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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.

Bir yıl boyunca eğitime devam eden çocukları-
mız için okulların kapanacağı, tatil dönemi-
nin başlayacağı ve sılayı rahim ziyaretlerinin 
gerçekleştirileceği bir aya girmiş bulunuyo-

ruz. Birçok kardeşimiz bu tatil dönemini memleketlerin-
de geçirmek için yollara revan olmaya başlamıştır. Bizler 
özellikle çocuklarımızın bu tatil dönemini en iyi şekilde 
değerlendirerek, dinlenerek, memleket ve akrabalarını 
ziyaret ederek güçlü bir motivasyon ile yeni eğitim döne-
mine daha iyi hazırlanmalarını arzu ediyoruz.

Sevgili Okurlar,
Aynı zamanda Hac ve Kurban ibadetinin eda edileceği 

bir aya da kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. 
Müslümanların mânevî yönlerini güçlendirecek, moral-
lerini takviye edecek, izzet ve şereflerini artıracak, so-
rumluluk bilinçlerini geliştirecek, onlara birlikte hareket 
edebilme özelliği kazandıracak ve kardeşliğimizi pekiş-
tirecek en önemli ibadetlerden biri olan Hac mevsiminin 
eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ruhlarımızda 
deruni bir heyecan oluşmakta, diğer yandan da Kurban 
ibadeti etrafında oluşan uluslararası yardım seferberliği 
ruhu, daralmış gönüllerimize bir soluk, umutsuz dünya-
mıza da gelecek vaat etmektedir.

Sevgili Peygamberimiz’in “Hayra sebep olan o hayrı 
işlemiş gibidir” buyruğuyla hareket ederek, vekâlet yo-
luyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmekte ve siz 
değerli cemaatimizin emanetini en yakından başlayarak 

en uzak diyarlara kadar mazlum ve kimsesiz insanlara 
ulaştırma gayreti içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Kıymetli Okurlar,
Her yıl olduğu gibi bu yılda da Türkiye Diyanet Vakfı 

işbirliği ile 2019 yılı vekâlet yolu ile kurban kesim orga-
nizasyonu düzenlemiş bulunmaktayız. Kurban, Allah’a 
teslimiyetin mükemmel bir ifadesi olduğu kadar, içinde 
taşıdığı sosyal dayanışma ruhuyla milyarlarca mü’mini 
birbiriyle kardeş kılan bir ibadettir. Bu konuda destekle-
rinizi bekliyoruz. Bağışlayacağınız her bir kurban kar-
deşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlandıra-
cak ve Müslümanlar arasında iyilik köprülerinin 
kurulmasına vesile olacaktır. Bunun yanı sıra iyilik eli-
mizin Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Ame-
rika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmedi-
ğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize ulaşmasını 
sağlayacaktır. 

Bu vesile ile vekâletle kurban kesim organizasyonuna 
katılarak kurbanlarımızın gönül coğrafyamızdaki kar-
deşlerimize ulaşmasına vesile olan herkesin halisane ni-
yetlerinin ve kurban ibadetlerinin kabulünü yüce Mev-
la’dan niyaz ediyor, bu duygu ve düşüncelerle memleket 
yoluna revan olan ve hacca gidecek olan kardeşlerimize 
hayırlı yolculuklar diliyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Verehrte Leserinnen und Leser,
Wir befinden uns im Monat, in dem die Ferien für unsere 

Kinder, die sich ein ganzes Jahr weitergebildet haben, begin-
nen. In diesem Monat schließen die Schulen und es beginnt 
die Zeit der Verwandtenbesuche (Silatu‘r-Rahim). Viele un-
serer Geschwister haben bereits die Reise in ihre Heimat 
angetreten. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder diese 
Ferien optimal nutzen damit sie sich ausruhen, durch die 
Heimat- und Verwandtenbesuche motiviert werden und 
sich besser auf das neue Schuljahr vorbereiten können.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Gleichzeitig erleben wir die Aufregung und Freude, 

den Monat zu erleben, worin die Pilgerfahrt und der 
Gottesdienst der Opfergabe durchgeführt werden. Wir 
befinden uns an der Schwelle der Pilgerfahrtssaison. Die 
Pilgerfahrt ist ein besonderer Gottesdienst, der die spiri-
tuelle Seite der Muslime stärkt und ihre Stimmung be-
kräftigt. Die Pilgerfahrt erhöht die Ehre und Würde der 
Muslime und lässt ihr Verantwortungsbewusstsein fort-
entwickeln. Sie werden dadurch befähigt, gemeinsam zu 
handeln und die Pilgerfahrt festigt die Geschwisterlich-
keit unter den Muslimen. Aus diesem Grund entwickelt 
sich eine tiefe Empfindung der Aufregung in unserer 
Seele. Auf der anderen Seite verspricht uns der Opfer-
gottesdienst einen Geist der internationalen Mobilisati-
on für Hilfsleistungen. Es verspricht unseren bedrück-
ten Herzen einen befreienden Atem und eine Zukunft 
für unsere hoffnungslose Welt.

Unser Prophet sagte: „Wer dazu verhilft, dass eine 
gute Tat ausgeführt wird. Für den gilt es so, als ob er 
diese gute Tat selbst ausgeführt hätte.“ Beruhend auf 

dieser Überlieferung haben die Arbeiten bezüglich der Or-
ganisation für die stellvertretende Opfergabe begonnen. 
Angefangen von den nahen bis zu den weit abgelegenen 
Ländern werden die Bemühungen, ihre Opfergaben an 
unterdrückte und vereinsamte Menschen zu übermitteln, 
fortgeführt.

Verehrte Leserinnen und Leser,
Wie jedes Jahr, wird auch in diesem Jahr die stellver-

tretende Opfergabe des Jahres 2019 gemeinsam mit der 
Diyanet-Stiftung (Türkiye Diyanet Vakfı - TDV) orga-
nisiert. Das Opfer ist ein ausgezeichneter Ausdruck für 
die Hingabe an Allah, den Erhabenen. Daneben ist das 
Opfer auch ein Gottesdienst, der mit seinem Geist der 
sozialen Solidarität Milliarden von Muslimen zu Ge-
schwistern macht. Diesbezüglich erwarten wir ihre Un-
terstützung. Jede einzelne Opfergabe, die sie spenden, 
wird den Geist der Geschwisterlichkeit, Hilfe und Soli-
darität beleben. Die Opfergaben sind Anlass dafür, Brü-
cken der Güte zu gründen. Daneben werden die Opfer-
gaben gewährleisten, dass unsere Hand und Güte von 
Afrika bis Asien und von Fernost bis Südamerika in 
solche Länder und Regionen, die wir nicht mal gesehen 
und kennengelernt haben, hingelangen.

Aus diesem Anlass bitte ich Allah darum, dass Er die 
aufrichtigen Absichten und Opfergottesdienste aller Per-
sonen, die sich an unserer Organisation der Opfergabe 
beteiligen, annehmen möge. In diesem Sinne wünsche 
ich allen Geschwistern, die sich auf den Weg in ihre Hei-
mat sowie zur Pilgerfahrt begeben, eine gute Reise. 

Mit den besten und freundlichen Grüßen
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) 
eyaletinde Gladbeck şehrinde, önemli sayı-
da nüfusu bulunan Müslüman-Türk cema-
atin, ilk olarak ibadet ihtiyaçlarının karşı-

lanması, cemaat arasında iletişim ve irtibatı sağlamak 
maksadıyla ilk dernek İslâm Türk Birliği adı altında 
1976 yılında kuruldu.

1982 tarihine kadar Gladbeck-Phönix-Strasse’de faa-
liyetlerine devam eden dernek tarafından, üyelerin 
artması ve ihtiyaçlara cevap veremediğinden, mevcut 
mekânın yetersizliğini göz önüne alınarak daha geniş 
bir bina bulma çabalarına girişildi. Land Strasse üze-
rinde bir bina satın alınarak tadilatlar yapıldı ve cami-
ye dönüştürüldü.

Tadilat esnasında dernek gerekli müracaatları yapmak 
suretiyle Türk İslam Kültür Derneği (Türkisch İslamisc-
he Kultur Verein) adı ile resmen tescillendi. Kısa zaman-
da mevcut bina da yetersiz hale gelmeye başlayınca bir 
takım çareler aranmaya ve yeni görüşmeler yapılmaya 
başlandı. Ekim 1994 tarihinde yeni seçilen Gladbeck Be-
lediye Başkanı, şayet dernek yeni bir arsa bulursa oraya 
ruhsat verebileceğini teklif etti.

Bu teklif doğrultusunda derneğin şu andaki yeri satın 
alındı ve projenin onayından sonra Ekim 1995 tarihinde 
Gladbeck DİTİB Türkiye Camii’nin temeli atıldı. Aralık 
1997 tarihinde kılınan ilk namazın ardından, 1998 tari-
hinde caminin resmi açılışı gerçekleşti. Yoğun bir cema-
at potansiyeline sahip Gladbeck DİTİB Türkiye Camii’n-
de, Cuma, kandil geceleri ve tatil günlerine 1000-2000 
arasında kişi ibadet etmektedir.

Türk mimari tarzında, kubbeli olarak inşa edilen 
Gladbeck DİTİB Türkiye Camii, yaklaşık 450 m2 alan 
üzerine inşa edilmiştir. Tek minare ve tek şerefli inşa 
edilen Türkiye Camii bir ana olmak üzere dört yan kub-
beden oluşmaktadır. Tamamen mermerden oluşan bü-
yük mihrabıyla, cami içerisindeki değişik birçok hat sa-
natıyla yazılmış ayetler ve Esmâ’ül-Hüsna yazıları ve 
müştemilatıyla, Konya’dan getirilen ihtişamlı avizesiyle 
Almanya’da yeni yapılan camiler arasındadır. Gerek Al-
man, gerekse diğer ülke insanının sıkça ziyaret ettiği me-
kanların başında yer alan Gladbeck DİTİB Türkiye Ca-
mii, açılışından bu yana binlerce ziyaretçiyi misafir 
etmiştir.

Gladbeck DİTİB Türkiye Camii

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Gladbeck DITIB Türkiye Moschee
Nach kurzer Zeit reichte 

auch das vorhandene Gebäude 
nicht mehr aus. Es wurden neue 
Lösungen erarbeitet und neue Ge-
spräche geführt. Im Jahre 1994 
schlug der neu gewählte Bürgermeister vor, eine Bauge-
nehmigung für eine neue Moschee erteilt zu können wenn 
der Verein ein neues Grundstück findet.

