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LEITARTIKEL

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

tulmaz örneklerini sundu. Kendi aleyhine de olsa 
adalet ve hakkaniyetin, sadakat ve ahde vefanın ya-
şayan değerler olabileceğini gösterdi.

Yüce Kur’an’ın yeminlerle övdüğü ahlakı ile O, 
1450 yıl sonra bile bir kutup yıldızı gibi insanlığa yol 
gösteriyor. En mahrem hayatını insanlığın gözü önü-
ne sererek açıklık ve şeffaf lığın, “hak sızlık ettiğim 

kim varsa gelsin, çıplak sırtıma vurarak 
beni cezalandırsın!” diyerek hesap verebi-
lirliğin en temel İslamî değerlerden oldu-
ğunu öğretti.

Yurdunu terk ederek sığındığı Medine’de 
toplumun bütün kesimleriyle ahde vefa ek-
seninde birlikte yaşamanın ve farklılıklara 
saygılı olmanın, ancak toplumsal bir söz-

leşme ile mümkün olabileceğini ortaya koydu.
Öğrettiği bütün ahlakî değerleri ve yaşayışıyla Haz-

reti Muhammed (s.a.s) hala insanlığın en önemli gün-
dem maddesi olmaya devam ediyor. İklim krizi, sa-
vaş, terör ve yoksulluk gibi yerel ya da küresel 
sorunlardan kurtulabilmenin yolunun, savaşa bile 
ahlak ve hukuk değerleri katan Allah’ın Elçisi’nin 
mesajına kulak vermekten geçtiğini insanlık ne za-
man anlayacak?

İnsanlık, ama öncelikle müslümanlar, bu nebevî 
çağrıya kulak vermeli. Kuzeyden güneye, doğudan 
batıya bütün insanlık ailesinin yekvücut bir “Vefa 
Toplumu” olmasını sağlayacak şey işte budur.

Kandiliniz mübarek olsun.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, alemlere rahmet olarak 
gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) dün-
yaya teşrif lerinin yıldönümü dolayısıyla Mevlid 
Kandili mesajı yayımladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Mevlid 
Kandili mesajında, “Yarın akşam (17 Ekim 2021) 
Mevlid Kandili. Efendimiz (s.a.s)’in dünya-
mızı teşrif ettikleri gece. Hazreti Peygam-
ber 1450 yaşında.” dedi.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni teb-
rik eden DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, mesajında şunları kaydetti:

Şüphesiz her doğum önemlidir, ancak ta-
rihte hiçbir doğum, Sevgili Peygamberi-
miz’in dünyayı teşrif leri kadar büyük bir değişime 
ve inkılaba yol açmadı. O’nun doğumuyla üst üste 
yığılı sıradan bir duvar insanlığın yeni kıblesi oldu. 
O’nun doğumuyla, o olmasaydı adı bile bileneme-
yecek Ebubekir’ler, Ömer’ler, Osman’lar insanlı-
ğın ufkuna birer yıldız gibi doğdu. Ebu Cehil’ler 
bile O’na olan düşmanlıklarıyla nam ve şöhret ka-
zandı. O, unutulmuş coğrafyayı tarihsel dinamiğin 
en önemli aktörü yaptı; medeniyet ırmağı O’nunla 
dünyanın en kurak yerlerine cansuyu oldu.

Varlığını ahlakî değerlerin yeniden hayat bulma-
sına adayan Allah’ın Elçisi, insanlığın son öğretme-
ni oldu. Barışta ve savaşta, sevinçte ve kederde, var-
lıkta ve yoklukta, birlikte ve yalnızlıkta ahlakî 
değerlere bağlı kalarak yaşamanın en güzel ve unu-

Değerli Okurlar...

”Kandiliniz
mübarek
olsun.“
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Muhterem Müslümanlar!
Hasretle bekliyordu Yesrib. Yıllardır süren kavga ve 

çatışmaların yorgun düşürdüğü yürekler, kurak top-
rakların yağmuru beklediği gibi bekliyordu Kutlu Ne-
bî’yi. Vedâ Tepeleri üzerinden doğuyordu Ay bu defa. 
Gönüllerde tarifsiz bir coşku ve sevinç, herkes hanesini 
bu Kutlu Misafir’le şeref lendirmenin heyecan ve telaşı 
içerisindeydi. Allah Rasûlü’nün gündeminde ise; yurt-
larından ayrılan muhacirlerin yarasını saracak, En-
sar’ın kalplerini birleştirecek, vahyin nuruyla aydınla-
nacak bir mescid inşa etmek vardı. İlk icraatı da bu 
oldu Allah Rasûlü’nün. Mescid-i Nebî olarak anılan bu 
mabed, Müslümanların ihtiyaçlarının karşılandığı, 
sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin hi-
maye edildiği, bireysel ve sosyal her türlü mesele ile il-
gili istişarelerin yapıldığı, kararların alındığı bir mer-
kez oldu. Edep, adap, ilim ve irfanın aşılandığı bir 
mektep oldu. Tarih boyunca kendisinden sonra inşa 
edilen camilere örneklik teşkil ederek, İslam medeni-
yetinin şekillenmesinde ve cami merkezli hayat tarzı-
nın kültürümüze yerleşmesinde en güzel örnek oldu. 

Kardeşlerim!
Kalabalıkları nitelikli birer topluluk haline dönüştü-

recek, bir ve beraber olmanın, kardeş olmanın temel 
ilkelerini öğretecek, iman kardeşliğinin her şeyden üs-
tün olduğunu hissettirecek mekânlardır camilerimiz.  
Camiye girerken dünyevî bütün kimliklerimizi dışarı-
da bırakarak; soyumuzun, dilimizin, rengimizin, sos-
yo-ekonomik durumumuzun farklılıklarına aldırma-
dan aynı safta yalnızca Âdem’in çocukları olarak 
Rabbimizin huzurunda kıyama dururuz. Rasûlüllah 
(s.a.s.)’in Veda Hutbesi’nde buyurduğu gibi: “Hepiniz 
Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır.”1 Bizi 
öne geçirecek tek bir makam vardır. O da takva ile 

taçlandırılmış kulluğumuzdur. Öyleyse camilerimizin 
bize kazandırdığı manevi değerleri, bizler de başta aile 
hayatımız olmak üzere, iş hayatımıza, çevremize, in-
sanlarla hatta Allah’ın yarattığı bütün canlılarla olan 
ilişkilerimize, merhamet, anlayış, tevazu, adalet, güzel 
söz ve zarafet olarak yansıtmalıyız. Böylece bütün yön-
leriyle hayatı, caminin öğrettiği ve temsil ettiği değer-
lerle inşa etmiş oluruz.

Aziz Cemaatimiz!
Yaklaşık 60 yıl önce başlayan göçle birlikte ilk nesil 

büyüklerimiz, ahlâkî, manevî ve kültürel değerlerini 
gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Almanya’nın 
dört bir tarafına mescitler ve camiler inşa ettiler. Zor 
şartlar altında, aslî ihtiyaçlarından fedakârlık ederek 
inşa ettikleri bu mabedler, Hz. Peygamber’in inşa etti-
ği ilk mescit gibi, hayatın merkezinde ve hayata değer 
katan bir misyon üstlendiler.

Bununla birlikte, artık dördüncü ve beşinci kuşak to-
runların emanetine geçmiş camilerimizi daha zorlu 
bir geleceğin beklediğini göz ardı edemeyiz. Tarihin 
her döneminde inananların sorumluluğu altında varlı-
ğını koruyabilen camilerin manen ihyası,2 yeni dönem-
de, Allah bilir, en zorlu sınavımız olacaktır.

