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LEITARTIKEL

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Okullarla birlikte camilerde de Kur’an-ı Kerim ve 
Din Eğitimi Kurslarının başlayacağını söyleyen 
Türkmen, mesajında; “Camilerimiz hepimiz için, 

ama en fazla çocuklarımız ve gençleri-
miz için birer kimlik ve şahsiyet okul-
larıdır. Biz, camilerde hayat bulan, 
hayatı camilerde yaşayan mü’minleriz. 
Dinimizi, dilimizi, irfanımızı, gelenek 
ve kültürümüzü camilerimizde yaşar 
ve yaşatırız. Bu sebeple, okullarla bir-
likte camilerimizde de başlayacak yeni 

eğitim öğretim yılında çocuklarımızı ve gençlerimizi 
aramızda görmekten özellikle büyük bir heyecan ve 
mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, yeni eğitim-öğretim yılının öğ-
rencilere ve eğitim camiasına hayırlı 
olması temennisinde bulundu.
Başkan Türkmen, bütün öğrencilere 
yeni eğitim öğretim yılında zihin açık-
lığı ve derslerinde başarılar dileğinde 
bulunduğu mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Almanya’da farklı tarihlerde de olsa okullarda 
eğitim-öğretim başlamak üzere. Öğrencilerimiz bir 
yandan yeni bir sınıfa veya okula geçerek yeni baş-
langıçlar yapacak olmanın heyecanını yaşarken, mi-
niklerimiz ise ilk kez okullu olmanın tedirginliği için-
de. Veliler olarak bize düşen, çocuklarımızın eğitim 
durumunu takip etmek ve onlara başarılı olabilecek-
leri maddî, manevî, psikolojik her türlü ortamı temin 
etmeye çalışmaktır. Zira çocuklarımızın ve gençleri-
mizin derslerinde başarılı olarak kendi inanç, kültür 
ve gelenekleriyle başı dik, onurlu ve içinde yaşadığı 
topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri en 
büyük dileğimiz. Rabbim bütün öğrencilerimize zi-
hin açıklığı versin. Bahtlarını açık, derslerinde üstün 
başarılar ihsan eylesin. Her türlü kötülükten emin ve 
muhafaza eylesin.”

Değerli Okurlar...

”Camilerimiz hepimiz için,
ama en fazla çocuklarımız

ve gençlerimiz için birer
kimlik ve şahsiyet okullarıdır.
Biz, camilerde hayat bulan,
hayatı camilerde yaşayan

mü’minleriz.“
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Muhterem Müslümanlar!
İnsanın dünyaya gelişi anlamsız ve sebepsiz değildir. 

Yaradılışın gayesi, insanın önce kendisini yoktan var 
eden Allah’a inanması, O’nu bilmesi, O’nun emir ve 
yasaklarına uyarak hem bu dünyada hem de ahirette 
ebedî mutluluğa ulaşmaya çalışmasıdır. İnsanın bu ga-
yeye ulaşması ise ancak ciddi bir eğitim alması ile 
mümkündür. İşte bunun için İslam’ın ilk emri “Oku!" 
olmuş ve Alak suresinin ilk beş ayetinde şöyle buyrul-
muştur: “Oku! Yaratan.. İnsanı basit bir sudan yaratan 
Rabbinin adıyla oku! Oku! Çünkü kalemle (yazmayı) 
öğreten, (böylece) insana bilmediğini öğreten Rabbin, 
gerçekten sonsuz lütuf ve kerem sahibidir.”1

Değerli Kardeşlerim!
İslam dini kendisinden önceki dönemi cahiliye döne-

mi olarak niteleyerek cehalete karşı savaş açmış ve cahil-
liği en büyük düşman olarak kabul etmiştir. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah bizlere cahillerden olma-
mayı2 ve onlardan yüz çevirmemiz gerektiğini3 bildir-
miş, Hz. Peygamber de cahil olmaktan Allah’a sığına-
rak cehalet karşısındaki tavrını ortaya koymuştur.

Almanya’da farklı tarihlerde de olsa okullarda eği-
tim-öğretim başlamak üzere. Öğrencilerimiz bir yan-
dan yeni bir sınıfa veya okula geçerek yeni başlangıçlar 
yapacak olmanın heyecanını yaşarken, miniklerimiz 
ise ilk kez okullu olmanın tedirginliği içinde. Veliler 
olarak bize düşen, çocuklarımızın eğitim durumunu 
takip etmek ve onlara başarılı olabilecekleri maddî, 
manevî, psikolojik her türlü ortamı temin etmeye çalış-
maktır. Zira çocuklarımızın ve gençlerimizin dersle-
rinde başarılı olarak, kendi inanç, kültür ve gelenekle-
riyle başı dik, onurlu ve içinde yaşadığı topluma değer 
katan bireyler olarak yetişmeleri en büyük dileğimiz. 
Rabbim bütün öğrencilerimize zihin açıklığı versin. 

Bahtlarını açık, derslerinde üstün başarılar ihsan eyle-
sin. Her türlü kötülükten emin ve muhafaza eylesin.

Başlagıcından günümüze kadar hem cehaleti orta-
dan kaldırmak hem de eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
yürütmek adına camilerimiz de İslam tarihinde önem-
li bir fonksiyon üstlenmişlerdir. Nitekim Hz. Peygam-
ber Medine’ye hicret eder etmez İslam’ın ilk okulu olan  
Mescidi Nebevî’yi ve Suffe mektebini inşa ederek ora-
da yoğun bir eğitim ve öğretim faaliyeti başlatmıştır. 
Suffe mektebinin kutlu öğrencileri Mescidi Nebevî’nin 
hemen yanı başında Hz. Peygamber’i dinleyip O’ndan 
İslam’ın esaslarını ve Yüce Kitabımız Kur'an ı Kerim’i 
öğrenmişler, hadis ezberlemişler, dinî ve dünyevî me-
selelerini orada müzakere etmişlerdir.

Değerli Kardeşlerim!
Bugün de sizin eserleriniz olan camilerimizde bu ne-

bevî gelenek devam etmekte ve başta Kur’an-ı Kerim, 
Hadis, İlmihal dersleri olmak üzere çocuklarımıza ve 
gençlerimize ihtiyaç duydukları din eğitimi camileri-
mizde verilmektedir. Camilerimiz hepimiz için, ama 
en fazla çocuklarımız ve gençlerimiz için birer kimlik 
ve şahsiyet okullarıdır. Biz, camilerde hayat bulan, ha-
yatı camilerde yaşayan mü’minleriz. Dinimizi, dilimi-
zi, irfanımızı, gelenek ve kültürümüzü camilerimizde 
yaşar ve yaşatırız. Bu sebeple, okullarla birlikte cami-
lerimizde de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında 
çocuklarımızı ve gençlerimizi aramızda görmekten 
özellikle büyük bir heyecan ve mutluluk duyacağımızı 
belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle, siz değerli velilerimi-
ze ve sevgili öğrencilerimize bir kez daha çağrıda bu-
lunuyor ve diyoruz ki: Haydi, bu yıl da hep beraber 
camiye gidiyoruz ve yüce dinimizi öğreniyoruz!

[1] Alak, 96/1-5.  [2] En’âm, 6/35.  [3] A’râf, 7/199.

Yeni Eğitim Yılına Girerken

MİNBER’DEN
SESLENİŞ
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 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

Zum Beginn des neuen Schuljahres
Verehrte Muslime!
Die Anwesenheit des Menschen auf der Welt ist 

nicht sinn- und grundlos. Den Zweck seiner Schöp-
fung bilden allem voran der Glaube an Allah, der den 
Menschen aus dem Nichts geschaffen hat; die Er-
kenntnis Allahs; Allahs Gebote und Verbote einzu-
halten, um zu versuchen, sowohl das Glück im 
Diesseits als auch das ewige Glück im Jenseits zu er-
langen. Um dieses Ziel erreichen zu können, sollte der 
Mensch eine solide Bildung und Erziehung genießen. 
Daher ist das erste Gebot des Islams „Lies!“ und die 
ersten fünf Verse der Sura al-Alaq besagen folgendes: 
„Lies im Namen deines Herrn, der erschuf, erschuf 
den Menschen aus geronnenem Blut. Lies, denn dein 
Herr ist allgütig, der mit der Schreibfeder lehrte, den 
Menschen lehrte er, was er nicht wusste.“1

Meine werten Geschwister! 
Die islamische Religion bezeichnete die Ära vor 

dem Islam als Zeit der Unwissenheit. Daher bekämpf-
te der Islam die Unwissenheit und akzeptierte Unwis-
senheit als den größten Feind. Schließlich forderte 
uns der erhabene Allah im edlen Koran auf, nicht zu 
den Unwissenden zu gehören2 und uns von Unwissen-
den abzukehren.3 Auch zeigte unser geliebter Prophet 
(s) seine Haltung gegenüber Unwissenheit, indem er 
Zuf lucht vor Unwissenheit bei Allah nahm. 

In Deutschland beginnt wieder die Schulzeit – auch 
wenn zu unterschiedlichen Zeiten in den Bundeslän-
dern. Unsere Schulkinder starten einerseits in einer 
neuen Klasse oder andererseits in einer neuen Schule. 
Unsere Jüngsten hingegen sind verunsichert aufgrund 
ihrer Einschulung. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, 
die Bildungssituation unserer Kinder nachzuverfol-
gen. Ebenso für ihren Erfolg alle notwendigen mate-
riellen, spirituellen und psychologischen Vorkehrun-
gen zu treffen. Schließlich ist es unser größter Wunsch, 
dass unsere Kinder und Jugendlichen als erfolgreiche 
Kinder in der Schule aufwachsen; als Individuen, die 
selbstbewusst und stolz sind auf ihren eigenen Glau-
ben, ihre eigene Kultur und Tradition und somit ei-
nen Mehrwert für die hiesige Gesellschaft leisten. 
Möge unser erhabener Allah allen unseren Schülerin-
nen und Schülern einen Scharfsinn gewähren. Möge 
Allah ihnen allen Glück und überragenden Erfolg be-
scheren. Möge Allah sie alle vom Bösen sicher sein 
lassen und bewahren. 

