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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.

temasıyla etkinlikler düzenleyerek, insanlığa yapılan her 
türlü şiddetin olumsuz etkileri hakkında toplumda duyarlı-
lık oluşturmaya çalıştılar.

Gençlerimize sahip çıkmak; onları aklen dinamik, fikren 
zinde, vicdanen aktif, ahlaken olgun, bedenen sağlıklı bir şe-
kilde geleceğe hazırlamakla mümkün olacağının farkında-
yız. Hayırsever kardeşlerimizin de destekleriyle, Almanya 
genelinde 40 farklı şehirde üniversiteli gençlerimizin hizme-
tine sunduğumuz “Erdemli Öğrenci Evleri” projesinde gele-
ceğimize önemli ölçüde yatırım yapıyor olmanın hem mut-
luluğunu hem de gururunu yaşamaktayız. Atalarımız ve 
büyüklerimiz ne güzel demiş: “Bir yıl sonra ürün almak is-
tersen ekin ek! On yıl sonra ürün almak istersen ağaç dik! 
Yüz yıl sonra sonuç almak istersen insan yetiştir!” Müslü-
man, feraset ehli olmak zorundadır. Ferasetli olmak; geçmişi, 
içinde yaşadığımız zamanı ve geleceği birlikte değerlendir-
mek demektir. Hayatı bu üç boyutuyla kuşatabildiğimiz 
oranda insanlık için faydalı ve örnek projeler geliştirebilir, 
dünyayı daha adil ve yaşanabilir bir yaşam alanı haline geti-
rebiliriz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız 
ki; eğitime ve insana yapılan yatırımın, geleceğe yapılan 
yatırımdır. Yatırımların en karlısı da geleceğimize, yani 
çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız yatırımlardır.

2019 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, bir 
önceki yılın artılarını ve eksilerini muhasebe ederek 
daha sorumlu ve duyarlı bir insan olmanın formülleri-
ni bulmak hiç de zor olmasa gerektir. Kalbimizi meşgul 
eden kin, nefret ve tüm olumsuzlukları geçmişe göme-
rek, yepyeni bir gönül gözüyle insanlara yaklaşalım. İki 
günü eşit olanın zararda olacağını bildiren bir peygam-
berin ümmeti olarak, iki yılımızın da eşit olmaması ge-
rektiğine inanıyorum. Yeni yılın tüm dünyaya esenlik 
ve barış getirmesini, kapanan kapıların açılmasına, yı-
kılan köprülerin yeniden onarılmasına vesile olmasını 
Yüce Mevla’dan temenni ediyorum...

En kalbi selam ve muhabbetlerimle.

İ nsanlığın en çok değer verdiği mimari yapıların ba-
şında, inandığı dini sembolize eden mabetler gelmek-
tedir. Her biri yeryüzünün ilk ibadet evi olan Ka-
be’nin (Âl-i İmrân Suresi: 3/96) birer şubesi olan 

camilerimiz, mihraplarıyla birer mabet, kürsü ve minberle-
riyle birer mektep, sosyal ve kültürel aktivitelerle her yaştan 
insana artı değer kazandıran büyük bir nimettir. Bu büyük 
nimeti alın teriyle yoğurup, gönül süzgeciyle damıtarak biz-
lerin ellerine nadide bir çiçek gibi emanet eden ilk nesil gur-
betçilerimiz başta olmak üzere, tüm yardımsever kardeşleri-
mizin ve görevine gönlünü de katarak hizmet eden tüm din 
gönüllüsü kardeşlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haf-
tası’nı tebrik ediyorum. DİTİB olarak, Almanya’nın birlik 
beraberliği açısından önemli bir gün olan 3 Ekim tarihinde, 
camilerimizin kapılarını yerel ve yabancı misafirlerimize 
bir kez daha açmanın mutluluğunu yaşadık. “Açık Cami 
Günü” vesilesiyle, sadece kapılarımızın değil, gönüllerimi-
zin de daima açık olduğunu bir kez daha haykırmış olduk.

Tüm İslam alemi olarak 8 Kasım Cuma akşamı, Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumu vesile-
siyle düzenlenen Kandil programlarıyla onun çağlar üstü 
öğretilerinin ve her alanda göstermiş olduğu örnekliğin ne 
kadar hayati olduğunun bir kez daha farkına vardık. Mev-
lid-i Nebi Haftası boyunca “Peygamberimiz ve Aile” teması 
çerçevesinde yapılan programlarla ailece “Peygamberi an-
maktan anlamaya” doğru bir yolculuğa çıktık. Aile hayatı-
mızı, onun örnek aile hayatına benzetebilme adına bir far-
kındalık oluşturmaya çalıştık.

Değerli Okurlar,
Teşkilat olarak insanlığa pozitif değer katmak, moral ve 

motivasyonumuzu zinde tutmak, mevcut problemlere çö-
zümler üretmek ve verdiğimiz hizmette daha iyiye ulaşmak 
adına bir takım toplantı ve seminerler yapmaktayız. “25 
Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü” kapsamında DİTİB Federal Kadınlar Kolumuz, Al-
manya genelinde hafta boyunca “Sanal Şiddetle Mücadele” 

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Verehrte Leserinnen und Leser,
Eines der architektonischen Werke, denen die Mensch-

heit am meisten Bedeutung zumisst, sind die Gotteshäu-
ser. Diese symbolisieren den Glauben der Menschheit. 
Jede einzelne unserer Moscheen, die Zweigstellen des ers-
ten Gotteshauses, der Kaaba, (Al-i Imran, 3/96) sind mit 
ihren Gebetsnischen jeweils ein Gotteshaus. Mit ihren 
Lehrstühlen und Kanzeln sind sie jeweils eine Schule. Mit 
ihren sozialen und kulturellen Aktivitäten sind die Mo-
scheen jeweils eine Gabe, die allen Menschen jeglichen Al-
ters einen Mehrwert beisteuert. Allen voran hat die erste 
Generation der Gastarbeiter diese große Gabe mit ihrem 
Schweiß erarbeitet. Sie haben diese in ihrem Herzen destil-
liert und uns als anvertrautes Gut wie eine zarte Blume in 
unsere Hände übergeben. Ich gratuliere allen wohltätigen 
Geschwistern und allen Beauftragten, die ihr volles Herz 
in die Religionsarbeit stecken. Ich gratuliere ihnen allen zu 
ihrer Woche für Moscheen und Religionsbeauftragten.

Als Türkisch-Islamische Union (DITIB) haben wir er-
neut die Freude erlebt, am 3. Oktober - am Tag der deut-
schen Einheit – an einem wichtigen Tag aus Sicht der deut-
schen Einheit und Eintracht, die Türen unserer Moscheen 
für die Nachbarschaft und Gäste nochmals zu öffnen. Aus 
Anlass des „Tages der offenen Moschee“ konnten wir 
nochmals verdeutlichen, dass nicht nur unsere Türen, 
sondern auch unsere Herzen ständig offen sind.

Als ganze islamische Welt haben wir am Freitagabend, 
8. November, die Geburt unseres Propheten begangen. An 
Gedenkveranstaltungen, die zu diesem Anlass organisiert 
wurden, haben wir uns erneut vergegenwärtigt, wie le-
benswichtig seine überzeitlichen Lehren und seine Vor-
bildfunktion in allen Bereichen sind. Während der ganzen 
Woche der gesegneten Geburt des Propheten haben wir 
uns im Rahmen des Mottos „Unser Prophet und die Fami-
lie“ auf eine Reise begeben. Als Familien haben wir uns 
mit den Veranstaltungen auf die folgende Reise begeben: 
„Vom Gedenken an den Propheten zum Verstehen des 
Propheten.“ Wir haben versucht, eine Sensibilität herzu-
stellen um unser Familienleben dem vorbildlichen Famili-
enleben des Propheten anzugleichen.

Geehrte Leserinnen und Leser...
Als Verband organisieren wir verschiedene Veranstaltun-

gen und Seminare. Dadurch versuchen wir einen positiven 
Mehrwert für die Menschheit zu leisten, unsere Moral und 
Motivation aufzufrischen, Lösungen für Probleme zu erar-
beiten und unsere Dienste noch zu verbessern. Im Rahmen 
des „internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt 
 gegen Frauen“ hat unser DITIB-Bundesfrauenverband 

Veranstaltungen unter dem Motto „Frauen gegen Cyber-
gewalt“ organisiert. Dadurch wurde versucht, eine Sensi-
bilität in der Gesellschaft zu den negativen Auswirkungen 
jeglicher Gewalt gegenüber der Menschheit herzustellen.

Wir sind uns bewusst, dass der Einsatz für Jugendliche 
so sein sollte, dass wir sie auf die Zukunft vorbereiten. Da-
her sollten sie rational dynamisch und ideell frisch sein. 
Sie sollten ein aktives Gewissen haben. Sie sollten ethisch 
ausgereift und körperlich gesund sein. Auch mit Unter-
stützung von wohltätigen Geschwistern investieren wir 
bundesweit in 40 unterschiedlichen Städten in Deutsch-
land für Studierende. Wir erleben die Freude und sind 
stolz, mit unserem Projekt „Tugendhafte Studierendenhei-
me“ in die Zukunft von Jugendlichen zu investieren. Es 
gibt ein sehr schönes Sprichwort: „Es dauert ein Jahr, Wei-
zen, zehn Jahre, einen Baum, aber hundert Jahre, einen 
Menschen großzuziehen!“

Der Muslim hat besonnen zu handeln. Besonnen zu 
handeln bedeutet, die Vergangenheit, die Gegenwart und 
die Zukunft ganzheitlich bewerten zu können. Je besser 
wir das Leben mit diesen drei Dimensionen erschließen 
können, desto besser können wir nützliche und vorbildhaf-
te Projekte für die Menschheit entwickeln. Wir können die 
Welt zu einem noch gerechteren Ort und das Leben zu ei-
nem noch lebenswerteren Bereich machen. Wir dürfen 
folgendes keinesfalls vergessen: Die Investition in die Bil-
dung und in den Menschen ist eine Investition in die Zu-
kunft. Die ertragreichste Investition ist diejenige, die in 
unsere Zukunft getätigt wird, das heißt in unsere Kinder 
und Jugendlichen getätigt wird.

An diesen Tagen nähern wir uns dem Ende dieses Jah-
res. Es dürfte nicht so schwer sein, Positives und Negatives 
aus dem Jahr 2019 zu bilanzieren. Diese Bilanz wird uns 
helfen, die Formeln dafür zu finden, um ein Mensch zu 
sein, der noch verantwortungsvoller und noch sensibler 
ist. Lassen sie uns jeden Hass, Groll und jegliches Negati-
ve, die unser Herz beschäftigen, in der Vergangenheit ver-
graben. Lassen sie uns die Menschen mit einem völlig neu-
en Blick betrachten und uns dementsprechend an sie 
herannähern. Als Gemeinschaft eines Propheten, der uns 
sagte, dass derjenige, dessen zwei Tage identisch sind, sich 
in Verlust befindet, glaube ich, dass zwei unserer Jahre 
nicht identisch sein sollten. Ich wünsche vom erhabenen 
Allah, dass das neue Jahr Anlass dafür sein möge, dass es 
der ganzen Welt Wohl und Frieden bringen möge, dass 
verschlossene Türen geöffnet werden mögen und dass ab-
gebrochene Brücken wieder restauriert werden...

Mit den besten und freundlichen Grüßen
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Baden-Württemberg Eyaletinin Friedrichsha-
fen şehrinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mehmet 
Akif Camii, 1992 yılında kurulmuştur. 1996 

yılında yeri satın alınarak inşaatına başlanılmış ve ha-
yırseverlerin katkılarıyla 19.09.2009 yılında da ibadete 
açılmıştır.

Daha önceleri fabrika olan mekan kubbeli hale getiril-
miş ve caminin iç dekorasyonu Kütahya çinisi ile hat ya-
zılarıyla şekillendirilmiştir. Cami diktörgen şeklindedir.