Gemäß dieses Vorschlags wurde das vorhandene 
Grundstück erworben. Mit Erteilung der Baugenehmi-
gung wurde die Grundsteinlegung im Oktober 1995 
durchgeführt. Nach dem ersten Gebet im Dezember des 
Jahres 1997 wurde die Gladbeck DITIB Türkiye Moschee 
dann im Jahre 1998 offiziell eröffnet. Die Gladbeck DITIB 
Türkiye Moschee hat ein großes Potenzial an Gemeinde-
besuchern. An Freitagsgebeten, wichtigen Nächten und 
Feiertagen zwischen 1000 und 2000 Gläubige Platz in der 
Moschee für ihre Gebete.

In der nordrhein-westfälischen Stadt Gladbeck lebt eine 
beträchtlich Zahl türkischer Muslime. Bereits im Jahre 
1976 wurde der erste Verein in Gladbeck zur Versorgung 
der gottesdienstlichen Bedarfe sowie zur Kommunikation 
und Herstellung einer Verbindung innerhalb der muslimi-
schen Gemeinde unter dem Namen „islamische Türkische 
Union“ gegründet.

Im Jahre 1982 führte der Verein seine Aktivitäten an der 
Gladbecker Phönix-Straße durch. Aufgrund des Anstiegs 
der Mitglieder und der steigenden Bedarfe reichten die 
vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr aus. Daher wur-
de die Suche nach geräumigen Liegenschaften begonnen. 
An der Landstraße wurde ein Gebäude erworben und die 
erforderlichen Änderungen zur Umfunktionierung zu ei-
ner Moschee wurden durchgeführt.

Während der Umbauarbeiten hat der Verein die erfor-
derlichen Schritte zur Eintragung in das Vereinsregister 
unternommen und wurde dort offiziell eingetragen. Da-
her erhielt der Verein den Zusatz zum Vereinsnamen 
(Türkisch-Islamischer Kultur Verein e.V.)
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M uhterem Müslümanlar!
Yaratılışı gereği insanoğlu toplu halde 

yaşama, çevresindeki insanlarla hayatı, 
acı ve tatlı yönleriyle paylaşma ihtiyacını 

hisseder. Bu çerçevede insanların dostlarını ziyaret et-
mesi, gelen misafirlerini de güzel bir şekilde ağırlaması 
İslam ahlakının en güzel örneklerindendir.

Kardeşlerim!
Misafirlik, insanların kaynaşmasına, dostlukların pe-

kişmesine vesile olan en güzel iletişim sebebidir. Modern 
dünyada kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan, sosyal du-
yarlılıklarını kaybetmeye başlayan insanın, ziyaretleş-
mek gibi İslam ahlakının güzel hasletlerini canlandır-
ması gerekmektedir. Nitekim sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.), dostunu sırf Allah rızası için ziyarete giden kişiyi 
şu şekilde anlatmaktadır: “Adamın biri, bir başka köyde-
ki (din) kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah 
Teâlâ, adamı gözetlemek için onun yolunun üzerine bir 
meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince, me-
lek nereye gittiğini sordu. Adam, ‘Şu ileriki köyde bir din 
kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum’ cevabını verince 
melek; ‘O adamdan elde etmek istediğin bir menfaatin 
mi var?’ dedi. Adam: ‘Yok hayır, ben onu sırf Allah rızası 
için severim, onun için ziyaretine gidiyorum’ dedi. Bu-
nun üzerine melek; ‘Sen onu nasıl seviyorsan Allah da 
seni öylece seviyor. Ben, bu müjdeyi vermek için Allah’ın 
(c.c.) sana gönderdiği elçisiyim’ buyurdu.”1

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ziyaretleşmeyi bu şekilde 
teşvik ederken, Allah Teâlâ da Kuran’da misafirin nasıl 
ağırlanması gerektiğini Hz. İbrahim (a.s.) örneği ile şöy-
le anlatmaktadır: “İbrahim’in ikram gören misafirleri-
nin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim’in yanına gir-
mişler “selam!” demişlerdi. İbrahim de onlara; “selam 
size” diye mukabelede bulunmuştu. İçinden de “Bunlar 
yabancı kimseler” diye geçirmişti. Hemen sezdirmeden 
ailesinin yanına varıp (pişirilmiş) semiz bir dana getir-
miş, onlara sunarak “(Buyurun) yemez misiniz?” demiş-
ti.”2

Aziz Kardeşlerim!
Dostlarımızı ziyaret etmek, gelen misafirlerimize de 

can-ı gönülden ilgi göstermek ve gerekli ikramı yapmak, 
dinimizin ve kültürümüzün bizlere bıraktığı en güzel 
miraslarındandır. Bu mirası yaşatmak bizim en önemli 
görevlerimizdendir. 

Hutbemizi Rasulullah (s.a.s.)’in bu konudaki şu güzel 
tavsiyeleri ile bitirelim; “... Kim Allah’a ve ahiret gününe 
inanıyorsa, misafirine ikram etsin...”3 “Şu üç kişinin du-
ası kesinlikle geri çevrilmez: Mazlumun duası, misafirin 
duası ve ana-babanın evladına olan duası.”4

[1] Müslim, Bir, 38  [2] Zariyat, 51/24-27  [3] Buhari, Edeb, 85  [4] Ebu 
Davud, Vitr, 29

Misafire İkram ve Ziyaretleşme

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Gegenseitiges Besuchen
Verehrte Muslime!
Der Mensch lebt gemäß seiner Erschaffung in Gesell-

schaften. Er teilt schöne und weniger schöne Seiten des 
Lebens mit seinen Mitmenschen. Dazu gehört: sowohl 
sich gegenseitig zu besuchen, als auch Gäste gebührend 
zu empfangen. Das gehört zu den schönsten Werten der 
islamischen Ethik.

Meine Geschwister!
Sich gegenseitig zu besuchen, ist der beste Weg, sich 

näher kennen zu lernen. Es dient auch dazu, Freund-
schaften zu vertiefen. Trotz der vielen Menschen um ihn 
herum vereinsamt der moderne Mensch. Der Verlust des 
sozialen Empfindens droht. Deswegen sollte der Mensch 
diesen schönen islamischen Wert, das gegenseitige Besu-
chen, wiederbeleben. Unser Prophet (s) beschrieb die Si-
tuation einer Person, die nur um Allahs willen ihren 
Freund besucht folgendermaßen: „Ein Mann machte sich 
auf, seinen Bruder (im Glauben) zu besuchen. Dieser 
wohnte in einem anderen Dorf. Allah schickte einen En-
gel auf seinen Weg. Aufgabe des Engels war es, diesen 
Mann zu beobachten. Als er sich dem Engel näherte, 
fragte ihn dieser: Wohin gehst du?“ In dem Dorf da drü-
ben habe ich einen Glaubensbruder. Ich gehe ihn gerade 
besuchen.“, sagte der Mann. Der Engel fragte ihn: „Ist 
dieser Besuch mit einem Interesse verbunden? Willst du 
etwas von diesem Mann?“ Der Mann antwortete: „Nein, 
ich liebe ihn um Allahs willen. Ich besuche ihn nur des-
wegen.“ Daraufhin sagte der Engel: „Allah liebt dich so, 
wie du Ihn liebst. Ich bin ein Botschafter Allahs, um dir 
diese freudige Botschaft zu bringen!“1

Unser Prophet förderte so gegenseitige Besuche. Auch 
Allah, der Erhabene, erzählt uns im Koran wie wir Gäste 
empfangen sollen. Allah gibt uns den Propheten Abra-
ham (s) als Beispiel: “Hast du nicht die Nachricht ver-
nommen über die ehrenwerten Gäste von Abraham. Die 
da eintraten zu ihm mit einem: „Selam, Friede sei auf 
dir“? Und Abraham erwiderte: „Selam, Friede sei auf 
euch“ und er dachte sich: „Diese Leute sind Fremde!“ 
Unmerklich wandte er sich zu seiner Familie. Dann 
brachte er ein fettes (gebratenes) Kalb. Dann sagte er: 
„Wollt ihr nicht davon essen?“2

Meine verehrten Geschwister!
Eins der schönsten Vermächtnisse unserer Religion 

und unserer Kultur ist: unsere Freunde zu besuchen; 
unseren Gästen einen herzlichen Empfang zu bereiten; 
Gästen etwas zu Essen oder zu Trinken anzubieten. Es 
ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, dieses Vermächt-
nis aufrecht zu erhalten und zu pflegen.

Ich beende meine Predigt mit einer schönen Empfeh-
lung unseres geliebten Propheten (s): „Wer an Allah und 
an den jüngsten Tag glaubt, der soll seine Gäste bewir-
ten...“3 „Das Bittgebet folgender Menschen wird nicht 
abgewiesen: das Bittgebet der Unterdrückten, das Bitt-
gebet der Gäste und das Bittgebet der Eltern für ihre 
Kinder.”4

[1] al-Muslim, Bir, 38  [2] Koran, az-Zariyat, 51/24-27  [3] al-Bukhari, Adab, 85  
[4] Abu Dawud, Witir, 29

 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından ailelere yönelik 
düzenlenecek olan seri eğitim prog-
ramları için eğitici eğitimi yapıldı.

“Yurtdışı Aile Seminerleri Eğitici 
Eğitim Programı” sahasında bir ilk 
olma özelliğiyle önem taşıyor.

Bir hafta süren eğitim programına 
Almanya’da görev yapan din görev-
lileri katıldı.

Strazburg DİTİB Eğitim Merke-
zi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim 
seminerinin açış konuşmasını Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türkmen 
yaptı. Türkmen, yurt dışında temel 
aile eğitimlerine yönelik uygulana-
cak olan projenin amacına ulaşması 
için bu eğitim seminerinin düzen-
lendiğini dile getirdi. “Ailelere des-
tek olmak, her din gönüllüsü için 
vazgeçilmez bir görevdir.”

“Yurtdışı Aile Seminerleri Eğitici 
Eğitim Programı” açılışına katılan ve 
seminer kapsamında hem dersler 
hem de aile ahlakı konulu halka yö-
nelik bir konferans veren Diyanet İş-
leri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hu-
riye Martı ise ailenin önemine vurgu 
yaparak, “Bizler din gönüllüleri ola-
rak ailelerin her anında yanında ve 
yardımcısı olmalıyız.” dedi.

Prof. Dr. Martı, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Her birimizin elinden tut-
tuğu aileler olmalıdır. Dar gününde 
çekinmeden bizi arayabileceği, her 
türlü sıkıntısını çekinmeden anlatıp 
yardım isteyebileceği aileler olmalı. 
Bizler insanlarla sadece kürsüden vaaz 
vererek, sadece minberden ve mihrap-
tan hutbeyle namazla tek taraflı ilişki 
kurarak görevimizi yerine getirmiş 
olamayız. Bizler o ailenin yanı başında 

durarak gençlerine, çocuklarına ve 
yaşlılarına rehberlik etmeliyiz. Aile 
kurumunun değerini bilen ve anlatan, 
aile bireylerini bilinçlendiren, zor za-
manlarında aile için çözüm üretebi-
len, İslam’ın temel referanslarını aile-
nin menfaati için kullanan din 
görevlileri olmamız lazım.”