Meine Geschwister! 
In Geschichte und Gegenwart übernehmen unsere 

Moscheen - als wichtigste Zentren der Lehre und Bil-
dung - auch eine wichtige Funktion für die Bekämp-
fung von Unwissenheit. Schließlich gründete unser 
geliebter Prophet (s) unmittelbar nach seiner Auswan-
derung (Hidschra) nach Medina die Propheten-
moschee als erste Schule des Islams und die Suffa- 
Schule. Somit begann er mit einer intensiven 
Erziehungs- und Bildungsarbeit. Die glücklichen 
Schüler der Suffa-Schule konnten sowohl unmittelbar 
neben der Prophetenmoschee unserem Propheten zu-
hören als auch die Grundlagen des Islams und unser 
erhabenes Buch, den edlen Koran, von ihm lernen. 
Sie lernten dort Hadithe auswendig und diskutierten 
ihre religiösen und weltlichen Themen. 

Meine werten Geschwister! 
Auch heutzutage wird die prophetische Tradition in 

unseren Moscheen, die Früchte von ihnen sind, fort-
geführt. In unseren Moscheen wird der Bedarf unse-
rer Kinder und Jugendlichen im Bereich der Religi-
onspädagogik gedeckt und allem voran Unterricht 
zum edlen Koran, zu Hadithen und Katechismus er-
teilt. Unsere Moscheen sind für uns alle und beson-
ders für unsere Kinder und Jugendlichen jeweils eine 
Schule für Persönlichkeit und Identität. Wir sind 
Gläubige, die in den Moscheen aufblühen und das 
Leben in den Moscheen führen. Wir erleben unsere 
Religion, Sprache, Weisheit und Tradition in unseren 
Moscheen und lassen diese auch in unseren Moscheen 
fortbestehen. Aus diesem Grund wird mit dem neuen 
Schuljahr auch die Edukation in unseren Moscheen 
beginnen. Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass 
es uns große Freude und großes Glück bereiten wird, 
unsere Kinder und Jugendlichen im neuen Schuljahr 
unter uns zu sehen. Aus diesem Anlass möchte ich ei-
nen neuen Aufruf an sie, unsere verehrten Eltern und 
lieben Schülerinnen und Schüler machen und folgen-
des sagen: Lassen sie uns gemeinsam wieder zur Mo-
schee gehen und unsere erhabene Religion erlernen!

[1] Koran, al-Alaq, 96/1-5.  [2] Koran, al-An’am, 6/35.  [3] Koran, 
  al-A’raf, 7/199.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) işbirliğiyle yürüttüğü 
‘Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu’ kapsamında Al-
manya genelinde kurban bağış 
standı kurdu.

DİTİB ve TDV işbirliğinde yü-
rütülen ‘Vekâlet Yoluyla Kurban 
Kesim Organizasyonu’ kapsamın-
da eyalet ve bölge merkezleri ile 
bağlı cemiyetler kurulan kurban 
standlarında kurban kesim çalış-
maları hakkında bilgiler veriliyor 
ve bağışlar kabul ediliyor.

Kurban bağış ve tanıtım stand-

ları hakkında açıklama yapan Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği Ge-
nel Başkan Vekili Ahmet Dilek, 
DİTİB ve TDV işbirliğinde yürü-
tülen ‘Vekâlet Yoluyla Kurban 
Kesim Organizasyonu ile ilgili ça-
lışmaları Almanya genelinde sür-
dürdüklerini söyledi.

Kurban vesilesiyle 149 ülkede 
milyonlarca insana ulaştıklarına 
dikkat çeken Dilek, şunları kay-
detti: ”Yarım asra yakın süredir 
gerçekleştirdiği faaliyetlerle iyiliği 
yeryüzünde egemen kılma çabası 
içinde olan TDV eliyle DİTİB ola-
rak bayram sevincini bu Kurban 

bayramında da mazlum ve mağ-
dur coğrafyalara taşıma gayreti 
içerisindeyiz. Cemaatimizin des-
tekleriyle dünya çapında 149 ülke-
de, milyonlarca aileye umut olma-
nın ve onların dualarında yer 
bulmanın mutluluğunu yaşayaca-
ğız. ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşin-
le Yakınlaş’ sloganı ile yürütülen 
‘Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu’ sayesinde adını 
bile duymadığımız ülkelerde hiç 
görmediğimiz ve tanımadığımız 
kardeşlerimize hayırsever halkı-
mızın yardım elini uzatacağız.”

Bu yıl kurban kesim bedellerinin 

DİTİB Almanya genelinde kurban bağış standı kurdu

HABERLER
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125 Euro olarak belirlendiğini ifa-
de eden Dilek, ”Bağış yapmak iste-
yenler, bağış standlarımızdan, Pay 
Pal üzerinden veya http://www.di-
tib.de/kurban/index.html adresin-
den online olarak kurban vekaletle-
rini verebilecekleri gibi, Almanya 
genelindeki DİTİB derneklerimi-
zin din görevlilerine makbuz mu-
kabili bağışlarını yapabilirler.” diye 
konuştu. Dilek ayrıca, banka hava-
le işlemlerinin 19 Temmuz tarihine 
kadar, DİTİB cami görevlilerine 

makbuz mukabili bağış işlemleri-
nin ise 20 Temmuz tarihine kadar 
devam edeceğini ifade etti.

Kurban vekâletlerinin, İslam di-
ninin esaslarına uygun olarak bü-
yük bir hassasiyetle yerine getirildi-
ğini kaydeden Dilek, konuşmasına 
şöyle tamamladı: “TDV’nin yılla-
rın tecrübesiyle oluşturulan profes-
yonel personeliyle, her bir bağışçıyı 
ve her bir kurbanı titizlikle takip 
ediyor. Son derece şeffaf bir şekilde 
sürdürülen organizasyonda kurban 

kesimleri, vekâlet sahiplerinin isim-
leri tek tek okunarak bizzat TDV 
ve DİTİB’in güler yüzlü gönüllüle-
ri tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. Bağışçılarımız kurban 
bağışı konusunda önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da teşkilatımıza 
güveniyor, itimat ediyor ve büyük 
bir teveccüh gösteriyor. Biz de bu 
güvene layık olmaya gayret ediyo-
ruz.”

NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Dini Danışma Ku-
rulu koordinesinde eyalet bölge bir-
liği ve veliler kolu işbirliğiyle çevri-
miçi bilgi yarışması düzenlendi.

Her yıl yüz yüze düzenlenen bilgi 
yarışması bu yıl yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
çevrimiçi yapıldı. Köln bölge birli-
ğine bağlı 50 dernekten bin 500 öğ-
rencinin katıldığı çevrimiçi bilgi 
yarışmasında dereceye giren öğ-
renciler ödüllendirildi. 

Temel dini bilgiler ve genel kül-
tür alanında soruların sorulduğu 
çevrimiçi bilgi yarışmasında dere-
ceye giren öğrenciler için Köln Dİ-
TİB Merkez Camii’nde ödül mera-
simi tertip edildi. 

Eğitimin önemine vurgu yapan 
Köln DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, 
“Çocuklarımıza ve gençlerimize 
yaptığımız her yatırım geleceğe ya-
pılmış iyi bir yatırım, atılmış güçlü 
bir adımdır” dedi. 

2020-2021 eğitim dönemini de-
ğerlendiren Kuzey, “Güzel bir ya-
rışmanın neticesinde ödül töreni 
için Köln DİTİB Merkez Camii 
çatısı altında bir araya geldik. Pan-
demi döneminin başlangıcından 
bu yana çevrimiçi eğitime geçtik ve 
hamdolsun güzel geri dönüşümler 
aldık. Çoğunlukla online olarak 
geçirdiğimiz 2020-2021 eğitim dö-
nemini online yarışma ile tamam-
ladık ve güzel bir şekilde noktala-
dık. Ancak yüz yüze eğitimin yeri 
bir başka. Bu nedenle eylül ayın-
dan itibaren inşallah tüm camileri-
mizde çocuk cıvıltıları eşliğinde 
yüz yüze eğitime başlamak istiyo-
ruz.” dedi.

İnşa edilen binaların ve mabed-
lerin çocuklarla, gençlerle ve cema-
atle anlam kazanacağına dikkat 
çeken Kuzey, “Eğitim materyali 
olarak 4-6 yaş grubu çocuklarımız 
için Kindermoschee eğitim seti ha-
zırlandı ve bu sene başında öğren-
cilerimizin kullanıma sunuldu.

  Camiye Gidiyorum 1 ve 2 kitab-
larının ardından hazırlıklarını ta-
mamladığımız üçüncü kitabımızla 
eğitim materyallerimizi geliştirme-
ye devam ediyoruz. 

Kaliteli bir eğitim için üçlü saca-
yağı olarak isimlendirdiğimiz din 
görevlisi, veli ve dernek yönetimi 
büyük önem arzediyor. Bunlar 
uyumlu ve ortak hedefe yönelik ça-
lıştıkları zaman ancak eğitimde ka-
liteyi yakalayabiliriz. Ayrıca bütün 
derneklerimizin birer eğitim mer-
kezi gibi toplumun herkesimine yö-
nelik hizmet vermesi gerekiyor. 
Düzenli sınıf larıyla ve eğitim için 
ihtiyaç duyulan bütün materyalleri 
ile eğitime hazır hale getirilmesi 
gerekiyor. Çünkü inşa edilen ma-
bedler ve binalar ancak çocuklar, 
gençler ve yetişkin cemaatimiz ile 
anlam kazanır, onlara yönelik eği-
timlerle değerini bulur.” ifadelerini 
kullandı.