Bayern eyaletine sınır, Bodensee Gölü etrafında, yazın 
turistik yer olarak, misafiri ağırlayan Friedrichshafen’e 
ayrı bir zenginlik katan Mehmet Akif Camii, bölgede 
büyük ve güzel ibadethanelerinin başında yer almakta-
dır.

Caminin toplam kullanım alanı 9870 metrekare 
olup, bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği alana 
sahiptir. 2009 yılında inşa edilen 26 metre uzunlu-
ğundaki minaresiyle camiye ve bölgeye ayrı bir güzel-
lik katmıştır. Cuma ve teravih namazı 500-750 arasın-
da, bayram namazların da ise 1000-1500 kişi ibadet 
edebilmektedir. Kitaplık, dershane, lokal, otopark ala-
nı, dernek odası, ferah ve geniş bir alanda hizmet ver-
mektedir.

Çeşitli toplantılarına da ev sahipliği yapan cami, 
sünnet, mevlid vb programlar ile toplumu bir araya 
getirmektedir.

Gerek Alman ve diğer ülke insanlarının sıkça ziya-
ret ettiği Mehmet Akif Camii yapıldığı günden bu za-
mana kadar binlerce misafiri ağırlamıştır.

Friedrichshafen
DİTİB Mehmet Akif Camii

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Friedrichshafen
DITIB Mehmet Akif Moschee

Die DITIB Mehmet Akif Moschee in Friedrichshafen 
wurde 1992 gegründet. Sie gehört dem Dachverband 
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion 
e.V. (DITIB) an und befindet sich in Baden-Württem-
berg. 1996 wurde ein Grundstück erworben und mit 
dem Bau der Moschee begonnen. Mit der Unterstüt-
zung von wohltätigen Personen wurde die Moschee 
fertiggestellt und am 19.09.2019 offiziell eröffnet.

Das Gebäude, das vorher als Fabrik genutzt wurde, 
wurde mit einer Kuppel ausgestattet. Die Innendekora-
tion der Moschee wurde mit Kacheln aus Kütahya und 
Kalligraphien verziert. Die Moschee hat eine rechtecki-
ge Form.

Die Mehmet Akif Moschee stellt einen besonderen 
Reichtum für die Stadt Friedrichshafen dar. Sie ist eine 
der größten und schönsten Gotteshäuser in Friedrichs-
hafen. Die Stadt ist an der Grenze zu Bayern und befin-
det sich am Bodensee. Auf der gegenüberliegenden Sei-
te des Bodensees befinden sich die österreichische 
Stadt Bregenz und Städte in der Schweiz.

Die Moschee hat eine Gesamtnutzfläche von 9.870 m2. 
Es können 1.000 Personen gleichzeitig ihre Gebete ver-
richten. Das 26 Meter hohe Minarett verleiht der Mo-

schee und der Stadt eine 
besondere Schönheit. 
An den Freitagsgebeten 
können 500 bis 750 und 
an den Festtagsgebeten 
1000 bis 1500 Personen 
an den Gebeten in der 
Moschee teilnehmen. Mit 
ihren Einheiten wie Biblio-
thek, Unterrichtsräume, Lo-
kal, Parkplatz und Verwaltungsbüro des Vereins kann 
die Moschee ihre Dienste in luftigen und geräumigen 
Räumlichkeiten anbieten.

Die Moschee ist Hausherrin von unterschiedlichen 
Veranstaltungen und bringt die Gesellschaft zu Veran-
staltungen wie Beschneidungsfeiern oder Gedenkver-
anstaltungen (Maulid) zusammen.

Sowohl Menschen aus der deutschen Gesellschaft als 
auch Menschen aus anderen Ländern besuchen die 
Moschee. Seit ihrem Bau waren bis zum heutigen Tag 
bereits tausende Besucher zu Gast in der Mehmet Akif 
Moschee.
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M uhterem Müslümanlar!
İşte bu veciz ifadeler, Efendimiz (s.a.s.)’i, 

ne kadar da güzel dile getiriyor. O (s.a.s.), 
muhabbet peygamberidir; gönüller arasın-

da muhabbet için vardır. O, rahmet peygamberidir; can-
lı-cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir.1 Yeter ki 
diller, gönüller ona yönelsin.

Rabbimiz, insanlığa varoluş hikmetini, hayatın anlamını, 
imtihanın esrarını onunla hatırlatmıştır son kez. Ve Resu-
lü’nün sevgisine bağlamıştır kendi rızasına mazhar olabil-
meyi. Evet kardeşlerim, bugün rahmet elçisinin dünyayı 
teşriflerinin bir yıldönümünü daha idrak ediyoruz. Bu kutlu 
gece, milletimizce asırlardır mevlid kandili olarak ihyâ edil-
mekte ve Efendimiz (s.a.s.) büyük coşkuyla anılmaktadır. 
Onun doğumu, öteden beri mümin gönüllere huzur, yüzlere 
neşe olarak yansımaktadır.

Allah Resulü, “Ben Muhammedim, ben Ahmedim, ben 
rahmet ve tövbe peygamberiyim”2 sözleriyle tanıtmıştır 
kendini. Rabbimiz de, “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin”3 
diyerek övmüştür habibini. “Biz seni, bir müjdeci, şahit, 
uyarıcı, Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve 
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”4 âyeti ise Efendi-
miz (s.a.s.)’in, gönderiliş gayesini ortaya koymaktadır.

Değerli Kardeşlerim!
Efendimiz, insanlığı bir olan Allah’a inanmaya, hayatı 

kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerler-
le tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi; ölüme 
hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, 
düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kay-
bolmuş insanlık onun rehberliğiyle yeniden yolunu bul-
muştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun 
şefkat pınarlarıyla yumuşamıştır.

Peygamberimiz, getirdiği prensipleri bizzat yaşayarak 
hepimize örnek olmuştur. Bize düşen vazife, o güzel 
prensiplere sımsıkı sarılarak hayatımıza yön vermektir. 
Böyle olduğu takdirde her mevlid, bizim için Efendimiz-
le ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma ola-
caktır.

Aziz Mü’minler!
Kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi O’ndan öğrendik. Kar-

deşlik ahlakının gereği olarak kardeşimize kin tutmamayı 
öğreten şu âyeti O’nun mübarek ağzından duyduk: “Rab-
bimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi 
bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tut-
turma! Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok mer-
hametlisin.”5

Gönül dünyamız, çağın problemleriyle boğuşurken za-
man zaman çaresizlik içinde çırpınmaktayız. Hayatın bit-
mek tükenmek bilmeyen sıkıntıları ile mücadelede Resu-
lullah’ın rahmet yüklü damlaları tek umudumuz ve 
tutunacak dalımız değil midir? Türlü sıkıntılara mübtelâ 
olan insanlık, onun hayırla özdeşleşen gönül diline, payla-
şımın esirgenmediği cömertlik simgesi eline, harama per-
de gözüne, hayırdan başka kelam etmeyen mübarek lisa-
nına her zamankinden daha fazla muhtaç değil midir? 
Kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, kulluğumuzu, iman ve 
İslâm anlayışımızı onun rehberliğinde yeniden sorgula-
mak zorunda değil miyiz? Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in 
doğumunu kutlarken, aynı zamanda O’nun evrensel me-
sajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, insan 
onurunu koruyan ilkelerini, kardeşlik hukukunu, bir-
lik-beraberlik, yardımlaşma, adalet anlayışını tekrar ha-
tırlamalıyız. O’nun bizzat Rabbimiz tarafından övülen 
ahlakıyla ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz.

Yüce Mevlâmız, gönlümüzden Efendimizin sevgisini 
hiç eksik etmesin. Bugün, siz kıymetli cemaatimizin mev-
lid kandilini tebrik ederken, Rabbimizin huzurunda 
kemâl-i edeple şöyle niyazda bulunuyoruz: “Ey velâdeti 
yeryüzünün baharı, insanlığın bayramı olan, gönüller 
sultanı, canda canan Yüce Resul! Sizi tanımış ve size 
iman etmiş olmaktan dolayı biz, erişilebilecek en büyük 
nimete ermenin idrakiyle Rabbimize sonsuz hamd ve 
sena ediyoruz. Ruhu tayyibenize gönül dolusu salat ve 
selam olsun. Allahümme salli alâ seyyidina Muham-
med.”

[1] Enbiyâ 21/107.  [2] Müslim, Kitâbü’l-Fedâil, 126, Tirmizî, Şemâil, 167. 
[3] Kalem, 68/4.  [4] Ahzab, 33/45-46. [5] Haşr 59/10.7

Mevlid-i Nebi

 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl?Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl?
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Geburtstag des Propheten 

Verehrte Muslime!
Wie schön thematisieren diese poetischen Verse unseren 

Propheten (s)! Er ist der Prophet der Liebe; und er steht für die 
Freundschaft zwischen den Herzen. Er ist Prophet der Barm-
herzigkeit; er wurde deshalb für alle lebendigen und leblosen 
Wesen als Barmherzigkeit gesandt.1 Das Wichtige ist, dass 
man sich mit Wort und Herz zu ihm wendet.

Durch ihn hat der erhabene Allah die Menschheit letztma-
lig an die Weisheit des Seins erinnert. Er hat durch ihn an den 
Sinn des Lebens und das Geheimnis der Prüfung erinnert. 
Und Allah hat die Bedingung zum Erlangen seines Wohlge-
fallens an die Liebe zum Propheten geknüpft.

Heute erleben wir einen neuen Jahrestag der Geburt des 
Gesandten der Barmherzigkeit. Diese frohe Nacht wird seit 
Jahrhunderten durch unsere Gemeinschaft (Umma) als 
Nacht der Geburt des Propheten (Mevlid-i Nebi) begangen. 
Darin wird mit großer Begeisterung unserem Propheten ge-
dacht. Seine Geburt widerspiegelt sich seit jeher als innere 
Ruhe für die Herzen der Gläubigen und Freude für ihre Ge-
sichter. Der Prophet hat sich selbst mit den Worten „Ich bin 
Muhammed, Ahmed und Prophet der Barmherzigkeit und 
der Vergebung“2 vorgestellt. Allah, der Erhabene, hat seinen 
geliebten Propheten mit diesem Vers gelobt: „Du verfügst 
wahrlich über großartige Tugendeigenschaften.”3 Und mit 
dem folgenden Vers legt Allah den Zweck der Entsendung 
unseres Propheten dar: „Wir haben dich als Bringer froher 
Botschaft, Zeugen, Warner und mit Seiner Erlaubnis als ei-
nen zu Seinem Wege Einladenden und als einen Licht spen-
denden Leuchter gesandt.”4

Meine verehrten Geschwister!
Unser Prophet hat die Menschheit zum Glauben an den ei-

nen Gott, Allah, gerufen. Sowie lud er sie zur Ausgestaltung des 
Lebens mit edlen Werten wie Gottesdienst, Aufrichtigkeit, 
Treue, Loyalität und Ehrlichkeit ein. Sein Erscheinen auf Erden 
wurde Lebenserweckung entgegen dem Tod; Gerechtigkeit 
entgegen der Tyrannei; Wissen entgegen der Unwissenheit; 
Barmherzigkeit entgegen der Grausamkeit und Frieden entge-
gen der Feindschaft. Die in den Finsternissen verlorene 
Menschheit fand durch seine Wegweisung wieder zu ihrem 
Weg. Durch die Unruhen der Welt verhärtete Herzen wurden 
durch seine Gnadenströme gebändigt. Unser Prophet wurde 
zu unserem Vorbild, indem er die Prinzipien vorlebte, die er 
brachte. Er wurde somit zum Beispiel für uns alle. Unsere Auf-
gabe ist es, uns an diese Prinzipien festzuklammern. Unsere 
Aufgabe ist es, unser Leben dementsprechend zu gestalten. 
Wenn wir uns so verhalten, wird jeder Jahrestag seiner Ge-
burt (Mevlid) ein neues Treffen mit dem Propheten. Dann 
wird jeder Jahrestag zur lebensspendenden Botschaft.