İnancımızın, kültür ve geleneklerimizin en önemli 
aşılama merkezleri olan camileri yaşatmak elbette he-
pimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk daha 
fazla geciktirilemez. Camilere karşı sorumluluğumuz, 
bize en yakın camiye üye olmakla başlar. Daha sonra 
yönetim organlarında, kadın kollarında, gençlik kolla-
rında, veli kollarında resmî ya da gönüllü olarak so-
rumluluk almakla devam eder. Nihayet son nefesimizi 
caminin müdavim bir cemaati olarak vermek, hepimiz 
için saadetlerin en güzeli olur.”
[1] Necm; 53/39.  [2] Serahsi, el-Mebsût, 345.  [3] Bakara; 2/128.
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 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission60 Jahre Migration nach Deutschland
Meine Geschwister! Verehrte Gläubige!
Am 31. Oktober 1961 wurde zwischen der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Republik Türkei einen Vertrag 
über die Anwerbung von Arbeitskräften unterzeichnet. 
Ziel war es, den zunehmenden Bedarf an Arbeitskräften zu 
decken. Mit dem damals gemachten ersten Schritt vor 60 
Jahren begann das Abenteuer der schönen Menschen aus 
dem schönen Anatolien. Für sie gelten Arbeit, Einsatz, Ar-
beitsschweiß und Fleiß als heiliger Zweck.

Diese Reise dieser mit Mühsal geplagten Menschen be-
gann mit Tränen in den Augen und mit Holzkoffern in den 
Händen. Wenn jedoch das Lebensende kommt, wird ihre 
Reise mit Holzsärgen und wiederum mit Tränen in den 
Augen beendet. Diese Reise in diesem kurzen weltlichen 
Leben begann mit einer dreitätigen Zugreise. Mit einer 
dreistündigen Flugreise endet die Reise aus der Fremde.

Meine Geschwister!
Unsere erste Generation, die hierhin gekommen sind um 

zu arbeiten, vertraute auf den Vers: “Und dass der Mensch 
nur bekommen wird, wonach er sich bemüht hat.”1 Kraft 
und Mut schöpfend von ihrem Propheten, hissten sie ihre 
Segel für eine neue Hoffnung. Anfänglich planten sie, eine 
kurze Zeit hierher zu kommen, zu arbeiten und zurückzu-
kehren. Nachdem sie mit ihren Familien sesshaft geworden 
waren, schoben sie ihre Rückkehrpläne hinauf. Während 
die Zeit zügig voranschritt, wuchsen die Kinder auf, heira-
teten und bekamen Kinder und Enkelkinder. Während sie 
die Kinder und Enkelkinder aufzogen, endeten auch unse-
re gezählten Atemzüge sowie die Lebenszeit. Auch wenn 
mit jedem vergehenden Tag ihre Zahl unter uns verringert, 
ist es eine große Gabe zu wissen, dass unsere erste Genera-
tion noch unter uns weilt und dass wir ihren Geschichten 
Gehör schenken können.

Meine Geschwister!
Eine wegbereitende Generation zu sein, war besonders 

und zugleich sehr schwer. Es war auch gar nicht einfach, in 
einem Land, dessen Sprache man nicht versteht und dessen 
Kultur man nicht kennt, zu arbeiten. Sie arbeiteten... Sie 
arbeiteten sehr viel. Manche suchten ihre Brötchen in einer 
Fabrik, manche im Bausektor. An manchen Tagen waren 
sie in der Landwirtschaft tätig und holten ihre Brötchen aus 
der Erde heraus. Manche holten ihre Brötchen aus dem 
Stein im Bergwerk heraus. Während sie ihr Glück erlebten, 
friedlich und integriert arbeiteten und ihre Brötchen auf 
erlaubtem Wege verdienten und auf dem erlaubten Wege 
ausgaben, vergaßen sie jedoch nicht, auch für das Jenseits 
zu investieren. Sie gründeten Vereine und bauten Mo-
scheen auf um ihre Religion, Kultur und Identität nicht zu 

vergessen. Das von ihrem Mund Abgesparte stifteten sie für 
die kommenden Generationen und wurden Pioniere für 
Bau, Reparatur und Kauf der Gebetsstätten.

In diesen von der ersten Generation etablierten Instituti-
onen wuchsen viele Menschen auf. Sie setzten sich dafür 
ein, Werte für die Menschheit zu produzieren; Sie bemüh-
ten sich, dass Frieden, Wohl und Sicherheit in der Welt 
herrschen möge. Ohne nach ihrem Glauben zu unterschei-
den, halfen sie ihren Nachbarn, wenn diese in Not gerieten. 
Sie gesellten sich ihnen bei und teilten ihr Glück, wenn sie 
erfreuliche Tage hatten. An trübseligen Tagen teilten sie 
ihren Kummer. Bei Katastrophen und Unglück streckten 
sie ihre helfende Hand aus. All dies taten sie aufgrund ihrer 
in diesen Moscheen genossenen Bildung und Erziehung 
und wurden somit zum Segen für ihre Umgebung.

Meine verehrten Geschwister!
Jeder Quadratmeter dieser Gebetsstätten wurde mit gro-

ßer Aufopferung erbaut. Sehen sie diese Gebetsstätten bitte 
nicht als Bauten aus Beton an, wenn sie jedes Mal in diese 
eintreten. Lassen sie uns bei jeder Niederwerfung in diesen 
Gebetsstätten unsere Stirne mit dem Arbeitsschweiß derje-
nigen, die diese Gebetsstätten erbaut haben, zusammen-
treffen. Lassen sie uns unseren Herzen symbolisch die 
Hände schütteln mit den aufrichtigen Absichten dieser 
Menschen. Lassen sie uns jedes Mal wenn wir die Moschee 
betreten, daran denken, dass unser Prophet (s) die Arbeit 
wertschätzte und die Hand einer Person küsste.2 Schließ-
lich arbeitete dieser für den Verdienst des Familienunter-
halts und seine Hand bildete aufgrund seiner Tätigkeit mit 
Hacke und Schaufel eine Hornhaut. Lassen sie uns jedes 
Mal, wenn sich unsere Hände für das Gebet zu Allah, un-
serem Schöpfer, gehoben werden, an das Bittgebet von dem 
Propheten Abraham (s) und seinem Sohn Ismail (s) denken 
und ihr folgendes Bittgebet zu unseren Bittgebeten hinzu-
fügen: “Unser Herr! Mache uns dir ergeben und von unse-
rer Nachkommenschaft eine Gemeinde von Muslimen. 
Und zeige uns unsere Riten und kehre dich zu uns, denn 
du bist der Vergebende, der Barmherzige.”3

O Allah, sei barmherzig mit den Kindern der Fremde 
und vergib ihnen. Gewähre ihnen und ihren Kindern Ge-
sundheit und Wohlergehen. Gewähre Paläste im Paradies 
für diejenigen, die einen Ziegelstein in diese Gebetsstätten, 
wo Dein Name gepriesen wird, beigesteuert haben. Vergib 
den Fehlern aller aufopferungsbereiten Menschen, deren 
Hände zu küssen sind und die für Dein Wohlwollen arbei-
ten, sich für Dein Wohlwollen abmühen und für Dein 
Wohlwollen herbeieilen..
[1] Koran, an-Nadschm; 53/39.  [2] Serahsi, al-Mabsut, 345.  [3] Koran, 
al-Baqara; 2/128.