Temel dini bilgiler ve genel kül-
tür alanında heyecanlı ve çekişmeli 
geçen çevrimiçi yarışmanın sonun-
da 7-9, 10-12 ve 13-15 yaş grupla-
rında ilk üç dereceye girenler öğ-
rencilere ödül ve başarı belgeleri 
takdim edildi.

Törende ayrıca DİTİB Eyalet 
Bölge Birliği Başkanı Adem Onur, 
öğrenci velileri, din görevlileri ve 
dernek yöneticileri de hazır bulun-
du.

DİTİB’de çevrimiçi bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Gençlik Birliği, 
eyalet gençlik kolları delegelerinin 
katıldığı 4. Olağan Genel Kuru-
lu’nda yeni yönetimini belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle internet üzerin-
den video konferans yöntemiyle ya-
pılan olağan genel kurul, Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB teşkilatının büyük bir aile 
olduğunu belirten 3. dönem DİTİB 
Federal Gençlik Birliği Başkanı 
Furkan Karaca, gençlik kollarına 
teşekkür etti. Karaca, “Geçtiğimiz 
iki yılda gençlik çalışmaları alanın-
da çok önemli adımlar attık ve pan-
demi şartlarına rağmen çok sayıda 
etkinlik gerçekleştirdik. Bunun için 
başta DİTİB Genel Merkezimize, 
Federal Gençlik Birliği Yönetim 
Kurulu’nda yer alan kıymetli arka-
daşlarıma ve cami derneklerinin 
gençlik kollarına teşekkür ediyo-
rum. DİTİB gençlik çalışmaları-
nın gelecekte daha da güçleneceği-
ne inanıyorum” dedi. 

Raporlarının okunması ve yöne-
timin ibrasının ardından seçime 
geçildi. 11 eyalet gençlik kolu dele-
gesinin katıldığı genel kurulda yeni 
yönetim kurulu seçildi. 

DİTİB Federal Gençlik Birliği 4. 
dönem yönetim kuruluna seçilen 
Mustafa Salih Durdubaş, yaptığı 
teşekkür konuşmasında, geçmişte 
yapılan ve yeni dönemde yapılacak 

çalışmalardan dolayı mutlu ve gu-
rurlu olduklarını ifade etti.

Kurulduğu günden bugüne Al-
manya’da en fazla üyeye sahip 

Müslüman gençlik birliği olduğuna 
vurgu yapan Durdubaş konuşması-
na şöyle devam etti: “DİTİB Federal 
Gençlik Birliği, Almanya’nın dört 
bir yanındaki 900’ü aşkın cemiyet 
gençliğinin sözcülüğünü yapıyor. 
Yedi yıldır gençlik çalışmaları yürü-
ten Birlik, özellikle eğitim ve yetişme 
çağındaki çocuklar, ergenler ve genç 
yetişkinler için ortak kararlılığı ve 
ortak sorumluluğu savunmaktadır. 
Gençleri çoğulcu toplumda yerlerini 
alabilmeleri için desteklemekte ve 
teşvik etmektedir. Bu kapsamda tüm 
gençlere ulaşmak için çabalıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde aynı azimle 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

Genel Kurul sonrası gerçekleşti-
rilen ilk Yönetim Kurulu toplantı-
sında görev dağılımı şu şekilde ger-
çekleşti:

Mustafa Salih Durdubaş - 
 İşletme Mezunu (Başkan)

Esra Tanrıverdi - Tıp Öğren-
cisi (Başkan Yardımcısı) 

Ömer Dursun - Lojistik Sektör 
(Başkan Yardımcısı) 

Tuğba Çakır - Eğitimci, Psiki-
yatri - Pedagojik Uzman (Genel 
Sekreter) 

Mustafa Zorlu - Ofis Yöneticisi 
(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Sezen Ayar - Mimarlık Öğren-
cisi (Muhasip) 

Taha Taşkıran - Mimarlık Öğ-
rencisi (Muhasip Yardımcısı)

Federal Gençlik yönetim kurulu yeniden seçildi
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Almanya’nın Dresden şehrinde 
uğradığı ırkçı saldırı sonrası hayatı-
nı kaybeden Merwa El Sherbini’nin 
vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Federal Kadınlar Birliği, 
Merwa El Sherbini’nin vefat yıl dö-
nümü münasebetiyle bir mesaj ya-
yımladı. DİTİB Federal Kadınlar 
Birliği (BDMF) tarafından yapılan 
yazılı açıklamada: 

“1 Temmuz 2009 yılında Alman-
ya’nın Dresden eyalet mahkeme 
salonunda öldürülen Merwa El 
Sherbini Müslüman kadınların ses-
siz çığlığı! Bu acı olaydan sonra 1 
Temmuz günü, Müslüman karşıtı 
ırkçılığın karşısında, dayanışmacı, 
demokratik, özgür ve açık bir top-
lumu savunmak adına kararlı du-
ruşumuzu ortaya koymanın adı ol-
muştur.

Toplum içerisinde ayrıştırıcı, öte-
kileştirici açıklamaların ve kullanı-
lan olumsuz dilin önemine bir kez 
daha dikkat çekerek, müslümanlara 
karşı yapılan ayrımcılığa ve düş-
manlığa karşı sessiz kalmayacağı-
mızı belirtmek istiyoruz. Merwa’nın 
ailesinin acılarını paylaşıyor, tekrar 
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.” ifa-
deleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
hafta sonu ikincisi düzenlenen aşı 
kampanyasında 600’e yakın kişi 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 
oldu. Yoğun ilgi ve katılımın gözlen-
diği aşı kampanyasının ilkinde 3200 
kişi olmak üzere, toplamda 3771 ki-
şiye koronavirüs (Kovid-19) aşısı ya-
pıldı. 

İkinci kez düzenenlenen aşı kam-
panyası ile Köln sakinlerine hizmet 
etme imkanı veren Köln Büyükşe-
hir Belediyesi ve Köln Sağlık Sigor-
taları Birliği’ne teşekkür eden Dİ-
TİB Genel Başkan Vekili Ahmet 
Dilek yaptığı açıklamada; “Köln 
DİTİB Merkez Camii’nde hafta 
sonu ikincisi düzenlenen aşı kam-
panyasında görev alan  ve salgın 

sürecinin büyük emektarları olan 
fedakar tüm sağlık çalışanlarına 
şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı 
Hakk, tüm insanlığı hastalıklardan 
ve musibetlerden muhafaza eyle-
sin.” ifadelerini kullandı.

Köln Sağlık Sigortaları Birliği’n-
den kampanya ekip sorumlusu olan 
Doktor Nora Bertenburg da, Kuzey 
Ren Vestfalya eyaletindeki tüm aşı 
ekiplerine, Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK) gönüllülerine, sahada destek 
sunan diğer tüm paydaşlara ve özel-
likle bugünkü organizasyona ev sa-
hipliği yapan DİTİB MoscheeFo-
rum çalışanlarına ve gönüllü 
gençlerine müteşekkir olduğunu ifa-
de etti.

Köln Sağlık Sigortaları Birliği ve 
MoscheeForum tarafından organi-
ze edilen kampanyada tercihe göre 
AstraZeneca veya BioNTech aşısı 
yapıldı.

12. Yıl dönümünde Merwa El Sherbini’yi rahmetle anıyoruz

Köln DİTİB Merkez Camii’nde toplamda 3771 kişi Kovid-19 aşısı oldu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı camilerde Mu-
harrem ayı dolayısıyla cuma nama-
zı sonrası aşure dağıtıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen ve Berlin DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Dr. 
Emre Şimşek, Berlin Şehitlik Ca-
mii’nde hazırlanan aşureyi cemaa-
te ikram etti.

Öte yandan Köln DİTİB Merkez 

Camii’nde cuma namazı sonrası 
din görevlisi Naci Şengün, DİTİB 
Özel Kalem Müdürü Alaattin Sal-
çık ile Personel Müdürü Ali Osman 
Aktaş, cemaate aşure dağıttı.

Hem dini hem de toplumsal bir 
kültürü yaşatmak için aşure ikra-
mında bulunduklarını belirten Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, Muharrem ayının Müslümanlar 
için dini, tarihi ve kültürel açıdan 

birçok mesaj barındıran önemli bir 
zaman dilimi olduğunu söyledi.

Muharrem ayının bereket, huzur 
ve barış getirmesini dileyen DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
“Tüm İslam âleminin Muharrem 
ayını tebrik ediyorum” dedi.

Berlin ve Köln şehirlerinde Mu-
harrem ayı dolayısıyla düzenlenen 
etkinliklerde yaklaşık bin kişiye 
aşure dağıtıldı.

DİTİB’de Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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Almanya’da 2021-2022 öğretim yı-
lının başlamasıyla birlikte Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı cami derneklerinde okula başla-
yan öğrenciler için “Bed-i Besmele” 
merasimleri icra edildi.

Berlin, Brandenburg, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sch-
leswig-Holstein, Hessen ve Kuzey 
Ren Vestfalya eyaletlerinde okulların 
eğitim ve öğretime başlaması nede-
niyle DİTİB’e bağlı cami dernekle-
rinde “Bed-i Besmele” merasimleri 
icra edildi. Camilerde icra edilen 

“Bed-i Besmele” merasimlerinde 
Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, 
çocukların başarıları için dualar 
edildi.

