememek 
ve çiğnetmemektir. Allah’tan başkasına kulluk etme-
mektir. Dosdoğru olmak, Allah’ın emirlerini nefsinin 
isteklerine tercih etmektir. Dünya nimetleriyle şımarma-
yarak, ahireti her daim hatırlamaktır. Kısacası, Kur’an’ı 
ve Hz. Peygamber’in sünnetini hayatına rehber etmektir.

Kardeşlerim!
Evet, biz Allah’a inandık, Kur’an-ı Kerim’in her ayetini 

ve Rasulullah’ın (s.a.s.) sünnetini tasdik ettik, teslim ol-
duk elhamdülillah. Gelin bu Cuma vaktinde, emrolun-
duğumuz gibi dosdoğru olmak5 için dua dua yalvaralım 
Rabbimize: “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten son-
ra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet ba-
ğışla. Kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin”6

“Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden 
yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimet verdikleri-
nin yoluna; gazaba uğramışların ve doğrudan sapmışla-
rın yolunu değil!”7 (Amin.)

[1] Müslim, İman, 62 [2] Ahkaf, 13-14 [3] Tirmizi, İman, 12 [4] Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III, 198 [5] Bkz., Hud, 112 [6] Âl-i İmrân, 8 [7] Fatiha, 5-7

Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Sage: Ich glaube an Allah und sei dann aufrichtig!

Verehrte Muslime!
Eines Tages sagte ein Gefährte des Propheten (s): “O 

Gesandter Allahs! Lehre mir vom Islam so etwas, dass ich 
außer dir niemanden mehr nach dem Islam fragen brau-
che.” Der Gesandte Allahs (s) antwortete: “Sage: Ich glau-
be und sei dann aufrichtig.”1

Verehrte Gläubige!
Die Grundbedingung für ein aufrichtiges Leben ist der 

Glaube an den Einen Gott, Allah. Daraufhin ist die Be-
mühung, aufrichtig zu sein wie es Allah gebietet, anzu-
stellen. Auf dem rechten Weg zu sein, ist nur durch au-
thentisches religiöses Wissen möglich. Offenbarung, 
also Wissen, das der erhabene Allah seinen Propheten 
mitgeteilt hat, ist das authentischste Wissen und führt 
den Menschen auf den rechten Weg. Der erhabene Allah 
sagt in unserem edlen Buch folgendes: “Diejenigen, wel-
che sagen: „Unser Herr ist Allah“ und dann sich wohl ver-
halten, auf die kommt keine Furcht und nicht sollen sie 
traurig sein. Sie sind die Bewohner des Paradieses für im-
mer als Lohn für ihre Taten.”2

Meine Geschwister!
Der rechte Weg, der uns das Wohlwollen Allahs erlan-

gen lassen wird, ist der Weg des Propheten, den sogar die 
arabische Gesellschaft in der Zeit der Unwissenheit “al-
amin”, “der Vertrauenswürdige” nannte. Das heißt, es ist 
der Weg “des Vertrauenswürdigen”, also des Propheten 
Muhammed (s) und der rechte Weg ist der edle Charak-
ter. Der edelste Charakter ist der Charakter des Islams.

„Der Muslim, der sich den Charakter des Islams ange-
eignet hat, sollte seine Hand davor bewahren anderen Bö-
ses zu tun, seine Augen vor Unerlaubtem schützen und 
seine Zunge, sowie seine Ohren vor Lüge und übler Nach-
rede hüten. Schließlich ist der Muslim derjenige, vor des-
sen Zunge und Hand die anderen Menschen keinen Scha-
den fürchten müssen. Der Gläubige (Mu’min) ist derjenige, 
bei dem sich die Menschen mit Leib, Seele und Besitz sicher 
fühlen (anstatt Schaden zu erleiden).”3

Meine Geschwister!
Um ein rechtschaffenes Leben zu führen, sollten wir 

unseren Verstand von Argwohn und unsere Herzen von 

Hass sowie von Rache läutern. Hierfür ist ein Herz voller 
unerschütterlichem Glauben und voller Frömmigkeit er-
forderlich. Schließlich sagte der Gesandte Allahs in ei-
nem Hadis: “Solange das Herz des Menschen nicht auf-
richtig ist, ist sein Glaube nicht aufrichtig. Solange seine 
Zunge nicht aufrichtig ist, ist sein Herz nicht aufrichtig.”4

Aufrichtigkeit ist eine standhafte und beharrliche Hal-
tung zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Es kleidet das ei-
gene Leben mit Gerechtigkeit und Würde. Es ist Augen-
maß. Es ist die Kraft des Wortes. Es ist die Sicherheit, die 
man seinem Gegenüber vermittelt. Es ist die Sensibilität, 
nach dem Erlaubten im Handel zu suchen. Aufrichtigkeit 
ist Wahrung der Rechte von Menschen. Aufrichtigkeit 
bedeutet, die Würde und Ehre des Menschen selbst nicht 
zu verletzen und andere diese nicht verletzen zu lassen. 
Niemandem außer Allah zu dienen, ist Aufrichtigkeit. 
Allahs Gebote den Vorrang vor den eigenen Begierden zu 
gewähren, ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist, trotz 
weltlicher Gaben und Geschenke nicht dreist zu sein und 
jederzeit an das Jenseits zu denken. Kurz formuliert be-
deutet Aufrichtigkeit, sich den Koran und die Sunna des 
Propheten (s) als Wegweiser für das eigene Leben zu neh-
men.

Meine Geschwister!
Ja, wir glauben an Allah, bestätigen jeden einzelnen 

Vers des edlen Korans, bestätigen die Sunna des Gesand-
ten Allahs und geben uns diesen hin, alhamdulillah - 
Gott sei Dank. Kommen sie und lassen sie uns zur se-
gensreichen Stunde des Freitags, Allah im Bittgebet stets 
darum bitten, dass wir aufrichtig sein mögen - so wie uns 
geboten5 wird: “Unser Herr, lass unsere Herzen nicht 
mehr irregehen, nachdem du uns leitetest, und gib uns 
von Dir her Barmherzigkeit! Du bist der Geber.“6

„Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Leite uns 
den geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, 
nicht derer, denen gezürnt wurde, und nicht der Irregehen-
den.“7 (Amin) 

[1] Müslim, İman, 62  [2] Koran, al-Ahqaf, 13-14  [3]at-Tirmidhi, Iman, 12 
[4] Ahmad b. Hanbal, Musnad, III, 198  [5] Siehe Koran, Hud, 112  [6] Ko-
ran, Al-i Imrân, 8  [7] Koran, al-Fatiha, 5-75
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 4 Ocak 2019 Cuma akşamı 
gerçekleştirdiği 17. Olağanüstü Ge-
nel Kurulun’da yeni Yönetim Kuru-
lu’nu seçti. DİTİB seçilen bu yeni 
yönetimi ile son üç yıla yakın za-
mandır devam eden tartışmaları yu-
muşatmak ve yeni bir dönem başlat-
mak istemektedir. Bunun sonucu 
olarak da DİTİB şimdiye kadar yap-
tıklarıyla, gelecekte yapacağı çalış-
ma ve katkıların anlaşılmasını ve 
aynı zamanda gerekli takdiri görme-
sini beklemektedir.

Çoğu zaman DİTİB’den kaynak-
lanmamasına rağmen 2016 yılından 
bu zamana kadar yaşanan bazı geliş-
meler, neredeyse sürekli DİTİB’e 
maledilmiştir. Yanlış anlaşılmaya 
müsait yorumlara sebep olan bu ge-
lişmeler DİTİB’in bazı tutum ve dav-
ranışlarının etkisi olsa da özellikle 
yanlış tasvirler ve algılamalara da-
yanmaktadır. Bu hususların hepsi 
tartışmaların geriliminin artmasına 
ve Müslümanların olumsuz algılan-
masına, dolayısıyla DİTİB’in top-
lumsal katkılarının da göz ardı edil-
mesine sebebiyet vermiştir.

Son üç yıllık dönemde cereyan 
eden tartışmaların, bu süre zarfın-
daki DİTİB’in bazı ihmalleri sebe-
biyle kısmen haklı eleştirilerden 
kaynaklanmış olsa da, DİTİB hak-
kında yanlış ve eksik bilgilere daya-
nan yanlış algılardan kaynaklandığı 

ve yer yer eleştiri sınırlarını fazlaca 
aştığı ve kısmen de haksız saldırılara 
dönüştüğü görülmektedir. Nitekim 
bu tartışmalar sadece DİTİB’e zarar 
vermekle kalmamış, bilakis DİTİB 
ile ilgili tartışmalar sebebiyle Müslü-
manların tanınma süreçleri çoğu 
eyalette neredeyse durma noktasına 
geldiği için Müslümanlar nezdinde 
dışlanmışlık ile toplumda hoş karşı-
lanmama hissiyatını oluşturmuştur. 
İhdas edilmek istenen bir cami ver-
gisi ile bunun çözülemeyeceğini bü-
tün müdahillerin çok iyi bilmesi ge-
rekir.

DİTİB’in dini faaliyetlerinin ya-
nında toplumsal barış ve Müslüman-
ların uyumu için çok olumlu ve 
önemli katkıları olmuştur. Özellikle 
din hizmetleri yanında sosyal, genç-
lik ve kadın çalışmaları ile İslam din 
dersi, manevi rehberlik veya mülteci-
lere yönelik yardım çalışmalarının bu 
tartışmalarda olumsuz, aleyhte çalış-
malar gibi gösterilmesi veya görmez-
den gelinmesi, Müslümanları ve Dİ-
TİB’i derinden üzmüştür.

İslam ve Müslümanlar konusunda-
ki tartışma atmosferinde konunun 
“biz” ve “siz” tavrına indirgenerek 
Müslümanların düşman ve sorun 
olarak algılanması sadece Alman 
Müslümanlarına zarar vermekle kal-
mamış, bilakis tartışma ve birlikte 
yaşama kültürünü de zedelendirdi.  
Mevcut geriliminin acilen düşürülme 

ve gündemdeki konuları ve tartışma 
içeriklerini, Müslüman olsun veya ol-
masın, insanı merkeze alan, karşılıklı 
saygı temelinde ele alma mecburiyeti 
bulunmaktadır.

DİTİB tansiyonun dü şürülmesi 
için üzerine düşen katkıyı sunma ve 
yeni bir başlangıç yapma arzusunda-
dır. Bu yolda dini ve manevi referan-
sının kaynağı olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı DİTİB’e destek olmaya de-
vam edecektir.

Bu bağlamda DİTİB dini cemaat 
sorumluluğunu faaliyetlerinin mer-
kezine yerleştirerek dini cemaat ve bir 
sonraki adım olarak da kamu tüzel 
kişiliği statüsünün tanınması süreç-
lerini canlandırmak ve ilerletmek 
için gerekli adımları atacaktır.

Bu istikamette Hessen ve Kuzey 
Ren Vestfalya (NRW) eyaletlerinde 
ilk adımlar atılmış, ilgili eyalet ve 
bölge birliklerinin tüzüklerinde ken-
dine yeterliliği temin eden değişik-
likler şüpheye yer bırakmayacak şe-
kilde hazırlanmıştır. Böylece ileriki 
süreçlerde de itikada dayalı İslam din 
dersinin Hessen ve Kuzey Ren Vest-
falya eyaletlerinde muhatabı olarak 
eyalet hükümetleri ile çalışmalara de-
vam edebilmelerinin önü açılmıştır. 
Ayrıca din derslerinde ve res mixta 
(din devlet ilişkileri) konularında asıl 
muhatap olan eyalet birliklerimiz 
personel açısından güçlendirilecek ve 
yapısal olarak da geliştirilecektir.

DİTİB Yeni Yönetim Kurulu’nu Seçti ve Tartışmaların Geriliminin Düşürülmesini ve 
Konu Odaklı Yürütülmesini Talep Etti
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DİTİB, Eyalet ve Bölge Birlikleri 
ile beraber diğer eyaletlerde de din 
dersi ve İslam İlahiyatı konularında 
katkılarını sunacak, anayasal zemi-
ne uygun itikada dayalı din dersinin 
verilmesi talebinde bulunacak ve 
dini cemaat olarak tanınma süreçle-
rini sürdürecektir.

Bu adımlarla DİTİB, Müslüman-
ların kurumsal ve toplumsal enteg-
rasyonunu geliştirmek için önemli 
adımlar atmaktadır. Ancak Müslü-
manların çoğunluğunda, ne kadar 
adım atsalar veya gayret gösterseler 
de, aktüel siyasi atmosfer, devamlı 
artan popülizm ve korumacılık or-
tamında, kendilerine eşit hakların 
verilmeyeceği algısı bulunmaktadır. 
Bu nedenle Müslümanlar ve temsil-
cilerinin, Müslümanların eşit hakla-
ra sahip olacakları istikametinde ve 
bu süreçlerin samimi, şeffaf ve hedef 
odaklı yürütüleceğine dair pozitif 
bir mesaj alma hakları bulunmakta-
dır.