7

STIMME VON DER
PREDIGTKANZEL

2 0 21  ·  E K İ M  ·  K A S I M  ·  A R A L I K  ·  O K T O B E R  ·  N O V E M B E R  ·  D E Z E M B E R  ·  B Ü L T E N



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından düzenlenen 
“Fahri Öğreticilere Yönelik Mesle-
ki Gelişim” seminerine katılarak 
başarı elde eden 74 kursiyere yeter-
lilik belgesi verildi.

Berlin DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu’nun öncülüğünde bölge cemi-
yetlerde öğretici olarak görev yapa-
caklara yönelik “Fahri Öğreticilere 
Yönelik Mesleki Gelişim” seminer-
leri gerçekleştirildi. Dört hafta bo-
yunca süren seminerlerde din eğiti-
minde temel ilkeler, eğitim 

programı uygulama esasları, ma-
teryal hazırlama teknikleri ve etkin 
sınıf yönetimi gibi mesleki ve peda-
goji eksenli konular ele alındı. 

Program kapsamında Berlin Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Dr. Emre Şimşek, çocuklarda 
dini gelişim süreci ve dikkat edil-
mesi gereken hususlar üzerine bir 
seminer verdi. 

Camilerde yürütülen din ve eği-
tim hizmetlerinde görev alabilecek 
fahri görevlilerin tespiti amacıyla 
seminer sonunda yapılan sınavda 

başarılı olan 74 fahri öğreticilere 
yeterlilik belgesi takdim edildi.

Berlin DİTİB Şehitlik Camii’nde 
gerçekleşen belge töreninde konu-
şan Berlin DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Emre Şimşek, 
seminerler vesilesiyle din eğitimi 
sürecinde verimlilik ve kalitenin 
artırılmasının hedeflendiğini ve 
eğitime olumlu katkılar sağlandığı-
nı tecrübe ettiklerini belirtti. 

Program sonunda fahri öğretici-
lik yapmaya hak kazananlara ye-
terlilik belgeleri verildi.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine Yeterlilik Belgesi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı camilerde 
2021-2022 eğitim-öğretim yılı dü-
zenlenen programla başladı.

Köln DİTİB Genel Merkez’de 
düzenlenen programa, Köln Baş-
konsolosu Turhan Kaya, DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
Köln DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Dr. Muharrem Ku-
zey’in yanı sıra Köln bölgesi din 
görevlileri katıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii Din 
Görevlisi Naci Şengün’ün okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda açılış konuşmasını 
Köln DİTİB Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey 

yaptı. Kuzey, “2021-2022 eği-
tim-öğretim döneminin okulların 
açılmasıyla birlikte camilerimizde 
de başlamıştır. Her bir cami derne-
ğimiz birer eğitim merkezi gibi faa-
liyet göstermektedir. Nitekim Ditib 
olarak hazırlamış olduğumuz ço-
cuklara, gençlere ve yetişkinlere 
yönelik eğitim programlarıyla 
Müslüman toplumun herkesimine 
hitap eden bir hizmet ortaya koy-
maktayız” dedi.

Eğitimin ve bilginin önemine de-
ğinen DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, şöyle konuştu: “Eği-
tim bir etkileşimdir. Çocuklarımızı, 
çevremizdeki insanları ve neslimizi 
iyi ve ahlaklı insanlar olarak yetiş-

tirmek istiyorsak, eğitime önem 
vermek zorundayız. Bilginin ve bi-
limin çok yaygın olduğu ve her şeyi 
öğrenme imkanımızın olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz. Bizler hizmet-
lerimizi sürekli olarak gözden ge-
çirmeliyiz ve sürekli kendimizi ye-
nilemeliyiz. Bu sebeple hizmet içi 
eğitimi önemsiyoruz.”

Köln Başkonsolosu Turhan Ka-
ya’da DİTİB’in pandemi dönemin-
de eğitim hizmetlerinde başarı sağ-
ladığı gibi sosyal hizmetler alanında 
da topluma örnek olduğunu söyledi.

DİTİB’in Almanya’da, Türkiye’de 
ve dünyanın diğer ülkelerine yaptığı 
yardım faaliyetleri, aşı kampanyaları 
ile takdir edilen hizmetler ortaya 
koyduğuna işaret eden Kaya, “Din 
hizmetini en iyi şekilde sunmak, bu-
lunulan şehirde yerel makamlarla iş-
birliğini sürdürmek, içinde yaşadığı-
mız toplumla bütünleşmek ve iletişim 
içerisinde olmak, gençlerimizi eğiti-
me ve özellikle de mesleki eğitime 
yönlendirmek ve teşvik etmek, en 
önemli görevlerimiz içerisindedir.” 
diye konuştu. 

Programın ikinci bölümünde Dİ-
TİB Akademi Uzmanı Sami Alp-
han’da, Kur’an-ı Kerim ve din eği-
timi dersi materyalleri konulu 
sunum yaptı. Alphan, DİTİB’in 
yayınlamış olduğu dini eserleri ta-
nıttı. Katılımcılar pandemi tedbir-
leri kapsamında programa test yap-
tırarak alındı.

Köln’de 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı Yapıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadın Birliği, 
eyalet ve bölge kadın birlikleri fikir 
geliştirme, projelendirme ve plan-
lamaya yönelik çalışmalarını sür-
dürüyor.

DİTİB Federal Kadın Birliği’nin 
(BDMF) organizesinde eyalet ve 
bölge kadın birliklerinin temsilcile-
ri hizmet içi eğitim seminerinde bir 
araya geldi.

BDMF Genel Sekreteri Rabiya 
Şahinarslan’ın sunumu ve Dahlem 
Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf 
 Demirbaş’ın Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan programın açılış 
konuşmasını BDMF Başkanı Safi-
ye Kılıç yaptı. Kadın çalışmaları-
na yönelik desteklerinden ötürü 

DİTİB Genel Merkezine teşekkür 
eden Kılıç, Federal Kadın Birli-
ği’nin faaliyetleri ve vizyonu hak-
kında bilgilendirmede bulundu.

Kadın faaliyetlerinin dernek çalış-
malarına büyük katkı sunduğunu söy-
leyen, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sümeyye Öztürk-Mutlu, gönüllülü-
ğün önemine vurgu yaptı. Mutlu, 
“Gönüllülük esasına dayalı çalışmala-
rımızda insanlığın geleceği için gayret 
ediyoruz, bu da huzur duygusunu ka-
zanmamıza vesile oluyor. Parçası ol-
duğumuz iyilik hareketinin başkası-
nın hayatını nasıl değiştirdiğini 
gördüğümüz zaman özgüvenimiz ar-
tıyor. Bu duygular kendiliğinden ge-
lişmiyor, çalışarak ve emek vererek 
oluyor” ifadelerini kullandı. 

Eyalet ve bölgelerdeki aktüel ge-
lişmelerden bahseden DİTİB Ge-
nel Sekreteri Abdurrahman Ata-
soy, “Almanya’da bizler dinî cemaat 
olarak topluma hizmet etmeye her 
daim devam edeceğiz. Bu alanda 
kadınların toplumun inşa ve ihya-
sında ne kadar önemli olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Gelecek nesiller 
için gayretli çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. Karşılaşacağımız olumsuz 
söylem ve eylemler bizleri yıldır-
mamalı. Biz buralıyız ve burada 
insanlığa hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

İstişarenin akıl aşılaması olduğu-
nu söyleyen DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, “Akıllar akıllara 
yardım eder. Meselelerimizi de 

DİTİB Kadın Birliklerinin İyilik Hareketi Yayılıyor
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 istişare sayesinde hallederiz, akılla-
rınızı diğer insanların akılları ile 
aşılayın denmesi, istişarenin ne ka-
dar önemli olduğuna işaret etmiş-
tir” dedi. 