Camilerde “Bed-i Besmele” mera-
simlerinin gelenek haline geldiğini 
ifade eden Türkmen, “Camilerimiz-
de çocuklarımız büyüdüğünde bu-
günü hatırlayarak‚ ‘okul hayatımıza 
camide besmele çekerek ve dua ede-
rek başladık’ diyecekleri bir geleneği 
devam ettiriyoruz. Pandemi tedbirle-
ri kapsamında camilerde düzenledi-
ğimiz törenlerden çocuklar kadar 

 ailelerinin de mutlu olduklarına şahit 
oluyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğre-
tim yılının bütün eğitim camiasına 
hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim 
bütün öğrencilerimize zihin açıklığı 
versin. Derslerinde üstün başarılar 
ihsan eylesin.” diye konuştu. 

Bed-i Besmele törenlerinde aileleri-
nin karşılarına geçen öğrenciler, he-
yecanlı anlar yaşadı. Aileler de bu 
özel anı cep telefonlarına kaydetti.
Törenler öğrencilere kırtasiye malze-
melerinden oluşan hediye paketleri-
nin verilmesiyle sona erdi.

DİTİB’de ‘Bed-i Besmele’ geleneği devam etti
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Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Hüc-
kelhoven kentinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
Merkez Camii Derneği, şehirde su 
baskınından hasar görenlere yardım 
amacıyla 1000 Euro bağışta bulun-
du. 

Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
aynı zamanda Hückelhoven Merkez 
Camii Başkanı Adem Onur topla-
nan bağışı, Belediye Başkanı Bernd 
Jansen’e takdim etti.

Başkan Onur, belediye başkanı 
Jansen’i makamında ziyaret ederek 
cemaatin katkılarıyla toplanan bağı-
şı kendilerine takdim etti.

Belediye Başkanı Bernd Jansen, 

karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma 
adına çok anlamlı bir bağış olduğu-
nu dile getirerek başkan Onur nez-
dinde DİTİB camiasına teşekkür 
etti. Şehrin bir parçası olduklarından 
dolayı mutluluğunu ifade eden Jan-
sen, “Bu tür felaketlerin üstesinden 
birlik ve beraberlik içerisinde gelebi-
liriz. Şehrimizin parçası derneğimiz 
örnek bir davranış sergilemiştir” 
dedi. Cami cemaatinden toplanan 
bağışla aynı şehri paylaştığımız hem-
şehrilerimize destek olmak için kam-
panya başlattıklarını söyleyen 
Hückel hoven DİTİB Başkanı Adem 
Onur, “Allah bir daha böyle felaket-
leri bir daha yaşatmasın. Hepimize 

geçmiş olsun. Böyle zamanlarda ko-
şulsuz birlik, beraberlik, dayanışma 
ve yardımlaşma içinde olmamız ge-
rekiyor. Felaketin hemen ardından 
 DİTİB olarak kampanya başlattık. 
DİTİB teşkilatı olarak her zaman 
mağdurların yanında olduk ve olma-
ya devam edeceğiz. Bu manada eli-
mizden ne geliyor ise destek olmaya 
çalışacağız” dedi. 

Bağış takdiminde Hückelhoven 
DİTİB yönetim kurulu üyesi Kenan 
Canakçı da hazır bulundu.

Hückelhoven DİTİB Cami Derneğinden sel mağdurlarına yardım eli
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2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami derneklerinde 
okula yeni başlayan öğrenciler için “Bed-i Besmele” (okul 
açılış duası) merasimleri geleneği bu yıl da devam etti. 
Almanya’nın bazı eyaletlerinde Ağustos ayında başlaya-

rak Eylül ayına kadar devam eden okul açılışları kapsa-
mında derneklerde düzenlenen merasimlerde Kur’an-ı 
Kerim tilavet edildi, çocukların başarıları için dualar 
yapıldı. Derneklerde gençlik, kadın ve veli kolları tara-
fından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2021–2022 
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, 

 wurden bei den Feierlichkeiten Koran rezitiert und für 
den Schulerfolg der Kleinen Bittgebete ausgesprochen. 
Die Elternvereine gaben den Kindern auch eine Vielzahl 
von Geschenken.

Duisburg

DİTİB’de “Bed-i Besmele“
Sevinci

Einschulungsgebete bei
der DITIB

HABERLER
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Bielefeld

Dortmund Eving

Datteln

Barmen

Dortmund Osman Gazi

Bochum

Duisburg Meiderich

Bocholt

Kamp Lintfort

Dortmund Mengede

Dortmund Yunus Emre

Barmbek

Bergkamen

Ahlen

Attendorn
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Halver

Heiligenhaus

Hamm-Heessen

Gelsenkirchen-Horst

Herford

Hamm Bockum-Hövel

Hilden

Hamm

Kamp Lintfort

Herbede

Herten Langenbochum

Gelsenkirchen Merkez

Gladbeck

Duisburg-Rumeln

Essen

HABERLER

17 B Ü L T E N  ·  T E M M U Z  ·  A Ğ U S T O S  ·  E Y L Ü L  ·  J U L I  ·  A U G U S T  ·  S E P T E M B E R  ·  2 0 21



Norderstedt

Recklinghausen

Ramsbeck

Marl

Sindorf

Plettenberg

Werdohl

Oberhausen Ayasofya

Mölln

Recklinghausen Merkez

Solingen Wald

Lünen

Minden

Lübeck

Lülsdorf
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Rheinland-Pfalz eyaletinde Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı Ransbach Baumbach, Sel-
ters, Neuwied, Koblenz ve Andernach 
Cami Dernekleri, Sinzig şehrindeki 
sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

Sinzig DİTİB Hz. Aişe Camii’nin 
organizesinde dernekler afet bölge-
lerinde sel mağdurları ile enkaz te-
mizleme ekiplerine lahmacun, po-
ğaça, su, ayran ve meyve suyundan 
oluşan yardım paketleri dağıttı.

Cami derneği gönüllüleri Sinzig 
şehrinde selden en çok etkilenen üç 
semtte, 500 kişiye gıda paketinin ya-

nında, nakdi yardım ve insan gücü 
desteği verdi. Sinzig DİTİB Hazreti 
Aişe Camii Dernek Başkanı Çoş-
kun Erden ve din görevlisi Muhsin 
Aksoy, selden ağır zarar gören üç 
semtte gıda yardımında bulunduk-
larını söyledi. Cami cemiyeti ve ce-
maati olarak Sinzig şehrinin bir 
parçası olduklarını belirten dernek 
başkanı Erden, belediye başkanı 
Geron’e her konuda cami dernekleri 
olarak hazır olduklarını ve destekle-
rinin devam edeceğini ifade etti. 
Din görevlisi Aksoy ise, “Dinimiz 
insan ilişkilerine çok önem vermiş-

tir. İnsan ilişkilerinin bir boyutu ise 
komşu ilişkileridir. Dini cemaat ola-
rak birlikte yaşadığımız komşuları-
mıza moral ve destek vermek, yan-
larında olduğumuzu hissettirmek, 
hem İslami hem de toplumsal vazi-
femizdir” ifadelerini kullandı. Sel 
felaketinde mağdur Sinzig şehrinin 
Belediye Başkanı Andreas Geron, 
DİTİB cami derneklerine yardım-
lardan dolayı teşekkür etti. Başkan 
Geron, zor durumda şehrimizin 
cami derneği öncülüğünde yapılan 
yardımı anlamlı bulduğunu ifade 
ederek, minnettarlığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Kuzey Ren Vestfalya ve 
Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşa-
nan sel felaketinin ilk anından itiba-
ren ihtiyaç-  
ları karşılanmaya devam etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Merkez’in desteğiyle 
Köln eyalet bölge birliği, gençlik ve 

kadın kollarının organizesinde sel-
den en çok etkilenen Ahrweiler şeh-
rinde 500 kişiye sıcak yemek ve su 
dağıtılıdı. Kavurma, pilav ve taze 
fasulyeden oluşan sıcak yemekler, 
Lülsdorf DİTİB Selimiye Camii ka-
dınlar kolu gönüllüleri tarafından 
pişirilerek paketlendi. Ayrıca tatlı, su 
ve pideden oluşan ikramlar gençlik 
kolları gönüllüleri tarafından Ahr-
weiler şehrinde toplama merkezi ara-
cılığıyla mağdurlara dağıtıldı.

Ahrweiler Afet Yardımı Merkezi 
yöneticisi Melanie Brücken, “Bu zor 
günümüzde bizleri yalnız bırakma-
yan, yardım eli uzatan DİTİB teşki-
latına ve gönüllülerine teşekkür edi-
yorum” dedi.

Köln Bölgesi Kadınlar Kolu Baş-
kanı Ümran Aslan ve Gençlik Kolu 
Başkanı Hüseyin Akar, selin ilk 
anından itibaren DİTİB taşkilatı-
nın gönüllüleri ve çalışanlarıyla sa-
hada olduklarını belirterek, “Yüz-
lerce insan evsiz kalmış, her 
şeylerini kaybetmişler, harıl harıl 
evlerini temizlemeye çalışıyorlar. 
Evlerine girmek için uğraşıyorlar. 
DİTİB ailesi olarak orada bulun-
manın önemli olduğunu biliyoruz. 
Bölgedeki ihtiyaçları dernekler ola-
rak karşılamak için gayret ediyo-
ruz. Böyle bir sıcak yemek yardımı 
ile gönüllere dokunmak istedik” 
ifadelerini kullandı.