Bu süreçlerde DİTİB, Alman-
ya’daki diğer İslami cemaatlerle iş-
birliği imkanlarını geliştirecek ve 
daha da güçlendirecektir. Gayr-ı 
müslim cemaatlerle olan ilişkiler ise 
çalışmaların ayrı bir ağırlık noktası-
nı oluşturacaktır.

Değişen ihtiyaçlar ve yeni sorun 
alanları dikkate alınarak, çocuk ve 
gençlik çalışmaları, Müslüman ka-
dınların toplumsal katılımlarının 

güçlendirilmesi veya her geçen gün 
daha önemli hale gelen yaşlıların 
desteklenmesi gibi hizmet alanların-
da cami dernekleriyle yoğun bir ile-
tişimde bulunulacaktır. Bu, yerel 
cami derneklerinde sosyal hizmetle-
rin ihtiyaca dayalı olarak genişletil-
mesi anlamına gelmektedir. Bu bağ-
lamda Müslümanlar tarafından 
sunulmakta olan çok sayıdaki mev-
cut çalışmanın ve yeni ilave olacak 
hizmetlerin görünürlüğünü ve algı-
lanabilirliğini temin etmek önemli 
bir görev olacaktır. Bu noktada sos-
yal hizmetlerin (Wohlfahrt) profes-
yonelleştirilmesi, Müslümanların 
kurumsal katılımlarını ve camilerin 
bu topluma katkılarını güçlendire-
cek ve görünür kılacaktır.

Çünkü camiler İslam’ın yaşandığı 
mekanlardır. Buralarda dini, manevi, 
sosyal ve kültürel hizmetler sunul-
maktadır. Alman İslam Konferansı’n-
da ve onun etrafında yürütülen tartış-
malar ise “liberal İslam”, “muhafazakar 
İslam”, “Alman İslamı”, “seküler İs-
lam” ve benzeri kavramlara takılmak-
ta ve camilerde yaşanmakta olan İs-
lam gerçeğini maalesef görmezden 
gelmektedir. Çünkü bütün hizmetleri, 
camileri, eyalet ve bölge birlikleriyle 
DİTİB bundan sonra da İslam’ın, kay-
naklara ve akla dayalı, mutedil yoru-
mu ile aslına uygun yaşanmasının en 
güçlü ve en önemli garantörüdür.

Bu önemli görevini yerine getire-

bilmek ve yaptığı toplumsal katkısı-
nı genel toplumun nezdinde de daha 
bilinir ve görünür hale getirmek, 
geçmişteki yanlış anlamalardan ve 
ihmallerden de imkan doğrultusun-
da kaçınmak için DİTİB, gelecekte 
siyasetteki, toplumdaki ve basındaki 
paydaşlarıyla daha yoğun bir ileti-
şimde bulunacaktır.

Yeni Yönetim Kurulu gelecekteki 
çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini 
Ocak ayında gerçekleştirdiği bir ba-
sın toplantısında kamuoyuna tanıt-
mıştır.
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4 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 17. Olağanüstü 
Genel Kurul sonrasında oluşan DİTİB Yönetim Kurulu, 
Köln Merkez Camii Sergi Salonu’nda Alman ve Türk ba-
sın mensuplarıyla bir tanışma toplantısı düzenledi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’in yanısıra yeni 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Dilek (Genel Başkan 
Yardımcısı), Abdurrahman Atasoy (Genel Sekreter), Dr. 
Emine Seçmez (Genel Sekreter Yardımcısı), İrfan Saral 
(Muhasip), Erdinç Altuntaş (Muhasip Yardımcısı) ve Sü-
meyye Öztürk Mutlu’nun (Üye) da hazır bulunduğu top-
lantıda Genel Başkan Türkmen, “Çok yakın bir tarihte 
göreve başlayan yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlik-
te sizlerle tanışmaktan son derece mutlu olduğumuzu, 
bu seçimin hem DİTİB’imiz, hem Almanya’daki Müslü-
man toplumu hem de bu ülkede yaşayan bütün insanlar 
için hayırlı olmasını diliyor, bu toplantının bir süredir 
devam eden olumsuz atmosferin ardından olumlu bir 
adım olarak değerlendirilmesini umuyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerini kısaca tanıt-
malarının ardından Genel Başkan Türkmen, son yıllar-
da yaşanan önemli gelişmeler ve yoğun gündem sebe-
biyle DİTİB’in çok fazla mesai sarfettiğini, hatta bu 
yoğunluğun yürütmeleri gereken asıl çalışmalara yeter-
li zaman ayıramamalarına sebebiyet verdiğini ifade 
etti.

DİTİB’in 15 eyalet birliği ve 860 üye cami derneği ile 
bugüne kadar çok şey başarmasına ve bu başarının de-
vam etmesine rağmen çalışmalarının Almanya günde-
minde yeterince dikkate alınmadığını ifade eden Türk-
men konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gençlik çalışmaları 
kadar, kadınların cemiyet ve topluma katılımının güç-
lenmesine de önem vermekteyiz. Tüzük gereği, her bir 
yerel derneğimizin yönetim kurullarında en az iki ba-
yan, birer gençlik ve veli temsilcisi bulunması gerek-
mektedir. 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.”

Bütün bu hizmetlerin yaş, dil, milliyet, cinsiyet ayrımı 
gözetilmeksizin sunulduğuna işaret eden Türkmen asıl 
görevlerinin, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin doğ-
ru din bilgisi ve eğitimi almaları olduğunu, bu hizmetle-
ri 1049 resmi din görevlisi ve 1161 fahri öğretici ile yü-
rüttüklerini ve camilerde eğitim verilen 60.000 
öğrencinin yanı sıra bir o kadar da genç ve yetişkinin 
eğitim hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.

DİTİB-Akademi ve Uluslararası İslam İlahiyat Progra-
mı hakkında da kısa bilgi veren Türkmen şunları söyledi: 
“DİTİB-Akademi mesleğe giriş ve meslekî refakat için içe-
rik ve materyaller geliştirerek önemli hizmetler sunmak-
tadır. Akademimiz her yıl üniversitelerde okuyan veya 
akademik çalışma yapan yaklaşık 1.000 öğrenciye öğre-
nim desteği vermektedir. İslamî Düşünceleri Destekleme 
Programı kapsamında DİTİB’in bilimsel çalışmalarına 
devam etmekte olan 34 yüksek lisans ve 8 doktora öğren-
cisi için akademik ve maddi destek sunması, Almanya ge-
nelinde tek ve özeldir. Bu program şimdiye kadar 44 me-
zun 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. Uluslarara-
sı İslam İlahiyat Programı uygulanmaya başlandığında 
Almanya’da ne Alman İslam Konferansı düzenlenmekte 
ne de İslam İlahiyat Merkezleri bulunmaktaydı. Görüldü-
ğü gibi, DİTİB birçok kez yenilikçi ve geleceğe yön veren 
bir kurum olarak öne çıkmaktadır.”

DİTİB’in sunduğu bu hizmetlerin kolayca göz ardı edi-
lebildiğini ve bir arada yaşam için sunduğu katkıların 
dikkate alınmadığını dile getiren Türkmen, “İslam’ın, 
Müslümanların ve DİTİB’in Almanya’ya ait ve Alman-
ya’nın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği takdir edilme-
mektedir. Bunun yerine sürekli kimlik ve aidiyet tartış-
maları üzerinden DİTİB ötekileştirilmekte, toplumda 
kutuplaşma ve ayrışma teşvik edilmekte ve  Müslümanlar 
maalesef halâ yabancı bir unsur olarak görülmektedir” 
dedi.

DİTİB Geniş Kapsamlı Basın Toplantısı Düzenledi 
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Ayrıca insanların çalıştığı ve faaliyet gösterdiği alan-
larda hataların da olabileceğine değinen Türkmen şöyle 
konuştu: “Münferit bazı yanlışların bir teşkilatın tama-
mına, hatta bütün bir topluma genellenerek yansıtılması, 
Müslümanlara ve içinde bulunduğumuz topluma zarar 
vermektedir.” 

İnsanların çalıştığı ve faaliyet gösterdiği alanlarda ma-
alesef hatalar da olabilmektedir. Ancak az sayıdaki kişi-
nin 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 de-
ğil, içinde bulunduğumuz bütün topluma da zarar ver-
mektedir.

2016 yılından bu yana süre gelen tartışmalara da deği-
nen Türkmen, “Son üç yıldaki tartışmaların eleştiri sı-
nırlarını çok aştığını hatta bir kısmının da haksız saldı-
rılara dönüştüğünü görmekteyiz. 

İnsanların çalıştığı ve faaliyet gösterdiği alanlarda ma-
alesef hatalar da olabilmektedir. Ancak az sayıdaki kişi-
nin 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 de-
ğil, içinde bulunduğumuz bütün topluma da zarar ver-
mektedir. 

Bu nedenle önümüzdeki süreçte resmi dini cemaat ola-
rak (Religionsgemeinschaft) tanınma ve kamu tüzel kişi-
lik hakkını (Körperschaft) elde etme çalışmalarına 
odaklanmak istiyoruz. Bu bağlamda birçok eyalette de 
muhatap alındığımız İslam din dersleri konusu özel bir 
öneme sahiptir. Bu doğrultuda da yakın zamanda bir ta-
kım adımlar attık. Bundan sonra da anayasaya uygun bir 
İslam din dersi için hem kendi tabanımıza hem de toplu-
mumuza olan görevlerimizi üstlenen bir muhatap olarak 
sorumluluğumuzun hakkını vermek istiyoruz” dedi.
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Pressegespräch des neu gewählten DITIB Vorstandes 
stößt auf sehr großes Interesse. Der am 4. Januar 2019 
neu gewählte Vorstand mit Theologen Kazım Türkmen 
als Vorstandsvorsitzenden, der zuvor bereits Vorsitzen-
der des Obersten Religionsrates (DITIB) in Deutsch-
land war, hat als erste Amtshandlung die Presse in 
Deutschland zu einem Kennenlern-Gespräch eingela-
den.

Nach einer kurzen Vorstellung der Vorstandsmitglie-
der gab Vorstandsvorsitzender Türkmen eine Erklä-
rung ab, wo er auf aktuelle Themen und Debatten ein-
ging. Dabei betonte er die sehr wichtigen religiösen, 
sozialen und kulturellen Beiträge der DITIB für die 
Muslime, die selbst seit Jahrzehnten einen wichtigen 
Beitrag für das Miteinander leisten, aber auch für die 
Gesamtgesellschaft. Die religiösen rituellen Dienste in 
Moscheegemeinden, die er als Mammutaufgabe be-
zeichnete, würden durch die Vermittlung einer authen-
tischen Bildung sowie der quellen- und vernunftorien-
tierten Lehre des Islam begleitet.

Soziale und kulturelle Angebote rundeten die Arbeit 
der über 24.000 basisdemokratisch gewählten ehren-
amtlichen Vorstands und Gruppenmitgliedern in den 
860 DITIB Moscheegemeinden ab, so Herr Türkmen 
weiter. Dieses ehrenamtliche Engagement sei ein En-
gagement für das Gemeinwohl unserer Gesellschaft in 
Deutschland, finde jedoch leider nicht genügend Wür-
digung bzw. Akzeptanz. Aufgrund vieler nicht konst-
ruktiver Debatten, die nicht immer von DITIB ausgin-
gen, aber stets auf DITIB projiziert worden sind, würden 
die jahrzehntelangen Leistungen der größten Islami-
schen Religionsgemeinschaft seit drei Jahren nicht nur 
übersehen, sondern negiert. Dies erzeuge ein Gefühl 
der Ausgrenzung und des Nicht-Willkommenssein bei 
Muslimen.

Dabei räumte der Vorstandsvorsitzende auch selbst-
kritisch Versäumnisse ein, und konstatierte, dass DI-
TIB bei seinem Krisenmanagement die Öffentlichkeit 

nicht immer in ausreichendem Maße über die erfolgten 
Maßnahmen und Vorkehrungen kommunizierte. Eben-
so würden aber auch Angriffe gegenüber der DITIB, die 
weit über das Maß der Kritik hinausgehen, die Ge-
sprächs- und Debattenkultur in Deutschland vergiften, 
was nicht nur der großen Mehrheit der Muslime, son-
dern der gesamten Gesellschaft schade. „Daher ist eine 
Deeskalation und die Rückkehr zu Sachthemen drin-
gend nötig!“ so Herr Türkmen.

Die DITIB habe hierzu schon erste Schritte eingelei-
tet, die man bei der Pressemitteilung vom 7. Januar zum 
Teil vorgestellt habe. Weitere Schritte würden folgen, 
bei denen die Verantwortung der DITIB als Religions-
gemeinschaft im Fokus stehen werde. Die Partnerschaft 
der Bundesländer im Bereich des Islamischen Religi-
onsunterrichts stehe dabei im Zentrum seiner Bemü-
hungen. Ebenso strebe die DITIB weiterhin die Aner-
kennung als Religionsgemeinschaft und auch als 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts an, wie Herr Tür-
kmen betonte.

Der Vorstandsvorsitzende Herr Türkmen ging im 
Anschluss auf die Fragen der Pressevertreter ein, be-
dankte sich am Schluss für die rege Teilnahme, die ihn 
persönlich erfreut habe.