Avrupa’daki ailelerin problemleri 
ile Türkiye’deki veya dünyanın bir 
başka noktasındaki Müslüman ailele-
rin kendine has farklı sorunlarının 
olduğuna vurgu yapan Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Martı şöyle devam 
etti: “Bir Müslüman aileyi ayakta tu-
tacak temel değerler, yani sabiteler, 
zamana ve mekâna göre değişmez. 
Müslüman aileyi güçlendiren ahlaki 
prensipler daima aynıdır. Asya ya da 
Avrupa coğrafyasında mekân deği-
şince, ailenin koruması ve yaşatması 

DİTİB’den “aile seminerleri eğitici eğitim programı”

HABERLER
NACHRICHTEN
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gereken temel ahlaki prensipler de de-
ğişmez. O halde biz önce bu sabiteleri 
anlatmak ve öğretmek durumunda-
yız. Bu sebeple Türkiyede de yürüttü-
ğümüz ve Avrupada da başlattığımız 
bu projenin adını “Temel Aile Bilinci 
Eğitimleri” koyduk. Aile ahlakının 
eşler arasındaki ve anne-baba-çocuk 
ilişkilerindeki yansımalarını, İslamın 
aile için öngördüğü haklar ve sorum-
luluklar dengesini anlatacağız. Ayrıca 
bu bölgeye has aile problemlerini çöz-
mek için ne gibi değişkenler kullana-
biliriz, bunu konuşacağız.”

“Ailesine bağlı, ailesinin değerini 
bilen, ailesi için emek veren gençler 
yetiştirmek zorundayız.”

Başkan Yardımcısı Martı, ayrıca 
şunları söyledi: “Durmaksızın aile-
mize yatırım yapmak, ailemizi koru-
mak, insanlarımızı aile konusunda 

bilinçlendirmek ve aile ahlakını yer-
leştirmek için eğitim vermek zorun-
dayız. Gençlere, çocuklara, kadınla-
ra, erkeklere, yaşlılara, annelere, 
babalara ve her yaştan insana aile eği-
timleri ile ulaşmalı ve onları ailenin 
huzur ortamına çekmeye çalışmalı-
yız. Bizler ailesine bağlı, ailesinin de-
ğerini bilen, ailesi için emek veren 
gençler yetiştirmek zorundayız.”

Bugün tüm dünyada ailelerimizi 
tehdit eden risk unsurlarının benzer 
olduğunu ve aynı kaynaklardan bes-
lendiğini söyleyen Martı, aileyi par-
çalayan hatalı zihin kalıplarına ve 
modern zaman hastalıklarına da ko-
nuşmasında yer verdi. Bu hastalıkla-
rın devasını bulmak üzere başlatılan 
bu eğitimlerin başarıyla tamamlan-
masını dileyerek, destek veren bütün 
yetkililere teşekkür etti.

“Yurtdışı Aile Seminerleri Eğitici 
Eğitim Programı” kapsamında dört 
gün süren seminerde; “Bağımlılıkla 
Mücadelede Aileye Düşen Görevler”, 
“Gençlik Dönemi Dini Krizler ve Din 
Eğitimi”, “Aile Problemlerinin Sebep-
leri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri”, 
“Avrupa’da Din Görevlisinden Bek-
lentiler”, “Dini Soruları Cevaplandır-
mada İlke ve Yöntemler“, “Aile Odaklı 
Güncel Fıkhi Meseleler”, “Almanya’da 
Sosyal Değişim ve Müslüman Azınlı-
ğın Geleceği”, “Gelişim Basamakları-
na Göre Çocuklarda Din Eğitimi”, 
Aile Büyükleri ve Akrabalarla İlişki-
ler”, “Ailede Ahlak Eğitimi”, “Ergen 
Psikolojisi ve Ergenlerle İletişim”, “Ai-
lemde Bir Engelli Var”, “Boşanma 
Sonrası Süreç Yönetimi” gibi konular-
da uzmanlar tarafından sunumlar ya-
pıldı.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
(KRV) eyaletindeki Aachen kentin-
deki Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Aachen Yunus 
Emre Camii önündeki meydana, 
“Cami Meydanı” (Moscheeplatz) 
ismi verildi.

Aachen-Eilendorf semtindeki 2 bin 
100 metrekare büyüklüğündeki mey-
danın isminin değişmesi dolayısıyla 
düzenlenen açılış törenine, Türki-
ye’nin Köln Başkonsolosu Barış Cey-
hun Erciyes, Aachen Belediye Başka-
nı Marcel Philipp, DİTİB Genel 
Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Köln 
DİTİB Dini Danışma Kuru lu Başka-
nı Dr. Muharrem Kuzey,  Aachen 
Emniyet Müdürü Dirk  Weinspach, 

 Eilendorf İlçe Belediye Başkanı Ma-
rianne Conradt, siyasetçiler, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve çev-
re sakinleri katıldı.

Yerel yöneticilere teşekkür eden 
Başkonsolos Erciyes, meydana bu 
ismi vererek caminin uyumun, hoş-
görünün, birlik ve beraberliğin güzel 
bir yansıması olduğunu gösterdiğini 
söyledi. Halihazırda bazı çevrelerin 
ne yazık ki yabancı ve İslam düşman-
lığını, ırkçılığı körüklediğini, bu kor-
kular üzerinden de toplumları böl-
meye çalıştığını belirten Erciyes, 
“Korkudan, nefretten beslenenlere 
karşı hep birlikte sesimizi yükselt-
meli ve bugün burada olduğu gibi 
dostluğumuzu, dayanışmamızı orta-

ya koymalıyız.” dedi.
Aachen Belediye Başkanı Philipp 

de Almanya’da cadde ve meydanlara 
yeni isim verilmesinin kolay bir süreç 
olmadığına dikkati çekerek buranın 
isminin değişmesine katkı sunan 
herkese teşekkürlerini iletti.

Philipp, şehirde Münster ve Havra 
meydanlarının bulunduğunu, bir de 
cami meydanının olmasını istedikle-
rini dile getirerek “Bunun gerçekleş-
mesi için kurum ve kuruluşların yanı 
sıra siyasetçiler de destek verdi, böyle-
ce meydanın isminin değişmesini 
sağladık. Şehrimizde artık bir Cami 
Meydanı olmasından dolayı belediye 
başkanı olarak çok mutluyum.” ifa-
delerini kullandı.

Meydanın cami adıyla anılmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren DİTİB Genel Sekreteri Abdur-
rahman Atasoy, “Bu meydanın 
caminin adıyla anılması birlik ve be-
raberlik için önemli bir sinyaldir. Her 
türlü ayrımcılığa, nefrete ve ötekileş-
tirmeye karşı bir mesajdır. Buranın 
her daim birlik ve beraberliğimize, 
ülfet ve muhabbetimize daimi katkı-
lar sunacağından eminim. Bu vesi-
leyle Aachen belediye başkanı başta 
olmak üzere yerel yöneticilere ve des-
tekleyen herkese DİTİB teşkilatı adı-
na teşekkür ediyor, şükranlarımı su-
nuyorum” dedi.

Aachen Yunus Emre Camii Başka-
nı Abdurrahman Kol’da, belediye 
başkanı ve yerel yöneticelere destek-
lerinden ötürü teşekkür etti.

Aachen’da ‘Cami Meydanı’ isimi verildi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Dini Danışma Kurulu ve 
Baden Württemberg Gençlik Kolla-
rı tarafından düzenlenen “Gençlik 
Buluşması”na; Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısı Dr. Selim Argun, 
Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, 
Stutt gart DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Musa Uzun, DİTİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Baden 
Württemberg Eyalet Birliği Başkanı 
Erdinç Altuntaş, eyalet bölge cami 
dernekleri gençlik kolları başkanla-
rı, din görevlileri, veli kolları, genç-
lik sorumluları olmak üzere binin 
üzerinde genç katıldı.

8 ay boyunca cami derneklerinde 
din görevlileri tarafından verilen 
sohbetlerle başlayıp, eyalet genelin-
de devam eden “Gençlik Buluşma-
sı” konferansının finali Stutt-
gart-Feuerbach Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan Baden Württemberg DİTİB 
Gençlik Kolları Başkanı Ömer Du-
ran‘da konuşmasında gençlerin so-
runlarının sürekli gündemde tutu-
larak, çözümler üretilmesini istedi. 

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Al-
tuntaş, DİTİB teşkilatının gençlere 
önem verdiğini, özellikle maddi ve 
manevi anlamda tüm imkanları da 
seferber ettiğini söyledi. 

Gençlerle bir arada olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Stutt-
gart DİTİB Dini Danışma Kurulu 

Başkanı Musa Uzun da, “Ekim ayın-
dan bu yana her ay cami dernekleri-
mizde ve eyalet genelinde başlattı-
ğımız ‘Gençlik Buluşmaları’ sohbet 
programlarımızın finalini bugün 
çok kıymetli bir konuğumuzla ger-
çekleştiriyor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Gençlik buluşmaları-
mıza kaldığımız yerden tekrar de-
vam edeceğiz.” dedi.

Stuttgart Başkonsolosu Erkan 
Öner ise, Avrupa’da Fransa’dan 
sonra genç Müslüman nüfusun en 
yoğun olduğu ikinci ülkenin Al-
manya olduğunu belirtti. Öner, 
“Kendini her yönüyle yetiştirmiş, 
üniversiteye giden ve meslek eğiti-
mi yapan gençliğin sayısının art-
ması en büyük hedefimizdir. Gücü-
müzü gençlikten alıyoruz” dedi. 

“Gençlik Buluşması” konferansı-

na katılan Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Selim Argun’da ko-
nuşmasında gençlere önemli çağrı-
larda bulundu. Argun, “ Kendini 
yetiştiren, bulunduğu topluma fay-
dalı olan, öz güveni yüksek ve kali-
teli gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Gençlerin kendilerini iyi yetiştir-
meleri gerektiğine vurgu yapan Ar-
gun şöyle devam etti: “Bizler kari-
yer ve eğitim planlaması yaparken 
mutlaka küresel farkındalık kazan-
maya, yerelde medeniyetimizin di-
namiklerini bilmeye ve temsil et-
meye, aynı zamanda da iyi bir 
meslek sahibi olabilmeye gayret et-
memiz gerekiyor.”

En büyük yatırımın eğitime olan 
yatırım olduğunu söyleyen Argun, 
programların artarak devam etme-
sini önerdi.

Baden Württemberg DİTİB Eyalet Gençliği buluştu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), geleneksel olarak düzenle-
diği iftarda Müslüman kuruluşları-
nın yanı sıra Katolik ve Protestan 
kilisesi temsilcileri ile bir araya gel-
di.