DİTİB cami derneklerinden Sinzig’deki sel mağdurlarına destek

DİTİB gençlik ve kadın gönüllülerinden selzedelere sıcak yemek
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30 Kasım 2013 tarihinde kurulan 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadınlar Kolu, 4. 
Olağan Genel Kurulu’nda yeni yö-
netimini belirledi. Yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
internet üzerinden video konferans 
yöntemiyle yapılan olağan genel ku-
rul, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. İlk kez video konferans yönte-
miyle yapılan genel kurul, 3. Dönem 
Federal Kadınlar Kolu Başkanı Ha-
tice Zengin’in selamlama konuşma-
sının ardından DİTİB Federal Ka-
dın Çalışmaları Koordinatörü 
Nurten Afat, kadın faaliyetleri hak-
kında genel bilgi vermesiyle devam 
etti.

Genel Kurul, DİTİB Yönetik Ku-
rulu Üyesi İrfan Saral başkanlığın-
da Dr. Emine Seçmez ve Nurten 

Afat’tan oluşan divan kurulu tara-
fından yönetildi.

Raporlarının okunması ve yöneti-
min ibrasının ardından seçime ge-
çildi. Yeni yönetim kurulunun belir-
lenmesinin ardından yönetimde 
görev dağılımını şu şekilde oluştu:
Safiye Kılıç (Başkan)
Gülsüm Çelik (Başkan Yardımcısı)
Şerife Sayım (Başkan Yardımcısı)
Rabia Şahinarslan (Sekreter)
Kıymet Yavuz (Muhasip)
Hilal Erensoy
(Kamuoyu Çalışmaları)
Tuğba Kölün
(Üye-Proje Sorumlusu)
Sümeyye Öztürk-Mutlu ve Nur-
ten Afat (Üye)
Almanya’da yaşayan kadınlar ara-
sındaki bağları güçlendirmek, dini 
değerleriyle birlikte bir gelecek 

 inşası için 8 yıl önce kurulan Fede-
ral Kadınlar Kolu’nun 4. Dönem 
yönetim kurulu başkanlığına seçi-
len Safiye Kılıç, bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. 

Kovid-19 pandemisiyle birlikte bir 
değişim yaşandığını belirten Kılıç, 
bu güne kadar görev yapmış olan 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
etti. Kılıç şöyle devam etti: “14 eya-
let ve bölge kadınlar kolu ile birlikte 
yol yürüdüğümüz yaklaşık 20 binin 
üzerinde kadının verdiği tüm emek-
ler aslında geleceğimiz adınadır. 
Her birinin ayrı ayrı özelliği olan 
güçlü bir ekip ile çalışmalara kaldı-
ğımız yerden devam edeceğiz. Ge-
lecek yıllarda çok daha güzel faali-
yetler yapacağımıza olan inancım 
tamdır. Hepinize ayrı ayrı çok te-
şekkür ediyorum.”

DİTİB Federal Kadınlar Kolu 4. Olağan Genel Kurulunu yapıtı
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Almanya genelinde Diyanet İşle-
ri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı cami derneklerinde yeni tip 
koronavirüsten korunmak amacıy-
la aşı kampanyaları devam ediyor. 

Cami derneklerinin ev sahiliği 
yaptığı aşı kampanyalarında on 
binlerce insan Koronavirüs (Ko-
vid-19) aşısı oldu. Yoğun ilgi ve katı-
lımın gözlendiği aşı kampanyaların-
da Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
3771 kişiye, Duisburg DİTİB Merkez 
Camii’nde 2700 kişeye koronavirüs 

(Kovid-19) aşısı yapıldı. Öte yandan 
Ağustos ayı içerisinde şehir belediyeleri 
ve aşı koordinasyon merkezleri işbirli-
ğiyle Cuma ve özel kampanya günle-
rinde de camilerde 1. ve 2. doz Co-
vid-19 aşılama süreci devam etti.

Ağustos ayında DİTİB’e bağlı 
Heilbronn Merkez Camii park ala-
nında konuşlananan mobil aşı mer-
kezinde ve Forchheim Yunus Emre, 
Maulbronn Mimar Sinan, Lü-
nen-Brambauer ve Lünen Selimiye, 
Werdohl, Witten ve Viern heim 
Eyüp Sultan, Hamburg, Siegburg 
ve Wuppertal Merkez, Ludwigs-
burg Yavuz Selim, Marktredwitz 
Süleymaniye, Bergedorf Kocatepe, 
Monnheim Osman Gazi, Velbert 
camilerinde düzenlenen aşı kam-
panyalarında da binlerce kişiye ko-
ronavirüs aşısı yapıldı.

Alman sağlık kurumları ve cami 
dernekleri işbirliğinde organize 
edilen kampanyalarda tercihe göre 
BioNTech-Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca ve Johnson Johnson aşısı 
uygulandı.

Düsseldorf DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı Ersin Özcan ve Essen Dİ-
TİB Bölge Birliği Başkanı Fahrettin 
Alptekin, aşı kampanyaları ile ilgili 
yaptıkları açıklamalarda, cami der-
neklerinin koronavirüs (Kovid-19) 

DİTİB camilerinde aşı kampanyaları devam ediyor
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aşısı ile ilgili organizasyonlara ev 
sahipliği yaptıklarını söyledi. 

Cuma günleri, hafta sonu ve 
planlanan tarihlerde camilerde dü-
zenlenen aşı kampanyalarına yo-
ğun ilginin olduğunu belirten Alp-
tekin ve Özcan, “Yaşadığımız 
toplumun sağlığının korunmasına 
katkı sağlamak, dini cemaat olarak 
sorumluluklarımız arasındadır.

 DİTİB teşkilatı olarak, hem ce-
maatimiz hem de toplumun diğer 
bütün fertlerinin koronavirüse kar-
şı korunması için aşılarını yaptır-
malarını tavsiye ediyoruz ve bu 
sağlık hizmetine ev sahipliği yapı-
yoruz. Düzenlenen kampanyalar-
dan hem cami cemaatimiz hem de 
Alman komşularımız memnun 
kaldılar. Elbirliğiyle inşallah bu 

hastalığı yeneceğiz. Cami dernek-
lerimize bu imkanı veren yerel yet-
kilere ve sağlık kurumlarına, sağ-

lık  çalışanlarına ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” ifadeleri-
ni kullandılar.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerin-
de aşırı yağışların neden olduğu sel 
ve su baskınlarında, 170’den fazla 
kişi hayatını kaybetmiş; pek çok 
yerleşim yeri, cadde ve sokak sular 
altında kalmıştı.

DİTİB, Kuzey Ren Vestfalya ve 
Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ya-
şanan felaketin ardından, yarala-
rın sarılmasına destek olmak ama-
cıyla Almanya genelinde bir bağış 
kampanyası başlattı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, eyaletlerde meydana ge-
len felaketin hemen ardından Dİ-
TİB tarafından başlatılan kam-
panya ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türkmen, felaketin hemen ar-
dından DİTİB teşkilatı olarak Al-
manya genelinde Cuma hutbeleri, 
bayram vaazları, sosyal medya ve 
yazılı açıklamalarla bir yardım ve 
dayanışma kampanyası başlattıkla-
rını ve herkese kampanyaya destek 
verme çağrısında bulunduklarını 
söyledi.

Kampanyada yapılan yardımla-
rın ilk etabının bölgelere ulaştırıldı-
ğını belirten Türkmen, “DİTİB’e 
bağlı derneklerin mahallinde yap-
tıkları ayni ve nakdi bağışların ha-
ricinde, DİTİB Genel Merkezi 
tarafından başlatılan kampanya-
ya da yaklaşık 100 bin Euro tuta-
rında bir bağış yapıldı. Toplanan 
bağışlardan ilk etapta Ahrweiler 

şehrine 30 bin Euro, Stolberg 
şehrine 15 bin Euro ve Heinsberg 
şehrine ise 10 bin Euro gönderil-
di” dedi.

Sel felaketinin yaşandığı gün-
den itibaren bölgelere yakın çevre 
derneklerimizden sel mağdurları-
na yardım eli uzatıldığını ifade 
eden Türkmen, “DİTİB teşkilatı-
na bağlı derneklerimiz yerinde ve 
mahallinde bilf iil yardım götür-
meye devam etmektedir. Örneğin 
Marl Camimiz Cuma günü 1000 
adet lahmacun hazırlayarak afet-
zedelere ikram ettiler. Ayırıca 2 
bin Euro bağışta da bulundular. 
Yine Ransbach Baumbach, Sel-
ters, Neuwied, Koblenz ve Ander-
nach Cami Derneklerimiz hem 
lahmacun, poğaça, su, ayran ve 
meyve suyundan oluşan yardım 
paketleri dağıttılar, hem de nakdi 
yardımda bulundular ve yürütü-
len çalışmalara insan gücü deste-
ği sağladılar. Ayrıca Remagen 
derneğimizin afetin yaşandığı 
günden itibaren sıcak yemek ikra-
mında bulundu. Bilhassa çevre 
derneklerimiz bu konuda elinden 
gelen gayreti göstermektedirler.” 
ifadelerini kullandı.

Türkmen sözlerine şöyle devam 
etti: “Selin büyük hasar oluştur-
duğu şehirlerimize, komşularımı-
za tekrar geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Küçük-büyük gösteri-
len bütün gayretler takdire şayan-

dır. Birlik ve beraberlik içerisinde 
örnek bir çalışmayla felakete uğ-
rayan şehirlerimiz, beldelerimiz 
inşallah en kısa zamanda eski ha-
line kavuşur diye dua ediyorum. 
Afetzedelere de sabır ve metanet 
diliyorum. Allah bir daha böyle 
bir afet göstermesin. Toplumlar, 
karşı karşıya kaldıkları felaketleri 
birlik ve beraberlik içerisinde aşa-
rak büyür. Yaşanan bu felakette 
hayatlarını kaybedenleri saygıyla 
anıyor ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum.”