Meine verehrten Geschwister!
Wir haben die Geschwisterlichkeit, die Freundschaft und 

die Liebe von ihm gelernt. Wir haben aus seinem gesegneten 
Munde gehört, aufgrund der Ethik der Geschwisterlichkeit 
keine Hassempfindungen gegenüber den Glaubensgeschwis-
tern zu hegen: „Unser Herr, verzeihe uns und unseren Brü-
dern, die uns im Glauben vorangegangen sind! Lasse in unse-
ren Herzen keinen Groll gegen diejenigen, die glauben! Unser 
Herr, Du bist gnädig und barmherzig.”5

Während unsere Seelenwelt mit den Problemen des Zeital-
ters kämpft, strampeln wir von Zeit zu Zeit in Hilfslosigkeit 
herum. Sind denn die Gnade und Güte des Propheten nicht 
unsere einzige Hoffnung und unser einziger Ausweg im 
Kampf gegen die nicht endenden alltäglichen Probleme? 
Braucht denn die Menschheit, nicht mehr denn je seine herz-
lichen Worte? Seine Worte allein sind der Inbegriff des Gu-
ten. Schließlich ist die Menschheit verschiedenen Problemen 
ausgesetzt. Braucht die Menschheit nicht seine Hand, die sich 
als Symbol der Großzügigkeit nie vom Teilen zurückschreck-
te? Braucht die Menschheit nicht sein Auge, das Schutz vor 
Unerlaubtem ist? Braucht die Menschheit nicht seine geseg-
nete Sprache, die nichts außer das Gute ausspricht? Müssen 
wir denn nicht unsere Geschwisterlichkeit, unsere Nachbar-
schaft, unsere Gottesdienerschaft, unseren Glauben und un-
ser Islamverständnis unter seiner Wegweisung erneut unter 
die Lupe nehmen? Während wir der Geburt unseres Prophe-
ten gedenken, sollten wir uns zugleich an seine universalen 
Botschaften erinnern. Wir sollten uns an sein Glaubensleben 
und sein gottesdienstliches Leben erinnern. Wir sollten uns 
an seinen edlen Charakter erinnern. An seine die Menschen-
würde schützenden Prinzipien sollten wir uns erinnern. Las-
sen sie uns an sein Verständnis zur Geschwisterlichkeit, Ein-
heit und Eintracht, Solidarität und Gerechtigkeit erinnern. 
Lassen sie uns bemühen, seine durch Allah gelobten Charak-
tereigenschaften uns zu Eigen zu machen.

Möge unser erhabener Allah die Liebe zu unserem Prophe-
ten in unseren Herzen nie ermangeln lassen. Während ich 
ihnen heute zur gesegneten Geburtsjahreswende des Prophe-
ten gratuliere, bete ich mit größtem Respekt vor Allah wie 
folgt: „Oh erhabener Gesandter, dessen Geburt Frühling des 
Erdbodens, Festtag der Menschheit, König (Sultan) der Her-
zen und Herzstück der Seelen ist. Wir danken Allah unend-
lich dafür, dass wir dich kennengelernt und an dich geglaubt 
haben. Somit danken wir, die größte je zu erreichende Gabe 
erreicht zu haben. Voller Herzen übersenden wir dir Stoß-
gebete und der Frieden sei auf deine keuschreine Seele. 
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.“

[1] Koran, al-Anbiya, 21/107.  [2] al-Muslim, Kitabu’l-Fadail, 126, at-Tirmidhi, 
Schamail, 167.  [3] Koran, al-Qalam, 68/4.  [4] Koran, al-Ahzab, 33/45-46.  [5] 
Koran, al-Haschr, 59/10.

Aus Liebe entstand Muhammed,Aus Liebe entstand Muhammed,
Was entsteht schon ohne Muhammed?Was entsteht schon ohne Muhammed?
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Peygamber Efendimizin veladeti 
münasebetiyle düzenlenen 2019 Yılı 
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri 
kapsamında “Hz. Peygamber ve 
Aile’’ temalı konferanslar düzenle-
di.

Almanya’da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı tüm

cami derneklerinde düzenlenen 
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, sala ve sala-
vatı şerifler ile başladı, Mevlid-i 
Nebi Haftası kapsamında hazırla-
nan sinevizyon gösterimi, tasavvuf 
musikisi dinletisi ile devam etti.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamın-
da “Peygamberimiz ve Gençlik” te-
malı konferanslarda, Hz. Peygam-
berin örnekler aile hayatından 
bahsedilerek, çağın gençlerinin, 
anne ve babaların üzerine düşen so-
rumlulukları anlatıldı.

Ailenin önemine dikkat çekilerek, 
“Aile olmak demek yarım iken bü-
tün olmaktır, aile kalmak için ise 
ben olmaktan vazgeçip, biz olmayı 
bilmek gerekir” ifadeleri kullanıldı. 

Hz. Muhammed’in örnek aile haya-
tının işlendiği konferanslarda, Mev-
lid-i Nebi Haftasının birlik, bütünlük 
ve kardeşliğin pekişmesine vesile ol-
ması temennisinde bulunuldu.

Düzenlenen etkinlikler Peygam-
ber Efendimizi sembolize eden gül 
dağıtımı, okunan hatmi şerifler ve 
dualarla son buldu.

Almanya’da Mevlid-i Nebi coşkusu

Bad Kreuznach

Bobingen Düsseldorf Grünstadt

Bad Lippspringe Biebesheim

Siegburg

Hessen Hof Kaiserslautern

Bielefeld

HABERLER
NACHRICHTEN
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Spaichingen

Löhne

Witten

Ludwigshafen

Worms

Lünen

Oberhausen

Krefeld

Karlsruhe

Ostfildern

Langenfeld

Köln Chorweiler

Roth

Leverkusen

Berlin

Gronau

Marl Brassert

Bielefeld

Marl Fatih Camii

Limburg

Nürnberg
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Peygamber Efendimiz Hz. Mu-
hammed’in (s.a.s.) dünyaya gelişi-
nin kutlandığı Mevlit Kandili dola-
yısıyla Köln DİTİB Merkez 
Camii’nde Mevlid-i Nebi programı 
düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez 
Camii’ni dolduran Müslümanlar, 
bu özel geceyi dualarla ihya etti. 

Akşam saatlerinden itibaren ca-
miyi dolduran Müslümanlar, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i 
Şerif dinleyip dua ederek kandili 
karşıladı.

Gecenin anlam ve önemini anla-
tan DİB Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Dr. Muhlis Akar, “Kendimizi 
nefsin esiri olmaktan kurtarmalı-
yız. Peygambersiz Müslüman olun-

maz, bunu unutmayalım. Bu ne-
denle kendimize örnek ve rehber 
olarak Yüce Peygamberi alalım.

Hayatı nasıl yaşayacağımızı, 
Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayacağı-

mızı ve sevgiyi Peygamberimizden 
öğreneceğiz. Onun hayatından, ör-
neklerle bunu yapacağız. Yüce Pey-
gamberimizin en güzel hasletlerin-
den birisi de, O’nun ailesiyle olan 
münasebetleridir. İslam’da aile ha-
yatında sevginin, adaletin, anlayı-
şın ve hoşgörünün yeri çok büyük-
tür” dedi.

Hazreti Muhammed’in hayatın-
dan örnekler veren Akar, onu tanı-
yabilmek için en önemli kaynağın 
Kur’an-ı Kerim olduğunu söyledi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam 
eden programda tesbihatlar, salat-u 
selamlar getirildi.

Mevlid-i Nebi özel programın so-
nunda eller semaya açılarak dua 
edildi.

DİTİB’de Mevlid Kandili coşkusu

HABERLER
NACHRICHTEN
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
“Gençlerle Sabah Namazı Buluşma-
sı” düzenlendi.

Programa; Köln Başkonsolosu Ba-
rış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen ve DİB 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. 
Muhlis Akar katıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 
programda Ankara Hacı Bayram 
Veli Camii İmam Hatibi Yusuf Ko-
çan  tarafından Kur’an-ı Kerim 
okundu. Mevlid-i Nebi’nin, Müslü-
manlar ve tüm insanlık için önemli 
olduğunu ifade eden DİB Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis 
Akar, Mevlid-i Nebi Haftası’nın te-
masının “Hazreti Peygamber ve 

Aile“ olarak belirlendiğini söyledi.
Akar şöyle devam etti: “Hazreti 

Peygamber’e ümmet olmak, Allah’a 
kul olmak sorumluluk gerektirir. 
Hayatımızda bir şeylerin değişmesi 
ve Müslümanca yaşamasını gerekti-
rir. Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 
bu yıl “Hazreti Peygamber ve Aile” 
temasını işliyoruz. Aile, toplum için 
çok önemlidir. Aile toplumun teme-
lidir, milletlerin ve devletlerin gele-
ceği ailenin sağlam olmasına bağlı-
dır. Dünyanın her bir yerinde 
ailelerde problemler var, iktisadi 
problemler var. Eğer bu problem var-
sa demek ki Müslümanlığımızı yaşa-
yamıyoruz. Ailede problem varsa 
demek ki İslam aileye girmemiş, 
Hazreti Peygamber’in evrensel me-
sajı demek ki ulaşmamış.” 

Aileyi muhafaza etmenin ve aile 
kurmanın öneminden bahseden 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men de, “Camiler kalabalık olunca, 
cemaatle dolunca güzel oluyor. Bu 
güzel programlar her ay devam ede-
cek. Bir sonraki buluşmamızda 
anne ve babalar çocuklarını yanına 
alarak gelmelerini bekliyoruz. Da-
vetimize icabet ettiğiniz için teşek-
kür ediyorum” dedi.

Programın sonunda “Mevlid-i 
Nebi Haftası” etkinlikleri kapsa-
mında Köln DİTİB Merkez Cami-
i’nde açılan Klasik Türk-İslam Sa-
natları sergisi gezildi. 

Yoğun ilginin olduğu sabah na-
mazı programına katılan cami ce-
maatine ve gençlere çorba ikram 
edildi.

Mevlid-i Nebi Haftası “Gençlerle Sabah Namazı Buluşması”
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“Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri 
kapsamında Köln DİTİB Merkez Ca-
mii’nde Klasik Türk-İslam Sanatları 
sergisi açıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii Sergi 
Salonu’nda Ahmet Yakupoğlu Altın 
Fırçalar Tezhip Atölyesi sanatçılarına 
ait hilye-i şerif ve tezhip eserleri sergi-
lendi.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun 
Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, DİTİB’in Kurucu Genel 
Kurul Üyesi Ahmet Lal ve Ahmet Ya-
kupoğlu Altın Fırçalar Tezhip Atölye-
si Sanat Yönetmeni Havva Sökmener 
tarafından açılışı yapılan sergiye, çok 
sayıda sanatsever katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Sanat 
Yönetmeni Havva Sökmener, klasik 
Türk-İslam sanatları sergisinde 6 adet 
hilye-i şerif olmak üzere toplam 85 
eserin sergilendiğini söyledi. Ahmet 
Yakupoğlu Altın Fırçalar Tezhip 
Atölyesi sanatçılarına teşekkür ede-

rek konuşmasına başlayan DİTİB Ge-
nel Başkanı Kazım Türkmen de, “Bu-
radaki eserlerin her birinin bir 
hikâyesi, felsefesi ve ruhu vardır. Hat, 
tezhip ve minyatür sanatı kadim kül-
türümüzün önemli bir parçasıdır. 
Hat ve tezhip sanatının nadide eserle-
rini bir araya getiren sanatkârlarımı-
za teşekkür ediyorum” dedi.

Türk toplumunun Almanya’da 
kültürel ve sanat hayatına zenginlik 
kattığına vurgu yapan Köln Başkon-

solosu Barış Ceyhun Erciyes ise şöyle 
konuştu: “Bu sergide de görülüyor 
Türk toplumu kültürel ve sanat haya-
tına ayrı bir boyut katıyor. Toplumun 
bir araya geldiği bu güzel külliyede ve 
birçok faaliyetin gerçekleştirildiği 
DİTİB Merkezi’nde el emeği, göz 
nuru birbirinden güzel eserler için 
sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.”