DİTİB Genel Merkezi’nde düzen-
lenen iftar programı, Kur‘an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, yaptığı açılış konuşma-
sında ramazan ayının Allah’ın rah-
met kapılarını açtığı, birlik ve bera-
berliğin hat safhaya ulaştığı, 
kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygının 
güçlendiği bir ay olduğunu ifade etti.

Bu yılki ramazan temasının “Ra-
mazan ve İnfak” olduğunu belirten 
Türkmen, bu kavramın yardımlaş-
ma, dayanışma, paylaşma, insanlı-
ğın huzuru için maddi ve manevi 

yardım ve israftan sakınma, gibi an-
lamlarının bulunduğuna vurgu yap-
tı.

Türkmen, “İnfak toplumda barışa, 
birlikteliğe ve dayanışmaya vesile 
olur, zekat ve fitrenin yanında refa-
hın paylaşımını sağlar. Çünkü dini-
miz maddi kaynakları sorumlu bir 
şekilde kullanmayı ve muhtaçlara 
yardım etmeyi emreder. İnfak sade-
ce para, mal ve mülk ile yardım an-
lamına gelmez, kendini manevi an-
lamda da başkası için olağanüstü 
özveri anlamına da gelir, feragat 
etme gibi bir anlam da taşır. İnfak 
Allah yolunda onun yarattığı her 
varlığa yardım etmek anlamına da 
gelir” dedi.

Türkmen, bir sofranın paylaşımı-
nın İslam’ın yanı sıra Yahudilik ve 
Hristiyanlıkta da yer aldığını ve or-

tak bir yemeğin toplumu, insanların 
birbirine bağlılığını, güveni, merha-
meti, dayanışmayı ve paylaşmayı 
sembolize ettiğini dile getirdi.

Haksız ve ölçüsüz algıların sadece 
Almanya’da değil bütün Avrupa’da 
başörtülülere, Müslümanlara ve ca-
milere saldırılara sebep olduğuna 
dikkat çeken Türkmen, “Bu gerginlik 
ortamı hem kamuoyunu hem de in-
sanlar arasındaki ilişkileri olumsuz 
şekilde etkileyerek önyargı, itham ve 
sözlü saldırıların yapıldığı bir atmos-
fer oluş turmaktadır. Artan kamusal 
algı oyunları sonucunda Almanya’da 
artan İslam düşmanlığı, Müslüman-
ları korkutmaktadır. Müslüman teş-
kilat ve camilerin temsilcisi olarak 
Almanya çapındaki bu menfi duruma 
işaret ederek uyarıda bulunmak bi-
zim görevimizdir.” şeklinde konuştu.

DİTİB‘in iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getirdi

HABERLER
NACHRICHTEN
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DİTİB’in vaaz ve hutbelerinde sü-
rekli terör ve şiddete karşı gelindiği-
ni, tam aksine hoşgörü, insan sevgisi 
ve karşılıklı kabule vurgu yapıldığı-
nın altını çizen Türkmen, Yeni Ze-
landa’da Cuma kılan Müslümanlara 
yapılan saldırı dünya çapındaki ca-
mileri şok etmiş ve üzmüştür. Sri 
Lanka’da düzenlenen terör saldırıla-
rına atfen, “Bizim dinimiz barış ve 
birlikte yaşamın dinidir. Terör kur-
banları ile dayanışma içerisindeyiz. 
Dualarımız bu saldırılarda hayatla-
rını kaybedenlerle beraberdir.” diye 
belirtti.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes 
ise ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ay-
rımcılık yapanlara, toplumdaki kor-
kulardan beslenmeye ve bunlardan 
siyasi çıkar temin etmeye çalışanlara 
dur denilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk toplumun Almanya’nın kal-
kınmasında, gelişmesinde terini ve 
emeğini ortaya koyduğunu ifade 
eden Erciyes, “Artık Almanya’nın 
ayrılmaz bir parçası haline gelen 
Türk toplumu, karşılıklı saygı ve 
hoşgörü ortamında Almanya’nın ge-
leceğine daha farklı katkı yapabile-
cektir” dedi.

Erciyes, “Yeni Zelanda’da camide 
ibadet eden insanlara, Sri Lanka’da 
kilise ve otellere saldıranlar içimize 
korku salmayı ve bizleri bölmeyi 
amaçlamaktadır. Korku ve nefretten 
beslenenlere karşı hep birlikte sesi-
mizi yükseltmeliyiz.” ifadelerini 
kullandı.

Eğitimin önemine de değinen Er-
ciyes, burada yaşayan Türk toplu-
munun sosyal hayatta her açıdan 
daha etkin hale gelebilmesi, siyasi, 

sosyal, ekonomik ve kültürel alan-
larda içinde yaşadığı topluma daha 
fazla katkı sağlayabilmesi için eğiti-
min temel koşul olduğunu vurgula-
dı.

Almanya Protestan Kilisesi Yük-
sek Meclis Üyesi Dr. Detlef Görrig ve 
Almanya Katolik Kilisesi Ulrich Pö-
ner de yaptıkları konuşmalarda dini 
fanatizmi kınayarak, birlik ve bera-
berlik vurgusu yaptılar.

DİTİB Tasavvuf Müziği Ekibi‘nin 
musiki programının ardından eza-
nın okunmasıyla oruçlar açıldı ve 
birlikte iftar yemeği yenildi.
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Bu yıl da DİTİB Federal Kadınlar 
Kolu özünde rahmet, mağfiret ve be-
reket duygularını barındıran, yar-
dımlaşma, paylaşma gibi insani er-
demlerin zirveye çıktığı, birlik ve 
beraberliğin pekiştiği, faziletlerle 
dolu olan ramazan ayı münasebetiy-
le “Ramazan’da Kadınlar İnfakta da 
öncü” başlığı altında eyalet ve bölge 
kadın kolları desteğiyle farklı iftar 
programları hazırlayarak, unutul-
maya yüz tutmuş komşuluk ilişkile-
rini güçlendirmek, ihtiyaç sahibi in-
salara ulaşılarak maddi ve manevi 
imkanların paylaşıldığı çeşitli etkin-
likler büyük ilgi gördü.

“Ramazan’da Kadınlar İnfakta da 
öncü” başlığı ile DİTİB kadın çalış-
maları çerçevesinde hazırlanan Ra-
mazan etkinlikleri 11 ayrı eyalet ve 
bölgede, çevre dernek kadın temsil-
cilerine, yaşlılara, çocuklara, Alman 
komşulara, öğrencilere ve ihtiyaç sa-
hiblerine yönelik iftar programları-
nın yanı sıra, sahur ve sohbet prog-
ramları da düzelenerek ramazan 
ayını paylaşmanın huzuru ve sevinci 
bir arada yaşandı.

İnfakta bulunup sadaka vermenin 
kişiyi pek çok tehlike ve belalardan 
muhafaza edeceği, buna ilaveten sa-
daka sahibini Muhabbetullah’a nail 

eyleyeceği şuuru ile kadınlar Rama-
zan ayı ve müstesna gecelerini sada-
ka vermek ve hizmette yarış için en 
güzel vesile bildiler.

Yapılan programlar ile içinde ya-
şadığımız toplumda bir kez daha 
kardeşlik, birlik ve beraberlik duy-
guları pekiştirilmiş, Ramazan ayı 
gelenekleri tanıtılmış ve kadınlar in-
fakta öncü olmuşlardır. 

Ramazan’da Kadınlar İnfakta da öncü
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Oruçların tutulduğu, iftar sofra-
larının paylaşıldığı, mukabelelerin 
okunduğu, teravih namazlarının 
kılındığı bir Ramazan ayını daha 
geride bırakmış olmanın hüznünü 
ve bayrama ulaşmış olmanın sevin-
cini bir arada yaşayan Müslüman-
lar, bir aylık nefis terbiyesinin ve 
sabır eğitiminin ardından Rama-
zan Bayramına ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde Köln 
DİTİB Merkez Camii’ne akın eden 
binlerce Müslüman, bayram nama-
zı eda etmek için aynı anda saf tut-
tu.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek bayram vaazında, Ra-
mazan‘ın Kur’an ve Oruç ayı ol-
makla birlikte birlik ve beraberli-
ğin, paylaşmanın, yeniden 
hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve 

yaptığı ve günülleri birleştiren bir 
ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayında elde edilen ma-
nevi ve uhrevi kazanımların aynı 
hassasiyetle devam ettirilmesi ge-
rektiğinin önemine vurgu yapan 
Dilek, “Ramazan ayı, bünyesinde 
birçok güzelliği barındıran muhte-
şem bir iklimdi. Onun gelişiyle bir-
likte gönüllerimizdeki rahmet to-
humları, vahiy yağmurlarının da 
etkisiyle filizlendi, büyüdü, çiçek 
açtı. Bu rahmet çiçekleri ruhumuzu 
adeta cennete çevirdi. Mağfiret rüz-
garlarıyla birlikte gelen bu manevi 
bahar, bizlere, ailemize, komşuları-
mıza, hasılı tüm dünyaya rahmetin, 
umudun, öz benliğe dönüşün cem-
resi oldu“ dedi.

Bayram gününde ailemizde, ma-
hallemizde, ülkemizde ve yaşadığı-

mız ülkemizde kavga, huzursuzluk, 
kin ve nefretin son bulması gerekti-
ğine işaret eden Dilek, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Bile bile kimse 
kimseye dokunmasın, canını acıt-
masın, kasten kimse kimseyi üzme-
sin. Biz beraberiz, kardeşiz. Bu vesi-
leyle nice huzurlu ve coşkulu 
bayramlara sağlık, esenlik, dostluk 
ve kardeşlik içinde hep birlikte eriş-
meyi Rabbimin sonsuz inayetinden 
niyazda bulunuyoruz.”

DİTİB Merkez Camii din görevli-
si Naci Şengün’ün kıldırdığı bay-
ram namazının ardından Uluslara-
rası İlahiyat Programı (UİP) 
mezunu ve DİTİB Genel Sekreteri 
Abdurrahman Atasoy bayram hut-
besini okumak üzere tekbirlerle 
minbere çıktı. Ramazan ayını kaçı-
rılmaz bir fırsat bilenler, gönül bah-

DİTİB’de Ramazan Bayramı Coşkusu
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çelerine sevgi, hoşgörü ve kardeşlik 
tohumları ektiklerini ifade eden 
Atasoy, “Ramazan ayı, ders almak 
isteyenler için birçok öğretiyi bün-
yesinde barındıran muhteşem bir 
okul; susamış vicdanlara hayat ve-
ren bir yağmur, üşümüş yüreklere 
bahar getiren sımsıcak bir güneş, 
cennetin kokusunu ötelerden taşı-
yan kuvvetli bir rüzgardı. Böylece, 
yeryüzündeki iyilik katsayısını ar-
tırarak, iyiliği yeryüzüne hâkim 
kılma projesine katkı sunmanın 
huzuruna vardılar. Dua oldular, 
dua aldılar. Rabbim kabul eylesin” 
dedi.