Türkmen, gönüllülük esasına 
bağlı yürütülen kampanyaya des-
tek vermek isteyenlerin www.di-
tib.de adresi üzerinden veya ban-
ka yoluyla Turkisch-Islamische 
Union adına açılan DE95 5023 
4500 0141 4300 09 numaralı 
IBAN hesabına havale yapabile-
ceğini belirtti.

DİTİB, sel felaketi için toplanan bağışların ilk etabını gönderdi

23

HABERLER

B Ü L T E N  ·  T E M M U Z  ·  A Ğ U S T O S  ·  E Y L Ü L  ·  J U L I  ·  A U G U S T  ·  S E P T E M B E R  ·  2 0 21



Kuzey Ren Vestfalya ve Rhein-
land-Pfalz eyaletlerinde yaşanan 
sel felaketinin ardından, Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’in 
afet bölgelerinde yaraların sarıl-
masına destek olmak amacıyla Al-
manya genelinde başlattığı yar-
dım kampanyası çerçevesinde 
Heinsberg’e ilk etap yardımlar 
gönderildi.

DİTİB Köln Bölge Birliği Baş-
kanı Adem Onur, DİTİB adına 
Heinsberg Kaymakamı Stephan 
Pusch’u makamında ziyaret ede-
rek, 10 bin Euro tutarındaki bağış 
çekini takdim etti.

Yaşanan yoğun yağışın ardın-
dan Heinsberg şehrinin sular al-
tında kaldığını ifade eden Heins-
berg Kaymakamı Stephan Pusch, 
yapılan bağışlardan ötürü DİTİB 
teşkilatına teşekkür etti.

Bu zor zamanlarda insanların 
birlik, beraberlik ve dayanışma 

içerisinde olmasının önemine dik-
kat çeken Pusch, yardım yapan 
cami cemaatine ve katkı sunanla-
ra minnettarlığını dile getirdi.

Ziyarette DİTİB adına geçmiş 
olsun dileklerini ileten DİTİB 
Köln Bölge Birliği Başkanı Adem 
Onur, DİTİB teşkilatı olarak sel 
felaketinin ardından Almanya ge-
nelinde bir yardım ve dayanışma 
kampanyası başlattıklarını ifade 
etti. DİTİB’in dini alanda olduğu 
kadar, insani yardım ve hayri 
alanlarda da faaliyette bulunan 
bir kuruluş olduğunu belirten 

Onur, şehir halkının acısını ve 
üzüntüsünü paylaşmanın ve afet-
zedelerin yanında olmanın insanî 
bir görev ve sorumluluk olduğunu 
söyledi.

DİTİB teşkilatına bağlı dernek-
lerin mahallinde yaptıkları ayni ve 
nakdi bağışların haricinde, Genel 
Merkez tarafından başlatılan 
kampanyada da yaklaşık 100 bin 
Euro tutarında bağış toplanmış ve 
ilk etapta Ahrweiler şehrine 30 bin 
Euro, Stolberg şehrine 15 bin Euro 
ve Heinsberg şehrine ise 10 bin 
Euro gönderilmişti.

DİTİB’den selde zarar gören Heinsberg şehrine 10 bin Euro yardım
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Kuzey Ren Vestfalya ve 
Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ya-
şanan sel felaketinin ardından, afet 
bölgelerine ayni ve nakdi yardımın 
yanı sıra insan gücü desteği de ver-
meye devam ediyor.

Remagen DİTİB Camii, sel fela-
ketinin başladığı günden itibaren 
Ahrweiler ve Sinzig şehirlerinde 
günlük ortalama 300 aileye sıcak 
yemek desteği verdi. Ayrıca ailele-
rin su ihtiyacını karşıladı.

Remagen DİTİB Camii gönüllü 
ekibi, enkaz temizleme ekiplerine 
ve selden etkilenen ailelere kapı 
kapı dolaşarak günlük tek öğün 

olacak şekilde tatlı, börek, tavuk, 
döner ile pilavdan oluşan sıcak ye-
mek ulaştırdı.

Sel felaketinin ilk gününden bu 
yana yoğun gayret gösterdiklerini 
ifade eden Remagen DİTİB Ca-
mii dernek başkanı Mehmet Kı-
lınç, “Selden sonra cami derneği 
olarak hemen bir organizasyon 
yaptık. Bir nebze faydamız olsun 
istedik. Camimizin gönüllü kadın-
lar kolu, cemaatimiz ve yönetim 
kurulumuz ile toparlanarak hızlı 
bir şekilde bölgeye acil ihtiyacın 
olacağını düşündüğümüz sıcak ye-
mek ve su dağıtımına başladık.” 
dedi.

Afet bölgesinde her gün tek öğün 
sıcak yemek dağıtıldığını söyleyen 
Kılınç şöyle konuştu: “Sadece sel-
den etkilenenlere değil, bölgede ça-
lışan ekiplere de ikramda bulunu-
yoruz. 10 günü aşkın aralıksız her 
gün yemek dağıttık. Şimdi hafta 
sonları devam ediyoruz. Kızım da 
arkadaşlarıyla bir ekip oluşturarak 
komşularımızın evlerinin temizliği-
ne de destek oldu. Böyle zor günlerde 
dayanışma, iş birliği içerisinde çalış-
malarımızı ve tüm imkanlarımızla 
komşularımızın yanında olmayı sür-
düreceğiz. Zorlukları paylaşarak bu 
sıkıntılı günlerin üstesinden gelece-
ğiz.”

DİTİB sel bölgesinde sıcak yemek dağıtımı yapıyor
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Kuzey Ren Vestfalya ve 
Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ya-
şanan sel felaketinin ardından, afet 
bölgelerine ayni ve nakdi yardımda 
bulundu.

Baden-Württemberg eyaleti Welz-
heim şehrinde DİTİB Bilal-i Ha-
beşi Camii ile Kuzey Ren Vestfalya 
eyaleti Bergneustadt şehrinde Dİ-
TİB Camii, afet bölgelerinde yara-
ların sarılmasına destek olmak 
amacıyla nakdi yardımda bulundu.

Cami derneklerinde toplanan ba-
ğışlar afet bölgelerine ulaştırılmak 
üzere belediye başkanlarına tak-
dim edildi.

Welzheim DİTİB Bilal-i Habeşi 
Camii dernek başkanı Göksal Yeşil 
tarafından 1000 Euro’luk yardım 
çeki belediye başkanı Thomas Ber-

nlöhr’e, Bergneustadt DİTİB Ca-
mii dernek başkanı Fetin Karaca 
tarafından da 2021 Euro’luk yar-
dım çeki belediye başkanı Matthias 
Thul’a takdim edildi.

Cami derneklerini ziyaret ederek 
kendilerine bağış çeki takdim edi-
len belediye başkanları Thomas 
Bernlöhr ve Matthias Thul, DİTİB 
camiasına teşekkür ederek, “Bu tür 
felaketlerin üstesinden birlik ve be-
raberlik içerisinde gelebiliriz. Bu 
zor zamanlarda cami cemaati ör-
nek davranış gösterek anlamlı bir 
bağışta bulundular, kendierine te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

DİTİB teşkilatı olarak sadece in-
sani yardım anlamında değil, haya-
ta dokunan her alanda faaliyet yü-
rütmeyi kendilerine hedef olarak 

koyduklarını ve çalışmaları da bu 
doğrultuda gerçekleştirdiklerini ifa-
de eden DİTİB dernek başkanları 
Göksal Yeşil ve Fetin Karaca, yaşa-
nan sel felaketinin ardından, teşki-
lat olarak afet bölgelerine ayni ve 
nakdi yardımın yanı sıra insan 
gücü desteğinin devam ettiğini söy-
ledi. Başkanlar “Allah bir daha 
böyle felaketler yaşatmasın. Hepi-
mize geçmiş olsun. DİTİB teşkilatı 
olarak her zaman mağdurların ya-
nında olduk ve olmaya devam edi-
yoruz” ifadelerini kullandılar.

DİTİB yöneticilerinden belediye başkanlarına yardım çeki
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Almanya’nın ardından, 
Karadeniz bölgesinde Kastamonu, 
Bartın ve Sinop şehirlerinde mey-
dana gelen sel felaketi mağdurları 
için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasıyla ilgili bir 
açıklama yapan DİTİB Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Dilek, Dİ-
TİB teşkilatı olarak Amanya’nın 
Kuzey Ren Vestfalya ve Rhein-
land-Pfalz eyaletlerinde meydana 
gelen sel felaketinin ardından  Tür-
kiye’deki orman yangınları için 
yardım ve dayanışma kampanyala-
rı açtıklarını söyledi.

Son günlerde Orta ve Batı Kara-
deniz bölgesinde birçok şehri içine 
alan büyük bir sel felaketi yaşandı-
ğına dikkat çeken Dilek, sel mağ-
durlarının acı ve üzüntülerinin 
paylaşılması amacıyla Almanya 
genelinde başlatılan bağış kampan-
yasına hayırseverlerin destek verdi-
ğini söyledi.

Yaşanan felakette onlarca insa-
nın hayatını kaybettiğini, pek çok 
insanın kaybolup, çok sayıda  ev, 
işyeri, ilçe, kasaba ve köylerin bü-
yük bir yıkıma maruz kaldığını 
söyleyen Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek; “Sel felaketinde 

 hayatlarını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet ve milletimize başsağlığı 
diliyorum.  Cenab-ı Hakk arazî ve 
semavî bütün afet ve musibetlerden 
cümlemizi ve tüm insanlık ailesini 
emin ve muhafaza buyursun.” ifa-
delerini kullandı.

Dilek, gönüllülük esasına bağlı 
kampanyaya destek vermek iste-
yenlerin www.ditib.de adresi 
üzerinden veya banka yoluyla 
Turkisch -Islamische Union adına 
açılan DE95 5023 4500 0141 4300 
09 numaralı IBAN hesabına hava-
le yapabileceğini belirtti.

