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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.

İslam âlemi olarak hicri 1441. yıla girmiş bulun-
maktayız. Cenâb-ı Hak, zamanı ve mekânı anlam-
landırıp bereketlendiren, tarihin seyrine yön vere-
rek yeni bir müesses nizam inşa eden bu kutlu 

başlangıcı hayırlara vesile kılsın.
Tarihin en önemli olaylarından olan ve Müslümanlar 

için milat kabul edilen hicretle beraber İslam’ın rahmet, 
barış ve esenlik ilkeleri Medine’den bütün insanlık coğ-
rafyasına dalga dalga yayılmış, bu değerleri yaşamak ve 
yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzü vatan 
kılınmıştır.

Bu yönüyle hicret, İslam’ın yüce değerleri ve evrensel 
hakikatleri üzerine tesis edilmiş bir hayat ve toplum ide-
alinin ilk nüvesinin yeryüzüne atıldığı bereketli bir mev-
simdir. Hicret, insanlığın daha önce şahit olmadığı pay-
laşma, yardımlaşma, diğerkâmlık, kardeşlik gibi üstün 
insani erdem ve faziletlerin tarih sahnesindeki en güzel 
vesikasıdır.

Muharrem ayı içinde sayısız lütuf ve hikmetleri barın-
dıran kutlu bir aydır. Muharrem ayı, aynı zamanda yü-
reklerimizde derin yaralar açan elîm Kerbelâ hâdisesi-
nin yaşandığı aydır. Bu hadise mezhebi ve meşrebi ne 
olursa olsun bütün Müslümanları derinden yaralamıştır. 

Dolayısıyla bu olayı anarken, birlik ve beraberliğin 
önemini daha da vurgulayalım ki, Müslümanlar  arasında 
bundan sonra böyle acı olaylar tekrar yaşanmasın.

Sevgili Okurlar,
İçinde bulunduğumuz Eylül ayı aynı zamanda Al-

manya’daki birçok eyaletin eğitim-öğretim döneminin 
başladığı bir aydır. Bu ayda biz de DİTİB olarak bütün 
camilerimizde her sene olduğu gibi Bed-i Besmele 
programları yapmaktayız. Peygamber efendimizin, 
“Besmeleyle başlamayan her işin sonu hayırsızdır” ha-
disinden ilham alarak okula başlayan çocuklarımıza 
camilerde tekbirlerle, salalarla ve besmelelerle dualar 
ediyor, vatana, millete ve insanlığa hayırlı evlatlar ol-
malarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bu günde 
çocuklarımızı güzelce giydiriyor, hediyelerle gönülleri-
ni hoş ediyor, hayatları boyunca unutamayacakları bir 
anı ile camilerden okullarına uğurluyoruz.

Bu vesileyle, yeni eğitim öğretim yılının başta çocuk-
larımız olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olma-
sını temenni eder, hicri yılın tüm İslam alemine hayır-
lar getirmesini yüce Mevla’dan niyaz ederim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Verehrte Leserinnen und Leser,
Als islamische Welt hat für uns das 1441. islamische 

Neujahr begonnen. Möge der erhabene Allah diesen ge-
segneten Neubeginn segnen. Möge Allah dieses zum An-
lass von Gutem machen. Schließlich hat Allah der Zeit 
und dem Ort seine Bedeutung verliehen und sie gesegnet. 
Mit diesem Neubeginn der Auswanderung (Hidschra) 
hat Er den Verlauf der Geschichte gelenkt und ein neues 
System aufgebaut. 

Die Auswanderung zählt zu den wichtigsten Ereignis-
sen der Geschichte. Sie wird als Zeitenwende für die 
Muslime akzeptiert. Mit der Auswanderung haben sich 
die Prinzipien des Islam zur Barmherzigkeit, zum Frie-
den und Wohlergehen ausgebreitet. Von Medina aus ha-
ben sich diese Prinzipien in die ganze Welt und für die 
Menschheit verbreitet. Für diejenigen Menschen, die die-
se Werte praktizieren und erhalten möchten, ist die gan-
ze Welt eine Heimat.

Aus dieser Sicht ist die Hidschra der Kern und die 
Quelle eines idealen Lebens und einer idealen Gesell-
schaft. Schließlich beruhen das ideale Leben und die ide-
ale Gesellschaft auf die erhabenen Werte und universa-
len Wahrheiten des Islam. Die Hidschra ist der beste 
geschichtliche Beweis für erhabene menschliche Werte 
und Tugenden. Zu diesen gehören das Teilen, die gegen-
seitige Hilfe, Selbstlosigkeit und Geschwisterlichkeit wie 
sie die Menschheit davor noch nicht erlebte.

Der gesegnete Monat Muharram beherbergt unzählige 
Gaben und Weisheiten in sich. Der Monat Muharram ist 
gleichzeitig ein Monat, in dem sich das Kerbela- Ereignis 
zugetragen hat. Dieses tragische Ereignis hat Wunden in 
unseren Herzen hinterlassen. 

Dieses Ereignis hat alle Muslime – unabhängis davon 
welcher Rechtsschule oder mystischer Richtung man an-
gehört – zutiefst verwundet. Lassen sie uns die Bedeu-
tung der Einheit und Eintracht besonders unterstreichen 
wenn wir dieser Situation gedenken damit solch leidvolle 
Ereignisse unter Muslimen nicht wieder erlebt werden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Der Monat September, in dem wir uns befinden, ist in 

vielen Bundesländern gleichzeitig ein Monat für den Be-
ginn der Schulen. In diesem Monat führen wir, wie in 
jedem Jahr auch, die Einschulungsgebete (Bad-i Basma-
la) durch. Wir lassen uns von einem Hadis unseres Pro-
pheten inspirieren: „Jeder Beginn ohne einer Basmala ist 
unvollständig.“ In Sinne dieses Hadises beten wir bei der 
Einschulung unserer Kinder. Wir beten mit Takbirat, Sa-
lawat und Basmala für ihre Einschulung und wir bitten 
den erhabenen Allah darum, dass sie gute Kinder für das 
Land, für die Gemeinschaft und für die Menschheit sein 
mögen. An diesem Tag kleiden wir sie schön ein und er-
freuen sie mit unseren Geschenken. Somit verabschieden 
wir sie mit einer Erinnerung von der Moschee, die sie ihr 
ganzes Leben lang nicht vergessen können.

Aus diesem Anlass wünsche ich von Allah, dass das 
neue Schuljahr besonders zum Anlass für Gutes für un-
sere Kinder und uns alle sein möge. Ich wünsche von Al-
lah, dass das neue islamische Jahr zum Wohl der ganzen 
islamischen Welt beitragen möge.

  
Mit den besten und freundlichen Grüßen
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Baden Württemberg Eyaletinin Lahr şehrinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı Ulu Camii 1982 yılında kurulmuştur. 
Ulu Camii’nin temeli 2016 yılında atılmış 

olup, hayırseverlerin yardım ve katkıları neticesinde 
2019 yılında bütün üniteleriyle birlikte tamamlanarak 
ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında, minareli ve kubbeli olarak inşa 
edilen Lahr  DİTİB Ulu Camii’nin mihrabı, minberi ve 
kürsüsü Marmaray mermerinden yapılmış, caminin kub-
be ve iç tavan kısımları hat ve tezyinat ustaları tarafından 
şekillendirilmiştir.

Offenburg / Lahr şehrinde yer alan Ulu Camii, bölgede 
büyük ve güzel ibadethanelerinin başında yer almaktadır. 
Caminin toplam kullanım alanı 2196 m² olup, bunun 732 
m²’sine cami inşası oturtulmuştur. İbadet için ayrılan bö-
lüm erkekler ve kadınlar için toplam 441 m²’dir.

Cuma ve teravih namazlarında 250-300, bayram na-
mazlarında ise 800-1000 kişinin ibadet ettiği Lahr  DİTİB 
Ulu Camii, kütüphane, yönetim kurulu odası, konferans 
salonu, mutfak, yemekhane, restoran, büro, dershane, 
gençlik lokali, 65 araçlık otopark ve değişik hizmet bi-
rimleriyle ferah ve geniş bir alanda hizmet vermektedir. 

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen 
çeşitli toplantılar ve sohbetlerle birlikte, yetişkin bayan, 
erkek ve kız çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve temel dini 
bilgiler dersleri verilmektedir. Ayrıca, kına gecesi, sün-
net, mevlid vb. programlarına da ev sahipliği yapan Lahr 
DİTİB Ulu Camii, cemaat için ikinci adres durumunda 
olup, ferahlatıcı ve göz doldurucu bir mekana sahiptir. 

Gerek Alman, gerekse diğer ülke vatandaşlarının sıkça 
ziyaret ettiği mekanların başında yer alan Lahr DİTİB 
Ulu Camii, kuruluşundan bugüne kadar binlerce ziya-
retçiyi ağırlamıştır.

Lahr DİTİB Ulu Camii

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Lahr DITIB Ulu Moschee
Jugendlokale mit Balkon. 
Für den Religionsunterricht 
sind Klassenräume vor-
handen. Außerdem sind 
im geräumigen und 
großzügigen Komplex 
ein Parkplatz für 65 Au-
tos sowie weitere Einhei-
ten vorhanden.

Gerichtet an Jugendliche 
und Erwachsene werden di-
verse Veranstaltungen und 
Gesprächskreise angeboten. Daneben werden für er-
wachsene Frauen, sowie für Jungen und Mädchen Ko-
ran- und elementare Religionskurse angeboten. Außer-
dem ist die Moschee Gastgeber für Hennaabende, 
Beschneidungen, Gedenkveranstaltungen (Mawlid) 
usw. Mit ihren großzügigen und beeindruckenden 
Räumlichkeiten ist die Moschee zur zweiten Adresse 
der Gemeinde geworden.

Die Moschee gehört zu den oft besuchten Adressen 
(POI – Point of Interest) der Stadt. Bis zum heutigen 
Tag haben sowohl tausende deutsche Nachbarn als auch 
Gäste aus anderen Ländern die Moschee besucht.

Die Ulu Moschee in der Stadt Lahr wurde im Jahre 
1982 gegründet. Sie gehört zur Türkisch-Islamischen 
Union der Anstalt für Religion (DITIB) e.V. und befin-
det sich in Baden-Württemberg. Im Jahr 2016 wurde 
der Grundstein der Ulu Moschee gelegt. Durch Unter-
stützung unserer wohltätigen Spender wurde sie 2019 
fertiggestellt. Sie wird bereits mit all ihren Einheiten für 
den Gottesdienst genutzt.