Atasoy bayram hutbesini şöyle 
sürdürdü. “Gurbetin çocukları, hic-
retin evlatları olarak, gelin bu bay-
ramı gerçek bir bayram gibi idrak 
edelim. Geçmişe bir sünger çekerek, 

hayatımızda yepyeni ve tertemiz bir 
sayfa açalım. Aynı yastığı, aynı yu-
vayı, aynı sokağı-mahalleyi, aynı 
dünyayı paylaştığımız insanlarla 
güzel hatıralar biriktirelim. Yıkılan 
köprülerin yerine kalpten kalbe gi-
den yeni köprüler inşa edelim. Te-
bessüm cimrisi olmayalım. Karşı 
taraftan gelecek adımı beklemek 
yerine, affedenin affedileceğini 
unutmadan sürpriz adımı bizler 
atalım. Bayram vesilesiyle burada 
yaşayacağımız tadımlık cennet ikli-
minin aslını da nasip etmesi için 
Yüce Rabbimize hep birlikte dualar 
edelim” dedi.

Hutbe sonrası eller semaya açıla-
rak dünyanın çeşitli bölgelerinde 
sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve 
Ramazan Bayramı coşkusunu yaşa-
yamayan Müslümanlar ve tüm İs-

lam âlemi için dua edildi.
Kılınan bayram namazının ar-

dından Köln Başkonsolosu Barış 
Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Ba-
kanı Kazım Türkmen, Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Dilek ve 
Merkez Camii din görevlileri ile 
1963 yılında Dom Kilisesi’nde Ra-
mazan Bayramı kılınmasına öncü-
lük eden Yusuf Topçu, camiyi dol-
duran cemaatle bayramlaştı.

Yaşlısından gencine binlerce in-
sanın akın ettiği DİTİB Merkez Ca-
mii’nde namaz sonrası tatlı ikram 
edildi. Cami avlusunda bayramlaş-
ma şöleni yaşandı.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, gündeme dair konuları 
paylaşmak üzere Alman ve Türk ba-
sını ile bir araya geldi.

DİTİB Genel Merkezi’nde düzen-
lenen; Genel Sekreter Abdurrahman 
Atasoy, Dış İlişkiler Müdürü Dr. 
 Zekeriya Altuğ ve DİTİB Akademie 
Müdürü Şeyda Can’ın da yer aldığı 
basın toplantısında, son dönemlerde 
artan cami saldırıları, federal ve 
eyalet düzeyindeki güncel gelişme-
ler, Din Görevlileri Eğitimi ve Mo-
schee-Forum hakkında bilgi verildi.

Bir iki hafta önce Schleswig-Hol-
stein eyaletindeki camide Kur’an-ı 
Kerim’in yırtılarak tuvalete atıldığı-
nı, iki gün önce Karlsruhe Merkez 
Camii’ne saldırı olduğunu, dün de 
Köln Merkez Camii’ne bombalı sal-

dırı ihbarı yapıldığını söyleyen 
Türkmen, “Almanya’da ve Avru-
pa’da artan cami saldırılarını önle-
mek faillerin yakalanarak adalete 
teslim edilmeleriyle mümkündür. 
DİTİB olarak polise de adalete de 
güveniyoruz. Faillerin en kısa süre-
de yakalanıp adalete teslim edilece-
ğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Alman İslam Konferansı’nda tar-
tışılan en önemli konunun imamla-
rın eğitimi olduğuna vurgu yapan 
Türkmen, DİTİB olarak kendi din 
görevlilerini kendilerinin yetiştire-
ceğini söyledi.

Din görevlilerine ‘imamlık for-
masyonu’ vermeyi hedeflediklerini 
söyleyen Türkmen, “Uluslararası 
İlahiyat (UİP) mezunu gençlerimiz 
var. Bu gençlerimizin imamlık ya-
pabilmelerini sağlayacak bir eğitim 

projesini hayata geçiriyoruz. Din 
görevliliğinin teorikte ve pratikte 
farklı bir formatı var. Onları bu for-
mata uygun iki dilli imamlar olarak 
yetiştireceğiz. Almanya genelinde 
120 civarında Uluslararası İlahiyat 
mezunu gencimizi din hizmetlerin-
de istihdam ediyoruz. Bunların sa-
yısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni dönemde Köln DİTİB Mer-
kez Camii ile toplum arasında bir 
köprü işlevi görecek Moschee-Fo-
rum adlı yeni bir birim kurdukları-
nı söyleyen Türkmen, Forum’un 
cami rehberliğinden, kültür ve sanat 
etkinliklerine kadar geniş yelpazede 
toplumun farklı kesimlerini camide 
buluşturacak önemli görevleri ve so-
rumlulukları olacağını ifade etti.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, Alman ve Türk basını ile bir araya geldi
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Zum 10. Juli hat die zweite diesjäh-
rige Zusammenkunft des Bundesvor-
standes mit der Presse stattgefunden. 
Neben Kazım Türkmen, Vorstands-
vorsitzender im Bundesverband, wa-
ren als weitere Gesprächspartner Ab-
durrahman Atasoy, Generalsekretär 
im DITIB-Bundesvorstand, Dr. Ze-
keriya Altuğ, Abteilungsleiter für Au-
ßenbeziehungen, und Şeyda Can, Lei-
terin der DITIB-Akademie vertreten.
Dabei standen neue Themen und 
Fragen bezüglich der aktuellen Ent-
wicklungen auf Bundes- und Landes-
eben, Imam-Ausbildung und das Mo-
scheeforum auf der Tagesordnung.

Die Tagesordnung jedoch wurde 
durch Bombendrohung des vorheri-
gen Tages überschattet. Diese ging 
9:45 Uhr ein und erst nach 14 Uhr 
war Entwarnung. Dennoch bleiben 
Besorgnis und Angst um das Leben 
und die Sicherheit der Mitarbeiter. 
Auch die Gemeindemitglieder und 
hunderte von täglichen Besuchern 
sind betroffen.

Kazım Türkmen, Vorstandsvorsit-
zender im Bundesverband, betonte: 
„Dies ist ein trauriger Höhepunkt 
von Angriffen auf Moscheen, die sich 
in den letzten Tagen häufen. Am 4. 
Juli hatten Unbekannte die DITIB 
Moschee in Schleswig verwüstet, in 
der Nacht zum Dienstag hatte sich ein 
Angriff auf die DITIB Moschee in 
Karlsruhe ereignet.

Die DITIB Gemeinden sind in 
höchstem Maße besorgt über die Ent-
wicklungen der letzten Wochen. Es 
gibt einen wissenschaftlich bestätig-
ten Zusammenhang zwischen gesell-
schaftlichen Debatten und Angriffen 
auf Moscheen und Muslime. DITIB 
weist seit Jahren darauf hin.

Noch nie hatten wir bislang eine 
solche ernst zu nehmende Drohung 
seit Verbandsgründung erhalten.

Wir danken der Polizei für den en-
gagierten und umsichtigen Einsatz. 

Wir hoffen, dass die Aufklärung die-
ses Vorfalls schnellstmöglich erfolgt. 
Wir erwarten diesbezüglich Solidari-
tät, Unterstützung und Beistand für 
Gemeinden, die solche Traumata er-
leben. Denn nach solchen Fällen ist 
das Sicherheitsgefühl empfindlich 
gestört. Gleichwohl werden wir uns 
von solchen Drohungen nicht ein-
schüchtern lassen und weiterhin un-
seren Beitrag leisten; für Frieden, Ge-
meinschaft und Solidarität und für 
Deutschland als unsere Heimat.“

Dies zeige sich auch darin, dass das 
Thema zum diesjährigen Tag der of-
fenen Moschee das Thema „Heimat“ 
zum Schwerpunk hat. Denn Muslime 
sind hier längst beheimatet und leis-
ten ihre Beträge für die Gesellschaft.

„Gleichwohl gibt es natürlich im-
mer wieder neue Herausforderungen. 
Und daher immer wieder Bedarf für 
neue Ansätze. Die DITIB hat sich da-
her in den letzten Monaten in mehre-
ren Bereichen neu aufgestellt. Über 
einige unserer Angebote und neue 
Projekte wollen wir heute berichten.“

Anschließend wurden die religiö-
sen und sozialen Dienste der DITIB 
in den bundesweiten DITIB-Mo-
scheen vorgestellt. Insbesondere die 
Dienste während des Ramadan, die 
Vorbereitungen zu den Pilgerfahrten 
und dem Opferfest, aber auch die ak-
tuelle Gründung des Bundeseltern-
verbandes und der Schulreferate wur-
den erläutert.

Als neues Projekt wurden die ab-
schließenden Vorbereitungen zur 
Gründung des Moschee-Forums vor-
gestellt. Das Moschee-Forum der 
Zentralmoschee von Köln ist das Re-
sultat einer intensiven Arbeit und soll 
eine Brückenfunktion zwischen der 
Kölner Zentralmoschee, der Stadtge-
sellschaft und den städtischen Akteu-
ren einnehmen. Betreut wurden die 
Besucheranfragen 2010-2017 über 
Kernpersonal mit entsprechenden 

Qualifikationen. Nach der Eröffnung 
des Gebetssaals im Juni 2017 wurde 
ein Besucherservice (3 Vollzeitkräf-
ten) eingerichtet.

Der Besucherservice wird im weite-
ren Verlauf im Moschee-Forum inte-
griert sein und um weitere Angebote 
und Arbeiten ergänzt werden, wie 
etwa Lesungen, Vorträge, Gesprächs-
kreise, Ausstellungen oder musikali-
sche Darbietungen. Insbesondere an-
gesichts der Tatsache, dass das 
muslimische Engagement selten öf-
fentlich wahrgenommen wird, soll 
dies die Kontaktbarrieren senken 
und öffentliche Begegnungsmöglich-
keiten mit der Kölner Zentralmo-
schee, Muslimen und islamaffinen 
Themen schaffen. Das Moschee-Fo-
rum wird voraussichtlich im letzten 
Quartal des Jahres mit den Arbeiten 
starten. Auch das aktuell meist disku-
tierte Thema, die die Imam-Ausbil-
dung in Deutschland, wurde tieferge-
hend erläutert. Die öffentliche 
Debatte hierzu wird leider unsachlich 
und vereinnahmend geführt. Die DI-
TIB selbst hat den heute diskutierten 
Bedarf schon vor 12 Jahren erkannt, 
und organisiert und finanziert im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten in 
Deutschland sozialisierten Abituri-
enten das Studium der Theologie.