Kadın çalışmalarında eğitimin 
önemine değinen Türkmen, “Cami-
lerde hizmet ederken, kendimizi de 
geliştirmeliyiz. İnsan devamlı ken-
dini geliştirmeli, gelişen bir varlık 
olmalı. Eğer kendinizi geliştirmeyi 
bırakırsanız, insanları da geliştir-
meyi bırakmış olursunuz. Siz yürü-
yemiyor iseniz başkasını yürütemez-
siniz. Birey olarak başarılı olmak 
mecburiyetindeyiz. Siz gönüllüler 
olarak geleceğe yatırım yapmak ve 
gelecek nesillere hizmet etmek için 
çalışıyorsunuz.” diye konuştu. 

İki gün süren hizmet içi eğitim 
seminerinde; DİTİB Akademi Mü-
dürü Şeyda Can “Proje kaynakları, 
başvuru teknikleri ve proje yazma 
yöntemleri”, BDMF Başkanı Safiye 
Kılıç “Federal Birliği faaliyetleri”, 
Kadın Birliği Koordinatörü Nur-
ten Afat “Kadın çalışmalarında 
dün ve bugün”, BDMF üyesi Kıy-
met Yavuz “Dernek kadın çalışma-
larında motivasyon ve iletişim” ko-
nularında sunum yaptı.

Hizmet içi eğitim seminerinin so-
nunda DİTİB Federal Kadın Birli-
ği’nden Hilal Erensoy, Tuğba Kö-
lün, Şerife Sayım ve Gülsüm Çelik 
tarafından uygulanacak projelerle 
ilgili ortak çalışma grupları oluştu-
ruldu.

DİTİB Federal Kadın Birliği’nin 
(BDMF) organize ettiği hizmet içi 
eğitim seminerine, DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB 
Genel Sekreteri Abdurrahman 
Atasoy, DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sümeyye Öztürk-Mutlu ile 
eyalet ve bölge kadın birliklerinin 
temsilcileri katıldı.
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Almanya ile Türkiye arasındaki 
“İşgücü Anlaşması”nın 60’ıncı yı-
lında düzenlenen “Valizler Dolusu 
Umut” konulu “Göçün 60. Yılı 
Özel Röportaj Yarışması”nda de-
receye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Veliler Birliği 
tarafından göç hatıralarını canlı 
tutmak amacıyla üç kategoride dü-
zenlenen “Göçün 60. Yılı Özel Rö-
portaj Yarışması”na 50 cami der-
neğinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
düzenlenen ödül törenine; DİTİB 
Köln Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Dr. Muharrem Kuzey, Köln 
Bölge Birliği Başkan Yardımcısı 
Nurten Afat, Köln Veliler Birliği 

Başkanı Kader Durmuş’un yanı 
sıra yarışmada dereceye giren öğ-
renciler ve velileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
Köln Veliler Birliği Başkanı Kader 
Durmuş yaptı. Almanya’ya göçün 
60 yıllık geçmişini canlı tutmak 
amacıyla bir yarışma düzenledikle-
rini ifade eden Durmuş, “Alman-
ya’ya gelen ilk nesil büyüklerle rö-
portaj yarışması düzenledik. Bu 
yarışmaya cami derneklerimizden 
katılan öğrenciler, 60 yıl önce rı-
zıklarını aramak için Almanya’ya 
gelen nine ve dedelerinin yaşadık-
ları zorlukları ve verdikleri müca-
deleyi anlattı. Yarışma sonunda 
çok güzel videolar elde ettik. Bugün 
de öğrencilerimiz arasında çekilen 

videolar, jürimizin değerlendirmesi 
sonucu düzenlediğimiz ödül töre-
ninde bir aradayız. Bu vesileyle vi-
deolarımızda yer alan başta bü-
yüklerimize ve yarışmaya katılan 
öğrenicilerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Göçün 60’ıncı yılında hatıraları 
canlı tutarak nesilden nesile akta-
rılmasına dedeler, nineler ve torun-
ları buluşturan yarışmanın anlamlı 
olduğuna dikkat çeken DİTİB 
Köln Bölge Birliği Başkan Yardım-
cısı Nurten Afat, “İnsanımızın 60 
yıllık Almanya’ya göç sırasında ya-
şadıklarının gelecek nesillere ulaş-
tırılması aslında bir başarı hikaye-
sidir. Öncelikle zorlu adımlar 
atarak, mücadele ederek bizlere bu 

Göçün 60. Yılında “Valizler Dolusu Umut” Ödülleri Verildi
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mekanları kazandırdığınız için 
minnettarlığımızı ifade etmek isti-
yorum. Allah sizlerden razı olsun. 
Çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerini 
kullandı.

60 yıl önce atılan bu ilk adımla 
birlikte; çalışmayı, mücadeleyi, 
alın teri ve emeği kutsal bir gaye bi-
len güzel Anadolu’nun güzel insan-
larının Almanya serüveninin baş-
ladığını söyleyen Köln DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Dr. Mu-
harrem Kuzey de, “Sayıları her ge-
çen gün azalsa da bugün aramızda 
ilk nesil büyüklerimizin de var ol-
duğunu bilmek, onlarla sohbet edip 
hatıralarını dinlemek gerçekten 
büyük nimet. Bu yarışmanın da bu 
anlamda hatıraları canlı tutmaya, 

bir arada anıları paylaşmaya vesile 
olduğuna inanıyorum” dedi.

Bu seneki Mevlid-i Nebi Hafta-
sı’nın konusunun da ‘Peygamber 
Efendimiz ve Vefa Toplumu’ oldu-
ğunu hatırlatan Kuzey, “Göçün 
60. yılı anısına DİTİB Köln Bölge 
Veliler Birliği’mizce düzenlediği ilk 
nesilden büyüklerimizle röportaj 
yarışması, ilk nesil büyüklerimize 
karşı çok kıymetli bir vefa gösterge-
sidir. Onların hatıralarını kayıt al-
tına almak ve geleceğe taşımak de-
mektir. Bu nedenle yarışmaya 
katılan minik yürekleri kutluyo-
rum, anılarını torunlarıyla dolayı-
sıyla bizlerle paylaşan saygıdeğer 
büyüklerimin ellerinden öpüyo-
rum. Rabbim bu beldelere dinimi-

zi, kültürümüzü ve medeniyetimizi 
tanıştıran tüm büyüklerimizden 
razı olsun.” diye konuştu. 

“Valizler Dolusu Umut” Röpor-
taj Yarışması’nda dereceye girenle-
re ödülleri verildi.

6-9 yaş gurubunda Wesseling Dİ-
TİB Mimar Sinan Camii’nden 
Emin Tombalak ile dedesi İsmet 
Dural, 10-12 yaş gurubunda Pulhe-
im DİTİB Camii’nden Talha Kör-
koca ile dedesi Ali Karaca ve 13-15 
yaş gurubunda Hürth DİTİB Ca-
mii’nden Beyza Maraşlı ile anne-
annesi Akgül Bostan’a başarı bel-
geleri ve ödülleri takdim edildi.

13

NACHRICHTEN

2 0 21  ·  E K İ M  ·  K A S I M  ·  A R A L I K  ·  O K T O B E R  ·  N O V E M B E R  ·  D E Z E M B E R  ·  B Ü L T E N



Almanya’nın Rheinland-Pfalz 
eyaleti Hachenburg beldesinde Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Hicret Camii ibadete 
açıldı.