Architektonisch wurde die Moschee im türkischen 
Stil erbaut. Sie hat eine Kuppel und ein Minarett. Die 
Gebetsnische, der Lehrstuhl und die Predigtkanzel 
wurden aus Marmaray-Marmor gefertigt. Der Innenbe-
reich der Kuppel sowie die Decken wurden von Kal-
ligraphen und Verzierungskünstlern gestaltet.

Die Ulu Moschee in Lahr bei Offenburg ist eine der 
größten und schönsten Moscheen in der Region.

Die Moschee hat eine Gesamtnutzungsfläche von 
2196 m². Sie wurde auf einer Grundfläche von 732 m² 
erbaut. Für den Gottesdienst sind insgesamt 441 m² für 
Männer und für Frauen vorgesehen. An den Freitags- 
und Terawihgebeten können 250 bis 300 Personen teil-
nehmen. An den Festtagsgebeten können 800-1000 in 
der Lahrer DITIB Ulu Moschee teilnehmen. Sie verfügt 
über verschiedene Einheiten wie Bibliothek, Konferenz-
saal, Küche, Speisesaal, Restaurant, Büro und zwei 
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M uhterem Müslümanlar!
Allah’ın yarattığı zamanın içinde öyle 

aylar, günler ve geceler vardır ki, bu za-
man dilimleri müminler için değerli ve 

faziletli kazanç mevsimleridir. Faziletlerinden bahsedi-
len zaman dilimlerinden birisi de Muharrem ayıdır. 
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah’ın gökleri 
ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların 
sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Öyley-
se o aylarda kendinize zulmetmeyin”1 buyurmuş; Pey-
gamberimiz (s.a.v) de: “Yıl on iki aydır. Bunlardan Zilka-
de, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı haram aylardır.”2 

buyurarak ayeti kerimeye açıklık getirmiştir.

Değerli Kardeşlerim!
Hicri yılın ilk ayı olan ve savaşmanın haram kabul edil-

diği dört aydan biri olan Muharrem ayı, Allah Resulü’nün 
“Her kim Aşure Gününde ailesine ve ev halkına ikramda 
bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rız-
kına bereket ve genişlik ihsan eder.”3 hadisinde müjdele-
diği Aşure gününü içinde barındırmaktadır. Bu güne at-
fen “Aşure günü tutulan orucun, bir önceki yılın 
günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ediyorum”4 
niyazında bulunan Peygamberimiz (s.a.s.), Aşure gününe 
Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekle-
yerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. 5

Muhterem Kardeşlerim!
Fazilet ve bereketiyle bilinen Muharrem ayında aynı za-

manda, tarihimizde ve hafızalarımızda vicdanlarımızı 
yaralayan ve bütün Müslümanlar nazarında acı ve elemin 
hissedildiği Kerbelâ olayı yaşanmış ve bu elim günde, Sev-
gili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin, yanında bulu-
nan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte şehit edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i ve Rahmet Peygamberi’nin sünnetini 
kendisine rehber edinen, zulme rıza göstermeyen ve ada-
letsizliğe seyirci kalmayan Hz. Hüseyin, Hakk’ın, haki-
katin, huzur ve barışın yeryüzüne hâkim olması için yola 
çıkmış; böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onur-
lu bir mücadelenin eşsiz örnekliğini sunmuştur.

O halde, geliniz!, Bütün Müslümanları üzen bu acı 
olaydan ders alarak birlik beraberliğimizi korumak için 
gayret sarf edelim. Kardeşliğimizi hedef alanlara, yeni 
Kerbelâ’lar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık ola-
lım. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, Rabbimi-
zin; “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçala-
nıp ayrılığa düşenler gibi olmayın!”6 uyarısına ve 
Peygamberimizin “Birbirinizin eksiğini bulmaya çalış-
mayın, birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırma-
yın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dön-
meyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah’ın 
kulları! Kardeşler olun!”7 tavsiyesine uygun hareket et-
meye gayret edelim.

Mutfaklarımızda kendine has lezzetiyle önemli bir yer 
tutan Aşure’nin, kültürümüzde birlik ve beraberliğin 
sembolü olduğunu; 50 yılı aşkın bir süreden beri yaşadı-
ğımız bu ülkede, farklılıklarımıza rağmen aşure misali 
birbirimizle aynı kabın içerisinde bulunuyor olmanın, 
bizlere lezzetli ve tatlı yeni beraberliklerin kapısını arala-
yabileceğini unutmayalım. Bu temenniyle, hanelerimizi 
şenlendiren Aşure’nin lezzetinden, özellikle farklı inanç 
mensubu komşularımızı mahrum bırakmamaya özen 
gösterelim.

Rabbim bu mübarek ayı hakkımızda hayırlı eylesin, 
birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile kılsın.

Amin.

[1] Tevbe 9/36  [2] Buharî, Tefsir 8,9  [3] Camiu’s-Sağir, 6/35  [4] Tirmizî, 
Savm, 48.  [5] İbn Hanbel, I, 240.  [6] Al-i İmran, 3/105  [7] Buhâri Edep, 57

Muharrem Ayı ve Aşure Günü

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Der Monat Muharram und der Aschura-Tag
Verehrte Muslime!
Es gibt verschiedene Zeiten, die zur Schöpfung Allahs 

zählen. Darunter gibt es wichtige Monate, Tage und Nächte 
für Muslime. Diese sind besonders wertvolle und gewinn-
bringende Zeiten für Gläubige. Zu diesen gehört auch der 
Monat Muharram. Allah, der Erhabene, sagt im noblen 
Koran: „Gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist zwölf 
Monate, im Buch Allahs (festgelegt) am Tag, da Er die Him-
mel und die Erde schuf. Davon sind vier geschützt. Das ist 
die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Un-
recht zu! [...]“1 Unser Prophet (s) erklärte den Vers indem er 
sagte: „Das Jahr hat 12 Monate. Dhu-l-Qa’da, Dhu-l-Hidja, 
Muharram und Radschab sind die verbotenen Monate.“2

Meine verehrten Geschwister!
Der erste Monat des islamischen Kalenders ist Muhar-

ram. Er ist einer der Monate, worin die Kriegsführung 
verboten ist. Außerdem befindet sich der Aschura-Tag in 
diesem Monat. Zum Aschura-Tag sagte unser Prophet in 
einem Hadis: „Wer am Aschura-Tag seine Familie und 
seine Familienangehörigen beköstigt, dem wird der er-
habene Allah auch seinen Verdienst im ganzen Jahr seg-
nen und weiten.“3 Bezugnehmend an diesen Tag formu-
lierte er seinen Wunsch: „Ich hoffe, dass das Fasten am 
Aschura-Tag eine Sühne für die Sünden des vorherge-
gangenen Jahres sein möge.“4 Daher empfahl er den 
Gläubigen, zwei Tage zu fasten. Entweder ein Tag vor (9.) 
oder ein Tag nach (11.) dem Aschura-Tag (10.) sollten zu-
sammen mit diesem Tag gefastet werden.5

Meine verehrten Geschwister!
Der Monat Muharram ist bekannt für seine Tugend-

haftigkeit und seinen Segen. Daneben gibt es in unserer 
Geschichte und Erinnerung leidvolle Ereignisse. In die-
sem Monat ereignete sich das qual- und leidvolle Kerbela-
Ereignis. Dieses Ereignis betrübt alle Muslime und lässt 
ihnen Leid verspüren. An diesem Tag erlangten Hüseyin 
- Enkelkind unseres Propheten - und über 70 weitere 
Muslime das Martyrium. Hüseyin nahm sich den noblen 
Koran und die Sunna des Propheten der Barmherzigkeit 
als Wegweiser. 

Er duldete keine Unterdrückung und keine Ungerech-
tigkeit. Er machte sich auf den Weg um Recht, Wahrheit, 
Wohl und Frieden auf der Erde herrschen zu lassen. So-
mit wurde er zum unvergleichlichen und ehrenvollen 
Beispiel des Einsatzes hierfür. Bis zum Jüngsten Tag wird 
er diesbezüglich als Beispiel für die ganze Menschheit 
dienen.

Lassen sie uns folglich Lehren aus diesem betrübenden 
Ereignis ziehen. Setzen wir uns dafür ein, unsere Einheit 
und Eintracht zu bewahren! Seien sie wachsam sein ge-
genüber denjenigen, die auf unsere Geschwisterlichkeit 
abzielen. Seien sie wachsam gegenüber denjenigen, die 
sich neue Kerbelas wünschen. Lassen sie uns versuchen, 
gemäß der Warnung des erhabenen Allahs zu handeln: 
„Und seid nicht wie jene, die gespalten und uneins sind, 
nachdem die deutlichen Zeichen zu ihnen kamen. [...]“6 

Lassen sie uns gemäß der Empfehlung unseres Propheten 
handeln: „Versucht nicht, gegenseitig eure Fehler ausfin-
dig zu machen. Forscht nicht gegenseitig nach eurem pri-
vaten und intimen Leben. Hegt keinen gegenseitigen 
Groll. Kehrt einander nicht den Rücken zu. Hegt einan-
der keinen Groll und Hass. O Diener Allahs, seit Ge-
schwister!“7

Die Aschura-Speise hat einen besonderen Geschmack. 
Damit nimmt sie einen wichtigen Platz in unseren Kü-
chen ein. In unserer Kultur ist sie ein Symbol für Einheit 
und Eintracht. Lassen sie uns nicht vergessen, dass wir 
seit über 50 Jahren hier zusammenleben. Ungeachtet un-
serer Unterschiede befinden wir uns - wie die Aschu-
ra-Speise - im selben Gefäß, Land. Vergessen wir nicht, 
dass uns dieses Zusammenleben Türen und Tore schöner 
und neuer Freundschaften öffnen kann. Verbunden mit 
diesem Wunsch bitte ich um folgendes: Lassen sie uns 
versuchen, besonders unsere andersgläubigen Nachbarn 
mit dem Geschmack der Aschura-Speise zu erfreuen.

Möge der erhabene Allah uns diesen Monat segnen. 
Möge Allah unsere Einheit und Eintracht mithilfe dieses 
Monats stärken. Amin.