Künftig sollen deutschsprachige 
Theologen auch zu Imamen und Reli-
gionsbeauftragten in Eigenregie der 
DITIB und allein auf Kosten der DI-
TIB ausgebildet werden. Die Leiterin 
der DITIB Akademie hat im Rahmen 
des Pressegespräches das neue Kon-
zept zur Ausbildung von Religionsbe-
auftragten vorstellt. Die DITIB-Aka-
demie wird voraussichtlich im Herbst 
mit etwa 70 Absolventen der Theolo-
gie mit der Ausbildung zu Religions-
beauftragten beginnen.

Das Pressegespräch endete mit Fra-
gen der Journalisten zu den bespro-
chenen Themenfelder.

DITIB-Bundesvorsitzender Türkmen im regelmäßigen Gespräch mit der Presse
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30 yayınevinin katılımı ile düzen-
lenen DİTİB “2019 II. Kitap ve Kül-
tür Fuarı” kapılarını okurlara açtı.

“2019 II. Kitap ve Kültür Fuarı” 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) uhdesinde ve Sosyal Daya-
nışma Merkezi (ZSU) organizesinde 
gerçekleşti. Başta Türkiye ve Alman-
ya olmak üzere 30 seçkin yayınevin-
den 10 bine yakın eseri standlarda 
yerini aldı. 

Almanya’nın en modern cami 
kompleksinde düzenlenen Kitap ve 
Kültür Fuarı’na ilk günden okurlar 
yoğun ilgi gösterdi. 17 Mayıs – 2 Ha-
ziran 2019 tarihleri arasında Köln 
DİTİB Merkez Camii Konferans ve 
Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen 
“2019 Ramazan Kitap ve Kültür Fua-
rı”nda iki hafta boyunca panel, söy-
leşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinleti-
leri ile çocuklara ve gençlere yönelik 

bir dizi etkinlikler düzenlendi. Ayrı-
ca fuar kapsamında imza günlerinde 
yazarlar okurlarıyla bir araya geldi.

Fuarın açılış törenine; Diyanet İş-
leri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel 
Müdürü Dr. Fatih Kurt, Köln Baş-
konsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi 
Başkanı Ali Özdemir’in yanı sıra si-
vil toplum kuruluşlarının başkan ve 
yöneticileri ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.

İkincisi düzenlenen Kitap ve Kül-
tür Fuarı’nın açılışı kurdele kesimi 
ile başladı.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes ise, “Ramazan ayının hayır-
lar getirmesi dileğiyle bu güzel fuarı 
tertipleyen herkese teşekkür ediyo-
rum. DİTİB burada olduğu gibi iftar 
sofralarında da toplumun her kesi-

minden insanları bir araya getiriyor. 
DİTİB faaliyetleriyle Köln için bura-
daki toplum için çok önemli bir yere 
sahip ve çok önemli faaliyetler ger-
çekleştiriyor. Eleştirenlerin de Dİ-
TİB’in birleştirici rolünü görmeleri-
ni isterim. İlk emri “Oku” olan bir 
dinin mensuplarıyız. Buradaki so-
runlarımızın çözülebilmesi ve top-
lumumuzun daha iyi bir yere gide-
bilmesi için eğitimle, gençlerimizin 
daha çok okumasıyla mümkündür” 
dedi.

Kitapların önemli bir hazine oldu-
ğunu söyleyen Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü 
Dr. Fatih Kurt ise konuşmasında 
özetle şöyle konuştu: “İlk emri 
“Oku” olan bir dinin, beşikten me-
zara kadar ilim talep eden bir Pey-
gamberin ümmeti, bilenle bilmeye-
nin bir olmayacağını bildiren bir 

Dolu dolu etkinliklerle geçen “DİTİB Kitap ve Kültür Fuarı”
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kitabın sahipleriyiz. Kitap bizim iyi-
liği, doğruyu, hakkı, hakikati öğren-
memize vesile olan, varlık amaçları-
mızı ve yaşama ver diğimizi bize 
bildiren temel kaynağımızdır, geç-
mişe ve dünü bilgileri bugüne taşı-
yan, bugünün hakikatlerini ve gü-
zelliklerini geleceğe taşıyan en 
önemli hazinelerden birisi de hiç 
şüphesiz kitaplarımızdır. Bizim ge-
leneğimiz bizim şehirlerimiz ilim, 
irfan ve medeniyet şehirleri olmuş-
tur. Camileriyle, medreseleriyle kü-
tüphaneleriyle bir bütünü oluşturan 
ve insana bütünüyle hitap eden bir 
medeniyetin temsilcileriyiz. Burada 
olduğu gibi Köln camimizde bir bü-
tünüyle insana hizmet veren mekân-
dır. Fuarın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.” Konuşmaların ardından 
kitap fuarına katılanlar, kitap ve el 
sanatları standlarını ziyaret etti.

Ramazan etkinlikleri kapsamın-
da, 17 Mayıs’ta Köln DİTİB Merkez 
Camii ve Kompleksinde açılışı ger-
çekleştirilen “Kitap ve Kültür Fuarı”, 
iftar sofralarıyla birlikte bu yıl yak-
laşık 40 binin üzerinde kişiye ev sa-
hipliği yaptı.

30 yayınevi katıldığı fuarda yakla-
şık 10 bin çeşit kitap okuyucuların 
beğenisine sunuldu.

Panel ve imza etkinliklerinin de 
yapıldığı fuarda, aralarında Peda-
gog/Yazar Ali Çankırılı, Yazar Nur-
dan Damla, Vaiz Ayşe Nur Özkan, 
Yazar Sinan Yağmur, Neyzen Hakan 
Mengüç ve DİB Türk Tasavvuf Mu-
sikisi Korosu Şefi Dr. Fatih Koca’ın 
bulunduğu yazar ve şair okurlarıyla 
bir araya geldi.

Fuar kapsamında Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) uhtesinde hizmet veren 
Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi’nin 

(KAGEM) katkılarıyla gerçekleştiri-
len hat, tezhip, minyatür, kâtı ve 
ebru sanatı tanıtıldı.

2 Haziran tarihine kadar açık ka-
lan “Kitap ve Kültür Fuarı”’nda ço-
cuklara yönelik Hacıvat-Karagöz 
orta oyunları, palyaço ve kükle 
oyunları, Rafadan Tayfa sinema 
uyarlaması, çocuklara şerbet dağıtı-
mının yanı sıra Hakan Mengüç tara-
fından ney dinletisi ve Dr. Fatih 
Koca tarafından da tasavvuf musiki-
si konseri gibi kültürel ve sanatsal 
birçok etkinlikler gerçekleştirildi. 
Ayrıca çocukların el becerilerini ge-
liştirmek ve teşvik etmek amacıyla 
hat, tezhip, minyatür, kâtı, ebru ve 
çamur-çömlek sanatı uygulamalı 
olarak gösterildi.
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Köln - Stolberg DİTİB Ahmet Ye-
sevi Camii’nde cenaze yıkama ve ke-
fenleme semineri düzenlendi.

Seminerde cenazenin yıkanması ve 
kefenlenmesi uygulamalı olarak gös-
terildi.

DİTİB Federal Kadınlar Kolu ve 
Köln Dini Danışma Kurulu’nun koor-
dinesinde, Köln Bölge Birliği Kadın-
lar Kolu katkıları ile düzenlenen se-
minere 30 katılımcı iştirak etti.

Seminerin açılış konuşmasını Dİ-
TİB Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog 
Dr. Emine Seçmez yaptı.

Bu tür seminerleri önemli bulduğu-

nu söyleyen Dr. Seçmez, “Ölümü aile 
içinde yaşayan bireylerde tepkilerin 
oluşabileceğini kabul ederek, acılı 
günlerinde manevi olarak cenaze sa-
hiplerinin yanında olunmalıdır“ dedi. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
seminerde; Aachen Yunus Emre Ca-
mii Din Görevlisi Ebubekir Gölpınar 
‘İslam’a göre hayat ve ölüm’, Stolberg 
din görevlisi Züleyha Latifoğlu ‘Öl-
mek üzere olan kişiye karşı sorumlu-
luklarımız’, sağlık görevlisi Ayşe Er-
tuğrul ‘Tıbbi açıdan ölüm’ ve DİTİB 
Cenaze Fonu görevlisi Salim Dikici 
‘Fon üyeliği, hizmetleri ve bilinmesi 

gerekenler hususlar’ konularında ka-
tılımcılara bilgi verdi. Hückelhoven 
din görevlisi Nazmiye Satıcı’da cena-
zenin yıkanması, kefenlenmesi ve ce-
naze namazının nasıl kılınacağını 
uygulamalı olarak gösterdi.

İki gün süren seminer sonunda 30 
katılımcıya katılım belgesi verildi. 
Ayrıca, 2016-2019 yılları arasında Al-
manya genelinde bölgelerde düzenle-
nen ‘Cenaze Hizmetleri’ seminerleri-
ne toplam 4500 kişi, Köln bölgesinde 
ise 6 yüze yakın kişinin bu seminder-
lere katılarak belgelerini aldığı bilgisi 
verildi.

Cenaze yıkama ve kefenleme semineri

DİTİB Oberaden Şampiyon
Dortmund’da Eving Selimiyespor 

tarafından organize edilen, bu yıl 
beşincisi düzenlenen ve 16 takımın 
katıldığı Camilerarası Futbol Turnu-
vası’nı DİTİB Oberaden takımı ka-
zandı.

İkinciliği Hoca Ahmet Yesevi alır-

ken üçüncü sırada ise Ulu Cami yer 
aldı. Final maçında DİTİB Obera-
den, Hoca Ahmet Yesevi Cami’ni 2-1 
yenerek turnuvanın birincisi olmayı 
başardı. Çok sayıda seyircinin izle-
diği ve panayır havasında geçen tur-
nuvada kan kanseri ile savaşan  Ferah 

bebek için de doku tiplemesi kam-
panyası düzenlendi.

Turnuvayı izlemeye gelenler hem 
futbol ziyafeti hem de kurulan 
standlarda birbirinden güzel yemek 
ziyafeti çekti.

HABERLER
NACHRICHTEN
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Stuttgart – Erdmannhausen 
DİTİB Camii’nde 2018-2019 Yılı eği-
tim - öğretim yıl sonu etkinliği ve 
hatim merasimi coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirildi.

Kur’an kurslarının sona ermesi 
münasebetiyle Erdmannhausen- 
Halle’de düzenlenen yıl sonu kapa-
nış ve hatim programında, başarılı 
öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler 
verildi. Merasime öğrenci velileri, 
yakınları ile çok sayıda cami cemaati 
katıldı. 

Kurs öğrencilerinden Eren Durda-
ğı ile Aleyna Sever’in sunumu ve 
Mücahit Kerem Coşkun’un Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle merasimin açılışı 
yapıldı. 