2011 yılında kurulan DİTİB Hic-
ret Camii‘nin, yeni hizmet binası-
nın yapımına Ekim 2017’de başlan-
dı, 2021 yılı bahar ayında da 
tamamlandı. 3 bin metrekare alana 
inşa edilen camide aynı anda 150 
kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık 600 
metrekare kullanım alınana sahip, 
iki kattan oluşan mekanda, mescid, 
toplantı salonu, kütüphane ve ders-
liklerin yanı sıra 50’ye yakın araçlık 
otopark alanı buluyor.

Açılış törenine; DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, Rhein-
land-Pfalz Eyaleti Meclis Başkanı 
Hendrik Hering, Hachenburg Bele-
diyeler Birliği Başkanı Gabriele 
Greis, Hachenburg Belediye Başka-
nı Stefan Leukel, Rheinland-Pfalz 

DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Celil Mahir Dindar, DİTİB 
Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, 
Hachenburg – Altstadt Muhtarı 
Detlef Nink, Protestan Kilisesi De-
kan Yardımcısı Benjamin Schiwietz, 
Hachenburg DİTİB Hicret Camii 
dernek başkanı Yusuf Aydın’ın yanı 
sıra davetliler katıldı.

Hachenburg DİTİB Hicret Camii 
sekreteri Mehmet Aydın’ın sunumu 
ile gerçekleşen açılış, din görevlisi 
Durmuş Ali Dinçer’in Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile başladı. Aydın, Hac-
henburg yerel yöneticilerine, sakin-
lerine ve caminin yapımında maddi 
ve manevi emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Törene katılan Rheinland-Pfalz 
Eyaleti Meclis Başkanı Hendrik He-
ring, Hicret Camii’nin açılışında 
bulunmaktan duyduğu memnuni-
yeti ifade etti.

Caminin yapılmasının uyumun 
önemli bir göstergesi olduğuna dik-
kat çeken Hering, “Cami ile ilgili 
tartışmalar ve karşıt görüşler oldu, 
en nihayetinde camiyi tamamlaya-
rak açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Cami cemaatimiz bizim gibi bura-
da yaşayan burada büyüyen komşu-
larımız. Birbirimizi tanıdığımız için 
birbirimize güveniyoruz. Alman-
ya’da insanlar, hangi dine mensup 
olursa olsun dini inançlarını serbest-
çe yaşayabilirler. İnsanlar inancını 
yaşamakta özgürdür. Dolayısıyla 

sizler bu toplumun bir parçasısınız 
ve buraya aitsiniz. İnsanların diya-
log kurulabileceği, fikir alışverişin-
de bulunabileceği mekanlara ihtiyaç 
vardı, burası da bunu karşılayacak 
ve biraraya gelmenin adresi olacak” 
ifadelerini kullandı. 

10 yıldan bu yana hizmet veren bu 
genç caminin bugün misafirlerini 
ağırladığını belirten DİTİB Genel 
Başkanı Türkmen de, “Çok güzel 
bir şehirde çok güzel bir cami inşa 
edilmiştir” dedi. 

Camilerin topluma büyük katkı 
sunduğuna vurgu yapan Türkmen 
şöyle devam etti: “Bizler buraya işçi 
olarak gelen, daha sonra bulundu-
ğumuz şehirlerde hizmet veren 
önemli bir topluluğuz. Buradaki ce-
maatimiz toplanmak için bir cami-
ye ihtiyaç duymuşlar. Bir kısım tar-
tışmalar oldu, ama en nihayetinde 
bugünkü duruma geldi. Bugün 
mutluyuz çünkü caminin açılışını 
gerçekleştireceğiz. Bu manada yerel 
idareye, siyasete ve şehir sakinleri 
inşaatın yapımına karar verdiler. 
Ben öncelikle kendilerine şükranla-
rımı sunuyorum. Destek olmasalar-
dı bu proje gerçekleşemezdi. Güve-
ne dayalı işbirliği her düzeyde 
sürdürülecektir. Almanya’nın en 
büyük Müslüman teşkilatı olan Dİ-
TİB, her zaman Almanya’da yaşa-
yan Müslümanların ve tüm toplu-
mun refahını göz önünde 
bulunduran bir kuruluştur. Cami 

Hachenburg DİTİB Hicret Camii ibadete açıldı
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derneği yönetimine, kadın ve genç-
lik kollarına, caminin alınmasında, 
yapılmasına emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

Hachenburg Belediyeler Birliği 
Başkanı Gabriele Greis ise cami ce-
maatinin başarılı gayretlerini takdir 
etti. Dinin cemaat için ne kadar 
önemli olduğuna değinen Greis, 
açılış ile birlikte sosyal kurumlar ve 
çevredeki kiliseler arasında yapıcı 
bir ortamın ve işbirliğinin devam 
etmesi temennisini dile getirdi. 

İnşaat sürecinde camiyi ve cema-

atini daha iyi tanıma fırsatı buldu-
ğunu söyleyen Hachenburg Beledi-
ye Başkanı Stefan Leukel, “Caminin 
yapımında çok tartışmalar oldu, 
ancak bugün bu mabedin açılışında 
sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. 
Yapım aşamasında gösterilen misa-
firperverlikten ötürü teşekkür edi-
yorum. Bu mabedin adil ve barışçıl 
bir yer olacağına inanıyorum” diye 
konuştu.

Hachenburg – Altstadt Muhtarı 
Detlef Nink ve Protestan Kilisesi 
Dekan Yardımcısı Benjamin Schi-

wietz birer konuşma yaparak, iyi di-
lek ve temennilerini ifade etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, caminin yapımı ve haya-
ta geçirilmesinde emeği geçenler 
adına dernek başkanı Yusuf Aydın’a 
plaket takdim etti.

Açılış vesilesiyle davetliler kırmızı 
güllerle karşılandı. Konuşmaların 
ardından dualar eşliğinde caminin 
açılış kurdelesi kesildi. Pandemi ku-
ralları dikkate alınarak gerçekleşti-
rilen açılış töreni, caminin davetlile-
re gezdirilmesiyle sona erdi.
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Almanya ile Türkiye arasındaki İş 
Gücü Anlaşması’nın 60. yılı anısına 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Hamburg Eyalet Birliği koordi-
nesinde futbol turnuvası düzenlendi.

60. yıl anısına düzenlenen futbol 
turnuvasına Hamburg DİTİB Eya-
let Birliği üyesi cami derneklerin 
gençleriden oluşan futbol takımları 
katıldı.

Willhelmsburg DİTİB Muradiye 
Camii ev sahipliğinde gerçekleşen 
salon turnuvasında, cami dernekle-
rinin oluşturduğu 10 takım müca-
dele etti.

Turnuva öncesinde gençlere hita-
ben Hamburg Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Osman Dikeç, Almanya 

ile Türkiye arasındaki İş Gücü An-
laşması’nın 60. yılı anısına cami 
derneklerinin iştirakiyle bir futbol 
turnuvası düzenlediklerini söyledi. 
Birlik ve beraberliğin önemine vur-
gu yapan Dikeç, turnuvaya katılan 
tüm sporculara başarılar diledi.

Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeş-
liğe vesile olması temennisinde bu-
lunan Hamburg DİTİB Eyalet Bir-
liği Başkanı Mehmet Gök, Dini 
Danışma Kurulu başkanı Osman 
Dikeç kaptanlığında din görevlile-
rinden oluşan takıma da katılımla-
rından ve desteklerinden dolayı te-
şekkür etti.

100’ün üzerinde sporcunun katıl-
dığı turnuva heyecanlı maçlara sah-

ne oldu. Turnuvada top koşturan 
gençler, dedelerinin seyirciliğinde 
futbol oynadı.