[1] at-Tauba, 9/36. [2] al-Bukhari, Tafsir 8, 9. [3] Dschamiu’s-Sagir, 6/35.
[4] at-Tirmidhi, Saum, 48. [5] Ahmad b. Hanbel, I, 240. [6] Al-i İmran, 3/105. 
[7] Buhâri Edep, 57.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Merkezi’nde, Muhar-
rem ayı dolayısıyla cemaate aşure ik-
ramında bulunuldu.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, Köln DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Dr. Muhar-
rem Kuzey, Genel Sekreter 
Abdurrahman Atasoy ve Sosyal Da-
yanışma Merkezi Başkanı Ali Özde-
mir‘in hazır bulunduğu ikramda, 
yaklaşık iki bin aşure dağıtıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
cuma namazı sonrası Köln Başkon-
solosu Barış Ceyhun Erciyes ile Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
vatandaşlara aşure dağıttı.

Türk toplumunun gittiği her yerde 
olduğu gibi Almanya‘da da komşula-
rıyla birlik ve beraberlik içerisinde 
yaşadığını ifade eden Başkonsolos 

Erciyes, aşurenin sembolik anlamın-
da olduğu gibi, farklılıkları bir kena-
ra bırakarak ortak temellerde bir ara-
ya gelmenin önemine vurgu yaptı. 
Erciyes, Muharrem ayının toplumu-
muzdaki birlik ve beraberliğin, kar-
şılıklı hoşgörünün pekişmesi için bir 
vesile olmasını dilediğini kaydetti.

Genel Başkan Türkmen ise “Bu-
gün düzenlediğimiz aşure etkinliği-
mizle birlik ve beraberlik içerisinde 
cemaatimizle bir arada olmaktan 
mutlu oldum. Muharrem ayı İslam 
alemi ve insanlık için çok önemli bir 
aydır. Birlik ve beraberlik ayıdır. İn-
sanların kaynaştığı, sevgiyi,  dostlu-
ğu ve paylaşımı hatırladığı en güzel 
zamanlardan biridir. Biz de günün 
anlam ve önemine binaen DİTİB 
olarak cemaatimize aşure ikramın-
da bulunduk” dedi. 

Türkmen konuşmasını şöyle sür-

dürdü: “Aşurenin pek çok farklı ren-
gin, tadın bir araya gelerek oluştur-
duğu yeni bir lezzet, farklılıklarla bir 
arada yaşanabileceğini ifade etti. 
Çoklukta birliği ifade eden bir tatlı. 
Almanya’da biz kendi kimliğimizle, 
kendi rengimizle, kendi tadımızla, 
kendi dinimizle burada kardeş ola-
rak yaşayıp, bu topluma farklı bir tat 
katabileceğimizi ifade etmek açısın-
dan bu tatlıyı sembolik olarak dağı-
tıyoruz.“

Muharrem ayının bereket, huzur 
ve barış getirmesini dileyen Türk-
men, “Tüm İslam aleminin Muhar-
rem ayını tebrik ediyorum. Allah 
kabul etsin” diye konuştu. 

Camide ikram edilen aşure dağıtı-
mına cemaat yoğun ilgi gösterdi. 
Aşureden alan cemaat ise etkinlik-
ten duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi.

DİTİB Merkez Camii’nde cemaate aşure ikram edildi

HABERLER
NACHRICHTEN
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DİTİB Center’da yeni dükkanlar açıldı
Köln Diyanet İşleri Türk İslam 

Birliği Merkez Camii ve Kültür 
Kompleksi bünyesinde bulunan 
Alışveriş Merkezi’nde (DİTİB Cen-
ter) yeni ticari alanların açılışı ger-
çekleşti.

3 Ekim 2017 tarihinde Köln Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Henriette 
Reker tarafından açılışı gerçekleşti-
rilen DİTİB Alışveriş Merkezi’nde 
beş farklı alanda yeni dükkanlar hiz-
mete girdi.

Köln’de cazibe merkezi haline ge-
len DİTİB Alışveriş Merkezi’nde; 
D&B Trade Group’un Net marka-
sıyla başta helal standartlarına uy-
gun olarak üretimi ve satışın yapı-
lacağı NET Et satış reyonu ile paket 

turlar, uçak biletleri, alternatif tatil, 
kültür gezisi organizasyonları ve 
sağlık turizmine yönelik hizmetler 
verecek NET Turizm ofisinin ya-
nında, çeyizlik ve ev tekstil ürünle-
rinin satışının yapıldığı SoftHome 
mağzası, Türk mutfağının damak 
tadını yansıtan lokanta, kahve ve 
Türk çayının ikram edileceği çay 
ocağının resmi açılışı yapıldı.

Hizmete giren dükkanların açılışı 
için DİTİB Alışveriş Merkezi’nde bir 
tören düzenlendi. Açılışa Köln Baş-
konsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Ge-
nel Sekreter Abdurrahman Atasoy 

ve Sosyal Dayanışma Merkezi Baş-
kanı Ali Özdemir’in yanı sıra çok 
sayıda cemaat katıldı.

Açılış kurdelesini birlikte kesen 
Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes ve DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, yeni açılan işletmele-
rin, işletme sahiplerine ve alışveriş 
merkezine hayırlı olması temenni-
sinde bulundular. 

Ayrıca cazibe merkezi haline gelen 
DİTİB Alışveriş Merkezi’nde çok ge-
niş yelpazede ürünlerle hizmet veren 
modern bir kitabevi ile hediyelik 
eşya ve diğer dükkanlar müşterileri-
ne hizmet sunuyor.
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Bavyera eyaletine bağlı Münch-
berg şehrinde yaşatılan 175 yıllık ge-
leneksel kır festivali etkinliği bu yıl 
da renkli görüntülere sahne oldu. 
Münchberg DİTİB Mimar Sinan Ca-
mii gençlik kolu üyeleri kortej yürü-
yüşüne renk kattı.

Münchberg belediyesi tarafından 
organize edilen geleneksel kır festi-
valine; cami, kilise, okul, spor ve 
kültürel derneklerin temsilcileri ka-
tıldı.

Üç gün süren festivalde her gün 
farklı etkinlikler yapıldı. Festivalin 
açılışı şehir içinde bandolar eşliğin-
de kortej yürüyüşüyle başladı. 3 bi-
nin üzerinde katılımın olduğu festi-
valde yöre insanı Bavyera’nın yöresel 
kıyafetleri ve geyik derisinden kaşe 
elbiseleriyle yürüyüşe katıldı. DİTİB 

Mimar Sinan Camii gençlik kolu 
üyeleri, Türk-Alman ve DİTİB bay-
rakları taşıdıkları festival kortejinde 
bindallı elbiseleriyle yürüdü.

Münchberg Belediye Başkanı Ch-
ristian Zuber,  yürüyüşe katılan Dİ-
TİB Mimar Sinan Camii gençlik 
kolu üyelerine teşekkür etti.

Münchberg DİTİB Mimar Sinan 
Camisi Başkanı Hikmet Kıylıoğlu, 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
kır festivaline 2002 yılından bu yana 
katıldıklarını belirtti. Kıylıoğlu,” 
175 yıldır geleneksel olarak düzenle-
nen bu festivale derneğimizi ve kül-
türümüzü tanıtmak için katılıyoruz. 
Yerel yöneticiler ile gayet uyumlu bir 
çalışma içindeyiz. Bu ortamı bizlere 
hazırlayan ve 20 yıl kadar bizlere 
başkanlık yapan onursal başkanımız 

Adem Cebeci’ye teşekkür ediyorum. 
Belediye Başkanımız bizatihi etkin-
lik çerçevesinde teşekkürlerini iletti-
ler. Uyum içerisinde bu birlikteliğin 
devamını diliyorum.” dedi.

Etkinliğe ayrıca Münchberg Bele-
diye Başkanı Christian Zuber, kar-
deş şehir Amerika – Missouri Bele-
diye Başkanı Jefferson City, eyalet 
milletvekilleri, Münchberg DİTİB 
Mimar Sinan Camii din görevlisi 
Abdulmuttalip Gökpınar, dernek 
başkanı Hikmet Kıylıoğlu ve onursal 
başkan Adem Cebeci, Nürnberg Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Fuat Gökçebay ve Eyalet Birliği Baş-
kanı Hasan Aslan’nın yanı sıra yerel 
yöneticiler ile cami derneği üyeleri 
katıldı.

DİTİB’in gençleri 175 yıllık festivale renk kattı

HABERLER
NACHRICHTEN
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DİTİB’in gönül elçilerinden Arakanlı yetimlere bayram hediyesi
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 

(DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) işbilirliği ile “Kurbanını Pay-
laş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 
gerçekleştirilen vekâletle kurban ke-
sim organizasyonu kapsamında 
Arakan’a giden gönül elçileri, ye-
timhanede eğitim gören öğrencilere 
bayram hediyesi dağıttılar.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Rheinland-Pfalz Eyalet Bir-
liği Başkanı Yılmaz Yıldız, Stuttgart 
bölgesi DİTİB din görevlisi Mu-
hammed Emin Aslan, Nürnberg - 
Roth DİTİB Camii üyesi Cengiz İler, 
Arakan/Lat-Thamar Yatim School 
yetimhanesini ziyaret etti.

90 öğrenciye ev sahipliği yapan 
yetimhaneyi ziyaret eden DİTİB 
ekibi burada, eğitim gören bütün 
öğrencilere kırtasiye malzemelerin-

den oluşan bir eğitim seti hediye et-
tiler. Ekip ayrıca yetimhanenin ta-
mir ihtiyaçları karşılamak ve yetim 
öğrencilere verilmek üzere Alman-
ya’dan kardeşlerinin emanetlerini 
takdim etti.

Gönüllü ekibin sorumlusu ve Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
“Hediyem Kur’an Olsun” projesi 
kapsamında bastırılan İngilizce me-
alli Kur’an-ı Kerim’i yetimhanenin 
müdürü Muhammed Issa’a takdim 
etti.  

Geçen yıl organizasyon kapsa-
mında yetimhaneyi ziyaret ettikle-
rini ifade eden Yıldız, “Bu yıl da 
kardeşlerimizi yalnız bırakmaya-
lım, ziyaret ederek, hal ve hatırlarını 
soralım dedik. Hem kendilerini zi-
yaret ettik hem de hayırseverlerimi-

zin bizlere emanet ettiği kurban his-
selerini kendilerine ulaştırdık“ 
dedi.

Ayrıca yetimhanede eğitim gören 
öğrencilere okul eşyaları içeren Dİ-
TİB hediye çantası da dağıttıklarını 
aktaran Yılmaz Yıldız, şunları söy-
ledi: “Yetimhanede kalan öğrenciler 
her yıl bizleri içten bir sevgiyle, has-
retle karşılıyorlar. Duygulanmamak 
elde değil. Bu çocuklarımız insanlı-
ğa emanettir. Mazlumların, yetim-
lerin, yoksulların umudu Türkiye 
Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde 
olursa olsun yardım elini uzatıyor.”