Klasik Türk-İslam Sanatları sergisi 
8-17 Kasım tarihleri arasında ziyarete 
açık tutuldu.

Tezhip sergisi göz kamaştırdı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Türkmen, “Eğitime ve insana ya-
pılan yatırım geleceğe yapılan yatı-
rımdır” dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Almanya’nın 40 şehirdeki 
öğrenci evinde kalan öğrencilere yö-
nelik “Erdemli Öğrenci Evleri Köln 
Buluşması“ düzenledi.

Köln DİTİB Genel Merkezi’nde 
düzenlenen buluşmaya Almanya ge-
nelinde erdemli öğrenci evlerinde 
kalan üniversite öğrencileri ile eyalet 
gençlik teşkilatı yöneticileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılışı 
gerçekleştirilen “Erdemli Öğrenci 
Evleri Köln Buluşması”nda konuşan 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, gençlere örnek olarak Hz. 

Muhammed’in (s.a.s.) hayatından 
kesitler anlattı.

2014 yılında Almanya genelinde 
öğrenci evleri açılmaya başlandığını 
ve devam edeceğini belirten Türk-
men, “Erdemli Öğrenci Evleri Köln 
Buluşması”nın mahiyetinin de öğ-
renci evlerinde kalan öğrencilerin 
DİTİB’i ne kadar tanıdığını, ne ka-
dar bilgi sahibi olduklarını anlamak 
ve onları bilgilendirmek maksadıyla 
bir araya gelindiğini ifade etti.

“Erdemli Öğrenci Evleri Buluş-
ması”nı en az yılda iki defa düzenle-
yeceklerini söyleyen Türkmen, 
“Gençlerin geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanmaları bizim öncelikli va-
zifemizdir. Eğitime ve insana yapı-

lan yatırım geleceğe yapılan yatı-
rımdır. Geleceği şekillendirecek 
olan insan ve onun sahip olduğu 
bilgi ve donanımdır” dedi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek’in ‘DİTİB Teşkilatı Ta-
nıtımı’, Federal Gençlik Kolu Baş-
kan Yardımcıları Berna Çelebi ve 
Akın Şimşek’in ‘DİTİB Federal 
Gençlik Teşkilatının Tanıtımı’ ko-
nulu yapmış oldukları sunumlarla 
devam eden “Erdemli Öğrenci Evleri 
Köln Buluşması” sonunda atöyle ça-
lışmasına geçildi.

Gün boyu süren program tanıtım 
ve farkındalık çalışmalarının yapıl-
dığı atölye çalışması ve sonuçların 
değerlendirilmesiyle sona erdi.

DİTİB’de “Erdemli Gençlik Buluşması”
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), aile eğitim programı kap-
samında “Aile İçi İletişim” konulu 
seminer düzenlendi.

Köln Merkez Camii Sergi Salo-
nu’nda düzenlenen seminerde Dİ-
TİB Yönetim Kurulu Üyesi Psiko-
log Dr. Emine Seçmez, aile içi 
iletişimin iyi olabilmesi için aile 
fertlerine düşen sorumluluklar, ev-
lilikte iletişim engelleri ve çözüm 
yolları, aile içi şiddet konularını an-
lattı.

Aile içi iletişiminin önemine de-
ğinen Seçmez, iletişimin daha ana 
rahminde başladığını söyledi.

Ailenin oluşmasında farklılıklar-
dan söz eden Seçmez, “Evlilik aslın-
da birbirleriyle alakası olmayan çok 
farklı şartlarda, farklı hayat hikaye-
leri olan, farklı şekilde yetiştirilmiş, 
ayrı ayrı ailelerde büyütülmüş, 
farklı karakterlerde olanı dünyaya 
çok farklı bakan, her şeyden önce 
farklı iki cinste olan biri erkek biri 

kadın nihayetinde iki insanın aynı 
çatı altında bir aile kurma niyetidir. 
Aile dediğimiz olay aslında o kadar 
harikulade bir çekim gücü var ki, o 
kadar biz insanlar için önemli ki, o 
kadar bizler için ihtiyaç duyduğu-
muz, yani fıtratımız ve yaratılışı-
mız gereği o kadar gerekli ve güzel 
bir olay ki, biz bütün bu farkları bü-
tün bu zorlukları gözardı edip evli-
liğe adım atıyoruz. Güzel ümitlerle, 
güzel isteklerle, arzularla ve güzel 
bir aile oluşturma hayali ile bu adı-
mı atıyoruz” dedi.

Evlilikte sevgi ve saygının önemli 
unsurlar olduğunu söyleyen Seçmez 
şöyle devam etti: “Evlilikte sevgi ve 
saygı kadar birbirini anlamaya ça-
lışmakta önemlidir. Aslında sevmek 
emek vermektir. Yani iki insanın 
birbirini sevmesi, muhabbet duy-
ması, aşık olması ayrı bir olaydır. 
Evlilikte sevmek önemli, ama evlili-
ği sağlıklı yürütebilmek için başka 
beceriler edinmeniz gerekiyor, tek 

başına sevmek yeterli olmuyor. Eşle-
rin birbirlerinden farklı karakterde 
olmaları bir sorun teşkil etmez, tam 
tersine bu farklarla ne yaptığınız, 
nasıl kullandığınız önemli. Daha da 
önemlisi eşimizi kendimize benzet-
mek zorunda değiliz.”

Aile içi şiddetin son yıllarda arttı-
ğını söyleyen Seçmez, “Şiddeti hak 
etti diye bir zihniyet asla kabul edi-
lemez. Evet yaptırım uygulamayı 
hak edebilir, belli problemlerden 
dolayı boşanma hakkı vardır. Hem 
dinimizde hem de hukuk sistemi-
miz bu hak verilmiştir. Bu hak kul-
lanılabilinir. Ne kadının ne de erke-
ğin şiddet uygulama hakkı yoktur. 
Aile içi şiddet dediğimizde sadece 
erkeklerin kadınlara uyguladığı 
şiddetten bahsetmiyorum, aynı za-
manda kadınların erkeğe uyguladı-
ğı şiddetten de bahsediyorum. Bu 
illaki bedensel şiddet olmak zorun-
da değil, zaman zaman psikolojik 
şiddette baskı kurmak şeklidir. Şid-
det erkeğe de yapılırsa kabul edile-
mez, kadına da yapılsa da kabul 
edilemez. Şiddet aslında bir çaresiz-
liğin sonucudur. İnsanlar kendileri-
ni çaresiz hissederse şiddete başvu-
rur. O yüzden çaresizlik hissine 
müsaade edilmemelidir. Başka yol-
lardan çözüm arayışları olmalıdır” 
ifadelerini kullandı.

Psikolog Dr. Emine Seçmez tara-
fından verilen ve yaklaşık 2 saat sü-
ren seminer sonunda katılımcıların 
soruları cevaplandırıldı.

DİTİB’de “Aile İçi İletişim” Semineri

HABERLER
NACHRICHTEN

16 BÜLTEN · EK İM · K ASIM · ARALIK · OKTOBER · NOVEMBER · DEZEMBER · 2019



Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle Saarland DİTİB Eyalet Birliği’ne 
bağlı derneklerin ortaklaşa düzenle-
diği “Hz. Peygamber ve Aile” konulu 
konferans ve Kur’an ziyafeti katılım-
cılara duygulu anlar yaşattı. 

Festhalle-Fechingen salonunda 
gerçekleşen Mevlid-i Nebi programı-
na Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türk-
men konuşmacı olarak katıldı.

“Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 
düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.

Hz. Muhammed’in rehberliğini, 
örnek kişiliğini anmayı ve anlatmayı 
amaçladıklarını söyleyen Saarland 
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Erkan 
Kahveci, programın düzenlenmesin-
de emeği geçen derneklerin yönetici-
lerine, bay ve bayan din görevlilerine, 
cemiyetlerde eğitim gören öğrencile-
re ve cemaate teşekkür etti. 

Mainz DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Celil Mahir Dindar ise ka-
tılımcıların Mevlid Kandili’ni ve 
Mevlid-i Nebi Haftası’nı tebrik ede-
rek, Peygamberimiz Hz. Muham-
med’e sevgimizi ifade eden, onu öven, 
birlik ve beraberliğimizin önemli un-
surlarından biri olan mevlidin Müs-
lüman coğrafyasındaki yerine ve 
önemine vurgu yaptı.

“Hz. Peygamber ve Aile” konulu 
konferansında DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, bugün yaşanan bü-
tün sıkıntıların aileyle ilişkisinin ol-
duğuna dikkat çekerek, günümüzde 

aile problemlerinin iletişim eksikliği 
ve İslamı iyi anlamamadan kaynak-
landığını söyledi. 

‘Cennet Anaların ayağının altında’ 
olan bir dinde kadına şiddettin ancak 
İslamı anlamamadan kaynaklandığı-
nı vurgulayan Türkmen, “Yüce dini-
miz İslam; ailede adaletin, ahlakın, 
fedakârlığın, sorumluluk bilincinin, 
istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve 
anlayışın hâkim kılınmasını; eşlerin 
birbirine güven duymasını ve bağlılık 
göstermesini, sevinç ve sıkıntıların 
paylaşılmasını istemektedir” diye ko-
nuştu.

Türkmen şöyle devam etti: “Doğru 
rol model için aile bilinçli olmalıdır. 
Anne ve baba kendi çocuklarına yap-
tıklarıyla rol model olmalı, ahlakı 
düzgün nesiller toplumu da düzeltir. 
Daha iyi bir hayat için muhtaç oldu-
ğumuz temel değerler öncelikle aile-
de hayat bulacak, oradan topluma ve 

dünyaya huzur katacaktır.”
Günümüzde evliklerin ve erken bo-

şanma sebepleri arasında ise karşılık-
lı sabırsızlık olduğunu belirten Türk-
men konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Eşler birbirine sabır ve kolaylık gös-
termeli, bir birlerinin yükünü hafif-
letmeli, hayatı paylaşmalı ve kendile-
rine ailelerine zaman ayırarak 
güzellikler yapmalıdır. Aile üç şey bir 
arada olmalı; sohbet, sadakat ve sev-
gi. Bu üç unsur hayatımızın formülü 
olmalıdır.”

Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle düzenlenen etkinliğe Rhein-
land-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız’ın yanı sıra DİTİB 
derneklerinin yöneticileri, din görev-
lileri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 

Duygulu anların yaşandığı etkinli-
ğin sonunda katılımcılara gül takdim 
edildi.

Saarland’da Mevlid-i Nebi coşkusu
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği (DİTİB) Nürnberg Dini Danışma 

Kurulu Başkanlığı ve Kuzey Bavyera 
DİTİB Eyalet Birliği Başkanlığı 

işbirliği ile düzenlenen “Hz. Pey-
gamber ve Aile” konulu konferans ve 
Kur’an ziyafeti büyük ilgi gördü.

Kuzey Bavyera Eyaleti’nde faaliyet 
gösteren DİTİB derneklerinin des-
tekleriyle Hof Freiheitshalle’de ger-
çekleştirilen Mevlid-i Nebi progra-
mında duygulu anlar yaşandı.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan programda Dİ-
TİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği 
Başkanı Hasan Aslan, Nürnberg Dİ-
TİB Dini Danışma Kurul Başkanı 
Fuat Gökçebay ve Nürnberg Başkon-
solosu Serdar Deniz’in konuşmaları 
sonrası coşkulu kalabalığa hitap 
eden Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ramazan Muslu “Hz. 
Peygamber ve Aile” konulu konfe-
rans verdi.

Muslu, “Aile olmak demek yarım 
iken bütün olmaktır, aile kalmak 
için ise ben olmaktan vazgeçip, biz 
olmayı bilmek gerekir” dedi. Muslu, 
Hz. Peygamberin genç ashabından 
örnekler vererek, çağın gençlerinin, 
anne ve babaların üzerine düşen so-
rumlulukları anlattı.