Neuer Vorstand stellt sich der Presse vor und formuliert seine Perspektive
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Merkezi’nde “Dün-
den Bugüne” isimli fotoğraf sergisi 
açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş’ın açılışını yaptığı sergide, 
DİTİB’in kuruluş süreci ile Köln 
Merkez Camii’nin yapım aşamaları-

nı anlatan fotoğraflar yer alıyor.
DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet 

Dilek, serginin 34 yıllık bir geçmişe 
ışık tuttuğunu ve sergilenen fotoğ-
raflarla tarihi canlı tutmaya çalıştık-
larını söyledi.

DİTİB Genel Merkezi’nin sergi sa-
lonunda açılan ve 60 fotoğrafın yer 

aldığı sergi 20 Ocak’a kadar çok sa-
yıda ziyaretci ağırladı.

Sergi daha sonra Köln Ehrenfeld 
Tasarım Parkuru (Passagen/Interi-
or Design Week Köln 2019) kapsa-
mında sanatseverlerin beğenisine 
sundu.

DİTİB’de “Dünden Bugüne” Fotograf Sergisi Açıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) işbirliğiyle 17 farklı ülkeden 100’ü aşkın 
katılımcı ile düzenlenen “II. Avrupa Müslümanları Bu-
luşması”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 
açıkladığı “Sonuç Bildirgesi” ile sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 
kamuoyu ile paylaşılan II. Avrupa Müslümanları Buluş-
ması sonuç bildirgesi şöyle:

II. Avrupa Müslümanları Buluşması Toplantısı, Avru-
pa kıtasında yaşayan Müslümanların dinî teşkilatlarının 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 
2-4 Ocak 2019 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda “Avrupa’da Müslüman-
ların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar”, “Avrupa’daki İsla-
mi Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler”, 
“Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara 
Olumsuz Etkileri”, “Muhacirler ve Yeni Neslin Müslü-
man Kimlik İnşası: İslam Din Eğitimi”, “Avrupa Medya-
sında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler” baş-
lıkları altında beş oturum düzenlenmiştir. Söz konusu 
oturumlar ve müzakereler sonucunda aşağıdaki hususla-
rın kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır:

1.  Avrupa’daki Müslümanların geleceği için öncelikle 
geçmiş ve hâlihazırdaki dinî, hukukî, ekonomik ve 
sosyo-kültürel durumlarının doğru tespiti ve analizi 
yerinde olacaktır. Bu toplantı, söz konusu hususlar 
açısından önemli bir adım ve vizyon üreten fikirle-
rin ortaya konduğu bir buluşma olmuştur.

2.  Avrupa’da kökleri tarihin derinliklerine giden bir 
maziye sahip olan Müslümanlar, bugün de Avrupa 
kıtasının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Müslü-
manların Avrupa’nın bugününü ve geleceğini olum-
suz etkileyecek herhangi bir iç ya da dış unsurun 
veya söylemin yanında yer alması mümkün değildir. 
Bununla beraber Müslümanlar, yaşadıkları toplum-
da sosyal, siyasal, ekonomik, akademik vb düzlem-
lerde haklar ve sorumluluklar dengesinin eşit ve adil 
şekilde gerçekleşmesini istemektedir. Dolayısıyla 
haklar alanında ayrımcılık, sorumluluklar konusun-
da ihmalkârlık, hayata katılma ve geleceğin inşası 
açısından dışlama ve sosyal mühendislik asla kabul 
edilemez. Diğer yandan Müslümanlar sosyolojik de-
ğişimlerin ve toplumsal yasaların farkında olarak 
yaşadıkları çağ ve coğrafya ile ilişkilerini ve uyumla-

II. Avrupa Müslümanları Buluşması Toplantısı sona erdi
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rını en iyi düzeyde kendi dinamikleri ile sağlamaya 
devam edeceklerdir.

3.  Evrensel bir değer olarak hukukun görevi bütün in-
sanların temel haklarını ve özgürlüklerini her yerde 
ve her zaman korumaktır. Dolayısıyla hukukun var-
lığının ve üstünlüğünün en temel göstergesi; azınlık, 
zayıf, sahipsiz ve korumasız olanları himaye etmesi-
dir. Bir ülkenin medeniyet, insani gelişim ve hukuk 
düzeyi de, bir insanın ahlak ve değer düzeyi de ken-
dinden olmayana, farklı ırk, renk, inanç ve kültüre 
mensup olanlara karşı tavrı ile ölçülür. Hukuka ve 
demokratik ilkelere bağlılığı ile öne çıkan Avru-
pa’nın Müslüman varlığını bir güvenlik meselesi ola-
rak ele alması, sosyal, kültürel ve toplumsal tehdit 
olarak görmesi düşünülemez. Zira ilmî, akademik ve 
sosyal gerçeklikle bağdaşmayan böyle bir tavır, de-
mokratik toplum anlayışına da aykırıdır.

4.  Müslüman karşıtlığıyla tebarüz eden bir ayrımcılık 
türü olan islamofobinin düşmanlığa dönüşerek fiili 
bir boyut kazanması kaygı vericidir. İslamofobik ta-
vırlar olarak kadınlara, erkeklere hatta çocuklara yö-
nelik fiziki şiddet, hakaret ve psikolojik baskıların, 
kılık-kıyafet, ibadet ve inanç özgürlüğü alanındaki 
kısıtlamaların, günlük hayatta iş, konut, eğitim gibi 
konularda yaşanan zorlukların, camilere, dini-kül-
türel müesseselere, kutsal mekânlara, hatta mezar-
lıklara yönelik saldırıların her geçen gün artarak 
devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. İnsanlı-
ğın iyiliğe ve geleceğe dair ümitlerini azaltan bu yak-
laşım, Avrupa’nın çok kültürlülüğünü, birlikte yaşa-
ma hukukunu, barış ve huzurunu da tehdit 
etmektedir. Bunun için hak ve özgürlükleri hiçe sa-
yan bütün yaklaşım ve uygulamalar, faili kim ve 
amacı ne olursa olsun reddedilmelidir. Bilhassa 
inanç ve ibadet özgürlüğüne yönelik her türlü şiddeti 

engellemek, istisnasız bütün devletlere, uluslararası 
kurum ve kuruluşlara düşen ertelenemez bir sorum-
luluk olarak görülmelidir.

5.  Müslümanlara ve göçmenlere yönelik tahammülsüz-
lük ve ırkçı yaklaşımların ardında, önemli oranda 
sosyo-psikolojik etkenlerin varlığı da dikkat çekici-
dir. Dolayısıyla toplumsal huzursuzluk, aşırı tepkisel 
ve şiddete dayalı davranışlar sadece Müslümanlar 
özelinde değil, Avrupa’nın geleceği açısından da bü-
tüncül ve çok boyutlu olarak ele alınmalıdır. Bu me-
yanda İslam’ın getirdiği barış, sosyal adalet, paylaş-
ma, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına dair 
ilkeler, söz konusu problemlerin çözümü için bir im-
kân olarak görülmelidir.

6.  İslam coğrafyasında, fitne, tefrika ve anarşi unsuru 
olan FETÖ, DEAŞ, PKK, Boko Haram, eş-Şebab gibi 
terör örgütleri, İslami kavramları ve insani değerleri 
istismar etmektedir. Söz ve eylemleri ile sürekli Müs-
lümanları hedef alan ve İslam’ın aydınlık yüzünü ka-
ralamaya çalışan bu terör örgütleri yeryüzündeki 
bütün Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve 
musibettir. Söz konusu gruplara karşı bütün Müslü-
manların bilinçli ve özverili biçimde ve işbirliğiyle 
mücadeleye devam etmeleri önemlidir. Açıkça ifade 
etmek gerekir ki, güven ve huzur ortamını bozmaya 
dair hiçbir söylem, eylem, tutum ve davranışın İs-
lam’dan referans bulması asla mümkün değildir.

7.  Avrupalı Müslümanlar, yetkili ve sorumlulardan 
ırkçılık ve İslam düşmanlığı üzerinden Müslümanla-
ra yönelik ayrımcılık, ötekileştirme ve düşmanlık 
faaliyetlerine karşı daha duyarlı olmalarını bekle-
mektedir. Özellikle marjinal grupların ve örgütlerin 
saldırıları karşısında, güvenlik tedbirlerinin daha 
kapsamlı ve dikkatli şekilde uygulanmasının 
gerekliliği açıktır. Zira ırkçı tepkilere maruz  
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  kalanların kendini yalnız ve korumasız hissetmesi, 
saldırganları cesaretlendirdiği gibi, mağdurlarda bi-
reysel bunalımlara hatta kitlesel paniklere neden 
olacaktır. Saldırıya uğrayan, şiddet gören, baskıya 
maruz kalanların psikolojik olarak desteklenmesi, 
hukuki olarak koruma altına alınması ve maddi-ma-
nevi mağduriyetlerinin giderilmesi en tabi vatandaş-
lık hakkıdır.

8.  İslam, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri 
savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış dinidir. Kül-
türel değerlerin din tasavvuruna etkisinden hare-
ketle kendi sosyolojik gerçeklikleri içinde bir dü-
şünce, davranış ve kimlik oluşturma iddiası 
mümkün görülebilir. Bununla birlikte, bütün za-
manlara ve mekânlara ışık tutan İslam’ı, “Alman 
İslam’ı”, “Fransa İslam’ı”, “Belçika İslam’ı” ya da 
“Avrupa İslam’ı” vb sıfatlarla belli bir coğrafyaya 
veya herhangi bir ulusa hasretmek İslam’ın evren-
selliği ile çelişmektedir.

9.  Özellikle demokrasi ve bireysel hak ve özgürlüklere 
bağlılığı ile öne çıkan Avrupa’da, Müslümanların, 
İslam’ın adalet, barış ve hoşgörü ilkeleri çerçevesin-
de, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürüttüğü hiz-
metler, büyük bir imkân olarak görülmelidir. Bü-
tün dünyaya model olabilecek bu güzel örneklik, 
günlük politik ve siyasi hesaplara asla heba edilme-
meli; çok kültürlü, çok dinli ve çok uluslu Avrupa 
toplumunun güvencesi olarak görülmeli, farklılık 
ve çeşitlilik bir zenginlik olarak değerlendirilmeli-
dir. Müslümanların ve göçmenlerin, kendileri ile 
ilgili kararlarda, din hizmetleri ve eğitimi gibi me-
selelerde sürecin dışında tutularak politikalar geliş-
tirme düşüncesi bir çıkmazdır. Avrupa’da yüzbin-
lerce mensubuna-üyesine hizmet götüren köklü 
kurumların ötelenerek, Müslümanları temsil ettiği-
ni iddia eden bazı marjinal kişi ve grupların öne çı-
karılması ve bir nevi Müslümanların temsilcisi ko-
numuna getirilmeleri sosyal gerçekliklere aykırıdır.

10.  Avrupa’daki Müslümanlar, içinde yaşadığı toplum-

la uyumlu olduğu gibi kendi aralarındaki uyum ve 
iletişim konusunda da hassas ve duyarlı olmalıdır. 
Müslümanların, farklılıklarını muhafaza ederek 
birlikte hareket kabiliyeti geliştirmeleri ve ortak bi-
linç ile hareket etmeleri elzemdir. Ayrıca, gelecek 
hedefleri doğrultusunda Avrupa’daki Müslümanla-
rın hâlihazırdaki potansiyellerinin, kurum, kuruluş 
ve demografik durumlarının sağlıklı bir şekilde tes-
piti -varsa- mevcut idarî eksikliklerini giderip içeri-
sinde bulundukları ülkelerin şartlarını da göz önü-
ne alarak kurumsal yapılarını geliştirmeleri önem 
taşımaktadır. Özellikle Avrupa’da yaşayan Müslü-
manlarla ilgili gelişmeleri iyi takip ederek, sosyolo-
jik değişimlerin, konjonktürel yaklaşımların ve 
farklılaşan paradigmaların ortaya çıkardığı yeni 
sorunlara çözümler üretmek, Müslümanları yıprat-
maya yönelik söylem ve faaliyetler karşısında işbir-
liği yapmak hayati öneme sahiptir.

11.  İslam’ın, asırlarca insanlığa yön veren, oldukça zen-
gin bir bilgi ve hikmet müktesebatının, ilim ve usul 
geleneğinin varlığı açıktır. Avrupa’da yaşayan Müs-
lümanların kendilerine özel ve günümüz şartların-
da gelişen soru ve sorunlarını bu zenginliğe bağlı 
olarak çözmesi önem arz etmektedir. Bu meyanda 
dini takvim birliği, helal gıda standardı gibi husus-
ların ortak kararlarla neticelendirilmesi sağlanma-
lıdır.