Hamburg DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı Mehmet Gök, turnuvaya 
katılan takımların genç oyuncuları-
nı tebrik ederek, dereceye giren ta-
kımlara eyalet birliği adına kupa ve 
hediyelerini verdi.

Heyacanlı ve çekişmeli geçen tur-
nuva sonunda; Willhelmsburg Dİ-
TİB Muradiye Camii gençliği birin-
ciliği, Norderstedt DİTİB Eyüp 
Sultan Camii gençliği ikinciliği, 
Stade DİTİB Mevlana Camii genç-
liği üçüncülüğü ve Hamburg Dİ-
TİB Merkez Mescid-i Aksa Camii 
gençliği dördüncülüğü elde etti.

Almanya’ya İşçi Göçünün 60. Yılı Anısına Futbol Turnuvası
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Bavyera eyaleti Landshut belde-
sinde Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yunus 
Emre Camii’nde, Yunus Emre’yi 
anma etkinliği düzenlendi.

Türk dili ve kültürünün en önem-
li şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin 
vefatının 700’üncü yılı münasebe-
tiyle 2021 yılı, Birleşmiş Milletler 
Eğitim Bilim ve Kültür Organizas-
yonu (UNESCO) tarafından ‘Yu-
nus Emre Yılı’ olarak kabul edildi. 
‘Yunus Emre Yılı’ etkinlikleri kap-
samında da Landshut DİTİB Yu-
nus Emre Camii tarafından Yunus 
Emre’yi anma programı gerçekleş-
tirildi. 

Yunus Emre Camii ev sahipliğin-
de düzenlenen etkinliğe, Münih 
Başkonsolosu Mehmet Günay, Mü-
nih Eğitim Ataşesi Mustafa Çakır, 
Münih Din Hizmetleri Ataşesi Sıd-
dık Yılmaz, Alman- Türk Okul 
Aile Birliği, Türkçe öğretmeni Zey-
nep Karayazı, dernek başkanı Me-
sut Karaüzüm, başkan yardımcısı 
Dr. Ahmet Taşkıran, kadınlar kolu 
başkanı Azime Hal, dernek yöneti-
cileri, din görevlileri ile cami cema-
ati katıldı.

Yunus Emre’nin şiirlerinde bulu-
nan birlik olma duygusuna dikkat 
çeken Münih Başkonsolosu Mehmet 
Günay, “Gönül insanı, tasavvuf şai-

ri Yunus Emre, hoşgörüsü, sevgi, 
saygı gibi değerleriyle, duru Türkçe-
siyle yüzyıllarca insanlığa yol göste-
rici olmuş, sevilen bir halk adamı 
kimliğini kazanmıştır. Programın 
düzenlenmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz“ dedi.

Etkinlik çerçevesinde günün an-
lam ve önemine binaen yapılan ko-
nuşmaların ardından öğrencileri-
nin sunduğu şiir ve tiyatro gösterisi 
büyük ilgi gördü. Ney ve ud eşliğin-
de ilahi ve kasideler seslendirdi. 
Pandemi kuralları dikkate alınarak 
gerçekleştirilen etkinlik, Yunus Em-
re’nin hayatı ve eserlerinin tanıtıldı-
ğı sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

Landshut’ta Yunus Emre’yi Anma Etkinliği Düzenlendi
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Köln’de, İslam bilimleri tarihi 
üzerine akademik çalışmalarıyla 
tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i 
anma etkinlikleri kapsamında, 
“Bilim Dünyasında Bir Derviş, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin” konulu bir 
konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii 
gençliği tarafından “İlim Yolcusu 
Gençler, Örnek Şahsiyetler Yolun-
da” temasıyla düzenlenen etkinli-
ğe, DİTİB Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Dilek, Köln DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Dr. Muharrem Kuzey, Köln Bölge 
Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin 
Akar, Köln DİTİB Merkez Camii 
din görevlisi Naci Şengün’ün yanı 
sıra cami gençlik kolu üyeleri ve 
aileleri katıldı.

Konferans, Kur’an-ı Kerim tila-

vetinin ardından 94 yaşında hayatı-
nı kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
hayatından kesitlerin yer aldığı sine-
vizyon gösterimi ile başladı.

Köln Merkez Camii Gençlik so-
rumluları Sema Öztürk ve Emre 
Özcan’ın sunumu ile gerçekleşen 
anma programının açılış konuşma-
sını Köln DİTİB Merkez Camii 
Gençlik Koordinatörü Gökhan Uy-
gun yaptı. Gençlik kollarının çalış-
malarından bahseden Uygun, Ra-
mazan ayı öncesinde ‘İyilik 
Konutları’ için 2 ev inşa ettiklerini ve 
210 kumanya dağıttıklarını söyledi. 

İslam dininin ilme verdiği öneme 
vurgu yapan Köln DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Dr. Mu-
harrem Kuzey, “Merkez Camii 
Külliyesi içerisinde böyle bir aktif 
gençliğin olması, buradaki hizmet-
lere koşturmaları ve adeta burada-

ki gençliğe rehber olmaları hakika-
ten kıymeti paha biçilemeyecek bir 
yapılanma, bütün gençlere canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Fuat 
hocamızın hocası olan Hellmut 
Ritter bizim için de önemli bir de-
ğerdir. İlmin onurunu ayakta tut-
ma, ilmi ahlaka sahip olma adına 
her iki hocamızın da yaşantısında 
benzerlikler görüyoruz. İlme talip 
ve ilmin peşinde isek bu ilmin onu-
runu ve izzetini ayakta tutmamız 
gerekiyor. Hedefe ulaşmak için her 
yolu meşru gören bir anlayışla de-
ğil, bir tutarlılığı olan ahlaki çerçe-
vede bu işi yürüten bir nesil olma-
mız, bir gençlik olmamız gerekiyor. 
Rabbim inşallah sizleri ve bizleri 
ilim yolunda yürüyen, ilim yolunun 
yolcularından eylesin” dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin adına dü-
zenlenen konferansı çok anlamlı 

Köln Gençliğinden “Bilim Dünyasında Bir Derviş, Prof. Dr. Fuat Sezgin” Konulu Konferansı
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bulduğunu ifade eden Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dilek ise, “Genç-
lerimiz, Fuat Sezgin hocamızı ya-
kından tanıyalım, bilgi sahibi ola-
lım diye güzel bir program tertip 
etmişler. Yazılanlardan, konuşulan-
lardan hocamızın efsaneleşmiş, dil-
lere pelesenk olmuş, özellikle teces-
süsü, merakı, kendisini ilme ve ilmin 
gerçeklerine adaması itibariyle tak-
dir edilecek bir değerdir. Bu değeri 
sadece bizim değil, bütün İslam 
dünyasının genç kuşağının da bil-
mesi gerekir” ifadelerini kullandı. 

“Bilim Dünyasında Bir Derviş, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin” konulu kon-
feransa konuşmacı olarak Münster 
Üniversitesi İslam Araştırmaları 
Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. 
Hakkı Arslan katıldı.

Frankfurt Üniversitesi’nde Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’e öğrenci asistanlı-

ğı yaptığını ifade eden Arslan, Prof. 
Dr. Sezgin’in araştırmaları hakkın-
da bilgi vererek, bir dönem enstitü-
sünde çalıştığını söyledi.