Programın devamında sanatçı 
Murat Eroğlu, Ankara Devlet Klasik 
Türk Müziği topluluğu eşliğinde 
Türk Tasavvuf Musikisi konseri icra 
etti. Hep bir ağızdan tekbir ve sala-
vatların getirildiği programda, Ka-
dıköy Osmanağa Camii İmam Hati-
bi Ruşen Yakar’ın okuduğu kaside 
kalabalığı mest etti.

Mevlid-i Nebi programında katı-
lımcılara günün anısına gül takdim 
edildi.  

Prof. Dr. Muslu, “Aile olmanın getirdiği sorumluluk, aile kalmayı bilmektir.”

HABERLER
NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Baden Württemberg Eyaleti 
ve Stuttgart Bölge Birliği işbirliğiyle 
düzenlenen ‘Dernek Başkanları Ça-
lıştayı’ Strazburg DİTİB Akademi-
si’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, DİB Müşaviri Haydar 
Bekiroğlu, Stuttgart DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Musa Uzun, 
Württemberg DİTİB Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Harbi, Bölge Merkez 
Görevlisi ve Stuttgart Dinler Konseyi 
Başkanı Ali İpek’in yanı sıra eyalet 
birliğine bağlı 96 derneğin başkan ve 
yöneticileri katıldı. Çalışmalarda ge-
nel ilkeler, uygulamada birlik sağlan-
ması ve görüş alışverişinde bulunul-
ması amacıyla düzenlenen çalıştay, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ça-
lıştayın açılış konuşmasını yapan 
Württemberg DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı İsmet Harbi, 2019-2020 faali-
yet takvimi ile ilgili bilgi verdi. 

Din eğitiminin önemine vurgu ya-
pan DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Musa Uzun’da eğitim konusunda 
yapılan çalışmalara değindi. Uzun, 
birlik, beraberlik ve iş birliği içerisin-
de faaliyetlerin 2020 yılında da bütün 
hızıyla devam edeceğini söyledi.

Ali İpek ise 2015 yılında kurulan 
konseyin kuruluşundan buyana yaptığı 
çalışmaları, faaliyetleri ve işbirliğinin 
önemini anlattı. Dinler Konseyi’ne 
Stuttgart şehrinde faaliyet gösteren 
tüm dini kuruluşların dahil olduğu 
söyleyen İpek, ortak toplumsal konuları 

ve faaliyetleri ele aldıklarını ifade etti.
Derneklerde eğitimin kalitesinin ar-

tırılmasına yönelik faaliyetlerden ve 
derneklerin ahenkli çalışmasının öne-
mininden bahseden DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, medeniyetleri 
inşa eden belli başlı kavramlardan biri-
sinin iyilik olduğunu söyledi.Türkmen 
şöyle konuştu: “Bütün medeniyetleri 
inşa eden belli başlı kavramlar vardır. 
Bir din ve medeniyet olarak İslam’ı an-
lamak, anlatmak ve yaşamak istediği-
mizde karşımıza çıkan temel kavram-
lardan birisi de hiç şüphesiz iyiliktir. 
İslam medeniyeti de hayır kavramı 
üzerine kurulmuştur. İslâm medeniye-
tinin önemli unsurlarından birini teş-
kil eden hayır müesseseleri vardır. Al-
lah yolunda harcama yapmayı, fakir, 
muhtaç ve kimsesizlere infakta bulun-
mayı, iyilik yapmada, yardımlaşmada, 
hayır ve yararlı işlere yönelmeyi öğütle-
yen birçok âyet Müslüman toplumlarda 
vakıf anlayış ve uygulamasının temeli-

ni oluşturmuştur. Bu çerçevede yaşadı-
ğımız şehirlerde komşularımızla, yerel 
yönetimlerle iyi ilişki ve iş birliğimizi 
daha da geliştireceğiz. Kendimizi iyi 
anlatacağız. Gençlerimize sahip çıka-
cağız. Çalışmalarımızı bir ahenk içeri-
sinde yapacağız.” dedi.

Diyanet, dünya Müslümanlarının 
tamamını bir ailenin farklı fertleri ola-
rak gördüğüne vurgu yapan Bekiroğ-
lu, “Mazlum ve mağdurun yanında, ‘7 
Kıtada İnsanlığın Hizmetinde’ şiarıy-
la hareket eden ve ‘İyiliği yeryüzünde 
egemen kılmak’ için durmaksızın ça-
lışan Diyanet İşleri Başkanlığı, umut, 
huzur ve barış demektir. Biz, insanlığa 
umut, iyilik, hayat götürmeyi hedefle-
yen bir medeniyetin temsilcileriyiz.” 
ifadelerini kullandı.

İki gün süren çalıştayda; dernekleri-
mizin karşılaştığı hukuki sorunlar ve 
çözüm önerileri, gençlik ve kadın faa-
liyetleri, eğitim ve rehberlik hizmetleri 
gibi konular ele alındı. 

Stuttgart bölgesi DİTİB dernekleri bir araya geldi
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DİTİB’de “Vatanı vatan yapan in-
sandır” temalı 2019 Yılı Açık Camiler 
Günü. Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği (DİTİB) 900’ü aşkın derneğiyle bir-
likte 3 Ekim’de ziyaretçilerine kapıla-
rını açtı.

Bu yıl da yerel ve yabancı ülkelerden 
gelen onbinlerce misafir, camileri zi-
yaret ederek İslam dini ve camilerdeki 
faaliyetler hakkında bilgi edindi. 2019 
yılı Açık Camiler Günü “Vatanı vatan 
yapan insandır” temasıyla gerçekleşti-
rildi.

İki Almanya’nın birleşmesi günü 
olan 3 Ekim tarihi aynı zamanda, 
2007 yılından beri Almanya Müslü-

manları Koordinasyon Kurulu (KRM) 
nezdinde temsil edilen İslami cemaat-
ler tarafından çoğulcu toplumda bera-
berlik günü olarak kutlamaktadır.

Açık Camiler Günü çerçevesinde 
gün boyu cami rehberleri ziyaretçilere 
camiyi tanıttı. Program çerçevesinde 
Merkez Camii müştemilatıyla ilgili 
bilgiler verildi.

Gün dolayısıyla cami girişinde Al-
manca olarak yazılmış ayet ve hadisle-
re oluşan pusulalar ile DİTİB, Merkez 
Camii ve İslam’ı tanıtıcı broşürler da-
ğıtıldı. Gün boyu süren Açık Cami 
Günü’ne misafirler tarafından yoğun 
ilgi gösterildi.

‘Açık Cami Günü’ yoğun ilgi gördü

Köln Merkez Camii

HABERLER
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadınlar Kolu, “25 
Kasım Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Günü” kapsamın-
da farklı konu başlıkları altında baş-
lattığı etkinliklerin ilkini Radevorm-
wald Mevlana Camii’nde düzenlendi.

DİTİB Federal Kadınlar Kolu tara-
fından Almanya genelinde hafta bo-
yunca “Sanal Şiddetle Mücadele” te-
masıyla düzenlenecek etkinliklerle, 
insanlığa yapılan her türlü şiddetin 
olumsuz etkileri hakkında toplumda 
duyarlılık oluşturulması hedefleni-
yor.

DİTİB Federal Kadınlar Kolu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nurten Afat, etkin-
liklerle ilgili yaptığı açıklamada, bu 
yıl Almanya genelinde “Sanal Şiddetle 
Mücadele” temasıyla düzenleyecekleri 
etkinliklerle, insanlığa yapılan her 
türlü şiddetin olumsuz etkileri hak-
kında toplumda duyarlılık oluşturul-

masını hedeflediklerini söyledi.
Afat, insanların sosyal medya yü-

zünden yanındaki aile bireylerinin 
varlığını unuttuklarını ifade ederek, 
sosyal medyanın hayatımıza olumsuz 
yansımalarına dikkat çekti. Afat, 
“Sosyal medya üzerinde kimliklerin 
bilinmemesi, insanlar için daha rahat 
ve özgürce kendini ifade edebilme 
olanağı sağlamıştır. Bu durumda ya-
pılan yorumlar, beğeniler ifade ediliş 
tarzına yansıyıp, empatiden yoksun 
bir şekilde şiddet dili sosyal medyada 
yerini almıştır. Yaptıkları beğeni, me-
saj ve yorum yoluyla pek çok insan bu 
şiddet eylemine katılarak, şiddet su-
çunun zincirleme işlenmesine yol aç-
maktadır. Sonuçta karşımıza öfke, 
argo ve ani tepkilerden beslenerek 
oluşturulan bir şiddet kültürü çık-
maktadır” dedi. 

DİTİB olarak, kadın çalışmaları kap-
samında “Sanal Şiddetle Mücadele” 

 diyerek sanal ortamda ve sosyal med-
yada kadınların, çocukların ve aile-
nin şiddete karşı korunmasını amaç-
ladıklarını vurgulayan Afat, DİTİB 
Eyalet ve Bölge Kadın Kolları ile bir-
likte tüm Almanya genelinde düzen-
lenecek etkinliklerle bir farkındalık 
oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Afat, eyalet ve bölgelerde düzenle-
necek etkinliklerin alt konu başlıkla-
rını şöyle açıkladı: “Sosyal Medya 
Kullanım Kuralları, Sosyal Medya-
nın Kimlik Oluşuma Etkileri, Sosyal 
Medya ve Mahremiyet, Sosyal Med-
yada Özel Hayatın Gizliliği ve Ko-
runması, Sanal Şiddet ve Mob-
bing’den Korunma Yolları, Sosyal 
Medya ve Aile, Sosyal Medyada Ka-
dın, Sosyal Medya Yanlızlaştırıyor 
mu?, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Bo-
yutları ve Sanal Dünyada Çocukları-
mız” 

DİTİB Federal Kadınlar Kolu’ndan “Sanal Şiddetle Mücadele” etkinliği

Radevorm wald
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Almanya’nın Bad Kreuznach şeh-
rinde özellikle son yıllarda artan 
çevre kirliliğine dikkat çekmek için 
üç dinin temsilcisi birlikte elma ağa-
cı dikti.

Bad Kreuznach şehrinde faaliyet 
gösteren Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Ca-
mii, Bad Kreuznach Kiliseler Birliği 
ve Yahudi cemaati tarafından çevre 
kirliliğin önüne geçmek ve her cuma 
yapılan iklimi kurtarma protestola-

rından esinlenerek hem ağaç dikme-
ye özendirmek hem de farkındalık 
oluşturmak adına elma ağacı diktiler.

Merkez Camii Din Görevlisi Mu-
rat Tokgöz ve Dernek Başkanı Cihan 
Şen, Bad Kreuznach Kilise Birlikleri 
Başkanı Claus Clausen ile Yahudi 
Cemaati Başkanı Valerjan Ryvlin et-
kinliğe katılarak, dinlerine ait kutsal 
kitaplardan dualar okudular.

Etkinlik, Bad Kreuznach DİTİB 
Merkez Camii Din Görevlisi Murat 

Tokgöz’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Almanca mealini okuyan 
Dernek Başkanı Cihan Şen, bu diki-
len ağacı ortak dikilecek son ağaç 
olmayacağını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından, 
Bad Kreuznach Belediyesi tarafın-
dan tanzim edilen yere dikilen elma 
ağacına her dinin temsilcisi sembo-
lik olarak kazma vurup, toprak attı.

Dini temsilciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için ağaç dikti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Eyalet Bölge Birliği 
tarafından gençlere yönelik “Ca-
miler Arası Gençlik Futbol Turnu-
vası” düzenlendi.

Köln bölgesi cami derneklerin-
den 18-25 yaş grubu gençlerden 
oluşan turnuvanın yarı finaline 40 

futbol takımı iştirak etti. Yapılan 
yarı final müsabakaları sonunda 
turnuvanın finaline bölge birinci 
ve ikincileri olmak üzere 7 cami 
derneğinin futbol takımı katıldı.