DİTİB, Karadeniz bölgesi sel felaketi için yardım kampanyası başlattı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Almanya’da yaşanan sel 
felaketinin ardından, şimdi de Tür-
kiye‘nin birçok noktasında çıkan 
orman yangınları nedeniyle zarar 
gören bölgelerin tekrar ağaç-
landırılması ve yangından etkile-
nen afetzedeler için yardım kam-
panyası başlattı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Türkiye’de meydana ge-
len yangın felaketi için yardım 
kampanyası başlattıklarını belirte-
rek, kampanya ile ilgili bir açıkla-
ma yaptı. Kısa sürede Türkiye’nin 
birçok bölgesinde başlayan orman 
yangınlarının herkesi derinden üz-
düğünü ifade eden Türkmen, 
“Yangında hayatını kaybeden kar-

deşlerime Allah’tan rahmet, ailele-
rine ve yakınlarına baş sağlığı dili-
yorum.

Yangından etkilenen kardeşleri-
mize geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. Yangının kontrol altına 
alınması için canla başla çalışan 
ekiplere teşekkür ediyorum. Cena-
b-ı Hak tüm insanlığı her türlü afet 
ve musibetlerden muhafaza eyle-
sin” dedi.

Son günlerde yaşanılan afetlere 
dikkat çeken Türkmen,“Bir yan-
dan Almanya’nın Kuzey Ren Vest-
falya ve Rheinland-Pfalz eyaletle-
rinde sel felaketinin açtığı yaraları 
sarmaya çalışırken diğer yandan 
Türkiye’nin değişik noktalarında 
ciğerlerimizi dağlayan orman yan-

gınlarıyla mücadele ediyoruz. Böy-
lesi zor zamanlarda bizlere düşen, 
dayanışma, yardımlaşma, birlik ve 
beraberlik içerisinde afetlerle mü-
cadele etmek ve yaralarımızı el bir-
liğiyle sarmaktır. Yaşanan bu bü-
yük felaketin mağdurlarının acı ve 
üzüntülerini paylaşmak ve yanıp 
küle dönen alanların yeniden ağaç-
landırılmasına destek olmak ama-
cıyla Almanya çapında bir yardım 
kampanyası başlatılmıştır.

DİTİB, Türkiye’de yanan ormanlar için yardım kampanyası başlattı
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Saarland Eyaleti Völklingen şeh-
rinde Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Camii, 
Karadeniz Ereğli’ye uzanan hayır 
köprüsü kurdu.

Völklingen DİTİB Selimiye Camii 
tarafından Karadeniz Ereğli’de yaşa-
yan ihtiyaç sahibi engellilere yönelik 
başlattığı kampanyada bağışlanan te-
kerlekli sandalyelerin dağıtım progra-
mı yapıldı.

Kampanya kapsamında hayırse-
verlerin desteğiyle alınan 35 adet 
akülü, 40 adet manuel tekerlekli san-
dalye dağıtımı için İzmirlioğlu Fen 
Lisesi kapalı spor salonunda tören 
düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İs-
mail Çorumluoğlu, törende yaptığı 
konuşmada, başta hayırseverler ol-
mak üzere Völklingen DİTİB Seli-
miye Camii yönetimine ve Karade-
niz Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği 
yönetimine teşekkür etti. 

Çorumluoğlu konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Bugün teslim ettiğimiz 
bu araçlara destek veren Alman-
ya’daki tüm kardeşlerimize ve maki-
nelerin ilçemize naklinde lojistik des-
tek veren kardeşimize teşekkür 
ediyorum. Onların bağışları yerine 
ulaşmıştır. Bu araçların teslim edil-
diğini görmekten ziyadesiyle mem-
nun oldum. Bundan sonra da biz bu 
tür çalışmaları destekleyeceğiz. Kar-
deşlerimizin yüzünün güldüğünü 
görmek benim için en büyük zengin-
liktir. Bazen zenginlik diyoruz, senin 
zenginliğinin dışsal faydası yoksa, 
bir fakirimize, bir engellimize bir 
faydası yoksa, bana göre sen dünya-
nın en fakir, en acınacak insanısın.” 
DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon 
Müdürü Alaattin Salçık ise programa 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, kampanyayı organize 
eden Völklingen Selimiye Camii Der-
neği yönetimine teşekkür etti. Salçık, 
“DİTİB dini, sosyal ve kültürel alan-
da Almanya genelinde kendisine 

bağlı bine yakın derneğiyle hizmet 
sunan bir sivil toplum kuruluşudur. 

Peygamber Efendimiz, “İnsanların 
en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” 
buyuruyor. Derneğimiz ve cemaati-
miz bu kampanyayla, Völklingen’den 
Ereğli’ye uzanan bir hayır köprüsü 
kurdu ve hayır dua aldı. Cenab-ı Hak 
bu kardeşlerimizden razı olsun” ifa-
delerini kullandı.

Völklingen DİTİB Selimiye Cami 
Derneği Başkanı Kamuran Başpı-
nar, kendilerinin Karadeniz Ereğli 
Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı 
İsmail Şentürk’le altı ay önce görüşe-
rek bu kampanyayı başlattıklarını 
dile getirdi.  Başpınar şöyle devam 
etti: “Görüşmemizin hemen ardın-
dan bir kampanya başlattık. Bir iyilik 
yap kampanyası adı altında, kardeş-
lerimizle hep birlikte engelleri aşalım 
dedik. Yönetim kurulumuz, cemaati-
miz, üyelerimiz, hayırseverlerimiz ve 
hatta Alman dostlarımızla bu kam-
panyayı gerçekleştirdik.” Karadeniz 
Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği 
Başkanı İsmail Şentürk, katkıların-
dan ötürü Völklingen DİTİB Seli-
miye Cami Derneği Başkanı Ka-
muran Başpınar ve yönetimine 
teşekkür etti. Konuşmaların ardın-
dan Kaymakam Çorumluoğlu ta-
rafından, emeği geçenlere günün 
anısına plaket takdim edildi. 

Törenin sonunda sandalyelerine 
kavuşan engelli vatandaşların da 
katılımı ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Almanya’dan Karadeniz Ereğli’ye uzanan hayır köprüsü
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Almanya’nın Hessen eyaletinde-
ki Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Wächtersbach 
Merkez Camii, Türkiye’de yanan 
orman varlığının yeniden yeşile 
bürünmesi için başlatılan “Yanan 
Ormanlar Yeşile Dönüyor” kam-
panyasına destek verdi.

Wächtersbach DİTİB Merkez 
Camii’nde hafta sonu kurslara de-
vam eden 5-15 yaş Kuran Kursu 
öğrencileri ve cemaati “Yanan Or-
manlar Yeşile Dönüyor” Orman 
Genel Müdürlüğü’nün kampanya-

sına 5100 adet fidan bağışladı.
Yaşları küçük ancak yürekleri ko-

caman öğrencilerin vermiş olduğu 
bu desteği çok anlamlı buldukları-
nı belirten Wächtersbach DİTİB 
Merkez Camii dernek başkanı Ha-
kan Akbulut, “Türkiye’nin birçok 
noktasında çıkan orman yangınları 
sonrasında maalesef nefes kaynağı 
binlerce ağaç kül oldu. Ormanların 
yeniden yeşile bürünmesi, kaybedi-
len ağaçların yerine yenilerini dike-
rek gelecek nesillere daha yeşil bir 
doğa bırakabilmek için 5-15 yaş  

Kuran kursu öğrencilerimizle, ce-
maatimizle bir kampanya başlattık. 
Kampanyaya 5100 fidan bağışında 
bulunduk” diye konuştu.

Minik yüreklerin böylesi bir 
kampanya içerisinde olmasından 
dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifa-
de eden Akbulut, “Yavrularımızın 
yapmış oldukları bu bağışlarla gü-
zel bir örnek sergilediler. Allah ço-
cuklarımızdan, onların velilerin-
den ve cemaatimizden razı olsun” 
şeklinde konuştu.

5-15 yaş Kuran Kursu öğrencileri 5100 fidan bağışladı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Güney Bavyera Eyalet Birli-
ği ve Bobingen Bilal-i Habeşi Camii 
Dernek Başkanı Şenol İşçi son yolcu-
luğuna uğurlandı.

Şenol İşçi’nin cenazesi, 25 yıla ya-
kın başkan ve yönetici olarak görev 
yaptığı Bobingen DİTİB Bilal-i Ha-
beşi Camii park alanında kılınan ce-
naze namazının ardından son yolcu-
luğuna dualarla uğurlandı.

48 yaşında hayatını kaybeden Şe-
nol İşçi için DİTİB Bilal-i Habeşi 
Camii’nde düzenlenen cenaze  mera-
simine; merhumun ailesi başta olmak 
üzere Münih Başkonsolosu Mehmet 
Günay,  Bobingen Belediye Başkanı 
Klaus Förster, DİTİB Genel Başkan 
Vekili Ahmet Dilek, DİTİB Genel 
Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Ba-
den Württemberg DİTİB Eyalet Bir-
liği Başkanı Erdinç Altuntaş, Dini 
Danışma Kurulu Başkanları Sıddık 
Yılmaz (Münih), Musa Uzun (Stutt-

gart) ve Fuat Gökçebay (Nürnberg), 
DİTİB eyalet birlikleri ile, gençlik, 
kadın ve veli kollarının başkan ve yö-
neticileri, bölge cami dernek yönetici-
leri ve din görevlilerinin yanı sıra çok 
sayıda seveni katıldı.