Din görevlileri Veli Boyun, Emine 
Boyun ile fahri görevlilerin organi-
zesinde 60 öğrenci için düzenlenen 
yıl sonu kapanış programı ve hatim 
merasimi, öğrencilerin görkemli bir 
şekilde sahneye yürüyüşü, akabin-
de sırasıyla sure okumalarıyla baş-
ladı. Ardından ilahiler ve salat-ü 
selamlar eşliğinde Kur’an-ı Kerim’i 
hatim eden 17 öğrenci hocaları ta-
rafından taçlandırıldı. 

Merasim, öğrencilerin okuduğu 
şiir ve ilahilerin ardında skeç ve pi-
yes gösterileriyle renklendi. Hatim 
yapan öğrencilere dernek yönetimi 
ve veliler birliği tarafından çeşitli 
ödüller verildi. 

Günün anlam ve önemine ilişkin 

konuşma yapan dernek başkanı Ali 
Kablan, eğitim ve öğretim yılı içeri-
sinde büyük özveride bulunarak gö-
rev yapan tüm görevlilere ve destek 
sunan velilere teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim’i okumak, anla-
mak ve emir, tavsiyelerini hayata 
yansıtabilmenin önemine vurgu ya-
pan din görevlisi Veli Boyun, anne 
ve babalar olarak, ebeveynler olarak 
çocuklara sahip çıkıp Kur’an-ı Ke-
rim’i okuma konusunda takipçileri 
olmaları gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 4 yüz kişinin katılımıyla 
gerçekleşen ve üç saat boyunca il-
giyle izlenen merasim, hatim duası-
nın okunmasıyla sona erdi. 

Erdmannhausen’da yıl sonu ve hatim merasimi
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Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
2018-2019 eğitim yılının sona ermesi 
ve okulların yaz tatiline girmesi mü-
nasebetiyle karne merasimi düzenlen-
di. Merasimde çocuklara karneleri 
dağıtarak öğrencilerin sevinçlerine 
ortak olundu.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 20 
derslikte 12 öğreticiyle verilen hafta 
sonu eğitimi gören 7-18 yaş gurupları 
arasında 400 kız ve erkek öğrenciye 
yönelik düzenlenen merasime; DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Di-
lek, Köln DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Dİ-
TİB Kurucu Üyesi Nihat Özkan’ın 
yanı sıra veliler yoğun ilgi gösterdi.

Bir yıl boyunca özverili bir şekilde 
çalışıp gayret gösteren öğrenciler, kar-
neleriyle birlikte teşekkür, takdir ve 
onur belgelerine kavuştuğu merasim, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Köln DİTİB Merkez Camii din gö-
revlisi ve kurs yöneticisi Naci Şengün 
yaptığ açılış konuşmasında, “Sizler ve 
biz eğitimciler, eğitimin vazgeçilmez 

unsurları olarak daima dayanışma ve 
işbirliği içerisinde olmamız gerekir” 
dedi. Eğitimin önemine vurgu yapan 
Şengün şöyle devam etti: “Çocuklar, 
veli ve öğretmenlerin sözlerinden zi-
yade, ayak izlerini takip ederler. Yap-
tıklarımızı ve yapmayıp ihmal ettikle-
rimizi taklit ederler. O sebeple kayıt 
imkanı bulmuş öğrencilerin derslere 
devamı konusunda hassas olmak, des-
tek vermek ve takip etmek gerekir.” 
Şengün, “Hedefimiz, yaşadığımız 
toplumda Allah’ın razı olduğu ahlaklı 
ve insanlığa faydalı, İslamı ve Müslü-
manlığı güzel temsil eden nesiller ye-
tişmesine katkı sağlamaktır. Bunu da, 
Peygamber Efendimizin temiz yaşamı 
ve ahlakını örnek alarak yapacağız.” 
dedi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek de, bugün eğitim imkan 
ve şartlarının geçmişle kıyaslanmaya-
cak ölçüde gelişme gösterdiğini ancak, 
hedeflerin yükseltilmesinin önemine 
vurgu yaptı. Tatilin, âtıl bir zaman di-
limi olmadığını ifade eden Dilek, “Bü-

yüklerin ziyaret edilip, dualarının 
alınması gereken bir fırsattır. Hayata 
hazırlanmak için bir takım tecrübeler 
edindiğiniz, ailenizle daha fazla vakit 
geçirme imkanı bulabildiğiniz nitelik-
li zaman dilimleridir. Kitap okuyarak 
ve doğayı keşfederek geçireceğiniz yaz 
tatilinizin gönlünüzce geçmesini dili-
yorum” dedi. 

Sevmenin ve sevilmenin en güzel 
aracının çocuk olduğuna değinen 
Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Dr. Muharrem Kuzey de, 
“Çocuklarımız bize emanettir. Onla-
rın maddi ihtiyaçlarını eksiksiz olarak 
nasıl karşılıyorsak, manevî ihtiyaçları 
olan sahih din bilgisini de doğru kişi-
lerce, doğru kurum ve doğru zamanda 
vermek durumundayız. Geleceğimiz 
ve gözaydınlığı çocuklarımıza yapaca-
ğımız her türlü eğitim desteği, dünya 
ve ahiretimiz için yapacağımız en 
doğru yatırımdır.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Tiyatro gösterisi ve öğrencilerin ha-
zırlamış olduğuna ilahi ve şiir sunum-
larıyla devam eden merasimin sonun-
da karne, teşekkür, takdir ve onur 
belgeleri takdim edildi. Her bir öğren-
ci ve veliye sosyal ve kültürel ağırlıklı 
80 maddelik “Tatil Rehberi” etkinliği 
dağıtıldı. 

Hafızalarda unutulmaz yer alan 
karne merasimi, Eylül ayında başlaya-
cak olan 2019-2020 eğitim öğretim yı-
lının hayırlara vesile olması temennisi 
ve duayla sona erdi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde karne sevinci

HABERLER
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Eğitim Merkezi‘nde 
öğrencilere ramazan bilincini akta-
rabilmek için sınıflar süslendi.

Haftasonu ders gören öğrencilerin 
yardımlarıyla DİTİB Eğitim Merke-
zi, Ramazının manevi iklimine ha-
zırlandı.

Ramazan ayında görsel bir ortam 
oluşturmak istediklerini ifade eden 
Din Görevlisi Naci Şengün, “Rama-
zan ayı geliyor ve eğitim merkezimi-
zin girişinde öğrencilerimizin göre-
bilecekleri geçiş güzergahında din 
görevlisi arkadaşlarımızla ramazan 
süslemesi yaptık. Amacımız çocuk-
larımızın ramazanın ruhunu sadece 
ifadelerimizle değil, yaptıklarımızla, 

süslemelerimizle maneviyatı hisset-
tirmek ve Ramazan Kültürümüzü 
canlandırmaktır. Karagöz – Hacı-
vat, Ramazan Davulcusu, maniler ve 
mahyalarımız bir kültür zenginliği-
mizdir. Ve çocuklarımız bunları 
unutmamalıdır.” dedi.

“Ramazanı ayını öğrencilemize 
hissettirmeye çalışıyoruz”

Bazı özel günlerde, aylar öncesin-
den görsel süslemelere başlandığını, 
bunu da çocukların gördüğünü dile 
getiren din görevlisi Merve Şengün 
ise, Bayram ve Ramazanı çocukların 
hissetmelerindeki öneme vurgu ya-
parak, şunları kaydetti: “Ramazan’ın 
maneviyatını biz de bir nebze olsun 
yaşatmak istiyoruz. O sevinci ço-

cuklarımıza verebilirsek, hissettire-
bilirsek ne mutlu. O sebeple değişik 
dekorasyonlarla süsleme yapıyoruz, 
balonlar asıyoruz, yani Ramazanı en 
güzel şekilde, en manalı şekilde, öğ-
rencilerimize hissettirmeye çaba 
gösteriyoruz.”

Ramazan ayının arefesinde DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, sı-
nıfları gezerek öğrencilerin Rama-
zan aylarını tebrik etti.

Ramazan bilinci vermek için sınıflar süslendi

272019 ·  JUL I ·  JUNI ·  MAI ·  TEMMUZ ·  HAZİRAN ·  MAYIS ·  BÜLTEN



DİTİB Eğitim-Araştırma ve Yayın 
Hizmetleri Müdürlüğü, Almanya’da 
yaşayan ve Almanca olarak İslam’ın 
temel öğretileri ile ilgili bilgi edin-
mek isteyen Müslümanlara “Müslü-
manlar için İslam’a Giriş Dersleri” 
adı altında programlar düzenliyor.

DİTİB Genel Merkezi’nde düzen-
lenen törende, üç aylık kursu başa-
rıyla tamamlayan 20 kursiyere serti-
fikalarını, DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Atasoy verdi. 
Kursiyerlere katılımlarından dolayı 

teşekkür eden Atasoy, Kur’an’ı yü-
zünden okumanın nihai hedefinin 
Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik ol-
ması gerektiğine vurgu yaptı. Ata-
soy, “Haftanın iki günü Kur’an’ın en 
güzel biçimde okunabilmesi için te-
mel tecvit konuları aktarılmıştır. 
Kursumuz Almanya’da doğup büyü-
yen ve Türkiye’deki ‘Uluslararası 
İlahiyat Programı’ çerçevesinde 
okuyup mezun olan ilahiyatçı Dur-
sun Atak tarafından üç ay boyunca 
sunulmuştur.” dedi.

Ayrıca seminere katılan kursiyer-
ler de bu tür seminer ve kursların 
organize edilmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek duygu ve 
düşüncelerini paylaştılar.

Sertifika alan öğrencilere ayrıca 
DİTİB Akademisi’nin 2017 yılında 
redakte ettiği “Almanca Kur’an-ı Ke-
rim Meali” hediye edildi.

Die Abteilung für Bildung, For-
schung und Publikationen der DI-
TIB organisiert Seminare und Kurse 
unter dem Namen „Einstiegskurs: 
Islam für Muslime“ für deutschspra-
chige Muslime, die in Deutschland 
leben und die grundlegenden Lehren 
des Islam auf Deutsch kennenlernen 
möchten.

Die DITIB-Akademie bot vor kur-
zem einen erweiterten Kurs mit dem 
Namen „Einstiegskurs: Die Regeln 
der Koran-Rezitation (Tedschwid)“ 
für deutschsprachige Muslime an. 
Die Kursreihe mit ihren insgesamt 
20 TeilnehmerInnen wurde drei Mo-
nate lang an zwei wöchentlichen Ter-
minen unterrichtet. Hierin wurden 

Grundlagen der Koran-Rezitation 
(Tedschwid) behandelt. Die DI-
TIB-Akademie verfolgt mit diesem 
Kurs das Ziel, Teilnehmern das 
Grundlagenwissen über die korrekte 
Rezitation des Korans zu vermitteln.