12.  Sosyal sorunların hayatı gittikçe daha çok kuşattığı 
günümüzde; kadınların ve gençlerin karşı karşıya 
olduğu problemlerle mücadele etmek öncelikli he-
defler olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede insan-
lığın huzuruna katkı sunacak hak, adalet, merha-
met ve barış mefkûresine, sahih bir inanca, bilgi, 
bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için 
daha çok gayret göstermek bir zorunluluktur. Zira 
inancından ve kimliğinden, millet bilincinden ve 
ümmet şuurundan uzak nesiller istismara açık hale 
gelmektedir. Dolayısıyla Avrupa genelinde inancın-
dan ve kültüründen uzak kaldığı için savrulan, 
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 yanlış bilgilerle istismar edilen, islamofobik yapılar 
karşısında savunmasız kalan gençlerin durumları, 
üzerinde çalışma yapılması gereken acil meseleler-
dir.

13.  Avrupa’da doğru din eğitimi modellemelerinin or-
taya konulması, ortak müfredatın belirlenmesi ve 
buna göre yazılı, görsel ve dijital literatür-yayınların 
oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak bu çalış-
malar, Avrupa’daki Müslüman nesillerin kimliği-
nin doğru yöntemlerle inşası ve muhafazası açısın-
dan hayatî önemde olduğu kadar, İslâm ve 
Müslümanlarla ilgili negatif algının düzeltilmesin-
de de büyük önemi haizdir.

14.  Avrupa toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Müs-
lümanlar, şiddet, ayrımcılık veya herhangi bir hak-
sızlığa maruz kaldıklarında vatandaşlıktan doğan 
haklarını ve bütün hukuki süreçleri sonuna kadar 
takip edeceklerdir. Bu manada Avrupa’da faaliyet 
gösteren STK’ların, mağdur olan kesimlere rehber-
lik edecek hukuki mekanizmalar oluşturmaları, on-
lara her türlü desteği ve imkânı sağlamaları, mağ-
duriyetlerin daha sistematik takibi amacıyla 
kurumsal yapılar tesis etmeleri gerekmektedir.

15.  Farklılıkların bir arada yaşaması ve doğru bilginin 
kitlelere ulaşması konusunda medyanın hayati so-
rumlulukları bulunmaktadır. Ancak bazı medya or-
ganlarının “İslam’ı düşman görme” algısını körük-
leyici bir yayın politikası takip ettiği görülmektedir. 
Özellikle İslam ve Müslümanlarla ilgili negatif, dış-
layıcı, manipüle edici bir yaklaşım sergileyen, rey-
ting ve ideolojik kaygılarla sansasyonel dil kullanan 
bir kısım medyanın Müslümanları birer “öteki” 
“dış unsur” ve “problem kaynağı” olarak gösteren 
tavırdan vazgeçmesi gerekmektedir. Toplumun ha-
ber alma ve fikir özgürlüğü çerçevesinde çoğulcu 
yapısını koruma adına önemli görevler üstlenen 
medyanın sorumluluk içinde davranması etik de-
ğerler, medya ahlakı ve toplumsal barış açısından 
hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte Avrupa’da-

ki Müslümanların da kendileriyle ilgili medyada ve 
özellikle sosyal medyadaki olumsuz imajların dü-
zeltilebilmesi amacıyla stratejiler belirlemeleri ve 
ortak çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

16.  Avrupa’da yaşayan Müslümanlar karşılaştıkları 
güncel problemlerine “azınlık fıkhı”, “zarurât”, 
“makâsıd”, “öncelikler fıkhı” gibi kavramlar ve yön-
temler üzerinden yeni çözümler üretme yolları ara-
malıdır. Böylece yaşanılan gerçekliği ve bağlamı 
dikkate almayan görüş ve fetvaların önüne geçilebi-
lecektir. Bu meyanda ilgili kurumların, Avrupa’da-
ki önemli soru ve sorunlara yönelik çalışmalara ön-
cülük etmesi de önem arz etmektedir.

17.  Avrupa Müslümanları arasında sağlıklı ve hızlı ile-
tişimi sağlayacak, vizyon üretecek, işbirliği ve orga-
nizasyonlara öncülük edecek, bölgesel ve küresel 
düzlemde koordinasyona katkı sunacak, diğer sivil 
ve resmî kurumlara muhatap olacak, ortak çalışma-
lar için gerekli planlamaları yapacak bir koordinas-
yon kurulunun oluşturulması sağlanmalıdır. Bu 
kurul ilim adamları, kurum temsilcileri, hukukçu-
lar ve sosyal bilimciler gibi farklı temsilcilerden 
oluşmalıdır.

18.  Avrupa Müslümanları Buluşması’nın iki yıllık peri-
yodlarla düzenlenmesi, Avrupa’daki Müslümanlar 
arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlaması açısın-
dan uygun ve neticeleri bakımından da verimli ola-
caktır. Bu itibarla, Avrupa Müslümanları Buluşma-
sının kurumsallaşması ve toplantı sonuçlarının 
takibi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesin-
de bir sekretarya oluşturulması kararlaştırılmıştır.
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Das II. Treffen der europäischen 
Muslime, das in Zusammenarbeit der 
Türkisch-Islamischen Union der An-
stalt für Religion (DITIB) e. V. und 
dem Präsidium für Religionsangele-
genheiten (Diyanet) organisiert wur-
de, ist abgeschlossen.
Am Treffen haben mehr als 100 Teil-
nehmer aus 17 Ländern teilgenom-
men. Das Treffen wurde durch Verle-
sung der Abschlusserklärung seitens 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Präsident von 
Diyanet, beendet.
In der Stadt Köln wurde vom 2. bis 4. 
Januar 2019 das II. Treffen der euro-
päischen Muslime unter Beteiligung 
der Vertreter von religiösen Instituti-
onen der Muslime und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auf dem 
europäischen Kontinent durchge-
führt. Unter den folgenden Titeln 
wurden fünf Sitzungen durchgeführt: 
“Die Zukunft der Muslime in Europa: 
Chancen und Risiken”, “Strukturelle 
Probleme von islamischen Institutio-
nen in Europa und rechtliche Prozes-
se”, “Negative Auswirkungen religiös 
motivierter Bewegungen auf Musli-
me”, “Flüchtlinge und Konstruktion 
der Identität einer neuen muslimi-
schen Generation: islamische Religi-
onspädagogik” und “Strategien gegen 
negative Wahrnehmung des Islams in 
den europäischen Medien.” Nach den 
genannten Sitzungen und Diskussio-
nen wurde beschlossen, folgende Ab-

schlusserklärung zu veröffentlichen:
1.  Für die richtige Bestimmung und 

Analyse der Zukunft von Musli-
men in Europa ist vorrangig eine 
religiöse, rechtliche, wirtschaftli-
che und sozio-kulturelle Standort-
bestimmung der Muslime in Euro-
pa in der Geschichte und 
Gegenwart entscheidend. Aus Sicht 
der genannten Themen war dieses 
Treffen ein wichtiger Schritt und 
bot die Gelegenheit für die Präsen-
tation von visionären Gedanken.

2.  Die Muslime, deren Wurzeln bis in 
die Tiefen der Geschichte nach Eu-
ropa hineinreichen, sind auch 
heutzutage ein untrennbarer Teil 
des europäischen Kontinents. Folg-
lich ist es unmöglich, dass die Mus-
lime weder internen oder externen 
Bewegungen noch Diskursen, die 
die Gegenwart oder die Zukunft 
Europas negativ beeinträchtigen 
werden, beistehen. Daneben for-
dern die Muslime, dass eine gleich-
berechtigte und gerechte Vertei-
lung des Gleichgewichts von 
Rechten und Verpflichtungen auf 
sozialer, politischer, wirtschaftli-
cher, akademischer Ebene usw. in 
den Gesellschaften, in der sie leben, 
verwirklicht wird. Folglich können 
Diskriminierungen im Bereich der 
Rechte; Nachlässigkeiten im Be-
reich der Verantwortungen; Aus-
grenzungen im Bereich der Teilha-

be am Leben und der Teilhabe in 
der Gestaltung der Zukunft sowie 
social engineering keineswegs ak-
zeptiert werden. Im Bewusstsein 
des soziologischen Wandels und 
der gesellschaftlichen Gesetzmä-
ßigkeiten werden die Muslime an-
dererseits ihre Beziehungen und 
Harmonie mit der Zeit und mit der 
Region auf beste Weise gewährleis-
ten indem sie hierfür ihre eigenen 
Dynamiken einsetzen.

3.  Die Aufgabe des Rechts als ein uni-
versaler Wert ist es, die Grundrech-
te aller Menschen überall und je-
derzeit zu wahren. Folglich ist das 
grundlegende Zeichen der Existenz 
von Recht und Rechtsstaatlichkeit, 
dass das Recht Minderheiten, Be-
nachteiligten, Vereinsamten und 
Schutzlosen beschützt. Der Zivili-
sationsgrad, der menschliche Ent-
wicklungsstand und das rechtliche 
Niveau eines Landes wie auch der 
Charakter und das Niveau der 
Werte eines Menschen auf indivi-
dueller Ebene werden damit ge-
messen, wie ihre Haltung zu Frem-
den und Angehörigen 
unterschiedlicher Ethnien, ver-
schiedener Hautfarben, anderen 
Glaubens und diverser Kulturen 
sind. Es ist unvorstellbar, dass Eu-
ropa, das mit Rechtsstaatlichkeit 
und Verbundenheit mit den demo-
kratischen Prinzipien hervorsticht, 

Das II. Treffen der europäischen Muslime wurde mit Verlesung 
der Abschlusserklärung beendet
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die muslimische Präsenz als eine 
Sicherheitsproblematik behandelt 
und als eine soziale, kulturelle und 
gesellschaftliche Gefahr ansieht. 
Schließlich ist eine solche Haltung 
mit der wissenschaftlichen, akade-
mischen und sozialen Realität 
nicht vereinbar und inkompatibel 
mit dem Verständnis einer demo-
kratischen Gesellschaft.

4.  Es ist besorgniserregend, dass Isla-
mophobie, die als eine Unterkate-
gorie der Diskriminierung zu defi-
nieren ist und die sich aus einer 
antagonistischen Haltung gegen-
über Muslimen entwickelte, sich 
zur Islamfeindlichkeit ausgeartet 
hat und eine faktische und tätliche 
Dimension erreicht hat. Der täglich 
zunehmende Anstieg islamopho-
ber Haltungen, die zu physischer 
Gewalt gegenüber Frauen, Män-
nern und sogar Kindern; sowie zu 
Beleidigungen und psychologi-
schem Druck, Einschränkungen 
im Bereich der Kleidung, Glau-
bensfreiheit und der freien Religi-
onsausübung führten; wie auch er-
lebte Schwierigkeiten im Bereich 
des täglichen Lebens, der Woh-
nungsvergabe und der Bildung, so-
wie Gewalt gegen Moscheen, religi-
öse-kulturelle Institutionen, heilige 
Stätten und sogar gegen Friedhöfe 
sind nicht akzeptabel. Diese Annä-
herung lässt die Zuversicht der 
Menschheit auf das Gute und die 
Zukunft schwinden und gefährdet 
die Multikulturalität, das Gleich-

gewicht des Zusammenlebens, den 
Frieden und das Wohl von Europa. 
Aus diesem Grund sollten alle An-
näherungen und Praktiken, die die 
Grundrechte und -freiheiten mis-
sachten, abgelehnt werden, egal 
wer diese durchführt oder egal mit 
welchem Ziel diese durchgeführt 
werden. Besonders gegen Religi-
onsfreiheit und gegen freie Religi-
onsausübung gerichtete Gewalt zu 
verhindern, sollte als eine unauf-
schiebbare Verantwortung für alle 
Staaten, internationalen Organisa-
tionen und Institutionen angese-
hen werden ohne dass eine Aus-
nahme gemacht wird.

5.  Hinter der Intoleranz gegenüber 
Muslime und gegenüber Migran-
ten und hinter den rassistischen 
Annäherungen fallen zu einem ho-
hen Anteil die Existenz von so-
zio-psychologische Faktoren auf. 
Folglich sollten gesellschaftliche 
Unruhe, übergeartete Reaktionen 
und auf Gewalt zurückzuführende 
Handlungen nicht nur begrenzt 
und beschränkt auf Muslime ange-
sehen, sondern ganzheitlich und 
multidimensional aus Sicht der Zu-
kunft von Europa behandelt wer-
den. In diesem Sinne sollten die 
Prinzipien des Islams zum Frieden, 
zur sozialen Gerechtigkeit, zum 
Teilen sowie der Schutz der Grund-
rechte und -freiheiten als eine 
Möglichkeit für die Lösung der ge-
nannten Probleme angesehen wer-
den.

6.  Terrororganisationen wie FETÖ, 
IS (DAESCH), PKK, Boko Ha-
ram, asch-Schabab als Elemente 
von Wirre, Zwietracht und Anar-
chie in der islamischen Welt 
missbrauchen die islamischen 
Begriffe und menschlichen Wer-
te. Diese Terrororganisationen, 
die sich mit ihrer Artikulation 
und ihren Handlungen stets Mus-
lime zur Zielscheibe nehmen und 
die lichterne Gestalt des Islams 
zu diskreditieren versuchen, sind 
eine globale Bedrohung und ein 
globales Unheil für die ganze 
muslimische Präsenz. Es ist wich-
tig, dass alle Muslime, bewusst 
und uneigennützig gegen die ge-
nannten Gruppen und in Zusam-
menarbeit gegen sie vorgehen. Es 
muss offen zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass es keinesfalls 
möglich ist, dass irgendeine Aus-
sage, Aktivität, Haltung und 
Handlung, die die Atmosphäre 
der Sicherheit und des Wohls be-
einträchtigen könnte, ihre Refe-
renz im Islam finden kann.