Okul müdürü Issa, DİTİB ekibi-
nin ziyaretinden büyük memnuni-
yet duyduğunu ifade ederek, gönül 
elçilerine teşekkür etti.
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Görme engelli Ceren’in Kur’an-ı Kerim okuma azmi
Almanya’nın Duisburg kentinde 

yaşayan görme engelli 13 yaşındaki 
Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle 
hazırlanan Elif-Bâ ile başladı, 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Doğuştan görme engelli olan Ce-
ren, azim ve kararlılıkla sürdürdü-
ğü bir yıllık eğitimin ardından 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği-
ne (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı 
Bayram Camii din görevlisi ve eğit-
men Havva Öztürk, bir kişinin, 

görme engelinin olmasının bir şey-
leri başarabilmesine engel olmadı-
ğını belirterek “Ceren Kur’an-ı Ke-
rim öğrenmek için çok hevesli ve 
azimliydi. Bir yılda gibi bir sürede 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 
Başarılarının devamını diliyorum.” 
dedi.

Ceren’e özel ders verdiklerini be-
lirten Öztürk, öğrendiklerini arka-
daşlarıyla tekrar yaptık ve birlikte 
okuduk. Arkadaşları da Ceren’e bü-
yük destek verdiklerini ifade etti.

Kur’an-ı Kerim okudukça huzur 
bulduğunu, onun için Kur’an-ı Ke-
rim okumayı çok sevdiğini ifade 
eden Ceren’de, “Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenmenin en büyük hayali oldu-
ğunu, bu hayaline ulaşmak için çok 
çalıştığını. Yeni hedefim Kur’an’ı 
hatmetmek olacak” dedi.

Ceren Taşkıran’a Meiderich Dİ-
TİB Hacı Bayram Camii yönetimi 
tarafından Braille alfabesiyle hazır-
lanmış 6 ciltten oluşan Kur’an-ı Ke-
rim hediye edildi.

HABERLER
NACHRICHTEN
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Gaggenau’da Gençlik Merkezi açıldı
Almanya’nın Baden Eyaleti Gagge-

nau kentinde faaliyet gösteren Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı Sultan Ahmed Camii 
bünyesinde Gençlik Merkezi açıldı.

Gaggenau DİTİB Sultan Ahmed 
Camii yönetimi tarafından tanzim 
edilen, Gençlik Merkezi düzenlenen 
törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Karlsruhe DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Adem 
Dursun, Gagenau DİTİB Sultan Ah-
med Camii Dernek Başkanı Aydın 
Sağır, din görevlileri Mehmet Emin 
Tam ve İsmail Üstün, Gençlik Kolu 
Başkanı Ali Kaya’nın yanı sıra cami 
cemaati ile cami gençliği katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
törende Karlsruhe DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Adem Dur-
sun, “DİTİB olarak her geçen gün 
hizmet alanımız çeşitlenmekte ve 
günden güne büyümektedir. Bu ma-

nada gençlik merkezinin oluşumun-
da emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Gençler için cemiyet içerisinde 
daha etkin sosyal alanlar oluşturma-
sını hedeflediklerini belirten Dur-
sun, bölgede gençlik merkezlerinin 
imkanlar dahilinde bütün cemiyet-
lerde açılması için çalışmaların başla-
tıldığı ve gençliğe destek olmaya de-
vam edeceklerini söyledi.

Gençlerin bir toplumun geleceği 
için önemli bir unsur olduğuna vur-
gu yapan Dursun şöyle devam etti: 
“Gençler camilerine sahip çıkmalı ve 
cemiyetlerin yönetimlerinde yer al-
malıdır. Gençliğimize ne kadar önem 
verirsek, geleceğimizden de o kadar 
çok emin oluruz. Gençlik merkezi-
miz hayırlı olsun.”

Gaggenau DİTİB Gençlik Kolu 
Başkanı Ali Kaya ise, açılan gençlik 
merkezinin bölgede yaşayan gençlere 

en iyi şekilde hizmet vereceğini, genç-
leri cami çatısı altında toplayacağını 
söyledi.

Kaya sözlerini, gençlik merkezinin 
yapımında maddi ve manevi destek 
veren Gaggenau cemiyet yönetimine, 
katılımcılara ve gençlere teşekkür 
ederek tamamladı.

Gençlik merkezi yapılan duanın ar-
dından kesilen kurdeleyle gençlerin 
hizmetine açıldı. Kurdele kesiminin 
ardından Gençlik Merkezi gezildi.

Tadilatı yapılan merkezde, 80 kişi-
lik şark köşeli oturma salonunun 
yanı sıra içinde kütüphanesi, gençle-
rin dart, langırt ve masa tenisi oyna-
yabileceği sosyal donatı alanları bu-
lunuyor. Ayrıca 1200 metrekare alan 
üzerine kurulu ve iki kattan oluşan 
Gaggenau DİTİB Sultan Ahmed Ca-
mii’nde derslikler, yönetim kurulu 
odası, yetişkinler ve kadınlar lokali 
yer alıyor.
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2019 yılı Hac Organizasyonu’nda 
görev yapacak olan kafile başkanı ve 
grup görevlilerini bilgilendirmek 
amacıyla Köln DİTİB Genel Merke-
zi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, 2019 Hac Organi-
zasyonu Koordinatörü Fuat Gökçe-
bay, DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri 
Müdürü Ali Özdemir, kafile başkan-
ları ve grup görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
bilgilendirme toplantısında, hac iba-
detinin sabır ve fedakârlık istediğine 
değinen DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen; “Hac yolculuğunun her sa-
niyesini değerlendirmeliyiz. Kutsal 
beldelerde olduğumuz süre içerisinde 
hacılarımıza hizmet ederek dua al-
maya vesile olacak işler yapmalıyız. 

Hac organizasyonunda görev alacak 
kafile başkanlarımıza ve grup görev-
lilerimize kolaylıklar ve başarılı bir 
hac dönemi diliyorum. Rabbim hac-
cınızı mebrur, dualarınızı kabul eyle-
sin” şeklinde konuştu.

2019 Hac Organizasyonu hakkın-
da bilgi veren Hac Koordinatörü 

Fuat Gökçebay ve DİTİB Hac ve 
Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özde-
mir, bu yıl 8 kafile ile kutsal toprak-
lara intikallerin gerçekleştirileceği-
ni, ilk uçuşların 25 Temmuz 
tarihinde başlayacağını, dönüşlerin 
ise 24 Ağustos’ta sona ereceğini kay-
dettiler.  Sinevizyon eşliğinde vize, 
uçuş, havalimanı intikalleri ve kargo 
hizmetleri hakkında geniş bilgi ve-
ren Özdemir, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Mekke ve Medine’de irtibat 
bürolarının oluşturulacağını söyle-
di. Özdemir ayrıca, hacı adaylarının 
uçuş öncesi en az 4 saat önce havali-
manında olmaları ve pasaport başta 
olmak üzere ihramlarını da yanları-
na almaları gerektiği hatırlatmasın-
da bulundu.

Kutsal yolculuk heyecanı başlıyor
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DİTİB’in hac kafilesi Mekke’ye ulaştı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 

(DİTİB) aracılığıyla 2019 Yılı Hac 
Organizasyonu ile kutsal topraklara 
Almanya’dan giden hacı adayları 
Mekke’ye ulaştı.

Hacı adayları Mekke’de Almanya 
Hac Organizasyonu yetkilileri tara-
fından karşılandı.

Mekke’nin Şişe bölgesi Saffetüş 
Şuruk oteline gelen hacı adaylarına 

otel lobisinde karşılama programı 
düzenlendi, hurma, zemzem ve şer-
bet ikram edildi.

Hac Organizasyonu Koordinatörü 
Ahmet Fuat Çandır, hacı adaylarına 
vahyin merkezi Mekkeye hoşgeldiniz 
dedi. Hac ibadetin öneminden bahse-
den Fuat Gökçebay, mebrur bir hac 
yapmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
etti. Karşılama programından dolayı 

memnuniyetlerini belirten hacı aday-
ları teşekkürlerini ifade ettiler.

Bir süre otelde istirahat edecek 
hacı adayları daha sonra Kabe’ye ha-
rek ederek umre ziyaretini yapacak-
lar.
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Hac farizasını yerine getirmek 
üzere Mekke’de bulunan Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Al-
manya hacı adaylarıyla bir araya gel-
di. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği (DİTİB) aracılığıyla 
kutsal topraklara giden hacı aday-
larıyla Saffetüş Şuruk oteline bu-
luştu.

Hacı adaylarına hitap eden Diya-
net İşleri Başkanı Erbaş, Mekke’nin 
vahyin ve tarihin merkezi, geçmiş ve 
geleceğin buluştuğu bir yer olduğu-
nu ifade ederek, “Peygamber efendi-
mizle birlikte insanlık tarihinin en 
büyük ve muhteşem ahlak ve hukuk 
dönüşümü bu şehirde gerçekleştiril-
meye başlandı” dedi.

Başkan Erbaş, haccın hayatın ta-
mamını kuşatan ilkeler ile güzel ah-
lakı birleştiren bir ibadet olduğunun 
altını çizerek, bu yıl hac organizas-
yonunda da çevre bilinci konusun-
daki hassasiyete dikkati çekmeye 
çalıştıklarını belirtti.

Hac ibadetinin yapıldığı mekan-
larda zaman zaman atık ve çöpler 
açısından hoş olmayan görüntülerle 
karşılaşıldığına işaret eden Başkan 
Erbaş, şunları kaydetti: “Çevre bize 
Allah’ın emanetidir. Çevreye kötü-
lük ederek Allah’a hakkıyla kulluk 
edilemez. ‘Sıfır Atık Sıfır İsraf ’ pro-
jesi ve ‘İslam’da Çevre Ahlakı’ isimli 
40 sayfalık broşür hazırlayarak yak-
laşık 2 bin 500 görevlilerimize dağıt-
tık. 85 bin hacımıza ise ‘2019 Hac 
Organizasyonu Hac yolculuğu ve 

Çevre Ahlakı’ isimli broşürle onları 
bilinçlendirmeye ve çevre bilinci 
noktasında farkındalık oluşturmaya 
çalıştık.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türki-
ye Diyanet Vakfının “Kurbanını 
paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloga-
nıyla yürüttüğü “Vekaletle Kurban 
Organizasyonu”nun 149 ülkede ya-
pılan organizasyon kapsamında 
milletin emanetlerinin ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş’ın kendileriyle bir araya 
gelmesinden son derece mutlu ol-
duklarını ifade eden hacı adayları 
sohbeti esnasında duygulu anlar ya-
şadılar.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Almanya hacı adaylarıyla buluştu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) aracılığıyla Almanya’dan hac 
farizasını yerine getirmek üzere kutsal 
topraklara giden hacılara “Hac Beratı  
Belgesi” verildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men tarafından 2019 Yılı Hac Organi-
zasyonu kapsamında hacca giden ha-
cılara, ilki gerçekleştirilen uygulama 
ile ‘Hac Beratı’ takdim edildi.