Yoğun katılımın olduğu cenaze tö-
reninde duygusal anlar yaşandı

Mükemmel bir insanı kaybetme-
nin üzüntüsünü yaşadığını ifade 
eden Bobingen Belediye Başkanı 
Klaus Förster, “Şenol başkanı Bo-
bingen’de uzun süre tanıma şansına 
nail oldum. Uzun yıllar Alman ve 
Türk kültürü arasında bir köprü va-
zifesi gördü. Çok erken yaşta aramız-
dan ayrıldı. Biz kendisini hep iyi ha-
tırlayacağız. Seni kaybettiğimiz için 
çok üzgünüz, Bobingen şehri çok 
üzgün. Bu yolculuğa biz de çıkaca-
ğız, bu vesileyle son yolculuğunda 
iylikler diliyorum. Ailesine, sevenle-
rine ve DİTİB camiasına sabırlar 
diliyorum” dedi.

Merhum başkanı tanımaktan ve 
kendileriyle birlikte çalışmaktan 
onur duyduklarını belirten Münih 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Sıddık Yılmaz da, “Şenol karde-
şime olan sevgimi, muhabbetimi ke-
limelerle ifade etmekte zorlanıyorum. 
Tanıdığım düzgün, değerli ve müte-
vazi başkanlarımızdan bir tanesiydi. 
Cemiyet ve toplum insanı idi. Eyale-
timiz, derneklerimiz ve DİTİB’imiz 
adına planladığımız çok güzel çalış-
malarımız vardı, hedeflerimiz vardı. 
Rabbim kendisine rahmet eylesin, 
Rabbim kendisini cennetiyle şeref-
lendirsin. Herkese böyle güzel cema-
atle ahirete uğurlanmayı nasıp eyle-
sin. Başımız sağolsun.” ifadelerini 
kullandı.

Merhum başkanın ailesi başta ol-
mak üzere yakınlarına, dostlarına 
başsağlığı ve sabırlar dileyen Münih 
Başkonsolosu Mehmet Günay ise, 
“Bugün ahirete göç eden Şenol baş-
kanımıza Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Bobingen’de camimizin bu 
günlere gelmesinde kendisinin çok 
emeği geçti. Allah kendisinden ve 
emeği geçenlerden razı olsun. Bırak-
tığı bu güzel mirasları bizler, sizler 
yaşatacağız. Bayrak yarışı misali biz-
den sonraki nesillere bizler de ema-
net edeceğiz. Müstesna başkanımı-
zın başta ailesi olmak üzere 
yakınlarına, dostlarına başsağlığı ve 
sabırlar diliyorum. Mekanı cennet 
olsun.” diye konuştu.

Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Şenol İşçi son yolculuğuna uğurlandı
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Güney Bavyera Eyalet Birliği ve 
Bobingen Bilal-i Habeşi Camii Der-
nek Başkanı Şenol İşçi’nin cenaze 
namazını DİTİB Genel Başkan Ve-
kili Ahmet Dilek kıldırdı. 

Dilek, cenaze namazı öncesi başta 
kederli ailesi olmak üzere Bobingen 
cemiyetine, cemaatine ve şehrine, 
DİTİB teşkilatına ve sevenlerine 
bağsağlığı dileklerini iletti. Dilek ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün 
burada Şenol başkanımıza son göre-
vimizi ifa etmek üzere toplanmış bu-
lunuyoruz. Yüce Rabbimiz Şenol 
kardeşimize ebediyet yolculuğunda 
yardım eylesin. Tanıyanların ve biz-
lerin de takip ettiği kadarıyla rahat-
sızlığına rağmen Şenol başkanın, 
camimize, buradaki toplumumuzun 

meselelerine bu kadar eğilmiş olması 
son zamanına kadar cemiyet hizmet-
lerinden kendisini uzak tutmaması 
aslında hayatımızı nasıl değerlendi-
rebileceğimizin çok güzel bir örneği-
ni bize sunuyor. Bundan dolayıdır ki, 
bugün burada Şenol başkanımızı 
uğurlamak için toplanmış binlerce 
insan var. Türkiye’ye gitmiş ancak 
kalbi ve yüreği burada bulunan bin-
lerce kardeşimiz var. Sayılı nefesleri-
mizi toplum yararına, insanlık yara-
rına, cemiyet yararına kullanmak 
gerekir. Esas mesele, arkamızdan 
gönülden ve samimi yapılacak duala-
ra talip olmaktır. Şenol başkanımı-
zın ameli, gayreti ve emeği Allah’ın 
izniyle kendisini kurtarmaya yete-
cektir. Bizler de onun sevenleri ola-

rak arkasından dualar ediyor ve Yüce 
Rabbimizden kendisini cennetiyle, 
cemaliyle şereflendirmesini niyaz 
ediyoruz. DİTİB teşkilatı büyük bir 
değerini kaybetti. İnşallah başkanı-
mızın emanetini kendisinden sonra 
gelecekler de en güzel şekilde sahiple-
necekler, koruyacaklar ve daha güzel 
yerlere taşıyacaklardır.”

Dilek, konuşmasının ardından 
merhum Şenol İşçi için helallik istedi 
ve cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazın ardından maske 
ve sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak merhum Şenol İşçi’nin oğlu 
Orhan İşçi ve ailesi taziyeleri kabul 
etti.
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DİTİB Yayınevi, uzun zamandır 
Almanca tercümesi üzerinde çalışı-
lan Hadislerle İslam isimli eserin ilk 
cildini ‘Der Islam - Aus den Überlie-
ferungen’ adıyla okuyucuların istifa-
desine sundu. 

2019 yılında ZSU bünyesinde oluş-
turulan bir tercüme heyeti tarafın-
dan Almanca diline çevrilmeye baş-
lanan Hadislerle İslam’ın ilk cildi 
yayınlandı. 

Dr. Ahmet İnam editörlüğünde 
uzman bir tercüme heyeti tarafından 
Almanca çevirisi tamamlanarak ya-
yın dünyasına kazandırılan Hadis-
lerle İslam’ın ilk cildiyle ilgili bir açık-
lama yapan DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın bir prestij çalışması olan 
‘Hadislerle İslam - Hadislerin Hadis-
lerle Yorumu’ isimli eserin ilk cildi-
nin, ZSU çeviri bürosunun uzun ve 
titiz çalışması sonucunda okuyucula-
rın istifadesine sunulduğunu söyledi.

Hadislerle İslam’ın, Hz. Peygam-
berin hikmet ve rahmet dolu dünya-
sını keşfetmeye davet eden bir hadis 
külliyatı olduğunu söyleyen Türk-
men, eserin, Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s)’in çağlar üstü örnekliğini, sade 
ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tas-
nif metoduyla günümüz insanına 

ulaştırmayı amaçlayan, aynı zaman-
da toplumun güncel ihtiyaçlarını 
dikkate alarak hadislerin hadislerle 
yorumunu ortaya koyan, Türkiye’nin 
hadis alanındaki birikimini yansıtan 
katılımcı bir çabanın ürünü olduğu-
nu ifade etti. 

Eserin önsöz, giriş ve sekiz ana bö-
lümden oluştuğunu belirten Türk-
men, eserle ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“Birinci ciltte yer alan mukaddime-
de, hadis tarihi ve literatürü, sünnet 
ve hadisi doğru anlamada temel ilke 
ve prensipler gibi hususlarda bilgiler 
verilmiştir. Hadislerle İslâm, temel 
olarak hadis alanındaki birikimi ve 
hadis kültürünü okura taşımayı ve 
topluma İslâm mesajını hadislerle 
vermeyi hedeflemiştir. Konu yazı-
mında “hadislerin hadislerle yoru-
mu” şeklinde ifade edilebilecek bir 
yaklaşım tarzı benimsenmiştir. Zira 
kitapta yer alan konuların pek çoğu 
hakkında yüzlerle hatta binlerle ifade 
edilebilecek sayıda hadis bulunmak-
tadır. Bu hadislerin mana itibariyle 
kuşatıcı olmasına ve metinde kulla-
nılamayan diğer hadislerin de içeri-
ğini yansıtacak nitelikte olmasına 
dikkat edilmiştir.”

Yazım tekniği ve içeriği itibariyle 
özgün bir tarza sahip olan “Hadisler-

le İslâm“’ın, muhtelif konularla ilgili 
hadislerin alt alta sıralandığı bir der-
leme değil; konu merkezli bir çalışma 
olduğuna dikkat çeken Türkmen, 
“Eser, muayyen bir konuya dair tüm 
rivayetler, girişi, gelişmesi, sonucu ve 
kurgusu olan bir yazı sistematiği için-
de yorumlanarak sunulmuştur. 

Kur’an ayetleri başta olmak üzere 
ilgili tüm rivayetler ışığında etraflı 
bir biçimde ele alınmıştır. Resûl-i 
Ekrem (s.a.s)’in örnek hayatı, sünneti 
ve uygulamaları, meydana getirdiği 
ilk İslâm toplumu hadisler ışığında 
resmedilmeye çalışılmıştır.” dedi. 

Hadislerle İslâm’ın (Der Islam – 
Aus den Überlieferungen) Almaca 
tercümesinin Almanya’daki ilahiyat 
çevreleri, hocaları ve öğrencileri için 
önemli bir kaynak ihtiyacını karşıla-
yacağını söyleyen Türkmen, eserin 
dili, uslübu ve sistematiği ile genel 
okuyucuya da hitap eden bir niteliği 
olduğunu ifade etti.

Türkmen, eserin 7 cilt olduğunu, 
ikinci cildinin çevirisinin tamam-
landığını ve yakın bir zamanda 
ikinci cildin basımının da yapılaca-
ğını, diğer ciltleriyle birlikte eserin 
tüm çeviri ve basımının 2024 yılın-
da tamamlanacağını sözlerine ekle-
di.

“Hadislerle İslam” Almanca tercümesiyle okurlarıyla buluşuyor
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