7.  Bei rassistischen und islamfeind-
lichen Aktivitäten, die sich zur 
Diskriminierung, Stigmatisie-
rung und Feindschaft gegenüber 
Muslimen entwickeln, erwarten 
europäische Muslime von den 
Zuständigen und Verantwortli-
chen, noch sensibler zu sein. Vor 
allem ist es offensichtlich, dass die 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 
vor Angriffen von marginalen 
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   Gruppen und Organisationen noch 
umfangreicher und vorsichtiger 
umgesetzt werden. Schließlich 
führt das Gefühl der Einsamkeit 
und Schutzlosigkeit bei denjenigen, 
die den rassistischen Reaktionen 
ausgesetzt wurden, dazu, dass die 
Angreifenden ermutigt werden. 
Andererseits können Geschädigte 
von individuellen Krisen heimge-
sucht werden und sogar kann es 
massenhafte Panik auslösen. Die 
psychologische Unterstützung der 
Geschädigten, Angegriffenen, Ge-
waltopfer und von den unter Druck 
gesetzten Personen, sowie ihr recht-
licher Schutz und ihre materi-
ell-geistige Entschädigung sind na-
türlichstes Bürgerrecht.

8.  Der Islam ist eine Religion des Frie-
dens, der überall auf der ganzen 
Welt dieselben universalen Werte 
verteidigt und versucht, diese am 
Leben zu erhalten. Ausgehend von 
der Wirkung kultureller Werte auf 
das Religionsverständnis kann es 
Forderungen nach Meinungs-, 
Handlungs- und Identitätsbildung 
im Rahmen der soziologischen 
Wirklichkeit geben. Daneben steht 
die Einschränkung des Islams, der 
durch adjektivische Bestimmung 
einer bestimmten Region oder ei-
ner Nation zugeschrieben wird - 
wie “deutscher Islam”, “französi-
scher Islam”, “belgischer Islam” 
oder “europäischer Islam” usw. - im 
Widerspruch zur Universalität des 
Islams, der alle Epochen und Orte 
zugleich erleuchtet.

9.  Vor allem in Europa, das mit De-
mokratie und mit der Verbunden-
heit mit den individuellen Rechten 
und Freiheiten herausragt, sollten 
die transparenten und überprüfba-
ren Dienste, die die Muslime im 
Rahmen der Prinzipien Gerechtig-
keit, Frieden und Toleranz anbie-
ten, als eine große Möglichkeit ge-
wertet werden. Diese vorbildhaften 
Dienste, die ein Modell für die gan-

ze Welt sein können, sollten nicht 
aufgrund der Politik und des alltäg-
lichen politischen Kalküls verkannt 
und vergeudet werdet; sondern viel-
mehr als ein Garant für eine multi-
kulturelle, multireligiöse und mul-
tinationale europäische 
Gesellschaft angesehen werden, so-
wie sollten die Unterschiedlichkeit 
und Diversität als Reichtum gewer-
tet werden. Der Gedanke, Politiken 
festzulegen ohne Muslime und 
Migranten in Bezug auf Entschei-
dungen, die sie selbst, die Religions-
dienste und die Religionspädagogik 
betreffen, in die Prozesse mit zu in-
volvieren, ist eine Einbahnstraße. 
Die Stigmatisierung von fest ver-
wurzelten Institutionen in Europa, 
die hunderttausenden Gemein-
deangehörigen/Mitgliedern ihre 
Dienste anbieten; entgegen dem 
Drängen vom marginaler Personen 
und Gruppierungen in den Vorder-
grund, die die Vertretung der Mus-
lime für sich beanspruchen, und 
Gewährung einer vermeintlichen 
Stellung als ob sie die Muslime ver-
träten, stehen im Widerspruch zu 
den sozialen Realitäten.

10.  Die Muslime in Europa sollten in 
Harmonie mit der Gesellschaft, in 
der sie leben, sein und ebenso sen-
sibel und empfindlich zur Harmo-
nie und Kommunikation unterei-
nander sein. Es ist unabdingbar, 
dass die Muslime ihre Unterschie-
de bewahren und Handlungsfä-
higkeit entwickeln, gemeinsam 
und gemäß kollektivem Bewusst-
sein zu handeln. Außerdem ist es 
bedeutend, dass die Muslime in 
Europa ihre momentanen Potenzi-
ale sowie ihren institutionellen, 
organisatorischen und demogra-
phischen Zustand fundiert analy-
sieren – und wenn vorhanden – 
ihre verwaltungsmäßigen 
Desiderate ausräumen und die 
Anforderungen der Staaten, in de-
nen sie leben, berücksichtigen und 

demgemäß ihre institutionellen 
Strukturen fortentwickeln. Beson-
ders eine genaue Beobachtung von 
Entwicklungen zu Themen, die in 
Europa lebende Muslime betref-
fen, sowie die Erarbeitung von Lö-
sungsansätzen für Probleme, die 
durch soziologischen Wandel, 
konjunkturelle Annäherungen 
und divergierende Paradigmen 
hervorgerufen werden, wie auch 
die Zusammenarbeit gegen schä-
digende Meinungsäußerungen 
und Aktivitäten hat eine lebens-
wichtige Bedeutung.

11.  Der Islam hat der Menschheit 
jahrhundertelang den Weg gewie-
sen. Es ist offensichtlich, dass der 
Islam einen äußerst reichen Er-
kenntnis- und Weisheitsschatz so-
wie Wissens- und Methodentradi-
tion besitzt. Es ist wichtig, dass die 
in Europa lebenden Muslime ihre 
spezifischen und unter den Bedin-
gungen von heute entstandenen 
Fragen und Probleme im Rahmen 
dieses Reichtums lösen. In diesem 
Sinne sollten Themen wie die Her-
stellung der Einheit zum religiösen 
Kalender oder Nahrungsstan-
dards durch gemeinsame Be-
schlüsse zielorientiert abgeschlos-
sen werden.

12.  Heutzutage umschließen soziale 
Probleme zunehmend das Leben. 
In diesem Kontext ist die Ausein-
andersetzung mit Problemen, de-
nen die Frauen und Jugendlichen 
ausgesetzt sind, als vorrangiges 
Ziel zu werten. In diesem Sinne ist 
es eine Notwendigkeit, sich mehr 
für die Erziehung von Generatio-
nen einzusetzen, die einen Beitrag 
zum Wohl der Menschheit leisten, 
und die das Ideal von Recht, Ge-
rechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Frieden haben sowie einen authen-
tischen Glauben, authentische 
Kenntnisse, ein reines Bewusst-
sein und einen tugendhaften Cha-
rakter haben. Schließlich sind Ge-
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nerationen, die fern von ihrem 
Glauben und ihrer Identität, sowie 
fern vom Bewusstsein der Ge-
meinde und der muslimischen Ge-
meinschaft (Umma) sind, offen 
für Missbrauch. Folglich sind die 
Zustände der Jugendlichen, die 
den Angriffen von islamophoben 
Strukturen schutzlos ausgeliefert 
sind, sowie die aufgrund fehlerhaf-
ter Informationen ausgenutzt und 
irregeführt werden, weil sie ihrem 
Glauben und ihrer Kultur ferngeb-
lieben waren, dringend zu bearbei-
tende Anliegen.

13.  Es ist notwendig, Modellierungen 
für eine authentische Religionspä-
dagogik in Europa darzulegen, ge-
meinsame Curricula festzulegen 
und dementsprechend schriftliche, 
visuelle und digitale Literatur/Pub-
likationen zu erarbeiten. Die zu er-
arbeitenden Materialien haben ei-
nerseits eine lebenswichtige 
Bedeutung zum Aufbau und zum 
Schutz der Identität von muslimi-
schen Generationen in Europa und 
sie haben andererseits eine große 
Bedeutung für das Zurechtrücken 
der negativen Wahrnehmung des 
Islams und der Muslime.

14.  Als untrennbarer Teil der europäi-
schen Gesellschaft sollten Musli-
me bei Anwendung von Gewalt, in 
Diskriminierungsfällen und bei 
allen anderweitigen unrechtmäßi-
gen Handlungen alle rechtlichen 
Wege bis zur letzten Instanz aus-
schöpfen, die sie als Bürgerrechte 
wahrnehmen können. In diesem 
Sinne ist es erforderlich, dass die 
zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen, die in Europa tätig sind, 
rechtliche Mechanismen etablie-
ren, die den geschädigten Perso-
nen Beratung anbieten, die ihnen 
jegliche Unterstützung und Mög-
lichkeiten gewährleisten, sowie in-
stitutionelle Strukturen aufbauen, 
die Angriffe und Schädigungen 
noch systematischer beobachten.

15.  Die Medien haben lebenswichtige 
Verantwortungen damit die Un-
terschiede ihr Zusammenleben in 
Frieden fortführen können. Aller-
dings ist zu beobachten, dass vor 
allem manche Medien eine Strate-
gie verfolgen, die Wahrnehmung 
aufzustacheln, “den Islam als 
Feind anzusehen.” Es ist notwen-
dig, dass vor allem manche Medi-
en, die eine negative, ausgrenzen-
de und manipulierende 
Annäherung zum Islam und zu 
den Muslimen darlegen, und die 
aus Sorge zu den Einschaltquoten 
und aufgrund von ideologischen 
Bedenken eine sensationsgesteu-
erte Sprache verwenden, ihre Hal-
tung aufgeben sollten, Muslime 
jeweils als “Andere”, “Fremdele-
mente” und “Problemquellen” 
darzustellen. Im Sinne der Wah-
rung der pluralistischen Gesell-
schaftsstruktur übernehmen die 
Medien im Rahmen der Informa-
tions- und Meinungsfreiheit wich-
tige Aufgaben. Eine verantwor-
tungsbewusste Handlungsweise 
der Medien hat aus Sicht der ethi-
schen Werte, Medienethik und 
des gesellschaftlichen Friedens 
eine lebendwichtige Bedeutung. 
Daneben ist es erforderlich, dass 
auch die Muslime in Europa Stra-
tegien für das Zurechtrücken der 
negativen Wahrnehmungen in 
den Medien und besonders in den 
sozialen Medien erarbeiten und 
diesbezüglich gemeinschaftlich 
zusammenarbeiten.

16.  In Europa lebende Muslime soll-
ten über Begriffe und Methoden 
wie “Minderheitenrecht (fiqh 
al-aqalliyat)”, “Notwendigkeiten 
(darurat)”, “Zwecke (maqasid)”, 
“Vorrangsrecht (fiqh al-awwa-
liyat)” usw. neue Wege für Lö-
sungsansätze ihrer aktuellen Prob-
leme suchen. Somit können die 
Meinungen und Fatwas, die die 
Lebenswirklichkeit und den Kon-

text nicht berücksichtigen, abge-
wendet werden. In diesem Sinne 
ist es bedeutend, dass die betref-
fenden Institutionen die Vorreiter-
schaft für die Arbeit zu wichtigen 
Fragen und Problemen in Europa 
übernehmen.

 17.  Es sollte die Bildung eines Koor-
dinierungsrates gewährleistet 
werden, der die effektive und 
schnelle Kommunikation zwi-
schen den europäischen Musli-
men gewährleistet und Visionen 
unterbreitet. Der Rat sollte die 
Vorreiterschaft für die Zusam-
menarbeit und Organisation von 
Veranstaltungen übernehmen, 
einen Beitrag für die Koordinati-
on auf regionaler und globaler 
Ebene für gemeinsames Handeln 
leisten und Ansprechpartner für 
andere zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und öffentliche 
Ämter und Institutionen sein so-
wie die erforderlichen Planungen 
für gemeinsame Tätigkeiten 
durchführen. Dieser Rat sollte 
mit Gelehrten, Vertretern von In-
stitutionen, sowie Vertretern aus 
den Bereichen Recht und Sozial-
wissenschaften u. Ä. besetzt wer-
den.

18.  Das regelmäßige Treffen der eu-
ropäischen Muslime in einem 
zweijährigen Turnus ist aus Sicht 
der Kommunikation unter den 
Muslimen in Europa und der In-
tensivierung der Zusammenar-
beit angemessen und wird aus 
Sicht ihrer Ergebnisse nützlich 
sein. In diesem Sinne wurde die 
Gründung eines Sekretariats 
beim Präsidium für Religionsan-
gelegenheiten (Diyanet) be-
schlossen um die Institutionali-
sierung des Treffens der 
europäischen Muslime herzustel-
len und die Umsetzung der Be-
schlüsse des Treffens nachzuver-
folgen.

Zur Kenntnisnahme
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DİTİB Genel Başkanı Türkmen: 
“DİTİB Merkez Camii, ortak bir 
geçmişte yaşanan ve bugün üzerin-
den ortak geleceğe uzanan bir köp-
rüdür.” 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından, “Dünden Bugü-
ne” adlı fotoğraf sergisi münasebe-
tiyle “Çay Akşamı” programı çerçe-
vesinde caminin mimari özellikleri 
sanatseverlere anlatıldı.