Fuat Sezgin’in günde 16 saat ça-
lıştığına şahit olan Arslan şöyle ko-
nuştu: “Fuat hoca sabahın erken 
saatinde kalkar ve akşamın geç sa-
atlerine kadar ilim ve irfan için ça-
lışırdı. Bu anlamda Fuat Sezgin 
hocamız son yüzyıla damgasını 
vurmuş, ilim adına çok önemli hiz-
metler yapmış, çok kıymetli bir bi-
lim adamıdır. İslam Bilim Tarihine 
çok kıymetli eserler kazandırmıştır. 
İlime olan merakına, yanında kal-
dığım süre içerisinde şahit oldum. 
Tüm hayatı boyunca aynı disiplin 
ve tempo ile kendisini ilime ada-
mıştır. Altmışın üzerinde ülkeyi 
gezmiş, yüzbinlerce cilt kitabı araş-
tırmış, ayrıca çok önemli kütüpha-

neleri incelemiş ve çalışmalar yap-
mıştır. Fuat hocanın kişiliği, ilime 
olan tutkusu, çalışma disiplini, üm-
mete olan bağlılığı herkese örnek 
olacak niteliktedir. Gençlere, yeni 
kuşaklara Fuat Sezgin’i tanıtma 
adına yapacağımız bu faaliyetler 
bizler için de çok önemlidir.“

Köln DİTİB Merkez Camii 
Gençliği tarafından ‘İlim Yolcusu 
Gençler, Örnek Şahsiyetler Yolun-
da’ temasıyla “Bilim Dünyasında 
Bir Derviş, Fuat Sezgin” konulu 
konferansta ayrıca, YTB desteği ile 
katılımcılara “Fuat Sezgin ile Bi-
lim Tarihi Sohbetleri” adlı kitap 
hediye edildi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Gençlik Birliği, 
“Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” 
konulu bir konferans düzenledi. 

Köln DİTİB Genel Merkez Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen prog-
rama Köln Başkonsolosu Turhan 
Kaya, DİB Din İşleri Yüksek Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, Köln DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Ku-
zey, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi 
İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğ-
lu, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek, Köln Bölge Gençlik 
Birliği üyeleri ve gençlik kolları, 
Köln bölgesi din görevlileri ve der-
nek yöneticileri katıldı.

Köln DİTİB Eyalet Gençlik Birli-
ği Başkanı Hüseyin Akar’ın sunumu 
ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi 
İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğ-

lu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programın açış konuşma-
sını Eyalet Gençlik Birliği Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Gürbüz yaptı. 
Gürbüz, emeği geçen ve programa 
katılanlara teşekkür ederek, Mev-
lid-i Nebi Haftası’nın hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Mevlid-i Nebi Haftası özel prog-
ramda konuşan Köln Başkonsolosu 
Turhan Kaya, “İçinde bulunduğu-
muz bu çok kültürlü toplumda barış 
ve huzur içinde yaşamanın, toplum-
sal birlik ve beraberliği sürdürme-
nin temel öğeleri insani değerleri-
mizdir. Bu değerlerimizden ‘vefalı 
olmak” ve “ahde vefa” göstermek 
insan olmanın özünü oluşturmakta-
dır. Peygamber Efendimiz (sav), ge-
rek Allah’a kullukta ve nimetlerine 
şükürde, gerek insani tüm ilişkile-
rinde vefayı ahlaki bir davranış ola-
rak görmüş ve hayatına yansıtmış-

tır. Bugün de sağlıklı bir toplumun 
temel yapı taşlarını oluşturan değer-
lerimizin çağın gereklerine uygun 
olarak yeniden tanımlanması ve ha-
yatımıza yansıtılması önem arz et-
mektedir” dedi. 

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde “Peygamberimiz ve 
Vefa Toplumu” temasıyla düzenle-
nen konferansa Diyanet İşleri Baş-
kan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı 
olarak katıldı.

Aydemir, vefanın tanımını yapa-
rak, Hz. Peygamberin hayatından 
örnekler sundu.

Başta Allah Azze ve Celle olmak 
üzere, O’nun Resulü Hz. Muham-
med Mustafa (s.a.s.)’e, daha sonra 
insanın kendisine, eşine, çocukları-
na, komşularına ve bütün varlıklara 
karşı vefa göstermesi gerektiğine 
vurgu yapan Aydemir, “Bundan 14 

Köln’de Gençler Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
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asır önce Allah Azze ve Celle’nin 
gönderdiği elçisi, peygamberlerin 
sonuncusu Hz. Muhammed Musta-
fa (s.a.v.), insanlara Hakk’ı hatırlat-
mayı, Hakk’ı ikrar etmeyi ve Hakk’a 
vefa göstermeyi tekrar bildirmek 
üzere gönderildi” dedi.

İnsanın kendisine vefa göstermesi 
gerektiğine dikkat çeken Aydemir, 
şöyle devam etti: “Bizim vefa kav-
ramımız haricen özellilikle insan-
lar arasında ilişkilerde öne çıkıyor. 
Arkadaşına, dostuna, eşine, kom-
şusuna, hatta çevreye, şahsın kendi 
bedenine vefa göstermesini öğretti. 
Her hakkın yerine getirilmesi, her 
hakkın îfâsı, yani vefası mutlaktır. 
Eğer Hakk üzerinden tamınlarsak 
Hakk’a vefa dediğimiz, yani gerekli 
olan, hak olan, doğrudan yana, 
hak dediğimiz şeyi hissettiğimiz bir 
iç dinamizmimiz var. Allah Azze 
ve Celle bunu hepimize nasip et-

miş. Bir insanın iyiliği, hayrı kendi 
öz benliğindeki Cenâb ı Hakk’ın 
ona emanet ettiği kalbi, kalbin 
merkezindeki cevherlerine vefâ 
göstermesi onun iyi kimse olduğu-
nu gösterir. Kişinin kendisi ile barı-
şık olması, başta kendisine vefa gös-
termesi, onu iyi bir kimse yapar. 
Dolayısıyla vefa dediğimiz elden 
ele bayrak yarışı misali, hakkı öğ-
renen, hakkı yaşayan, hakkı başka-
larıyla paylaşan bir zincirin halkası 
olarak ara kademede yer alan ve 
sürekli bunu çevresindekilere akta-
ran bir sorumluluktur. Bundan 
vazgeçmekte vefasızlıktır. Hakk’ın 
hakkı onu başkalarıyla paylaşmak, 
yayılmasını, diğer insanlara da ka-
vuşmasını sağlamaktır.

Program Köln Bölge Gençlik 
Birliği tarafından “Kelimelerle 
Bosna-Hersek” isimli etkinliğinin 
sinevizyon gösteriminin ardından 

günün anısına plaket takdim edil-
di.

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya 
tarafından DİB Din İşleri Yüksek 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Ayde-
mir’e, DİTİB Genel Kazım Türk-
men tarafından Ayasofya-i Kebîr 
Câmi-i Şerîfi İmam Hatibi Bünya-
min Topçuoğlu’na plaket takdim 
edildi. 

Mevlid-i Nebi Haftası’nın İslam 
âlemi için hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunan DİTİB Ge-
nel Kazım Türkmen, programdan 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen Köln Bölge Gençlik 
Birliği üyelerine ve katılımcılara te-
şekkür etti. 

Pandemi kurallarına dikkat edi-
lerek gerçekleştirilen program, gül 
takdimi ve resim çekinilmesi ile 
sona erdi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Marl Yunus 
Emre Camii’nde, Almanya’ya işgü-
cü göçünün 60’ıncı yılı münasebe-
tiyle anma etkinliği düzenlendi.

“Nesiller Buluşuyor, Hatıralar 
Canlanıyor” başlığı altında düzen-
lenen etkinlikte, 60 yıl önce Al-
manya’ya işçi göçüyle gelen ilk ne-
sil, yaşadıkları zorlukları ve 
verdikleri mücadeleyi anlattı.