Berat takdimi için Mescid-i Nebe-
vi’de kılınan sabah namazanın ardın-
dan avluda kafileler tarafından özel 
bir program düzenlendi. Almanya 
Hac Organizasyonu Genel Koordina-
törü Ahmet Fuat Çandır, kafile baş-
kanları, grup görevlileri ve hacıların 
katıldığı programda Kur’an-ı Kerim 
okundu, dua edildi.

Hac farizası süresince yaşanılan gü-
zellikleri hatırlamak açısından hacıla-
ra “Hac Beratı” verildiğini söyleyen 
Almanya Hac Organizasyonu Genel 
Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır, ha-
cıların kutsal beldelerdeki hatıralarını 
canlı tutmak amacıyla bütün hacılara 
belge hazırladıklarını söyledi. Bu yıl 
uygulamanın ilkini gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Çandır şöyle devam 
etti: “Hacılarımız bu uygulamadan 
memnun kaldılar, hac yılı ve anılarını 
canlı tutmak için belge takdim eder-
ken de özel bir program icra ettik. Ha-
cılarımız bu beratı evlerinin en güzel 
köşesine asacaklarını ifade etmeleri 
bizleri de duygulandırdı.”

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men imzası ile hazırlanan beratta: 

“Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile 
ifa etmiş olduğunuz haccınızın meb-
rur ve makbul olmasını Yüce Rab-
bim’den niyaz eder. Bundan sonraki 
yaşamınızda hac vesilesiyle edinmiş 
olduğunuz sabır, iyilik ve güzel davra-
nışlarınızı devam ettirmenizi temenni 
ederiz.” ifadeleri yer aldı.

Hac Beratı takdiminde duygularını 
ifade eden Aydın Akpınar (45), Mü-
nih’ten katıldığını, uygulamanın 
mumnuniyet verici olduğunu ve ilk 
kez kendilerinin almasından da mut-
luluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca 
hacıları teşvik açısından güzel bir ça-
lışma olduğunu söyleyen Akpınar, 
emeği geçenlere teşekkür etti. Akpı-
nar, “İlgi ve alkalarından dolayı kafile 
başkanlarımızdan, gurup görevlisi 
hocalarımızdan Allah razı olsun.

Allah herkese bu kutsal beldeleri  
görmeyi ve yaşamayı nasip eylesin. 
Mekke’den ayrılmak zor, bir o kadar 
da Allah’ın Resulü’nün yanından ay-
rılmak zor. Peygamber efendimizin 

kabrini ziyaret ettik, Mescid-i Haram 
ve Mescid-i Nebevi’de namazlarımızı 
eda ettik. Bu duyguyu yaşamak lazım. 
Ben dahil bütün hacı arkadaşlarım 
aynı serzenişte bulundu ‘keşke daha 
önce gelmiş olsaydık’. Gelmek isteyen-
ler bir an önce gelsinler” dedi.

Stuttgart’tan katılan Mukaddes 
Sakacılar (72) ise, ilki yapılan uygu-
lamayı çok güzel bulduğunu ve bir 
diploma gibi saklayacağını söyledi. 
Sakacılar, “Gözümüzün önüne gel-
diğinde hep Mekke ve Medine’deki 
hac hatıralarımı hatırlamama vesile 
olacak belge için teşekkür ediyorum. 
Uyum içerisinde, sıkıntısız güzel bir 
hac yaşadık, ibadet ettik, Peygamber 
Efendimizin kabrini ziyaret ettik. 
Dolu dolu bir ay yaşadık. DİTİB’den 
Allah razı olsun” ifadelerini kullan-
dı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 2019 Yılı Hac Organizasyo-
nu kapsamında bütün hacılara kafile 
başkanları, din görevlileri tarafın-
dan “Hac Beratı” takdim edildi.

Kutsal topraklarda DİTİB hacılarına “Hac Berat Belgesi” verildi
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Kurban Bayramı’nda kardeşlik mesajı verildi
Almanya’da yaşayan müslümanlar 

Kurban Bayramı’nın ilk günü bay-
ram namazı için camilere akın etti.

Köln’de yaşayan müslümanlar, sa-
bahın erken saatlerinden itibaren 
büyük bir coşku ve heyecan ile Köln 
DİTİB Merkez Camii’ni doldurarak 
Kurban Bayramı namazını eda etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, bayram vaazında bayramların, 
neşe ve sevinç günleri olduğunu, ru-
hun nefes almasına, kardeşler arasın-
da yıkılan köprülerin yeniden onarıl-
masına, kapanan kapıların tekrar 
açılmasına, zayıflayan akrabalık ve 
komşuluk bağlarının güçlenmesine, 
yeryüzünde iyilik ve tebessüm katsa-
yısının artmasına vesile olan muhte-
şem rahmet iklimi olduğunu söyledi. 

Yüce Allah’ın, birlik beraberliği-
mizi kuvvetlendireceğimiz, cenne-
tin atmosferini dünyada iken hisse-
deceğimiz iki güzide bayram ihsan 
ettiğini ifade eden Türkmen şöyle 
konuştu: “Bu bayramların ilki, Al-
lah’ın insanlığa son mesajlarını bil-
dirdiği, Kur’an’ın doğumu hatırına 
geçtiğimiz aylarda uğurladığımız 
Ramazan Bayramı, diğeri ise Allah’a 
yaklaşma ve O’na teslimiyetimizi 
sunmanın ifadesi olan Kurban Bay-
ramı’dır. Bizler, kurban bayramı 
günlerinde bu duygu ve düşünceler-
le sembolik olarak kendimizi Hz. 
İbrahim’in yerine koyar, adanılacak 
tek kapının Allah kapısı olduğunun 
bilinciyle hareket ederiz. Bizler, kur-
banlık hayvanlara protein ihtiyacı-

mızı karşılayan “et” gözüyle değil, 
bizleri Allah’a yaklaştıran, kardeşle-
rimizle yakınlaştıran bir “kurbiy-
yet” gözüyle bakmayı amaçlayan bir 
inanç sisteminin mensuplarıyız.”

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) olarak Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) güvencesiyle “Kurbanı-
nı Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” te-
masıyla mazlumların kapısının çalı-
nacağı ve kardeşlik köprülerinin 
kurulacağı kurban bağışlarını, ihti-
yaç sahiplerine ulaştırmaya devam 
ettiklerini belirten Türkmen, konuş-
masını şöyle tamamladı: “Dünyanın 
7 kıtasında iyilik hareketine ortak 
olduk, 150 ülke ve 500’e yakın farklı 
bölgede bu yıl da milyonlarca aileye 
kurban emanetlerinizi ulaştırarak, 
dua olmanın ve dua almanın mutlu-
luğunu inşallah hep birlikte yaşaya-
cağız. Kurban vesilesiyle ırkları, 
renkleri, dilleri, kültürleri, yaşam 
biçimleri ve dünya görüşleri farklı, 
fakat davaları ve amaçları aynı olan 
büyük iman ailemizle bir bedenin 
parçaları gibi birbiriyle irtibatlı, bir 
binanın tuğlaları gibi birbirine ke-
netli olduğumuzu bir kez daha ilan 
etmiş olacağız. Müslümanlar olarak 
bizler aynı dünyayı paylaştığımız in-
sanlarla daha huzurlu bir dünyayı 
amaçlıyorken, son zamanlarda daha 
da artış gösteren, inancımıza ve kut-
sal mekânlarımıza yapılan farklı bo-
yuttaki saygısızlıklar maalesef bizle-
ri derinden üzmektedir. Bizler her 
ne olursa olsun sağduyu ile hareket 
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etmekten asla vazgeçmeyecek, on 
yıllardır sırt sırta, omuz omuza, alın 
terimizle birlikte suladığımız bu 
topraklarda, birkaç kişi veya grubun 
birlik ve beraberliğimizi bozmaları-
na asla fırsat vermeyeceğiz. Rabbim 
böylesi kutlu zaman dilimleri hür-
metine bizleri ayrıştırmaya çalışan-
lara fırsat vermesin. Varlık sebebi-
miz olan anne-babalarımıza, hayatın 
yükünü birlikte omuzladığımız eşle-
rimize, geleceğimiz olan yavruları-
mıza, aynı coğrafyayı paylaştığımız 
tüm komşularımıza sağlık, sıhhat ve 
huzur lütfeylesin. Bizleri kendine 
yaklaşan, Müslüman kardeşleriyle 
yakınlaşan, sekiz milyarlık insanlık 
ailesiyle kucaklaşan yüce gönüllü ve 
hoşgörülü insanlardan eylesin.”

Tekbirlerle bayram hutbesini oku-
mak için minbere çıkan DİTİB Mer-
kez Camii Din Görevlisi Dursun 
Atak da, “Bayramlar, mü’minlerin 
birbirlerine daha çok kenetlenmesi-
ne ve kardeşlik hukukunun gerekle-
rini yerine getirmesine vesile olan 
günlerdir” dedi. 

Bugünün, aynı Allah’a inanan ve 
aynı kıbleye yönelen, “Rabbin için 
namaz kıl ve kurban kes” emrine bo-
yun eğerek teslimiyet içerisinde Al-
lah’a yönelen milyonlarca müslüma-
nın Kurban Bayramı olduğunu 
söyleyen Atak, bayram hutbesini 
şöyle tamamladı: “Bugün; fakir ve 
yoksulları, yetim ve kimsesizleri ko-
ruyup gözeten engin yürekli, şefkat 
ve merhamet kahramanı mü’minle-

rin bayramıdır. Bugün, büyüklerini 
ziyaret ederek gönüllerini hoş eden, 
küskünleri barıştıran, uzakları ya-
kın kılarak yüreğindeki neş’eyi ve 
sevincini başkalarına taşıyan iyilik 
erlerinin bayramıdır. Bugün, sada-
kat ve teslimiyetin bayramıdır. Bu 
bayram, nefsi terbiye etme, hiç kim-
seyi incitmeme gayretinin bayramı-
dır. Bu bayram, sabrı ve şükrü ku-
şanmanın; varoluşumuzun hikmet 
ve gayesini bir kez daha anlamanın 
bayramıdır. Bayramınız mübarek 
olsun. Öyleyse, geliniz, bayramı bir 
gönül kazanma seferberliğine dö-
nüştürelim. 