Köln-Porz DİTİB Mevlana Camii 
Derneği’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştilen “Camiler Arası Gençlik 

Futbol Turnuvası” Troisdorf halı 
sahasında yapıldı. 

DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan 
Saral‘ın başlama vuruşu ile Berg-
heim, Hückelhoven, Elsdorf, Köln, 
Köningswinter, Lülsdorf ve Porz 
cami dernekleri futbol takımları 
arasında final müsabakası başladı. 
Heyacanlı ve çekişmeli geçen tur-
nuva sonunda; Köln-Porz DİTİB 
Mevlana Camii birinciliği, ATİB 
Camii ikinciliği ve Bergheim Dİ-
TİB Camii üçüncülüğü elde etti.

Yoğun katılımın olduğu turnuva 
sonunda dereceye giren ilk üç takı-
ma kupaları; DİTİB Genel Başkan 
Vekili İrfan Saral, Chorweiler Dİ-
TİB Camii Din Görevlisi Mehmet 
Korkut, Köln-Porz DİTİB Mevlana 
Camii Din Görevlisi Yasın Çalış-
kan ve Hückelhoven DİTİB Merkez 
Camii Dernek Başkanı Adem Onur 
tarafından verildi.

Gençlerle “Camiler Arası Gençlik Futbol Turnuvası”

HABERLER
NACHRICHTEN
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Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal 
ve Uyum Bakanı Manfred Lucha, 
Açık Cami Günü kapsamında Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı Bad Saulgau Eyüp Sultan 
Camii tarafından düzenlenen  prog-
rama katıldı.

İki Almanya’nın birleşme günü 
olan 3 Ekim tarihinde Almanya ge-
neli DİTİB camilerinde düzenlenecek 
Açık Cami Günü programları önce-
sinde camiyi ziyaret eden Bakan Luc-
ha, cami yöneticileri ve cemaatle bir 
araya geldi.

Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii 
Dernek Başkanı Murat Öztürk’ün se-
lamlama konuşmasının ardından Dİ-
TİB Bölge Koordinatörü Ali İpek, 
Eyalet Sosyal ve Uyum Bakanı Manf-
red Lucha’ya DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii’ne yapmış oldukları ziyaretten 
ötürü teşekkür etti. İpek ayrıca, son 
yıllarda Müslümanlara karşı olum-
suz gelişmeler, İslam düşmanlığı ve 

artan cami saldırıları konusunda tu-
tumları ve desteklerinden ötürü Ba-
kan Lucha’ya şükranlarını ifade etti. 
Yoğun mesailerine rağmen gerçekleş-
tirdikleri bu cami ziyaretlerinin Bad 
Saulgau’da yaşayan Müslümanları 
mutlu ettiğini belirten İpek, günün 
anısına Bakan Lucha’ya Almanca 
Kur’an-ı Kerim meaili hediye etti.

Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal 
ve Uyum Bakanı Manfred Lucha da, 
Açık Cami Günlerinde topluma İs-
lam’ın ve camilerin hem tarihi hem 
teolojik olarak anlatılmasının önemi-
ne vurgu yaptı. 

Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii 
Derneği’nin yöneticileri ve cemaati 
ile buluşmaya vesile olan DİTİB tem-
silcisi Ali İpek’e teşekkür eden Bakan 
Lucha, İpek’in yıllardır bakanlığımız 
altında yürütülen yuvarlak masanın 
üyesi ve Stuttgart Dinler Komisyonu 
Başkanı olarak güzel çalışmalar yap-
tığını söyledi. 

Bad Saulgau Eyüp Sultan Camii 
Derneği’ne davet edilmekten ve bura-
da olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Bakan Lucha, gösterilen 
misafirperverlikten ötürü dernek yö-
neticilerine teşekkür etti. Bad Saul-
gau’da yaşayan Müslüman cemaatin 
içine kapanık olmadığına vurgu ya-
pan Bakan Lucha, “Sizler savaş son-
rası Almanya’nın tekrar kurulmasın-
da büyük emekleriniz vardır, büyük 
gayretleriniz vardır. Bu emek ve gay-
retler asla küçümsenemez. Bunlar bi-
liniyor ve bende biliyorum. Burada 
her zaman dinler arası işbirliği ol-
muştur ve olmaya da devam edecek-
tir” dedi.

Konuşmasının ardından cami ce-
maati ile bir süre sohbet eden Bakan 
Lucha, camiyi gezdi. 

Ayrıca, camiye yapılan ziyarette ay-
rıca Bad Saulgau Belediye Başkanını 
temsilen Helga Brey (SPD) ve Wolf-
gang Lohmüller (Yeşiler) katıldı. 

Alman Bakan Lucha, DİTİB Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Stuttgart-Feuerbach 
Yeni Camii ve Külliyesi’nin projesi ba-
sına tanıtıldı. Stuttgart-Feuerbach 
Yeni Camii ve Külliyesi için inşaat 
ruhsatının onaylanmasının ardından 
projenin hayata geçirileceğini söyle-
yen DİTİB Baden Württemberg Eyalet 
Birliği Genel Sekreteri ve Stuttgart 
Dinler Konseyi Başkanı Ali İpek, 
“Yeni Camii projesi 2025 yılında iba-
dete açılması planlanıyor” dedi.

Feuerbach DİTİB Yeni Camii projesi 
için düzenlenen tanıtım amaçlı basın 
toplantısına; Stuttgart Belediye Başkanı 
Dr. Martin Schairer, Uyum Sorumlusu 
Gari Pavkovic, Feuerbach Belediye Baş-
kanı Andrea Klöber, Katolik Kilisesi 
Dekanı Matthias Hambücher, Protes-
tan Kilisesi Dekanı Sören Schwesig, Ya-
hudi cemaatinden Susanne Jakubows-
ki, Feuerbach DİTİB Yeni Camii 
Dernek Başkanı İsmail Çakır ve yöne-
tim kurulu üyeleri ile din görevlileri 
katıldı. Tanıtım toplantısının açılış ko-
nuşmasını yapan Feuerbach DİTİB 

Yeni Camii Dernek Başkanı İsmail Ça-
kır, inşa edilecek caminin toplumun 
tüm katmanlarıyla uyum içerisinde 
çalışmaların yürütülebileceği, çocuk-
lara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve 
velilere yönelik oluşturulacak sosyal 
alanlarda da örnek faaliyetlerin yapıla-
cağı bir mekan olacağını söyledi.

Proje Sorumlusu Kadri Yayla’nın 
yaptığı tanıtımın ardından basın 
mensuplarının soruları cevaplandı-
rıldı. Önerileriyle katkıda bulunan 
davetliler, yeni caminin Feuerbach 
semtine zenginlik katacağını söyle-
yerek, desteklediklerini ifade ettiler.

Tanıtım toplantısına katılan Stutt-
gart Belediye Başkanı Dr. Martin 
Schairer, Stuttgart’ta 60 bin Müslüma-
nın yaşadığını ve 50 yıldan bu yana 
Stuttgart şehrinde yerleşik olduklarını 
ifade etti. Belediye başkanı olmasının 
yanında belediyede oluşturulan bi-
rimde de dinlerden sorumlu bir göre-
vinin olduğunu belirten Schairer, 
“Müslümanların kendilerine özgü 
cami yaptırmaları gayet doğaldır. 
Üçüncü ve dördüncü nesiller de bunu 
talep ediyor” dedi. Belediye olarak Dİ-
TİB camisi ile uyum içerisinde çalış-
tıklarının altını çizen Schairer, Stutt-
gart DİTİB Eyalet Birliği yönetimi ve 
Stuttgart Dinler Konseyi Başkanı Ali 
İpek ile memnuniyet verici ortak çalış-
maları birlikte gerçekleştirdiklerini ve 
elinden geldiği kadar da destekleyece-
ğini söyledi. Bin 600 metrekarelik alan 
üzerine inşa edilecek cami ve külliye-
nin içerisinde 2 bin kişinin aynı anda 
ibadet edebileceği alanın yanında eği-
tim ve sosyal etkinlikler için özel alan-
lar, konferans salonu, idari birimleri 
ve kapalı otoparktan oluşacak.

Feuerbach Yeni Camii ve Külliyesi’nin proje tanıtımı yapıldı

Blick 02 von der Mauserstraße
DITIB Zentralmoschee Stuttgart - 12.03.2019

Blick von der Albrechtstraße
DITIB Zentralmoschee Stuttgart - 12.03.2019

HABERLER
NACHRICHTEN
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Wernau Belediye Başkanı Elbl: 
“Zihinlerimizde barışı ve sevgiyi 
yaymalıyız” Baden-Württemberg 
eyaletinin Wernau kentinde Müs-
lüman, Hristiyan ve Museviler 
dünya barışı için dua etti. Wernau 
Gençlik ve Toplantı Merkezi’nde 
düzenlenen programa; Wernau Be-
lediye Başkanı Armin Elbl, Katolik 
Kilisesi Papazı Wolfgang Schrenk, 
Protestan Kilisesi Papazı Ulf Sch-
limper ve Wernau DİTİB Selimiye 
Camii Dernek Başkanı Musa Ak-
gündüz ile Din Görevlisi Veysel 
Demir katıldı. 

Program, Kur’an-ı Kerim tilave-
tinin ardından Tevrat ve İncil’den 
pasajların okunmasıyla başladı.

Semavi dinlerin mensupları ba-
rış, birlik ve beraberliğe yönelik 
mesajlar verdiler.

Allah’ın, dinleri ve peygamberle-
ri insanların dünya ve ahiret mut-
luluğu için gönderdiğine, dinlerin 
savaşın sebebi olmadığına vurgu 
yapan din görevlisi Veysel Demir, 
“Dini kötü emellerine bahane 

edenlerin, dini metinlerden de 
destek alarak yeryüzünde masum 
insanların kanına girdiklerine ve 
vahşet saçtıklarına şahit oluyoruz. 

Birlik, beraberlik ve dayanışma-
nın gerekliliğine işaret eden De-
mir, “İnsanlara karşı şefkat, birey-
lerin birbirlerine karşı saygı gibi 
erdemleri samimi bir şekilde ya-
şarsak bu tutum çocuklarımıza da 
geçecektir. Daha sonra kalpleri-
mizdeki kötü duyguların gideril-
mesi, Rabbimizin kötü insanlara 
fırsat vermemesi, ailelerimizin, 
komşularımızın ve beldelerimizin 
korunması için dua edelim” ifade-
lerini kullandı.

Belediye Başkanı Armin Elbl de, 
barışın temelinde hoşgörü ve şef-
faf lık içinde birbiriyle konuşmak, 
buluşmak ve iletişimde bulunmak 
olduğunu ifade etti.

Yabancı korkusunun ancak direk 
iletişim ve birbirini tanıma ile or-
tadan kalkabileceğini vurgulayan 
Elbl, dünyada herkes barış için dua 
ediyor, ancak yine de her yerde sa-

vaş, ölüm ve gözyaşının hakim ol-
ması geçmiş tecrübelerden bir ders 
çıkarılmadığını ve ikiyüzlülüğün 
ifadesi olduğunun göstergesine 
işaret ettiğini söyledi.

Başkan Elbl, “Barış ve sevgiyi ai-
lemizden başlayarak, komşuları-
mıza, şehrimize, ülkemize, Avru-
pa’ya ve dünyaya yayılmasını 
sağlamalıyız. Bu sadece bugün için 
geçerli değil, bütün yaşantımız bo-
yunca geçerli olmalıdır“ dedi. Baş-
kan, barışın da savaş gibi insanın 
zihninde başladığından dolayı zi-
hinlerimize ‘barışı ve sevgiyi yay-
malıyız’, diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Belediye Başkanı Armin Elbl, 
programın düzenlenmesinde eme-
ği geçen dini temsilcilere teşekkür 
etti. 

Din adamlarının sırayla yaptığı 
duaların ardından, el ele tutuşa-
rak, birlik ve beraberlik mesajları 
verildi.