Der Kurs wurde von Dursun Atak, 
einem in Deutschland aufgewachse-
nen Religionsbeauftragten und zu-
gleich Absolventen des Internationa-
len Theologie-Studiengangs erteilt. 
In der Abschlussveranstaltung be-
dankte sich auch der Bundesvor-
standsmitglied Abdurrahman Ata-
soy im Namen des DITIB Vorstands 
für die Teilnahme am Kurs und das 
harmonische Miteinander während 
der Kurszeit. 

Er betonte, dass das ultimative Ziel 
der Lektüre des Korans das Ver-
ständnis des Korans sein sollte.

Die KursteilnehmerInnen zeigten 
sich auch zufrieden mit der Organi-
sation solcher Seminare und Kurse 
und teilten ihre Gefühle und Gedan-
ken mit.

Am Ende erhielten die Kursteilneh-
merInnen eine Teilnahmebescheini-
gung und eine Koranübersetzung 
vom DITIB Verlag.

Die DITIB-Akademie hat mit der 
Vorbereitung weiterführender Semi-
nar- und Kursprogramme begon-
nen. Die Ankündigungen aller neu-
en Programme werden auf der 
DITIB-Website veröffentlicht.

DİTİB’de Almanca konuşanlara yönelik
“Tecvitle Kur’an Okuma Kursu” sertifika töreni

Einstiegskurs: „Die Regeln der Koran-Rezitation (Tedschwid)“
- Zertifikatszeremonie für Deutschsprachige im DİTİB

HABERLER
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) ve Sosyal Dayanışma Mer-
kezi (ZSU) organizesinde açılışı 
gerçekleştirilen “Kitap ve Kültür 
Fuarı” kapsamında, Türkiye Diya-
net Vakfı (TDV) uhtesinde hizmet 
veren Kadın, Aile ve Gençlik Mer-
kezi (KAGEM) tarafından, “Man-
tıku’t Tayr” minyatür sergisi açıldı.

DİTİB Sergi Salonu’nda minya-
tür sanatçısı Özcan Özcan’ın öncü-
lüğünde 15 sanatçı tarafından ha-
zırlanan ve 50 özgün minyatürden 
oluşan “Mantıku’t Tayr (Kuşların 
Sesi)” minyatür sergisi, sanatsever-
lerin beğenisine sunuldu.

Açılışa DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, Kadın, Aile ve 
Gençlik Merkezi (KAGEM) İstan-
bul Şube Müdürü Ayşe Nur Kapu-
suz, sanat eğitmenleri Ömer Faruk 
Dere, Handan Nisrin Şahin, Hacer 
Sönmez, Sosyal Dayanışma Merke-
zi (ZSU) Başkanı Ali Özdemir’in 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
bir milletin bir  medeniyetin alt 
başlıklarından birisinin sanat ve 
mimari olduğunu söyledi. Minya-
türün bizim kadim tarihimizin 
önemli sanat değerlerinden birisi 
olduğunu ifade eden Türkmen, 
“Avrupa’da yaşayan Müslümanlar 
olarak kendi kültürümüzü, kendi 
medeniyet havzamızdaki eserleri 
Almanya’da görmek bizlere mutlu-
luk verdi. Sanatçılarımıza teşekkür 

ediyorum ve tebrik ediyorum” 
dedi.

Dili evrensel olan sanatın farklı 
kültürlerin birbirini tanıması ve 
anlamasına verdiği katkının çok 
önemli olduğuna vurgu yapan KA-
GEM İstanbul Şube Müdürü Ayşe 
Nur Kapusuz, “Minyatür proje 
grubumuzun ‘Kuşların Şarkısı ve 
Süleymanname’ minyatür koleksi-
yonlarına ait eserlerden oluşan 
karma sergimizi Köln DİTİB Mer-
kez’de açmak, sanatımızı ve kültü-
rel zenginliğimizi tanıtmak adına 
bizlere imkan sunan DİTİB’e te-
şekkür ediyoruz. Fuar boyunca 
standlarımıza gelerek hat, tezhip, 

minyatür, kat’ı ebru sanatlarımı-
zın nasıl yapıldığını yakından gö-
ren, izleyen, hatta bizzat deneyim-
leyen ziyaretçilerle buluşmak, 
Kagem’in faaliyetlerini tanıtmak, 
hem sanat hem de kültürümüzü ta-
nıtmak adına bizleri çok mutlu 
etti. Sergimizin de bu sanatların 
örneklerini yakından görüp incele-
melerine ve tanımalarına vesile 
olacağını ümid ediyorum” dedi.

Sergide yer alan resimlerde Man-
tıku’t-Tayr’daki hikayelerde yer 
alan kuşların, vuslata ermek için 
gerçekleştirdiği tasavvufi yolculu-
ğun işlendiği sergi, 10 gün ziyaret-
çilere açık kaldı.

DİTİB’de “Mantıku’t Tayr” Minyatür Sergisi Açıldı
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Biberach

BrambauerBamberg
Backnang Berlin

Oruç mevsimi, rahmet ve be-
reket iklimi, duaların en çok ka-
bul olduğu ve içinde bin geceden 
daha hayırlı olduğu müjdelenen 
Kadir Gecesi’nin bulunduğu Ra-
mazan ayı Almanya genelinde 
hizmet veren DİTİB dernekle-
rinde, din görevlileri tarafından 
gerçekleştirilen din hizmetleri 
faaliyetleri ile ayın amacına uy-
gun bir manevi dönem geçirdi. 
Cami derneklerimizde gerek 
mukabeleler, gerek vaaz ve nasi-
hatler, irşad faaliyetleri; gerekse 
iftar ve teravih namazları ile on 
bir ayın sultanı Ramazan iklimi-
ni dolu dolu yaşadı.

Derneklerimizde hayırsever 
cemaatimizin de maddi ve ma-
nevi katkılarıyla Ramazan ayı 
boyunca hazırlanan iftar sofrala-

rına katılan Türk, Alman ve di-
ğer din ve milletlere mensup in-
sanların oluşturdukları

dostluk, komşuluk ve kardeş-
lik duyguları sıcak görüntülerin 
ortaya çıkmasına vesile oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği (DİTİB), bu yılki Ramazan ayı 
iftar sofralarını “Ramazan ve İn-
fak” temasıyla ile gerçekleştirdi. 
Almanya geneli DİTİB bağlı 
900’ü aşkın derneklerin tama-
mında neredeyse her gün iftar 
sofraları kuruldu ve ikramda bu-
lunuldu. Müslüman olsun veya 
olmasın binlerce kişi iftar sofra-
larını birlikte paylaştı ve Rama-
zan’ın güzelliklerini hep birlikte 
yaşadı.

Oruçların tutulduğu, iftar sof-
ralarının paylaşıldığı, mukabele-

lerin okunduğu, teravih namaz-
larının kılındığı bir Ramazan 
ayını daha geride bırakmış ol-
manın hüznünü ve bayrama 
ulaşmış olmanın sevincini bir 
arada yaşayan Müslümanlar, 
bir aylık nefis terbiyesinin ve 
sabır eğitiminin ardından Ra-
mazan Bayramına ulaştı. 

Sabahın erken saatle-
rinde camilere akın eden 
Müslümanlar bayram 
namazı eda etti. Bayram 
hutbesini okumak için 
tekbirlerle minberlere 
çıkan din görevlileri 
bayramın önemine vur-
gu yaptı. Hutbenin ar-
dından binlerce kişi 
bayram namazı için saf 
tuttu.

Almanya’da Ramazan ve Bayram

Bad KreuznachAalen Berlin Bochum

Biebesheim

HABERLER
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Biberach

Brambauer

Hagen-Hohenlimburg

Hassel

Cuxhaven

LadenburgDissen Essen-Müllheim

Köln
HeilbronnGelsenkirchen

Dortmund Landau

Kammgarn

Hemer

Dreieich Goslar

Essen
Dingolfing

Dortmund-
Scharnhorst
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Lennestadt

Rietberg

Lüdenscheid

Oberaden Ransbach-Baumbach

Moers

Neustadt

Schwerte

Nordenham

Mosbach

HABERLER
NACHRICHTEN

32 BÜLTEN ·  MAYIS ·  HAZİRAN ·  TEMMUZ ·  MAI ·  JUNI ·  JUL I 2019



Waltrop

Werl Wolfenbüttel

DortmundWorms
Köln

Wörrstadt

Weissenhorn

Speyer
Sindelfingen

Stuttgart-Feuerbach
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Almanya’da 2019 yılı Ra-
mazan ayı iftar programlarını “Ra-
mazan ve İnfak ” sloganı ile gerçek-
leştiriyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB)’nin Köln’de bulunan Genel 
Merkezinde, her yıl geleneksel hale 
gelen Ramazan ayı iftar sofrasında 
ilk oruçlar açıldı.

DİTİB Genel Merkez ve bağlı teş-
kilatlarında halka açık iftar sofrala-
rın geleneksel hale dönüştüğünü be-
lirten DİTİB Ramazan Komisyonu 
Üyesi Osman Dikeç, Ramazan bo-
yunca devam edecek olan iftar sof-
rasında günlük yaklaşık bin kişinin 
ağırlanacağı, Ramazan sofralarının 

paylaştıkça güzelleştiğini, iftarların 
dostluğu, birlik ve beraberliği pekiş-
tirdiğini, manevi iklimin bulunmaz 
fırsatları olduğunu belirtti.

Dikeç, “Ramazan ayı iftar sofrala-
rımızda Müslüman olsun ya da ol-
masın herkesle oruç açacağız ve aynı 
lokmayı, aynı çorbayı paylaşacağız. 
Bu mübarek ayı rahmet ve mağfire-
tine uygun bir şekilde aşımızı, ek-
meğimizi paylaşarak bu hizmetimizi 
devam ettireceğiz. Peygamber efen-
dimiz, ‘Kim bir oruçluya iftar etti-
rirse sevabından hiçbir şey eksik 
kalmadan aynı sevabı iftar ettiren de 
onun sevabından kazanır’ diyor. Bu 
iftarların verilmesine vesile olan 
herkesten Allah razı olsun. Bu vesi-

leyle Ramazan ayının İslam âlemine 
ve tüm insanlığa huzur, barış ve 
esenlik getirmesini Yüce Mevla’dan 
niyaz ediyorum. Dünyanın her ye-
rinden ve her dinden insanların ka-
tıldığı yoğun coşkulu, güzel bir 
program oluyor. İftara bir saat kala 
misafirlerimiz gelmeye başlıyor ” 
dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Dilek her yıl olduğu gibi 
geleneği bozmayarak ilk iftarda mi-
safirlere kendi elleriyle çorba ikram 
etti.

Ramazanın ilk iftar menüsünü 
şehriye çorbası, orman kebabı, pilav 
ve hurma, baklava tatlısı oluşturdu.

DİTİB iftar sofrasında ilk oruçlar açıldı
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