Unutmayalım ki; birbirimize sun-
duğumuz her bayram hediyesi, bizi 
Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır. 

Birbirimize sunabileceğimiz en gü-
zel bayram hediyemiz ise kalbimizin 
derinliklerinden gelen selam ve dua-
larımız, tebessüm ve ziyaretlerimiz 
olacaktır.”

Hutbe sonrası eller semaya açılarak 
dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı 
yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban 
Bayramı coşkusunu yaşayamayan 
müslümanlar için dua edildi.

Köln Merkez Camii Din Görevlisi 
Seyfettin Erkan’ın kıldırdığı bay-
ram namazının ardından Türki-
ye’nin Köln Başkonsolosu Vekili 
Nağı Tayru, DİTİB Genel Bakanı 
Kazım Türkmen ve din görevlileri 
cemaatle bayramlaştı. Bayram na-
mazı çıkışında cemaate lokum ik-
ram edildi.
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Köln DİTİB Merkez Camii’nde kavurma ikramı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 

(DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) iş bilirliği ile “Kurbanını 
Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloga-
nıyla gerçekleştirilen vekâletle kur-
ban kesim organizasyonu kapsa-
mında DİTİB Merkez Camii’nde 
cemaate kavurma ikram edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Kurban Bayramı’nın aka-
binde ilk Cuma günü namaz sonra-
sı cemaate kavurma, pilav ve ayran 
ikramında bulundu.

Kurban Bayramı günlerini takip 
eden ilk Cuma günü, Kurban Bay-
ramı’na özgü bir gelenek olarak ce-
maate kavurma ikram ettiklerini 

ifade eden DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, kampanyanın slo-
ganının ‘Kurbanını paylaş, karde-
şinle yakınlaş’ olduğunu hatırlata-
rak, “Bizlere bu hayır yolculuğunda 
eşlik eden, desteklerini esirgeme-
yen, teveccüh gösteren kardeşleri-
mize teşekkür ediyor, kurbanları-
nın hak katında makbul olmasını 
niyaz ediyorum” dedi.

Türkmen konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Bu yıl 150 ülke ve 500’e yakın 
farklı bölgede hayırseverlerin ve his-
sedarların emanetlerini, dünyanın 
dört bir yanındaki Müslümanlara 
ulaştırdık. Dünyanın 7 kıtasında 
mazlumlara, mağdurlara, kimsesizle-

re, yetimlere ulaşarak onların duala-
rını aldık. Hamd olsun güzel bir or-
ganizasyonu geride bıraktık, mazlum 
coğrafyaya Almanya’dan giden gö-
nüllülerimizden güzel haberler aldık. 
Kesim ve dağıtımlar tamamlandı. 
Dağıtımda o coğrafyadaki insanlar 
bizlere çokça dua ettiler. Rabbim kur-
banlarımızı kabul eylesin.”

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men ve Genel Sekreter Abdurrahman 
Atasoy, kazanların başına geçerek 
kendi elleriyle cemaate kavurma ve 
pilav ikramında bulundu. DİTİB’in 
ikramını tatmak isteyen cemaat 
uzun kuyruklar oluşturdu.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) öncülüğünde Duisburg, Lü-
nen, Köln ve Heilbronn şehirlerinde 
din görevlilerinin katılımıyla “2019 
Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Programı Tanıtım Toplantısı” ger-
çekleştirildi.

DİTİB ve Türkiye Diyanet Vak-
fı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 
“2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban 
Kesim Programı Tanıtım Toplantı-
sı”, Lünen Selimiye Camii’nde TDV 
Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat 
ve DİB Müşaviri Recep Sönmez, Du-
isburg ve Köln merkez camilerinde 
DİB Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürü Kadir Dinç, Heilbronn Merkez 
Camii’nde DİB Döner Sermaye İşlet-
me Müdürü Bünyamin Kahraman’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Lünen DİTİB Selimiye Camii’nde 
düzenlenen toplantı Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Toplantının açış 
konuşmasını yapan Essen DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Hak-
kı Gür, vekâlet yoluyla kurban kesim 
organizasyonunun üzerinde dura-
rak, kurban ibadetinin öneminden 
bahsetti.

Toplantıda kurban kesim organi-
zasyonu ile ilgili sunum gerçekleşti-
ren TDV Genel Müdürü Mehmet 
Savaş Polat ise, Türkiye Diyanet 
Vakfı‘nın 1001 şubesiyle 145 ülkede 
hizmet veren büyük bir kurum oldu-
ğunu belirterek Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın birçok ülkede yapmış ol-
duğu hizmetler ve faaliyetler hak-

kında bilgi verdi. Bu yılki ‘Vekâletle 
Kurban Kesim Programı’ kapsamın-
da dünyanın 449 bölgesinde kurban 
kesimi yapılacağını söyledi. Polat, 
Türkiye’de 72 il, 202 ilçenin 278 ke-
sim noktasında, yurt dışında ise 149 
ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve 
muhtaç kardeşlerimize kurban kesi-
lerek dağıtımının planlandığını kay-
detti.

Polat, “Kurbanını paylaş, Karde-
şinle Yakınlaş” temasıyla bu yılda 
Kurban faaliyetlerinde çok detaylı 
bir araştırma yapılarak yurtdışında 
125 Euro kurban bedeli ile bağışla-
rın yapılabileceğine değindi.

DİTİB Duisburg, Köln ve Heil-
bronn merkez camilerinde düzenle-
nen programlarda DİTİB Düsseldorf 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Mus-
tafa Akpınar, Stuttgart Dini Danış-
ma Kurulu Başkanı Musa Uzun ve 
Dini Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Emre Şimşek; vekâleten kurban 
programı vesilesiyle bayramın sevinç 

ve mutluluğun mevsimi olduğuna 
vurgu yaptılar.

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürü Kadir Dinç yaptığı konuşma-
sında “Bazı zamanlar vardır ki o dö-
nemde en küçük bir dokunuş çok 
büyük öneme sahip olur. Dünyanın 
birçok ülkesinde yaşayan kardeşleri-
miz bırakın kurban etini içme suyu 
bulmakta bile zorlanıyorlar. Kurban 
bayramını bekleyen; yine gelecekler, 
bize kurban eti getirecekler diye 
bekleyen Müslüman kardeşlerimiz 
vardır. Bizim keseceğimiz bu kur-
banlar bazen oradaki gayrimüslim-
lerin hidayete ermesine vesile oluyor. 
Belki bizler için küçük görünen bu 
yardımlar Afrika’nın bir köşesinde-
ki gayrimüslimin hidayetine vesile 
olabiliyor” dedi.

Bölgelerde düzenlenen toplantıla-
ra, din görevlileri, eyalet bölge birli-
ği, gençlik ve kadın kolları başkan 
ve yöneticileri katıldı.

Almanya’da vekâletle kurban tanıtım programları düzenlendi
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“Minik Bülbüllerin“ Kur’an-ı Kerim coşkusu
Stuttgart – Ludwigsburg Dİ-

TİB Yavuz Selim Camii’nde Kur’an-ı 
Kerim’e geçen 5-7 grubu minikler 
için bir merasim düzenlendi.

Minik Kur’an bülbülleri bu gu-
ruru aileleri ile paylaşmak için dü-
zenlenen Kur’an-ı Kerim’e geçiş 
merasiminde; sunduğu gösteriler, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, okudukları 
hadisi şerif ler ve ilahiler güzel bir 
atmosfer oluşturdu. 

Ailelerin katılımıyla gerçekleşti-
rilen merasim, öğrencilerden Mu-
hammed Duyar’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. 

Günün anlam ve önemi hakkın-
da konuşan din görevlisi Hilmi Yi-
rik, “Miniklerin Kur’an ile bir 
ömür” geçirmeleri temennisinde 
bulundu. 

Öğrencilerin bir ömür boyu 
Kur’an-ı okuyup, anlayarak yaşa-
malarını dileyen bayan din görev-
lisi Züleyha Yirik, Kur’an-ı Kerim’e 
geçen minikleri tebrik etti. Yirik, 
“Kurslarımıza gelen çocuklarımı-
za güzel bir ortam hazırladık. Bu 
manada da güzel bir merasim dü-
zenledik. Bizler de miniklerin ve 
ailelerinin seviçlerine ortak olmak 

istedik. Onların başarısı ve heye-
canı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 
İnşallah diğer öğrencilerimiz de 
kısa sürede Kur’an-ı Kerim öğrene-
cekler. Bu ortamı bizlere hazırla-
yan dernek yönetimine ve yine biz-
lere destek veren velilere teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Kur’an-ı Kerim’e geçiş merasimi 
için veliler tarafından hazırlanan 
yaş pasta, minikler tarafından ke-
sildi. Merasim belge ve çeşitli hedi-
yelerin verilmesiyle sona erdi.

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Mannheim Ya-
vuz Sultan Selim Camii’nde “Kitap 
okumak hayat değiştirir! Sende ka-
tıl! Kitap oku! Örnek ol!” sloganı ile 
kitap okuma kampanyası başlatıldı.  

Ocak ayında başlatılan 1470 kitap 
okuma kampanyasına gençler yoğun 
ilgi gösterdi. Yavuz Sultan Selim Ca-
mii Gençlik Merkezi’nde oluşturu-
lan kütüphanedeki kitapları alıp 
okuyan gençler ve cami cemaati 
kampanyaya destek verdi.

Gençleri okumaya teşvik etmek ve 
camide oluşturulan kütüphaneden 
daha fazla istifade edilmesini sağla-
mak amacıyla caminin gençlik kol-
larından üniversite öğrencisi Şeyma 
Sadıkoğlu’nun fikri ile gerçekleştiri-
len kampanyada Ağustos ayı itiba-
riyle 1470 kitap okunduğu belirtildi.