Wernau’da dünya barışı için dua
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Almanya’nın Köln kentine bağlı 
Chorweiler semtinde DİTİB Camii 
Derneği yönetimi sıcak çorba ikram 
etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Chorweiler Camii öncülü-
ğünde gerçekleşen çorba ikramı sem-

tin belediye binası önünde, çevre sa-
kinlerine dağıtıldı.

Program, Köln-Chorweiler’da faa-
liyet gösteren dernek ve kiliselerle 
“Barış Akşamı” (Abend frieden) adı 
altında sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında gerçekleşti.

Sosyal sorumluluk projesiyle ilgili 
bilgi veren Chorweiler DİTİB Camii 
Derneği Başkanı İbrahim Altun, 
“2014 yılından bu yana derneğimiz, 
belediyemiz ve semtimizde diğer der-
neklerle sosyal sorumluluk projesi 
yürütmektedir. Dernek olarak yerel 
yönetimlerce düzenlenen programla-
ra katılarak faaliyetlerimizi tanıtıyo-
ruz. Köln-Chorweiler Belediyesi ile 
işbirliği içerisinde etkinliklerimiz de-
vam ediyor, bu kapsamda çorba ikra-
mı gerçekleştirdik. Sosyal sorumlu-
luk anlamında gerçekleş tirdiğimiz 
bu etkinliği de derneğimiz bünyesin-
de dış ilişkiler sorumlumuz Sedat Pa-
dar’ın öncülüğünde düzenledik” ifa-
delerini kullandı.

Münster - Herford DİTİB Merkez 
Cami yönetim kurulu üyesi Şahin 
Yalmancı, merhum eşi Mevlüde ile 
aralıksız 21 yıl Herford Cezaevi’ne 
ziyarete gitmiş ve kadınlar kolunun 
hazırladığı ikramları mahkumlara 
gütürmüştür.

Herford DİTİB Merkez Camii‘nde 
yönetim kurulu üyesi olarak görev ya-
pan Şahin Yalmancı, Federal Almanya 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stein-
meier tarafından Berlin’e davet edile-
rek, yaptığı sosyal ve fahri hizmetten 
dolayı ödüllendirildi. Yalmancı, 2013 
yılında Herford Belediyesi tarafın-
dan da ödüle layık görülmüştü. 

DİTİB, çevre sakinlerine çorba ikram etti

Yalmancı, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından ödüllendirildi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle Marl DİTİB Yunus Emre Cami-
i’nde öğrencilere yönelik “Siyer-i 
Nebi Bilgi Yarışması” düzenlendi.

DİTİB Yunus Emre Camii‘nde eği-
tim gören 9-15 yaş grubu öğrenciler 
arasında yapılan “Siyer-i Nebi Bilgi 
Yarışması”nda öğrencilere 30 soru 
soruldu.

Soru ile irtibatlı, eğitirken güldü-
ren sinevizyon ve kısa filmlerle zen-
ginleştirilen yarışmada heyecanlı 
dakikalar yaşandı. Küçük kızların 
ezbere okudukları hadis-i şerifler de 
yarışmaya ayrı bir renk kattı. Yarış-
ma hakkında açıklamada bulunan 
Marl DİTİB Yunus Emre Camii Din 
Görevlisi Selçuk İsmailoğlu, kaybe-
deni olmayan yarışmayı, dostluk, 
kardeşlik ve peygamber sevgisi ka-
zandığını söyledi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
örnek hayatını öğretmek ve okuma 
alışkanlığı kazandırmak amacıyla 
yarışmayı düzenlediklerini ifade 
eden İsmailoğlu, “Peygamberimi-
zin hayatını öğrenmek ve hayatımı-
za nakşetmek adına bir yarışma dü-
zenledik. Ailece hatıralarda iz 
bırakacak güzel bir birliktelik yaşa-
dık. Yarışmada öğrencilerimizin 
gözlerindeki heyecan ve mutluluk-

tan bizlerde ziyadesiyle mutlu ol-
duk. Etkinliğimizde desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen dernek 
yönetimimize, öğrencilerimizi ye-
tiştiren eğitimcilerimize, velileri-
mize ve tüm öğrencilerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

Katılımı yoğun ve coşkulu geçen 
yarışma sonunda derceye giren öğ-
rencilere çeşitli hediyeler ile katılım 
belgesi verildi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde dini 
bilgiler kurslarına devam eden öğren-
cilere çanta ve kitap hediye edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii, 2019-
2020 eğitim ve öğretim yılında hafta 
sonları dini bilgiler kurslarına katıla-
cak öğrencilere çanta ve dinimi öğre-
niyorum eğitim seti dağıttı.

‘Camiyi seviyorum ve camiye gidi-
yorum’ sloganı ile 7-9 yaş gurubuna 
özel tasarlanan çocuk figürlü sırt çan-
tası ile kitaplardan oluşan eğitim seti-
ni Köln DİTİB Merkez Camii Din 

Görevlisi Naci Şengün’ün elinden 
alan öğrencilerin mutluluğu gözlerin-
den okundu.

Şengün, “DİTİB olarak çocukları-
mızın eğitimine destek veriyoruz. 
Cumartesi ve Pazar günü kurslara 
katılan 400’ün üzerinde öğrenciye 
çanta ve kitaplarını dağıttık. ‘Camiyi 
Seviyorum, Camiye Gidiyorum’ te-
malı çocuk figürlü sırt çantaları ile 
çocukların camilere gelmelerini ve 
bu amaçla camiye mahsus ders kitap-
larını muhafaza edebilecekleri bir ha-
zırlık yaptık. Namazı ve peygamber 

hayatlarını görsel ile anlatan hikaye-
ler, kainat mucizesinin akıl almaz gü-
zelliklerini ihtiva eden çoçuk serisi ile 
çocukların keşif ve merak dünyaları-
nı geliştiren eserler her bir öğrenciye 
hediye edildi. ‘Dinimi Öğreniyorum 
1 ve 2’ ders kitaplarıyla zenginleştiri-
len kitap serisiyle öğrencilere doğru 
bilgiyi kaynağından alma fırsatı su-
nulmuş oldu. Amaç teşvik ve sevdir-
mektir. Yeni eğitim ve öğretim yılı-
nın hayırlı ve bereketli geçmesini 
Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” 
dedi.

Öğrencilere çanta ve kitap hediye edildi

Yunus Emre Camii’nde “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” düzenlendi

292019 · EK İM · K ASIM · ARALIK · OKTOBER · NOVEMBER · DEZEMBER · BÜLTEN



Stuttgart - Württemberg üçüncü 
bölge DİTİB kadın kolları koordina-
törlüğü ve bayan din görevlileri iş-
birliğiyle düzenlenen “Birlik Buluş-
ması” coşku içerisinde gerçekleşti.

Dokuz cemiyetin kadın kollarının 
katılımıyla hazırlanan program 
Renningen Stegwiesen Salonu’nda 

yapıldı. Programa; Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) Fede-
ral Kadın Kolu Başkan Yardımcısı 
Esra Akdemir, Eyalet Kadın Kolları 
Başkanı Aysun Pekal’ın yanı sıra ba-
yan din görevlileri ve cami cemaati 
katıldı. 

Etkinliğin açılış konuşması yapan 

Württemberg 3. Bölge Koordinatörü 
Elmas Erdoğan, “Cami hayatımızın 
içinde, hayat ise camilerimizdedir. 
Birliği, beraberliği, sevgi ve muhab-
beti paylaştığımız camilerimiz, ara-
mızdaki yakınlığı arttırmaktadır” 
dedi.

Federal Kadın Kolu Başkan Yar-
dımcısı Esra Akdemir ise kadın kol-
larına teşekkür ederek, bu tür prog-
ramların birlik ve beraberliğe katkı 
sunduğunu, dernekler arası dayanış-
mayı ve kaynaşmayı kuvvetlendirdi-
ğini söyledi.

Programda ayrıca cemiyet gençleri 
arasında düzenlenen “Kadrajımdaki 
Ayetler” fotoğraf yarışması sonu-
cunda, dereceye giren fotoğraflar 
sergilendi.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Huzur Evi” ziyareti edildi
Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-

tiyle Hewag Seniorenstift Duis-
burg-Hamborn Huzur Evi sakinleri 
unutulmadı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Ca-
mii’nden din görevlileri Niyazi Tok ve 
Elif Anac, dernek yönetiminden Hül-
ya Ceylan ve eski dernek başkanların-
dan Mehmet Şanlı ile Hasan Özay’dan 
oluşan heyet, aynı şehirde faaliyet gös-
teren huzur evini ziyaret etti. 

Duisburg DİTİB Merkez Camii he-
yeti huzur evi sakinlerine özel bir 
program düzenledi. Kur’an-ı Kerim 
tilavet ve ilahilerin okunduğu prog-

ramda yaşlılar duygusal anlar yaşadı. 
Sohbet ve duanın ardından ikramlar-
da bulunuldu. Hafta münasebitiyle 
huzur evinde kalan Müslüman sa-
kinlere gül takdim edildi.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle huzur evi ziyareti gerçekleştir-
diklerini belirten din görevlisi Niyazi 
Tok, şu açıklamayı yaptı: “Bizler yaş-
lılarımıza, büyüklerimize hürmet 
konusunda alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamber Efendimizi 
örnek alıyoruz. Bilhassa hafta dolayı-
sıyla onların hayr dualarını almak, 
onları mutlu etmek tarif edilmez bir 
duygu.

Büyüklerimizi bir nebze mutlu et-
mek maksadıyla ziyaretimizi ger-
çekleştirdik ve çok mutlu oldular. 
Ailelerinden uzak her birinin ayrı 
ayrı hayat hikayelerini dinlerken za-
man zaman duygulandık. Bizden 
devamlı ziyaret etmemiz için talepte 
bulundular, biz de kendilerini ziya-
ret ettik. Sosyal sorumluluk çalış-
malarımızı aralıksız devam ettirece-
ğiz. Bu imkanı bize sağlayan Hewag 
Seniorenstift Duisburg-Hamborn Hu-
zur Evi yöneticilerine sonsuz teşek-
kür ediyoruz. Yönetici ve çalışanla-
rının özverili ve gönülden yaptıkları 
hizmetleri yerinde gördük.”

DİTİB Kadın Kolları “Birlik Buluşması” coşkuyla gerçekleşti
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle camiye devam eden öğrencilere 
siyer konusu maketlerle anlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg – Mei-
derich Hacı Bayram Camii öğrenci-
leri, siyer derslerinde öğrendikleri 
bilgileri zihinlerde daha iyi tutabil-
me amacıyla yaptıkları maketlerle 
‘Peygamber Efendimizin Hayatı’nı 
sergiledi.

Hacı Bayram Camii İkra sınıfı 
peygamber sevdalısı 11-13 yaş grubu 
öğrencileri tarafından hazırlanan 

Siyer-i Nebi Sergisi veliler ve cemaat 
tarafından büyük ilgi gördü. 

Bayan Din Görevlisi Havva Öz-
türk,‘Peygamber Efendimizin Haya-
tı’ konulu Siyer dersinde öğrencile-
rin öğrendikleri bilgileri zihinlerde 
daha iyi tutabilme adına yaptıkları 
maketlerin camide sergilendiğini 
söyledi.

Öztürk, “Peygamber Efendimiz 
hayatını birbirinden güzel maketler-
le anlattılar. Ayrıca bu dersimiz sa-
yesinde anne-baba ile çocuğunun 
iletişimi sağlandı, birikte güzel bir-

şeyler ortaya koymasına vesile olun-
du. Yaptıkları maketin yanına konu 
hakkında bilgi notlarını da yazdılar. 
Sergiyi gezenlerin maket ve konu 
hakkında bilgilenmesini sağladılar. 
Peygamber Efendimizin dünyaya şe-
ref verdiği 571 tarihinden ve 632 yı-
lında Medine’de vefatı kadarki zama-
nı maketlerle anlattık. Camimizde 
böylesi bir güzelliğe vesile oldukları 
için öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Hacı Bayram Camii’nde Siyer-i Nebi maketlerle sergilendi

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin 
Lennestadt kentinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
Yeşil Camii’nde kan bağışı kampan-
yası düzenledi.