DİTİB Merkez Camii Sergi Salo-
nu’nda mabetlerde kubbenin merke-
zi önemi ve beton yapıların sanatsal 
özellikleri  tanıtıldı. 

Mabetler ile sanat arasında bir 
köprünün kurulduğu çay akşamı 
programının açılış konuşmasını 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men yaptı. Türkmen, “Köln DİTİB 

Merkez Camii ev sahipliğinde ve 
üçüncüsü gerçekleştirilen Köln Eh-
renfeld Tasarım Parkuru’nun (Pas-
sagen 2019) açılışına hoş geldiniz” 
dedi.

Genel Merkez olarak Tasarım 
Parkuru’nu katılımlarıyla destekle-
diklerini ifade eden Türkmen, 
“Merkez Camii, dini bir mekan ol-
duğu kadar sosyal ve kültürel bir 
mekandır. Bu sebeple parkura 
‘Dünden Bugüne’ isimli fotoğraf-
lardan oluşan güzel bir sergi prog-
ram hazırlanmıştır” dedi.

DİTİB Merkez Camii’nin tarihini 
kuruluşundan bugüne fotoğraflarla 
anlattıklarını söyleyen Türkmen 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu 
yılki serginin konusu bizi fotoğraf 
kareleriyle eskiye ve ilk inşa tarihi-

ne götürmeye çalışılmış, değişik za-
manları, değişik perspektifleri, de-
ğişik bakış açılarını, değişik 
mimariyi ve değişik insanları konu 
edinmiştir. Bu fotoğraflar sadece 
fotoğraf olarak görülmemelidir. Bu 
karelerde cemaatin ruhunu görüyo-
ruz, yaşayan hayat dolu insanların 
yüzlerini ve emeklerini görüyoruz. 
Müslümanların 1965 tarihinde 
Dom Kilisesi’nde ilk Ramazan Bay-
ramı namazı ile başlayan bir tarihi 
anlatıyoruz. Merkez Camii’nin yı-
kım anındaki fotoğraflara bakıldı-
ğında, yıkımı da dua ederek gerçek-
leştiriyoruz. Çünkü cemaatimizin o 
yapıyla, o mabetle derin duygular 
taşıdığı sosyal ve dini bağları vardı. 
Eski bina onlar için duygusal dini 
ve sosyal bir yurttu. Bugün burada 

Köln DİTİB Merkez Camii’nde “Dünden Bugüne” fotoğraf sergisi
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eskiden başka bir mabedin olduğu-
na inanamıyoruz. Kölnlülerin eseri 
bu mabedi, birlikteliğimizi güçlen-
dirmek için insanlara ve topluma 
tanıtmamız gerekiyor. Çünkü pek 
çok farklılığın içinde ne kadar or-
tak yönümüzün olduğunu bazen 
gözden kaçırabiliyoruz.”

DİTİB Merkez Camii, ortak bir 
geçmişte yaşanan ve bugün üzerin-
den ortak geleceğe uzanan bir köp-
rü olduğunu söyleyen Türkmen 
sözlerini şöyle tamamladı: “Duyar-
lılığınız için çok teşekkür ediyor, 
ortak bir geleceğimiz için her şeyin 
en güzelini diliyorum.”

Köln’lü sanat tarihçisi ve yazar 
Markus Juraschek-Eckstein ise ma-
betlerde kubbenin merkezi bir 
önem taşıdığı ve özellikle beton ya-

pılarda ne kadar önemli olduğunu 
anlatan bir sunum yaptı. 

Bilhassa dini mabetlerin hemen 
hemen tümünde merkezi bir önem 
taşıyan kubbenin özellikle Avrupa, 
Almanya ve Köln’deki mimarilerde 
sık rastlandığına vurgu yapan Ecks-
tein, Köln’lü üç kuşak ünlü mimar 
Böhm ailesinin tasarladığı Merkez 
Camii ile diğer mabetler arasındaki 
kubbe prensibi mimari benzerlikle-
rin olduğunu resimlerle gösterdi.

Mimari yapıları ile ön plana çı-
kan eserlerin Köln şehrine yabancı 
olmadığını söyleyen Eckstein, dini 
mabetlerde Panteon yapısından 
bahsetti. Eckstein, yapının dairesel 
formlu bir yapı olduğunu ve Roma 
döneminde inşa edilmeye başlanıl-
dığını ifade etti.

Konuşmaların ardında sergi salo-
nunda düzenlenen “Dünden Bugü-
ne” resim sergisi gezildi. Programın 
ikinci bölümünde Merkez Camii’ne 
geçilerek, iç tezyinatı ve mimari 
özellikleri hakkında bilgi verildi. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda Merkez Camii’nin sa-
natsal ve mimari özellikleri anlatıl-
dı.
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Koblenz – Neuwied DİTİB Ravza 
Camii’ne devam eden minikler, kendi 
aralarında düzenlemiş oldukları ker-
mesle, Afrika’da göz ameliyatı olmayı 
bekleyen çocuklara umut oldular.

Din görevlisi Fatih Aydemir ön-
cülüğünde düzenlenen etkinlikle 

DİTİB Ravza Camii’nde bir ilk ger-
çekleştirildi.

Din görevlisi Aydemir, “Cami 
bünyesinde öğrenim gören öğrenci-
ler, ufak bir dokunuşla 111 Afrikalı 
kardeşine umut ışığı oldular” dedi.

‘Umut Işığı’ projesi ile bir iyilik 

hareketi başlattıklarını ve Türkiye 
Diyanet Vakfı aracılığıyla 111 çocu-
ğunun ameliyatının gerçekleştirile-
ceğini belirten Aydemir, “Bu projeyi 
anlamlı kılan, öğrencilerin Afri-
ka’daki masum kardeşleri ile bağ 
kurması ve tamamen kendilerinin 
yapmasıdır. Bu sayede öğrencileri-
mize; iyilik karakteri kazandırılmış, 
gönül dünyaları geliştirilmiştir. Bi-
rinci önceliğimiz, geleceğimiz olan 
çocuklarımızın ön planda olduğu 
iyilik projelerini yaygınlaştırmak ve 
onların karakterine etki etmeye de-
vam edecek farkındalık projelerini 
camimizde devam ettirmektir. Daha 
güzel bir dünya, çocuklarımızın ter-
temiz yürekleri sayesinde inşa edile-
cektir” diye konuştu.

Düsseldorf - Krefeld DİTİB Yu-
nus Emre Camii’nde 1001 eserden 
oluşan kütüphane ve okuma salonu 
açıldı.

Düsseldorf Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Mustafa Akpınar’ın ve 
Krefeld DİTİB Yunus Emre Camii 
Başkanı Kenan Kiraz’ın katılımla-
rıyla açılışı gerçekleştirilen kütüp-
hanede, Türkçe, Almanca ve diğer 
dillerden 1001 kitap yer alıyor.

Açılışta konuşan Krefeld DİTİB 
Yunus Emre Camii Başkanı Kenan 
Kiraz, “Okur severlerin ilgi ile takip 
edeceği bir mekanın camimiz bün-
yesinde hizmet vermesini önemsi-

yoruz, caminin amacına uygun bir 
meyvesi olarak değerlendiriyoruz” 
dedi. Okur severler kütüphaneye 
üye olduktan sonra, emanet kitap 
alabileceklerini kaydeden Kiraz, 
çay, kahve ve kitap buluşması için 
eşsiz bir mekân oluşturduklarını 
hatırlattı.

Kadim geleneğimizde camilerin 
külliye olarak inşa edildiğini söyle-
yen Düsseldorf Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Mustafa Akpınar, “Bi-
zim cami geleneğimiz, camiler 
sadece ibadet yapılan mekânlar de-
ğildir. Aynı zamanda birer ilim 
merkezleridir. Camiler yanı başın-

daki kütüphaneleriyle çevresini bil-
giyle aydınlatan ve eğiten mekân-
lardır. Bu gün açılışını yaptığımız 
kütüphane ve okuma salonu bu 
amaca hizmet edecektir. İnanıyo-
rum ki, hayırda yarışmayı şiar 
edinmiş bir teşkilatın mensupları, 
camilerimizin müştemilatı içerisi-
ne, bundan daha güzel salonlar inşa 
edeceklerdir. Bu kütüphane ve salo-
numuzun hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Kütüphane girişinde açılış kurde-
lesinin kesiminden sonra kütüpha-
ne ve okuma salonu gezildi.

Yunus Emre Camii’nde kütüphane ve okuma salonu açıldı

DİTİB’li minikler Afrikalı masum çocuklara umut oldu

HABERLER
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
bünyesinde DİTİB-Akademisi tara-
fından tebliğ dizisi adı altında hazır-
lanan “Akademisyenler Sohbeti”’nin 
26.’sı düzenlenendi “Akademisyenler 
Sohbeti”ne alanında uzmanlaşmış 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 
Ali Sira Güngör “Dinler Tarihi Pers-
pektifinden Hırstiyan-Müslüman 
İlişkilerindeki Bazı Tartışma Konu-
ları”, Tefsir Anabilim Dalı öğretim   
öyelerinden Öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. Mehmet Akif Koç “1950 
Sonrası Batı’daki Kur’an Çalışmala-
rı” ve Mantık Anabilim Dalı Prof. 
Dr. İsmail Köz “Zihnin İlkeleri Kate-
gorileri – Zihin Varlık İlişkisi” ko-
nulu başlıkları altında sundukları 

tebliğ konuları dinleyiciler arasında 
yoğun ilgi gördü.

Programın koordinatörlüğünü 
yürüten Murat Şahinarslan, 2014 ta-
rihinde başlanılan tebliğ dizisinin 
26.’sını düzenlediklerini ve üzerinde 
katılımcı konuk ile bir araya geldik-
lerini ifade etti. “Akademisyenler 
Sohbeti” formatının amacının İslam 
dünyasındaki ilmi çalışmaların 
gündemindeki konuları Avrupalı 
çevreye tanıtmak olduğunu söyleyen 
Şahinarslan şöyle konuştu: “Akade-
misyenler Sohbeti vesileyle sunum 
yapan öğretim üyelerinin katılımcı-
ların soru ve katkılarından yola çı-
karak Almanya’daki akademisyen-
lerin ilgi duydukları konular 
toplumun durumunu değerlendire-

bilmektedirler. Bundan zaman za-
man öğretim üyelerinin çalışmala-
rında değerlendirebilecekleri yeni 
sorular ve perspektifler açılabilmek-
tedir. 2019 yılı itibariyle Akademis-
yenler Sohbeti döngülü olarak Al-
manya’daki İslam İlahiyat 
Merkezileri bulundukları şehirlerin-
de yapılacaktır. Bu merkezlerde eği-
timlerini sürdüren DİTİB’in öğre-
nim yardımı programlarından olan 
“DİTİB İslami Düşünceleri Destek-
leme Programı” kapsamındaki mas-
ter ve doktora öğrencilerinin atölye 
çalışmalarına dahil edilecektir.”

DİTİB, “Akademisyenler Sohbeti” düzenlendi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Merkezi, eyalet ve 
bölge birlikleriyle istişare toplantıla-
rına devam ediyor.

Dahlem DİTİB Eğitim Merkezi’n-
de 15-16 Aralık 2018 tarihleri arasın-
da „Ortak Akıl“ buluşması adı altın-
da düzenlenen toplantıya; DİTİB 
yönetim kurulu üyeleri, eyalet ve 
bölge birlikleri başkanları, dini yük-
sek iştişare ve dini danışma kurulu 
başkanları, kadın ve gençlik kolları 
başkan ve yöneticileri ile birim mü-
dürleri ve bölge merkez görevlileri 
katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan DİTİB eyalet ve bölge birlikleri 

başkanları İslam din dersleri ve dini 
cemaat statüsü konularında bölgele-
rindeki gelişmeleri aktardılar. Yapı-
lan müzakerelerin ardından gelecek 
perspektifi, stratejik hedefler konu-
sunda istişareler yapıldı. 

Hac-Umre ve cenaze fonu gibi 
kurumsal hizmetlerin değerlendi-
rildiği toplantı 2019 yılının çalış-
ma takviminin oluşturulması ile 
sona erdi.

Uzun yıllardır üyelerine nitelikli 
hizmet sunmakta olan DİTİB-Sos-
yal Dayanışma Merkezi (ZSU), bu 
hizmetlerin devamı için üyeleri ile 
sürekli iletişim halindedir. Bu saye-
de hem üyelerden gelen talepleri, 
hem de ortak ihtiyaçları tespit ede-
rek faaliyetlerini geliştirmektedir.

Bu kapsamda, DİTİB-Sosyal Da-
yanışma Merkezi ve Alman Posta 
İdaresi (Deutsche Post), uzun yıllar-
dır işbirliği ve ortak çalışmalar sür-
dürmektedir.

Yıllardır başarı ile sürdürülen bu 
iş birliğinin nişanesi olarak, Alman-
ya’daki büyük müşterilere verilen 
özel sertifika Deutsche Post yetkili-
leri Peter Steinfeld ve Udo Hirtz ta-

rafından Başkan Ali Özdemir’e tak-
dim edildi.