Mannheim Yavuz Sultan Selim 
Camii din görevlilerinden Mustafa 
Aydınlı, “Kitap okuma hayat değişti-
rir! Sende katıl! Kitap oku! Örnek ol! 
sloganıyla başlatılan okuma kam-
panyasına özellikle gençlerin yoğun 
ilgi göstermesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Aydınlı, “Dini-
mizin ilk emri ‘oku’ dur. Bu manada 
camimizin gençlik merkezinde oluş-
turduğumuz kütüphanemizde oku-
ma kampanyası başlattık. Gençlerin 
kitap okuma alışkanlığı kazanması 
adına gençlik kolumuzdan üniversite 
öğrencisi kardeşimizin fikri ile ger-
çekleştirdiğimiz kampanya güzel so-
nuçlar vermiştir” dedi.

Camilerin birer ilim yuvası ve baş-
latılan kampanyanın bu anlamda 
çok önemli olduğunu söyleyerek, 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür eden Aydınlı, “Gençlerin 
de bu güzel kampanya ile kitap oku-
yarak topluma örnek kişilik olacak-
larından şüphem yok. Kampanyanın 
düzenlenmesinde ve gerçekleştiril-
mesinde emeği geçenlere, cemaati-
mize ve gençlerimize teşekkür edi-

yorum. Ayrıca tüm kitap okumayı 
seven herkesi kütüphanemize bekli-
yoruz.” şeklinde konuştu.

Mannheim Yavuz Sultan Selim 
Camii’nde “Kitap okumak hayat de-
ğiştirir! Sende katıl! Kitap oku! Ör-
nek ol!” sloganı ile başlatılan kitap 
okuma kampanyasının, gördüğü yo-
ğun ilgi üzerine sene sonuna kadar 
devam edeceği kaydedildi.

Yavuz Sultan Selim Camii’nde kitap okuma kampanyasına büyük ilgi
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Genel Başkan Türkmen, DİTİB personeli ile bayramlaştı
Köln – Diyanet İşleri Türk İslam 

Birliği (DİTİB) Genel Merkez ve Sos-
yal Dayanışma Merkezi (ZSU) per-
soneli, Kurban Bayramı’nın üçüncü 
günü gerçekleştirilen geleneksel bay-
ramlaşma töreninde bir araya geldi.

DİTİB Sergi Salonu’nda düzenle-
nen programa; DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, yönetim kurulu 
üyeleri, genel merkez çalışanları ve 
sosyal dayanışma merkezi personeli 
katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan programda, bayramların sevgi, 
saygı ve kardeşlik bağlarını güçlen-
diren birlik, beraberlik, paylaşma, 
dayanışma ve rahmet günleri oldu-
ğunu ifade ederek sözlerine başla-

yan Türkmen, konuşmasında Dİ-
TİB’in Türkiye Diyanet Vakfı ile 
birlikte yürüttüğü “Vekâletle Kur-
ban Kesim Organizasyonu” hak-
kında şunları söyledi: “Vekâletle 
Kurban Kesim Programı‘na bu yıl 
‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Ya-
kınlaş’ sloganıyla başladık ve ham-
dolsun bu yıl 150 ülke ve 500’e ya-
kın farklı bölgede hayırseverlerin ve 
hissedarların emanetlerini, dünya-
nın dört bir yanındaki kardeşleri-
mize ulaştırdık. Bizlere bu hayır 
yolculuğunda eşlik eden, destekle-
rini esirgemeyen kardeşlerimize te-
şekkür ediyor, kurbanlarının Allah 
katında makbul olmasını niyaz edi-
yorum.” 

Bayramların sevinçlerin paylaşıl-
dığı tüm Müslümanların ortak 
günü olduğunu vurgulayarak sözle-
rine devam eden Türkmen, “Kur-
ban Bayramı’nın yaşadığımız top-
luma, ülkemize, milletimize ve tüm 
insanlığa barış, huzur, mutluluk 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyor, Kurban Bayramınızı tebrik 
ediyor ve kutluyorum” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından prog-
ram, DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve yönetim kurulu üyele-
rinin personel ile bayramlaşmasıyla 
sona erdi.

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), “Doğayı Koruma Haftası” 
kapsamında Köln Merkez Camii’n-
de bir etkinlik düzenlendi. 

2019 yılı “Doğayı Koruma Hafta-
sı” vesilesiyle, doğa derneklerinin ve 
farklı inanç gruplarının katkılarıyla 
Köln Merkez Camii’nde gerçekleşen 
programda, Cuma hutbesinde 
“Doğa ve Doğanın Korunması” ko-
nusu işlendi, namaz sonrası “Senin 
de Bir Fidanın Olsun” konusu ile av-
luda oluşturulan saksılara çiçek di-
kildi ve çiçek tohumları ekildi.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İr-
fan Saral etkinlikle ilgili bir açıkla-
ma yaptı. 2019 yılı “Doğayı Koruma 
Haftası” vesilesiyle, doğa dernekleri-
nin ve farklı inanç gruplarının kat-
kılarıyla Köln DİTİB Merkez Ca-
mii’nde haftaya özel bir program 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Saral, 
“DİTİB’in ve Merkez Camimizin 
çevresinde yapacağımız yeşillendir-
me etkinliği ile dinimizin doğanın 
korunmasına verdiği önemin anla-

şılmasına vesile olacak ve içinde ya-
şadığımız topluma ve tüm kamuo-
yuna teşkilatımızın bu tür 
çalışmalara verdiği desteği göstere-
ceğiz” dedi.

Saral şöyle devam etti: “Bu hafta 
vesilesiyle cuma hutbemizde “Doğa 
ve Doğanın Korunması” konusu iş-
lendi. Çevreye duyarlı çalışmalarla 
farkındalık yapmak üzere gençleri-
mizle, cemaatimizle ve ziyaretçilerle 
birlikte “Senin de Bir Fidanın Ol-
sun” teması ile çiçek ekerek, Merkez 
Camii’nin avlusunu yeşillendirdik. 
Camimizin önündeki kamuya ait 
alana Ehrenfeld Belediye Başkanı-
mız ile görüşerek çiçek dikimi yap-
tık.”

Ayrıca etkinlik çerçevesinde “Se-
nin de Bir Fidanın Olsun” isimli bir 
panel gerçekleştirildi. DİTİB’ten Se-
lim Mercan ve Rafet Öztürk’ün mo-
deratörlüğünü yaptığı panele Köln 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Dr. Muharrem Kuzey, EVA e.V. 
derneğinden Katje Mildenberger, 

Abrahamisches Forum Derneği’n-
den Dr. Jürgen Micksch, Federal 
Çevre Koruma Kurumu’ndan And-
reas Mues, Tomorrow e. V. derne-
ği’nden Dr. Carry B. Dohe konuşma-
cı olarak katıldı.

Konuşmacılar “Allah’a ve yaratık-
larına karşı insan olarak sorumlulu-
ğumuz ve doğanın korunması’ ko-
nusunda görüşlerini belirttiler.

Etkinlik çevreyi koruma konulu 
cami rehberliğiyle sona erdi.

DİTİB avlusunda rengarenk çiçekler açtı
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DİTİB Eyalet Birlikleri İstişare Toplantısı’nın Dördüncüsü Yapıldı
20 Eylül 2019 tarihinde Münster 

Bölgesi DİTİB Herford Derneği’nde 
gerçekleştirilen toplantıda ‘Wohl-
fahrt – İslami Hayır Hizmetleri’ ko-
nusu ele alındı. Toplantının açılış 
konuşmasına, İslam Medeniyetinin 
bir vakıf medeniyeti olduğunu ifade 
ederek başlayan DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen şu tesbitlerde 
bulundu: ‘İnsan tek başına mutlu 
olamıyor. İnsan sosyal bir varlıktır. 
İnsanlık tarihine bakıldığında sos-
yal dayanışmayı esas alan sosyal/
toplumsal sistemler peygamberler 
tarafından geliştirilmiştir. Bu sis-
temde, toplumun fakir ve zayıf ke-
simlerinin korunup kollanması 
esastır. İslamda ibadete taalluk 
eden keffaret dediğimiz cezai mü-
eyyideler, örneğin oruç, yemin ve 
zıhar keffareti hep fakir fukaraya 
ayni ve nakdi yardımı öngörmekte-
dir. Zaten zekat ve fitre başlıbaşına 
zengin ile fakir arasında bir köprü-
dür. Böylelikle zenginin aşırı zen-
ginleşmesinin, fakirin de daha fa-
kirleşmesinin önüne geçilmektedir. 
Diğer taraftan sadaka-i cariye ola-
rak isimlendirilen zenginlerin kur-
dukları vakıflara mal-mülk hibe 
etmeleri, bu sosyal dayanışma siste-
minin işlemesi için finans kaynağı 
oluşturmuştur. ‘Vakf ’ kelimesi 
Arapçada durdurmak demektir. Bu 
gelenekte vakfedilen mallar hangi 
amaç için vakfedilmiş ise kıyamete 
kadar o amaca yönelik kullanılması 
gerekir. Bu hususlar da vakıfların 

zamana dayanıklı mermer kitabele-
rinde açıkça yazılmıştır. İnsanlar 
bir tarafa, devlet dahi bu mallara el 
koyamaz.’ 

Genel Başkan Kazım Türkmen, 
Anadolu’da 1048 yılında kurulan 
en eski vakfın hala hayatta olduğu-
na dikkat çektikten sonra, vakıfla-
rın dönemin ihtiyacına göre değişik 
alanlarda kurulduğu bunun bazen 
toplumda artan dulların meslek 
edindirmelerine bazen yetimlerin 
eğitimlerine bazen de farklı sosyal 
yaralara merhem olmak için kurul-
duğunu dile getirmiştir.

Diğer taraftan vakıfların mal top-
luluğu, derneklerin ise insan toplu-
luğu olduğunu söyleyen Türkmen, 
İslam vakıf medeniyetinin Haçlı Se-
ferleri vasıtasıyla Batıya aktarıldığı-
nı, günümüzde Milyar Dolarlık 
bütçesi olan hatta Nobel Ödülü ve-
ren vakıfların da var olduğunu ifa-
de eden Türkmen, özellikle son yıl-
larda Türkiye’de vakıf kurma ve 
yürütme faaliyetlerinde bir hare-
ketliliğin yaşandığını da söyledi.

Bu nedenle bugün bize düşen gö-
rev dönemin ihtiyacına göre yeni 
dernek ve vakıflar kurup insanlığın 
yaralarına merhem olmaktır.