Lennestadt DİTİB Yeşil Camii ile 
Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) iş-
birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı 
kampanyasına başta caminin üyeleri 
ve cemaati olmak üzere Alman çevre 
sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Cami gençlik kollarının organize-
sinde DRK doktor ve hemşireler ne-
zaretinde gerçekleşen kan bağışı 
kampanyası sonunda bağışçılara ik-
ramda bulunuldu.

DİTİB Yeşil Camii Dernek Başka-
nı Süleyman Ceylan, kampanyanın 
ilk kez camilerinde düzenlediğini ve 
ilk olmasına rağmen 80’in üzerinde 
bağışçının katıldığını söyledi.

DRK ile temas halinde gelecek 
yıllarda bu kampanyayı daha orga-
nizeli şekilde yapmayı planlıyoruz. 
Daha sık yapılması konusunda fikir 
birliğine vardık. Organizede emek 
sarf eden gençlik ve kadın kolları-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) 
yetkilileri de bu örnek çalışmaden 
duydukları memnuniyeti dile geti-
rip Lennestadt DİTİB Yeşil Camii 
yönetimine ve cemaatine teşekkür 
etti. 

Lennestadt DİTİB Camii’nden kan bağışına destek
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiy-
le Düsseldorf-Tönisvorst Fessaal’de 
“Hz. Peygamber ve Aile” konulu kon-
ferans düzenlendi.

Düsseldorf DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanlığı ile Düsseldorf 
Eyalet DİTİB Bölge Birliğinin ortak-
laşa düzenlediği program; Düssel-
dorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan, DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar ve 
Eyalet Bölge Birliği Başkan Yardım-
cısı Kenan Kiraz’ın açılış ve selamla-
ma konuşmalarıyla başladı. 

Wuppertal DİTİB Merkez Camii 
din görevlisi Mustafa Akkaya’nın 
sunumu ile gerçekleşen program 

DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulu Üyesi Fatih Okumuş’un 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam 
etti.

“Hz. Peygamber ve Aile” konulu 
konferansa konuşmacı olarak katı-
lan DİB Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Hiz-
metleri Daire Başkanı Özcan Gökçe-
bay, “Peygamberimizi anmakla bir-
likte getirdiği evrensel mesajı da 
anlamaya ve hayatımıza yansıtmaya 
çalışmalıyız” dedi.

“O¸ âlemlere rahmet olandır. O ki̧  
Allah’ın sevgilisidir” diyerek konuş-
masında Peygamber sevgisine vurgu 
yapan Gökçebay, “Ailenin kurulma-

sı, korunması ve sağlıklı bir şekilde 
geleceğe taşınması hepimizin so-
rumluluğudur. Hz. Peygamber’in 
bizzat yaşadığı aile hayatı bizlere 
mutlu ve en iyi aile örneği sunmuş-
tur. O’nun aile hayatı, bütün insan-
lar için eşsiz bir örnektir. 

Aile kurumunun yaşadığı sorun-
lara Kur’an ve sünnet ışığında çö-
zümler getirmeye çalışacağız” ifade-
lerini kullandı.

“Mevlid-i Nebi” sinevizyon göste-
risinin ardından çocuklardan olu-
şan ilahi grubu ve din görevlilerince 
okunan kaside ve ilahilerle manevi 
coşkunun zirve yaptığı programda 
katılımcılara gül takdim edildi.

Düsseldorf’ta Mevlid-i Nebi coşkusu yaşandı

Stuttgart – Ulm DİTİB Ulu Camii 
tarafından “Türkiye tanıtım etkinliği 
ve geleneksel Türk el sanatları sergisi” 
açıldı.  DİTİB Ulu Camii eğitim biri-
minin sorumluluğunda ikincisi dü-
zenlenen ve iki hafta süren sergide; 
Türkiye’nin 81 il ve 7 bölgesinin kendi-
ne özgü tarihi, turistik mekanları ile, 
kültürel zenginlikleri ve yöresel mut-
fakları tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca Avrupa’da yetişmiş 
ebru, hat, çini, minyatür, ressam, cam 
süsleme, dekor ve el işleri sanatçıları-
nın yaptıkları eserler sergilendi. Sergi 
hakkında bilgi veren dernek başkanı 
Hasan Yıldız ve din görevlisi Ahmet 
Ünal, ikinci kez düzenlenen bu etkin-
likle camilerini ibadetin yanı sıra eği-
tim ve kültür merkezi haline getirmek 
istediklerini söyledi. Camilerindeki 20 

sınıfta, 20 eğitmenle birlikte 574 öğ-
rencinin eğitim gördüğünü aktaran 
Yıldız, “Camimizde, üç yıldan bu yana 
yeni bir eğitim sistemi ile hafta sonları 
dini derslerimizi sınıf sisteminde de-
vam ettiriyoruz. Geleceğimiz olan ço-
cuklarımıza güzel bir eğitim, aynı za-
manda doğduğu ve yaşadığı toplumun 
kültürünü bilen gençler yetiştirmek.” 
dedi. Serginin organizesini yapan eği-
tim sorumlusu Mustafa Toksoy’da, 52 
kişilik gönüllü aileden oluşan ekiple 
sergiyi düzenlediklerini ve önümüzde-
ki yıllarda da Almanya’nın 16 eyaletini 
tanıtacaklarını söyledi.

Ulm DİTİB Ulu Camii salonunda 
iki hafta açık kalan sergiye, öğrenciler 
ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Ulm’de geleneksel Türk el sanatları tanıtıldı

HABERLER
NACHRICHTEN

32 BÜLTEN · EK İM · K ASIM · ARALIK · OKTOBER · NOVEMBER · DEZEMBER · 2019



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Kuzey Ren Vestfalya Eyale-
ti Münster Bölge Birliği ve Güney 
Bavyera Eyalet Birliği’ne bağlı 170 
cemiyetin yöneticilerine yönelik 
hizmet içi eğitim semineri düzen-
lendi.

Çalışmalarda genel ilkeler, uygu-
lamada birlik sağlanması ve çalış-
malar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulması amacıyla Köln DİTİB 
Genel Merkez’in öncülüğünde ger-
çekleşen “Hizmet İçi Eğitim Semi-
neri” yapıldı.

Ayrıca 15 DİTİB eyalet birliğine 
bağlı derneklerin muhasebeden so-
rumlu yönetim kurulu üyelerine 
yönelik “Muhasebe Eğitim Semine-
ri” gerçekleştirildi.

Üç gün süren hizmet içi eğitim se-
minerinde; derneklerin yazışma ve 
dosyalama kuralları, derneklerimi-
zin karşılaştığı hukuki sorunlar ve 

çözüm önerileri, gençlik ve kadın 
faaliyetleri, eğitim ve rehberlik hiz-
metleri, muhasebe müfredatı gibi 
gündeme dair konular ele alındı.

Düzenlenen üç ayrı seminer ve is-
tişare toplantısına dini danışma 

kurulu başkanları, eyalet birliği 
başkanları, dernek başkanları, mu-
hasebeden sorumlu yönetim kurulu 
üyeleri ile DİTİB birim müdürleri 
katıldı.

DİTİB’den hizmet içi eğitim seminerleri

DİTİB Dernekleri Muhasebe Eğitim Semineri

DİTİB NRW Eyaleti Münster Bölge Birliği Semineri

DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Semineri
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Peygamberlerin hayatının anlatıldığı “Peygamber Hikayeleri” çocuklarla buluştu
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 

(DİTİB) tarafından okul öncesi ço-
cuklara yönelik peygamberlerin ha-
yatının anlatıldığı “Peygamber Hika-
yeleri - Prophetengeschichten für 
Kinder” on eser Almanca olarak ha-
zırlandı.

Kur’an-ı Kerim’de geçen on farklı 
peygamber ile özdeşleşen simgelerle 
ve renkli çizimlerle zenginleştirilen 
“Peygamber Hikayeleri” serisinde; 
Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Ibrahim, 
Hz. Yusuf, Hz. Eyyüp, Hz. Musa, Hz. 
Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yunus ve 
Hz. İsa Peygamberlerin hayatları an-
latıldı.

Çocuklara yönelik Almanca olarak 

hazırlanan eserler, onların anlayabi-
leceği bir dille anlatıldı ve görsel ola-
rak zihinlerinde kalabilecek simge-
lerle zenginleştirildi.

Peygamberlerin hayat hikayelerini 
okul öncesi 4-6 yaş grubu çocuklara 
uygun hale getirerek kitaplaştırdığını 
ifade eden DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, “Bu alanda ihtiyaç 
olan bir eseri Almanca olarak yayın-
ladık. Peygamberler çocuklar için bir 
rol modeli veya bir kahraman olma 
sebebiyle çocuklara okul öncesi Pey-
gamberlerin hayatları anlatılması ge-
rekir. Çünkü Peygamberler yol göste-
rici, aydınlatıcı ve örnek şahsiyetlerdir. 
Hz Adem’den Hz. İsa’ya, Hz Musa’ya 

ve Hz. Yunus kadar Kur’an-ı Ke-
rim’de adı geçen Peygamberlerin ha-
yat hikayelerini bir araya getirerek set 
olarak ayrı ayrı kitaplar haline getire-
rek hazırladık. Çocuklar Peygamber-
lerin ismini duyunca, kim olduğunu, 
neler yaşadığını biliyor olacaklar. On 
seriden oluşan, sade, akıcı ve masalsı 
bir dille çocukların sağlıklı bilgilerle 
peygamberlerini tanımasını ve öğ-
renmesini amaçladık” dedi.

DİTİB Verlag tarafından kuşe ka-
ğıt üzerine baskısı yapılan “Peygam-
ber Hikayeleri - Prophetengeschich-
ten für Kinder” kitap serisi DİTİB 
camilerinden veya www.zsu-shop.de 
internet adresinden ulaşılabilecektir.

ditibverlag ditibverlag ditibverlag ditibverlag

ditibverlag ditibverlag ditibverlag ditibverlag

YYenieni
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından 2010 yılından bu 
yana her yıl çocuklar için özel olarak 
hazırlanan DİTİB Çocuk ve Aile 
Takvimi, yeni formatıyla ailelerle 
buluşuyor.

9 yıldır özel bir tasarımla yayına 
hazırlanan DİTİB Çocuk ve Aile 
Takvimi, bu yıl da çocukların hayal 
dünyalarına uygun çizimlerle des-
teklendi. Her ay farklı bir temayı 
konu edinen takvimde, yüce kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve 
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in kıymetli 
öğütlerinden hadisler bulunuyor. 

Yıl boyunca evlerin duvarlarını süs-
leyecek olan bu çalışmanın; başta ço-
cuklar olmak üzere, ebeveynler ve eği-
timciler tarafından büyük ilgi görmesi 
bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da çocukların seveceği ve odalarını 
süsleyeceği 2020 DİTİB Çocuk ve 
Aile Takvimi’nin özenle hazırlandı-
ğını ifade eden DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, “DİTİB olarak, 
şimdiye kadar DİTİB Çocuk Takvimi 
ismiyle hazırladığımız çalışmayı bu 
sene aile takvimi (Familienplaner) 
şeklinde düzenledik. Takvimi kulla-
nan aileler dini konularda bilgi sahibi 

olabilecek, hem de önemli randevula-
rını, unutmamak için takvimde ön-
görülen kutucuklara yazabilecekler. 
Ayrıca DİTİB Çocuk ve Aile takvimi-
mizde tüm metinler çocuklar tara-
fından kolay anlaşılacak tarzda ha-
zırlanmıştır. Bu takvimin hem 
çocuklarımıza hem de ailelere fayda 
getirmesini temenni ediyor, hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. 

DİTİB Verlag tarafından kuşe kağıt 
üzerine baskısı yapılan DİTİB Çocuk 
ve Aile Takvimi’ne, DİTİB camilerin-
den veya www.zsu-shop.de web site-
sinden ulaşılabilecektir.

2020 DİTİB Çocuk ve Aile Takvimi Çıktı
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