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merke-
zi’ni ziyaret eden Deutsche Post yet-
kilileri kendi bünyelerindeki yeni 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
sunarak, DİTİB-Sosyal Dayanışma 
Merkezi çalışanlarını bilgilendirdi.

2019 yılı itibari ile emekliye ayrıla-
cak olan Hirtz, Deutsche Post olarak 
yıllardır DİTİB-Sosyal Dayanışma 
Merkezi ile oldukça koordineli bir şe-
kilde çalıştıklarını, bu yıl Alman-
ya’da birlikte çalıştıkları büyük müş-
terilerine sertifika verme geleneğini 
başlattıklarını, bunun ilkine de Dİ-
TİB-Sosyal  Dayanışma Merkezi’ne 
layık gördüklerini dile getirerek, 

emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Hirtz, ayrıca işbirliğinin gelecek yıl-
larda da devam etmesi temennisinde 
bulundu.

ZSU Başkanı Ali Özdemir kurum 
olarak böyle bir sertifikanın kendi-
lerine verilmiş olmasından mutluluk 
duyduklarını belirterek, bu tarz ça-
lışmaların ileriki yıllarda artarak 
devam etmesinin önemini dile getir-
di. Özdemir,  Deutsche Post yetkilile-
rin nazik ziyaretlerinden ve yapmış 
oldukları çalışmalarından dolayı te-
şekkürlerini iletti.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi’ne Deutsche Post’tan özel sertifika

DİTİB Teşkilatı Ortak Akıl buluşması toplantısıyla bir araya geldi

HABERLER
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Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Bir-
liği tarafından “Gönül Sohbetleri” 
adı altında Almanya’nın beş farklı 
şehrinde konferans düzenlendi. 

Gönül Sohbetleri’nin konuşmacı 
konuğu Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Schifferstadt Merkez, 
Eisenberg Ayasofya, Frankfurt 
Merkez, Bad Kreuznach ve Wittlich 
Eyüp Sultan Camileri’nde konfe-
rans verdi. 

Camilerin konferans salonlarında 
gerçekleştirilen sohbete Mainz Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Celil Ma-
hir Dindar, Frankfurt Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Sıddık Yıldırım, 
Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birli-
ği ve DİTİB Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldız, denek 
yöneticileri, din görevlileri başta ol-
mak üzere kadın, erkek, genç ve çok 
sayıda cami cemaati katıldı.

Erzurum Lalapaşa Camii İmam 
Hatibi Emrullah Kaçar’ın Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından konfe-
ransların açılış konuşmasını Mainz 
Dini Danışma Kurul Başkanı Celil 
Mahir Dindar, Frankfurt Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Sıddık Yıldı-
rım ve Rheinland-Pfalz DİTİB Eya-
let Birliği Başkanı ve Yılmaz Yıldız 
yaparak, beş farklı şehirde düzenle-
nen gönül sohbetleriyle Prof. Dr. 
Mustafa Ağırman hocamızın gönül-
lerimizi aydınlattığını ifade ettiler. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) 
hicreti ve Medine-i Münevvere’deki 
hayatından kesitler aktararak konfe-
ransa başlağan Prof. Dr. Mustafa 
Ağırman sözlerine şöyle devam etti: 
“Camiler; müminlerin günün beş va-
kit ziyaret ettikleri, orada hayat bul-
dukları, şehirlerin ruh kazandığı 
mekânlardır. Camiler, bizim medeni-
yetimizin en belirgin alametidir. Pey-
gamber Efendimiz (s.a.s.), Mekke’den 
Medine‘ye hicret ettiğinde, orada ilk 
yaptığı iş Mescid-i Nebevi‘nin arsası-
nı belirlemek ve kısa sürede oraya 
mescid inşa etmek olmuştur. Sizlerin 
Almanya’da ve Avrupa’da inşa ettiği-
niz camiler de bulundukları şehirlere 
nur yayacaktır. İnsanımız hayırlı işle-
re vesile oluyor. Çok büyük işler yapı-
yor. Peygamber Efendimizin Medi-
ne‘de yaptırdığı cami sadece namaz 
kılınan bir mekan olmamış aynı za-
manda sosyal bir merkez olmuştur. 
Camilerimiz eğitim-öğretim verilen 
hem mektep, hem komşularımızla, 
arkadaşlaşlarımızla tanışma, kaynaş-
ma yeri olsun. Katkı sunan cemaati-
mizden Allah razı olsun. Yerel yöne-
ticilere sonsuz teşekkürler ediyoruz.”

Ağırman, insanların bugün yaşa-
nılan bir çok problemden kurtulması 
için Hz. Muhammed’in hayatını reh-
ber alması gerektiğini söyledi.

Ağırman, “İslam Dini”nde iki 
önemli söz sahibi vardır. Birisi Allah, 
diğeri Resulullah. Allah’ın sözleri 
olanı Kur’an-ı Kerim elimizdedir. 
Peygamber Efendimizin sözleri olan 

hadisler ve yaşantısı olan sünnet eli-
mizdedir. Hepimiz Peygamber Efen-
dimizin hayatını ve mesajlarını reh-
ber edinmeliyiz. 

Özellikle gençlerimizin ondan öğ-
reneceği çok şey var. Günümüz genç-
liğinin Hz. Peygamberimizin hayatı-
nı örnek alarak ve Müslümanların 
hayırlısının ‘Müslümanların elinden 
ve dilinden emin olduğu (zarar gör-
mediği) kimsedir’ buyurduğu üzere 
merhamet, güzel ahlak, fazilet ve er-
demli olmalı ve O’nun mesajını yay-
malıdır. Çevremizdeki insanlarla, 
eşimizle, çocuğumuzla, yakın akra-
balarımızla, arkadaşlarımızla, içinde 
yaşadığımız toplum ve bu ülke insan-
larıyla, yerel yöneticileriyle uyum ve 
nezaket içerisinde olmalıyız. Din bize 
bunu emrediyor” dedi.

Konferans salonlarını dolduran ka-
dın, erkek ve genç cemaat, Prof. Dr. 
Mustafa Ağırman’ın konferansını bü-
yük bir huşu ve dikkatle dinlediler. 
Ağırman, dinleyenlerin gönüllerini 
fethetti ve kendilerine doyumsuz bir 
sohbet sundu.

Beş farklı şehirde konferans veren 
Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Eisen-
berg DİTİB Ayasofya Camii’nde 
gençlerle sabah namazında buluştu. 
Köln DİTİB Merkez Camii’ni de ziya-
ret eden Ağırman, Din Hizmetleri 
Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB 
Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek ile 
bir araya geldi. Öğle namazı sonrası 
cemaate hitap etti.

Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Gönül Sohbetleri”nin konuğu oldu
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Karlsruhe - Rastatt DİTİB Mer-
kez Camii’nde hafta sonu Kuran 
Kursları öğrencileri arasında Hadis 
ezberleme yarışması yapıldı. 

Öğrenciler ve velilerin, yoğun ilgi 
gösterdiği program, Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı. 

Öğrencilere ezberledikleri hadisle-

rin hem Arapça hem Türkçe metin-
leri soruldu. DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Adem Dursun’un 
komisyon başkanlığında yapılan de-
ğerlendirme sonucunda dereceye gi-
ren öğrenciler belirlenerek hediyele-
ri takdim edildi. 

Hediyelerin verilmesinin ardından 

Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Adem Dursun yarışmadan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Dursun, 
“Almanya’da öğrencilerimizin hadis 
ezberlemeleri gerçekten gözlerimizi 
yaşartan bir hadisedir. Özellikle ha-
disleri anlamaya ve yaşamaya ihtiya-
cımız olduğu bir dönemde böyle bir 
yarışmanın yapılması programa 
daha da önem katmıştır. Ümit ede-
rim ki çocuklarımız bu ezberlemiş 
olduğu hadisleri hayatlarında rehber 
edinerek kutlu yolda ilerlemeye de-
vam ederler ve bizlerinde hadislerin 
hayatımızdaki önemini anlamamıza 
yardım etmiş olurlar. Programın ha-
zırlanmasında emeği geçen başta 
din görevlilerine, öğreticilerine, öğ-
renci velilerine ve cemiyet yönetimi-
ne teşekkür ediyorum” dedi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan yak-
laşık bin kişi sabah namazında Köln 
DİTİB Merkez Camii’nde İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yıl-
maz ile bir araya geldi. 

Sabah namazının ardından Anka-
ra Millet Camii İmam-Hatibi Hafız 
Adem Kemaneci’nin Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve tesbihatı ile başlayan prog-
ram, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Ha-
san Kamil Yılmaz̀ ın konuşması ile 
devam etti. 

Kur’an’dan ve Sünnet’ten örnekler-
le gençliğin önemine değinen Yılmaz, 
genç kelimesinin Farsça’da hazine 

anlamına geldiğini ve bir milletin ge-
leceği olduğunu ifade etti. Hz. İbra-
him gibi aklımızı kullanmamız, Hz. 
İsmail gibi Rabbimize teslim olma-
mız, Hz. Yusuf gibi namus timsali 
olmamız, Hz. Meryem ve Hz. Suayb 
(a.s)’ın kızı Safura gibi edepli olma-
mız, Hz. Cafer gibi nerede ne konu-
şulacağını bilmemiz, Hz. Musab gibi 
fedakar olmamız gerektiğini ifade 
eden Yılmaz, gençler olmadan yeni 
bir medeniyet kurulamayacağını ve 
yok olan medeniyetlerin neden yıkıl-
dığını gençlerin iyi düşünmesi gerek-
tiğini söyledi. Cami buluşmalarının 

Peygamber metodu olduğunu, vah-
şetten medeniyete giden yolun cami-
lerden geçtiğini, İslam’ın en güzel 
temsilinin de sözlü değil fiili olabilce-
ğini ve kötülükleri ancak iyiliklerin 
yok edebileceğini söyleyen Yılmaz 
sözlerini dua ederek bitirdi.

Sabah namazı buluşmasına gelen 
misafirlere Sosyal Dayanışma Merke-
zi (ZSU) tarafından çorba ikramı ile 
program sona erdi.

Gençler Köln DİTİB Merkez Camii’nde sabah namazında buluştu

Minik öğrenciler hadisleri ezbere okudu
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2019 yılı Umre organizasyonuyla gö-
revlendirilen din görevlilerine yönelik 
bilgilendirme semineri Köln DİTİB 
Genel Merkezi‘nde gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
seminerde DİTİB Genel Başkan Vekili 
Ahmet Dilek ve Din Hizmetleri Müşa-

viri Kazım Türkmen birer konuşma 
yaptılar. Konuşmalarında Umre ibade-
tinin bireysel, toplumsal ve ümmet bo-
yutuna dikkat çeken Türkmen ve Di-
lek, Umreyi manevi bir eğitim 
seminerine dönüştürmek gerektiğini 
ifade ettiler. Hac ve Umre ibadetinin 

şartları ne kadar değişirse değişsin her 
zaman meşakkat içerdiğini belirten ko-
nuşmacılar bütün görevlilerimizin ha-
lisane ve fedakarane çalışmaları ile bu-
nun üstesinden geleceğine olan 
inançlarını belirttiler. 2018-2019 Umre 
Organizasyonu hakkında bilgi veren 
Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali 
Özdemir, beş farklı Umre programı 
planlandıklarını, Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, 
Münih, Nürnberg ve Stuttgart havali-
manlarından 22-24 Aralık 2018 tarihle-
ri arasında gidişlerin başlayacağı, dö-
nüşlerin ise 03-05 Ocak 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşeceğini, ayrıca 18-25 
yaş arası gençlere yönelik 9 günlük ‘Yıl-
başı Özel Eğitim Umresi’ düzenlendiği-
ni kaydetti’.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi 
(ZSU) Kitabevi, Münih ve çevresin-
de 17’nci, sergisini açtı. 

DİTİB ZSU Kitabevi, Augsburg 
Kammgarn DİTİB Selimiye Camii 
Konferans Salonu’nda 21 Aralık 2018 
ile 6 Ocak 2019 tarihleri arasında 
okumak ve okutmak için Münih ve 
çevresinde 17’nci, Augsburg’da ise 
ilk “Kitap Sergisi”ni düzenledi. 

21 Aralık Cuma namazı sonrası 
DİTİB Augsburg Kammgarn’daki 
açılış törenine Münih Başkonsolosu 
Mehmet Günay, DİTİB Güney Bav-
yera Bölge Sorumlusu Aykan İnan ve 
bölgedeki derneklerin temsilcileri 

katıldı. Davetliler açılışta sergideki 
bütün standları teker teker dolaştılar 
ve Münih ZSU Kitabevi Sorumlusu 
ve Güney Bavyera DİTİB Eyalet Bir-
liği Başkanı Önder Yıldız’dan bilgi 
aldılar.

Açılışta kısa bir konuşma yapan 
Başkonsolos Mehmet Günay, mekan 
sorunu olmayan cami cemiyetleri-
nin kitap sergisi gibi kültürel faali-
yetler yapmalarını övdü. Başkonso-
los Günay’a ZSU Münih Sorumlusu 
Önder Yıldız tarafından serginin 
anısına “Anadolu’da İslam Kültür ve 
Medeniyeti“ kitabı hediye edildi.