DİTİB Dışilişkiler Müdürü Dr. 
Zekeriya Altuğ, KRM bünyesinde 
yer alan İslami Çatı Kuruluşları ya-
nında diğer İslami dini kuruluşları-
nın da yer aldığı İslamisches 
Kompe tenz Zentrum e.V. derneği 
hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Altuğ sunumunda şu hususlara de-
ğindi: ‘Halen başkanlığını DİTİB’in 
üstlendiği ve merkezi Köln’de bulu-
nan IKW Derneği, mültecilere yar-
dım amaçlı Federal Aile, Yaşlılar, 
Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı’nca 
desteklenen bir proje yürütmekte-
dir. Bu dernek Almanya genelinde 
İslami dernek yetkililerine mülteci-
lere yönelik proje yapabilmelerini 
sağlamak üzere proje hazırlama ve 
uygulama seminerleri vermektedir. 
Dördüncüsü yapılan Alman İslam 
Konferansı’nın ana konusunu Wohl-
fahrt oluşturmaktadır. İslami Hayır 
Hizmetleri’nin daha kurumsal ve 
profesyonel yapılabilmesi için han-
gi adımlar atılmalı, yol haritamız 
nasıl olmalı, bu alanda hizmet su-
nan yerleşik kurum ve kuruluşlarla 
nasıl işbirliği kurabiliriz, bu faali-
yetleri sürdürecek kalifiye eleman-
lar nasıl bulabiliriz gibi sorulara bu 
toplantıda hep birlikte cevap bul-
malıyız.’

Toplantıda Eyalet Birlik Yönetici-
leri ve bölgelerde bu alanda hizmet 
veren katılımcılar, İslami Hayır 
Hizmetleri’nin kurumsallığı ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunarak, bu 
hizmetlerin başarılı bir şekilde yü-
rütülebilmesi için kalifiye insan kay-
nağına ve devlet destekli projelere 
ihtiyaç olduğu, bununla birlikte ge-
rek dini cemaatler gerekse diğer ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliğinin ya-
pılması gerektiği kanaatini izhar 
etmişlerdir.

HABERLER
NACHRICHTEN

28 BÜLTEN ·  AĞUSTOS ·  EYLÜL ·  AUGUST ·  SEPTEMBER ·  2019



Toplantıda ZSU İşetme Müdürü 
Mehmet Emin Zengin DİTİB Ce-
naze Fonu hakkında bir sunum 
yaptı. Zengin sunumunda, 1987’de 
kurulan fonun 270.000 bireysel 
üyesi olduğunu, şu ana kadar yak-
laşık 80.000 civarında üyesinin ce-
naze işlemlerini yapıp Türkiye’ye 
naklini sağladığını, günümüzde 
Almanya’da definlerin arttığını, 
dolayısıyla Müslüman mezarlıkla-
rının gündeme geldiğini, ancak 
bunun maddi finansmanı ve işlet-
mesinin kolay almadığını ifade et-
miştir.

DİTİB Genel Sekreteri Abdurrah-
man Atasoy’un moderasyonunda 
Eyalet Birlik Bölgeleri’ndeki geliş-
melerin ve faaliyetlerin ele alındığı 
son oturumda, özellikle İslam Din-
dersleri, Dini Danışma Kurulları 
konularında eyalet hükümetleri, 
diğer müslim ve gayr-i müslim dini 
cemaatlerle ilişkiler hakkında Eya-
let Birlik Başkanları ve Koordina-
törleri bilgi vermişlerdir. 

Topantının sonunda değerlendir-
me konuşması yapan DİTİB Genel 
Başkanı Türkmen; ‘Bu yıl tatil dö-
nemine denk gelmesine rağmen, ge-

rek fitre ve zekat, gerekse kurban 
organizasyonlarında önemli artışlar 
yaşandı. Bu başarıda emeği geçen 
din görevlileri, dernek yöneticileri ve 
bütün cemaatimize teşekkürlerimi 
ifade etmek isterim.’ Bu toplantılar 
stratejik toplantılarıdır. Dolayısıyla 
ufuk açısı ve faydalı bir toplantı ol-
muştur. Bölgelerde arkadaşlarımız 
birbirleri ile istişare yapmalılar, bir-
lik ve beraberlik içerisinde hareket 
etmeliler’ dedi.

Toplantı toplu aile fotoğrafı çeki-
mi akabinde sona erdi.
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Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
“Bed-i Besmele” (Dua ile okula başlı-
yorum) töreni yapıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne bağlı cami der-
neklerinde okula başlayan öğrenciler 
için “Bed-i Besmele” töreni geleneği bu 
yıl da devam etti. 

Köln’de okula başlayacak 400 öğ-
renci için yapılan program, Merkez 
Camii’nde çocukların din görevlileri 
eşliğinde tekbir, salavat ve besmele ile 
camiye girmeleri ile başladı. Köln 
Merkez Camii din görevlisi Naci Şen-
gün’ün sunumu ile gerçekleşen mera-
sim, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve Köln DİTİB Dini Danış-
ma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem 
Kuzey’in günün anlam ve önemine 
ilişkin konuşmalarıyla devam etti. 

Camilerimizin birer eğitim yuvası 
haline geldiğine vurgu yapan Köln  
DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı 

Dr. Muharrem Kuzey şöyle konuştu: 
“Almanya’daki serüvenimize baktığı-
mız zaman, bu camilerin kuruluşuna 
baktığımız zaman dedelerimiz ve bü-
yüklerimiz bu camileri inşa ederken 
özellikte 70’li 80’li yıllarda bir cuma 
namazı, bir bayram namazı kılacak 
yerimiz olsun düşüncesiyle bu camile-
ri inşa ettiler. Allah kendilerinden razı 
olsun. Belki birçoğunuz hatırlayacak-
tır, Köln DİTİB Merkez Camii bir fab-
rika deposundan sonra, güzel bir 
muhteşem camiye dönüştürülmüş. 
Ama bunun sadece dönüşü yapısında, 
mimari özelliğinde değil aynı zaman-
da fonksiyonunda da yıllar içerisinde 
diğer camilerimizde olduğu gibi çok 
büyük değişiklikler olmuştur. Artık 
bizim camilerimiz eğitimin temel bir 
parçası haline gelmiştir. Hafta sonu 
eğitimleriyle, gençlik buluşmalarıyla, 
kadınlara ve erkeklere yönelik semi-
ner, toplantılarla artık bizim camileri-
miz birer eğitim yuvası haline gelmiş-
tir.”

Almanya’da bütün camilerde “Bed-i 
Besmele” törenlerini gelenek haline 
getirdiklerini söyleyen DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, “Kadim ta-
rihimizden bir geleneği Almanya’da 
yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız 
okula başladığı zaman bir törenle ve 
böyle bir manzaranın içerisinde baş-
lattırmak istedik. İnsan hayatında 
unutamayacağı evreler vardır, işte bu-
gün bu çocuklarımız da onlar için 
yaptığımız merasimle unutmayacak 
bir gün yaşayacaklar. Rabbim bütün 
çocuklarımızı dünya ve ahiret göz ay-
dınlığımız eylesin, zihin açıklığı ver-
sin” dedi.

Bed-i Besmele töreni ile ailelerinin 
karşılarına geçen öğrenciler, heyecanlı 
anlar yaşadı. Anne ve babalar, çocuk-
ları için hazırlanan programı cep tele-
fonları ile kaydetti.

Merasim, çocukların başarıları için 
yapılan duanın ardından hediye dağı-
tımıyla sona erdi.

Köln Merkez Camii

Köln’de ö-grenciler dua
ile okula başladı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Biebesheim

Bochum-Dahlhausen

Köln-Chorweiler

Bochum Merkez

Bergheim

Breuberg

Bocholt

Bützfleth

Bischofsheim

Berlin

Brambauer

Baesweiler

Bergkamen

Köln

Attendorn
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Datteln

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlik-
te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami der-
neklerinde okula yeni başlayan öğrenciler için “Bed-i 
Besmele” (okul açılış duası) merasimleri geleneği bu yıl 
da devam etti. Almanya’nın bazı eyaletlerinde Ağustos 
ayında başlayarak Eylül ayına kadar devam eden okul açı-

lışları kapsamında derneklerde düzenlenen merasimler-
de Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, çocukların başarıları 
için dualar yapıldı. Derneklerde gençlik, kadın ve veli 
kolları tarafından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2019–2020 
wurden bei Moschee-Vereinen der DITIB die Tradition 
der „Bed-i Besmele“-Einschulungsfeierlichkeiten für die 
Schulanfanger fortgesetzt. In den Bundeslandern, in de-
nen die Schule im August oder September beginnt, wur-
den bei den Feierlichkeiten Koran rezitiert und für den 
Schulerfolg der Kleinen Bittgebete ausgesprochen. Die 
Elternvereine gaben den Kindern auch eine Vielzahl von 
Geschenken.

Berlin Şehitlik Camii 

DİTİB’de “Bed-i Besmele“
Sevinci

Einschulungsgebete bei
der DITIB

HABERLER
NACHRICHTEN
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Duisburg Yunus Emre

Düsseldorf Merkez

Düren

Dortmund-Hörde

Germersheim

Duisburg Wanheimerort

Gießen

Duisburg Rheinhausen

Duisburg Merkez

Fulda

Gevelsberg

Dortmund-Eving

DU Mehmet Akif

Dietzenbach

Dortmund-Dorstfeld
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Iserlohn

Köln-Porz

Köln-Meschenich

Herborn

Kamp Lintfort

Lennestadt

Kamen

Herten

Krefeld Yunus Emre

Langenfeld

Hagen-Hohenlimburg

Herford

Gladbeck

Greven

Langen

HABERLER
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ÇOCUK
KİTAPLARI

Şubelerimiz

Berlin
Columbiadamm 128
10965 Berlin
Tel: 030-69817238
Fax: 030-69507718

Frankfurt
Münchener Str. 21
60329 Frankfurt a.M.
Tel: 069-24248708
Fax: 069-24248707

Hannover
Otto-Brenner-Str. 8
30159 Hannover
Tel: 0511-228 047 11
Faks: 0511-228 047 13 

Münih
Schanzenbachstr. 1
81371 München
Tel: 089-72018415
Fax: 089-72018416

Münster 
Bremer Platz 48 - 52
48155 Münster
Tel: 0251-3971814
Fax: 0251-3971815

Nürnberg
Kurfürstenstr. 16
90459 Nürnberg
Tel: 0911-42468979
Faks: 0911-4184860

Stuttgart
Mauser Str. 19
70469 Stuttgart
Tel: 0711-8569955
Fax: 0711-8569934

Köln (Merkez) | Subbelrather Str. 17, 50823 Köln | Tel: 0221-99222616 | Fax: 0221-99222639 | info@zsu-gmbh.eu | www.zsu-gmbh.eu
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