Kitap Sergisi’ni organize eden Di-

yanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Sosyal Dayanışma Merkezi 
(ZSU) Güney Bavyera Temsilcisi 
Önder Yıldız, “Sergide Kur’an, dini, 
tarihi, güncel, aile ve çocuk kitapları 
ile Almanca kitaplar olmak üzere 
bine yakın kitap ve ezan okuyan saat 
gibi her çeşit hediyelik ürünler, bib-
lolar, CD, DVD ve hac eşyaları ile 
beraber her çeşit ürün sergileniyor. 
Bölgedeki bütün kitapseverlerin ser-
gimize ilgi göstermesini diliyoruz” 
dedi.

Münih’te 17’nci DİTİB Kitap Sergisi

DİTİB’de Umre bilgilendirme semineri yapıldı
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Münih – Donauwörth DİTİB 
Merkez Camii’nde yatılı Kur’an 
kursu ve değerler eğitimi programı 
düzenlendi. 

İki hafta süren yatılı Kur’an kur-
su ve değerler eğitimi programında; 
Kur’an-ı Kerim, siyer-i nebi, adabı 
muaşeret, akşam sohbetleri, yarış-

malar, sosyal faaliyetler gibi yoğun 
ve faydalı bir dizi etkinlikler yapıl-
dı.

8-16 yaş grupları arasında 60 öğ-
rencinin katıldığı programa yoğun 
ilgi oldu. Öğrencilere yaş ve bilgi 
seviyelerine göre üç grup halinde 
eğitim verildiği program, Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Sıddık Yıl-
maz, Dernek Başkanı Bülent Gün-
doğdu ve Din Görevlisi Sani Gedik 
riyasetinde yürütüldü.

Kur’an kursu ve değerler eğitimi 
programı sonunda öğrenci velilerin  
de katılımıyla belge merasimi dü-
zenlendi. Eğitim alan öğrencilere 
başarı belgesi verildi.

Münih DİTİB Merkez Camii 
Gençlik Kolu’na tahsis edilen Genç-
lik Merkezi hizmete açıldı.

Münih DİTİB Merkez Camii 
Gençlik Kolu Başkanı Oğuzhan Ze-
bil’in sunumu ile gerçekleşen açılış 
törenine; Münih Başkonsolosu Meh-
met Günay, Münih Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Sıddık Yılmaz, Dİ-
TİB Genel Merkez Gençlik Koordi-
natör Yardımcısı Gökhan Uygun, 
DİTİB Bölge Görevlisi Aykan İnan, 
Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı Önder Yıldız, Gençlik Kolu 
Başkanı Mustafa Yılmaz ve çok sayı-

da genç ile STK temsilcileri katıldı.
İlahiyatçı Gökhan Uygun’un açılış 

Kuran tilavetinin ardından Münih 
DİTİB Merkez Camii Dernek Başka-
nı Hasan Çelik gençlere daha iyi hiz-
met verebilmek için salonun tama-
men yenilendiğini belirtti.

“Gençlik lokali dolsun taşsın”
Tadilatı ve tefrişatı yapılan Genç-

lik Merkezi salonunun girişinde ke-
silen kurdelenin ardından düzenle-
nen açılış töreninde Başkonsolos 
Mehmet Günay, “Olağanüstü gurur 
verici bir gün. 

Bu mekanda Alman arkadaşları-
nızı misafir edin, bu güzel mekanı 
görsünler ve külliye fonksiyonunu 
anlatın. Bu merkezin dolup taşması-
nı diliyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Münih 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Sıd-
dık Yılmaz’ın yaptığı dua ile Gençlik 
Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. 
Merkezin yapımında emeği geçenlere 
teşekkür belgeleri verildi.

DİTİB Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Donauwörth’te değerler eğitimi programı

HABERLER
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Münih – Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Münih Meh-
met Akif Camii‘nden bir grup genç, 
sokakta kalan evsizlere ve yardıma 
muhtaç kimselere ücretsiz sıcak çor-
ba dağıttı ve kuşlar için yem sepeti 
astı.

Münih DİTİB Mehmet Akif Ca-
mii Gençlik Kolu “Sosyal Sorumlu-
luk Projesi“ kapsamında, Alman-
ya’nın güneyinde yer alan Bavyera 
Eyaleti’nde yoğun kar yağışı ve eksi-
leri bulan kış günlerinin gelmesiyle 
sokakta kalan evsizlere sıcak çorba 
dağıttı. Gençler ayrıca yiyecek bul-
makta zorlanan doğadaki kuşlar için 
hazırladıkları yem sepetlerini ağaç 
dallarına astı.

Gençlerin sokakta kalan evsizlere 
ve yardıma muhtaç kimselere çorba 

ikramına sıcak bakan anneler, kendi 
elleriyle çorba yaptı. Gençler ayrıca 
okul harçlıklarıyla meyve, pide, çay, 
su ve meyve suyundan oluşan ku-
manyaları da kimsesizlerle paylaştı. 

Münih DİTİB Mehmet Akif Ca-
mii caddesi üzerindeki evsizlere ve 
yardıma muhtaç kimselere çorba da-
ğıtan gençlerden Leyla Çimen ve 
Furkan Atik, yaptıkları sosyal so-
rumluluk projesinden mutlu olduk-
larını ifade ettiler. Evsiz ve yardıma 
muhtaç kimseleri bularak bir bardak 
sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiren 
gençler, insanların yüzünde oluşan 
sıcacık bir gülümsemenin tarifinin 
olmadığını belirttiler. 

Çimen ve Atik, “Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed (sav), ‘Kom-
şusu açken, tok yatan bizden değil-

dir’ sözleriyle, İslam’ın sosyal 
yönünü ve DİTİB gençliği olarak 
din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden in-
sani duyguları ön plana çıkararak 
insanlık görevimizi yerine getirdik. 
Sevgi paylaştıkça büyüyen bir şeydir 
ve biz her ne kadar göremiyor olsak 
da çevremiz, bize ihtiyaç duyan in-
sanlarla dolu.” dedi.

Gençler, “Çorbayı annelerimizin 
katkılarıyla yaptırdık. Eksileri bulan 
soğuk havalardan bizler de etkileni-
yoruz, üşüyoruz ama o insanların 
çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde 
oluşan tebessümü görmek, onları se-
vindirmek bizleri mutlu ediyor.” 
şeklinde konuştu.

DİTİB’in gönüllü gençlerinden örnek davranış
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Münih - Sivas Cumhuriyet Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe 
ve Din Bilimleri Bölümü Din Eği-
timi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Yılmaz, postmodern 

dünyada gençlerin hayattaki du-
rumlarını irdeledi.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Mü-
nih DİTİB Merkez Camii Konfe-
rans Salonu’nda gençlere özel 
“Peygamber ve Gençlik” konulu 
konferans verdi. Gençler ile çok 

hoş ve samimi bir atmosfer oluştu-
ran Prof. Yılmaz şu bilgileri verdi: 
“Yaşadığımız dünyada temel soru-
lara cevaplar bulmalıyız. İnsan ni-
çin var, varoluş anlamımız ne so-
rusu her zaman aktüeldir. İnsan 
basit bir varlık değildir. Filozof lar 
insanda sonsuzluk ve mükemmel-
lik fikri var derler. Ölünce ne ola-
cağız? Her din bunu sormuştur. 
Allah için yapılan hareketler ile 
Allah ne der şeklinde yaşanan bir 
hayat takvadır. Postmodern dün-
yada gençlerin hayattaki durumla-
rı önemlidir. Sıradan insan olma-
yın, idealiniz olsun, yaptığınız 
işin en iyisini yapın, o zaman he-
definiz sizi bulur.” Prof. Yılmaz 
gençlerin sorularına cevaplar ver-
di ve özellikle azınlık olarak gayri-
müslim bir ülkede Müslüman genç 
olarak yaşamanın zorluklarına de-
ğindi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından düzenlenen hiz-
met içi eğitim seminerine katılarak 
sınavda başarılı olan 130 fahri 
Kur’an kursu öğreticilerine yeterlilik 
belgesi verildi. 

Düsseldorf bölgesinde düzenlenen 
törenle yeterlilik belgesi alan fahri 
öğreticiler, camilerde yürütülen din 
ve eğitim hizmetlerinde görev yapıp 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgi dersleri 
verebilecek.

Düsseldorf DİTİB Merkez Ca-
mii’nde düzenlenen merasimde sı-
navda başarılı olan fahri öğreticiler, 
yeterlilik belgelerini Düsseldorf Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Mustafa 
Akpınar’ın elinden aldı.

Eğitim hizmetlerinin öneminden 
bahseden Akpınar, yapılan işin Al-
lah rızası merkezli olması gerektiği-
ne değindi. Fahri öğreticilere bazı 
tavsiyelerde bulunan Akpınar, “Bel-
ge alan fahri öğreticilere yönelik yıl 

içerisinde belirli periyodlarla eğitim 
semineri vereceğiz. Sadece seminer-
lerle kalmayacağız kendimizi de-
vamlı yenileyeceğiz. Bu çalışmaların 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Bu öğrenilenler, pratikte 
uygulandığında verim elde edilir. O 
yüzden, bu konuda inşallah kendi-
mizi daha da geliştirip yenileyece-
ğiz. Bütün katılımcılara başarılar 
diliyorum” diye konuştu. 

“Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine Yeterlilik” belgesi verildi

Gençlerle “Peygamber ve Gençlik” konulu konferans
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Münih - Rosenheim DİTİB Mer-
kez Camii’nde 12 günlük ‘Yatılı Kız 
Eğitim Programı’ düzenlendi.

Rosenheim DİTİB Merkez Camii 
Din Görevlisi Meryem Arda tarafın-
dan düzenlenen ‘Yatılı Kız Eğitim 
Programı’nda Kur’an-ı Kerim, temel 
dini bilgiler, siyer ve ahlak dersleri 
verildi.

Program çerçevesinde öğrencilerle 
bowling, buz pateni ve sinema akşa-
mı gibi birçok etkinlikler yer aldı. 
Dernek yönetimi, kadın ve gençlik 
kolları ile cemaatin destekleriyle 
gerçekleştirilen program sonunda 
‘Kurs Bitiş’ merasimi düzenlendi. 
Merasimde dernek yönetimden Ay-
sel Demir, Yasin Fidan ve din görev-

lisi Meryem Arda’nın teşekkür ko-
nuşmalarının ardından öğrenciler 
tarafından aşr-ı şerif, şiir ve ilahiler 
okundu. Öğrencilere ‘Kurs Katılım 

Belgesi’ ve çeşitli hediyeler ile emeği 
geçen Kadın Kolları’na ‘Teşekkür 
Belgesi’ verildi. Merasim yapılan dua 
ile sona erdi.

Almanya’nın Karlsruhe bölgesi 
Rastatt DİTİB Merkez Camii’nde, 
2019 yılının ilk istişare toplantısı ya-
pıldı.

DİTİB eyalet birliği, bölge din gö-
revlileri ve cemiyet başkanlarının 
katılımıyla gerçekleşen istişare top-
lantısı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı.

Toplantıda konuşan Karlsruhe 
Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Adem Dursun, 2018 yılının değer-
lendirmesini yaparak, 2019 yılında 
yapılacak faaliyetlerin önemine dik-
kat çekti. Özellikle eğitim ve gençlik 
konularına değinen Dursun, 4-6 yaş 
grubu Kur’an eğitimi konusunda 

bölgede yapılan çalışmalara, 2019 yı-
lında ivme katacak önemli adımla-
rın atılmasını istedi. Gençlik çalış-
malarının yılda en az dört defa 
olmak üzere bir araya gelinerek 
gençlik buluşmalarına hız verilmesi-
ni gerektiğini söyleyen Dursun, böl-
gede yapılan ve yapılacak diğer hiz-
metlerle alakalı bilgiler verdi.

Eyalet Birliği’nin çalışmaları hak-
kında sunum yapan DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı Nihat Demirci’de, 
son dönemlerde DİTİB camiasına 
yönelik yürütülen olumsuz kampan-
yalara karşı da dikkatli olunması 
hususunda cemiyet başkanlarını 
uyardı.

Toplantı sonunda Karlsruhe Din 
Hizmetleri büro görevlisi Ali Derin 
dört yıllık görev süresini tamamla-
masından dolayı veda konuşması 
yaptı. Derin, görev yaptığı süreçte 
hizmet kalitesini yükseltmek ve olu-
şan sorunları en hızlı şekilde çöz-
mek için elinden gelen gayreti gös-
terdiğini ve bu zaman içinde herkese 
karşı aynı samimiyette hizmet ver-
meye çalıştığını söyledi. Yaptığı ba-
şarılı hizmetlerinden ötürü Ali De-
rin’e Karlsruhe Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Adem Dursun tara-
fından takdir belgesi verildi.

Karlsruhe’de yılın ilk istişare toplantısı yapıldı 

Rosenheim’de ‘Yatılı Kız Eğitim Programı’
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