Marl DİTİB Yunus Emre Cami-
i’nde eğitim gören öğrencilerden 
Furkan Özyurt’un Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başlayan programda, ila-
hi ve şiirler okundu, ilk neslin hayat 
hikayelerinin anlatıldığı sinevizyon 
gösterildi.

Etkinliğin söyleşi bölümünde ilk 
nesil büyükler, katılımcıları maziye 
doğru umut, özlem ve hasretle dolu 
duygusal bir yolculuğa çıkardı. Ya-
şanan hatıralar tekrar canlandırıl-
dı. Torunlarının merak ettikleri “İlk 
geldiğinizde burada nasıl karşılan-
dınız?” sorusunu cevaplandıran bü-
yükler; Almanların kendilerine iyi 
davrandığını, yardımsever oldukla-
rını ifade ettiler.

Bu coğrafyalara çalışmak için ge-
len ilk nesil büyüklerle, burada do-
ğup büyüyen çocuklarla anlamlı bir 
etkinlikle buluşturan din görevlisi 
Selçuk İsmailoğlu, çocuklarla birlik-
te biriktirdiği güzel hatıralara bir 
yenisinin daha eklendiğini ifade etti. 

Bir miktar para biriktirdikten 
sonra geri dönme hayaliyle başla-
yan bu maceranın bir türlü bitme-
diğini, Almanya’da beşinci kuşağa 
ulaşıldığını söyleyen dernek başka-
nı Hasan Tıska da, “Bizlere bu ca-
mileri emanet eden büyüklerimize, 
miraslarına sahip çıkacağımıza 
dair söz veriyoruz” diye konuştu.

Ayrıca, öğrencilerin çizdikleri 
“Göç” temalı resimlerin ve eski fo-
toğrafların da sergilendiği etkinlik, 
katılımcıların oldukça beğenisini 
kazandı. 

Duygu dolu anların da yaşandığı 
program, ebediyete göç edenler 
için yapılan dua ile sona erdi. 

Marl’da “Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor”
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Baden-Württemberg eyaleti 
Ostfildern beldesinde Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı Nuri Osmaniye Camii’nde 
“Kur’an ve Sünnet Perspektif inde 
Ailede Dini Değerler” konulu 
konferans düzenlendi. 

Konferansa, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Yurtdışı Türkler Daire 
Başkanı Suat Okuyan, DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
Dini Danışma Kurulu Başkanları 
Musa Uzun (Baden-Württem-
berg) ve Adem Dursun (Baden), 
DİTİB yönetim kurulu üyeleri 
Erdinç Altıntaş ve İrfan Saral’ın 
yanı sıra cami cemaati, çevre 
cami derneklerinin başkan ve yö-
neticileri ile din görevlileri katıl-
dı.

Ostfildern DİTİB Nuri Osma-
niye Camii din görevlisi Seyfettin 
Erkan’ın sunumu ile gerçekleşen 
program Kur’an-ı Kerim tilaveti-
nin ardından dernek başkanı Ya-
şar Genç’in selamlama konuşma-
sıyla başladı. 

Hz. Peygamberin aile hayatının 
en güzel örnek olduğunu söyleyen 
DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, “Peygamber Efendi-
miz tüm aile fertlerine daima 
merhametle, adaletle, iyilikle, gü-
zellikle davranmış, bütün ilişkile-
rinde insan onuruna saygıyı esas 
almıştır. ‘Sizin en hayırlınız, aile-
sine karşı en hayırlı olanınızdır. 

Ben de aileme karşı en hayırlı 
olanınızım’ hadis-i şerif i bu haki-
katin ifadesidir. Güçlü toplum, 
güçlü aile bağları ile kurulur. Hu-
zurlu toplum ancak aile huzuruy-
la kurulur.” ifadelerini kullandı.

“Kur’an ve Sünnet Perspekti-
f inde Ailede Dini Değerler” ko-
nulu konferansa konuşmacı ola-
rak Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yurtdışı Türkler Daire Başkanı 
Suat Okuyan katıldı.

Yeryüzünde ilk aile yuvasını 
kuran Hz. Adem ile Havva’dan 
kesitler anlatan Okuyan, ailede 
anne-baba duasının ve rızasının 
önemine dikkat çekti.  

Aile, Rabbimizin yeryüzündeki 
ayetlerinden biri olup onun rah-
meti ile sevgi, saygı, şefkat ve mu-
habbete erişen bir kurum olduğu-
na vurgu yapan Okuyan, “Aile, 
toplumun en küçük fakat en 
önemli yapıtaşı, hayatın bütün 
aşamalarına etki eden başlangıç 
noktasıdır” dedi.

Ailede anne ve babanın çocuk-
larına örnek olması gerektiğini 
belirten Okuyan, Yüce Rabbimiz 
kendisine kulluktan sonra ana-
ya-babaya iyiliği ve itaat edilme-
sini emrediyor. Aileyi ayakta tu-
tacak, güçlendirecek her adımda 
önce maneviyat ve ahlak yer al-
malıdır. Evlat anne ve babanın 
ayak izidir. Çocuk gördüğü gibi 
anne ve babasına yaklaşır. Çocuk 

ne duyarsa onu söyler, ne görürse 
onu yapar. Kendisine öğretilen, 
tavsiye edilen davranışların örne-
ğini özellikle ailesinde görmek is-
ter. Anne-baba, çocuğunun nasıl 
olmasını istiyorsa ve ondan neler 
bekliyorsa, öyle yaşamak ve dav-
ranmak zorundadır. Çocuğa söy-
lenen hususların anne ve baba 
tarafından da yerine getirilmesi 
son derece önemlidir. Aile sorun-
ları karşısında Kur’an ve Sünnet 
ile bugünün şartları ile birlikte 
değerlendirilmeli, modern za-
manların değer ölçülerine sünnet 
perspektif iyle bakılabilmeli ve bir 
eksen kayması yaşamamak adına 
sabiteler doğru tespit edilmelidir. 
Hz. Peygamber (s.a.v) “Küçükle-
rimize merhamet etmeyen, bü-
yüklerimize saygı göstermeyen 
bizden değildir.” buyruğuyla, ai-
leden başlayıp topluma yayılan 
bir merhamet ve hürmet medeni-
yeti inşa etmeyi hedef lemiştir. Bu 
anlamda hepimize görev düşüyor. 
Aslında hepimiz bu noktada top-
lumun gözü önünde olduğumuz 
için rol model oluşturuyoruz. Aile 
yapımızın daha güçlü olması için, 
maneviyatın yaşanması, evlatla-
rımıza ve aile bireylerimize anla-
tılması, yaşatılması ve sürdürül-
mesi gerekiyor.” diye konuştu.

Ostfildern’de Konferans: “Kur’an ve Sünnet Perspektifinde Ailede Dini Değerler”
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Köln’de İslam ve tasavvuf dünya-
sının en büyük düşünürü Mevlana 
Celaleddin-i Rumi anma etkinliği 
kapsamında konferans düzenlendi. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vus-
latının 748. yıl dönümünde Köln’de 
sema ayini, sevgi ve hoşgörü mesajla-
rının anlatıldığı konferans ile anıldı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii genç-
liği tarafından “İlim Yolcusu Genç-
ler, Örnek Şahsiyetler Yolunda” te-
masıyla düzenlenen etkinliğe, 
DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Köln DİTİB Dini Danış-
ma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem 
Kuzey, DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Saral, DİTİB kurucu 
genel kurul üyesi Nihat Özkan’ın 
yanı sıra cami gençlik kolu üyeleri 
ve aileleri katıldı.

Anma programı Köln DİTİB 
Merkez Camii din görevlisi Mustafa 
Kader’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle 

başladı. Köln Merkez Camii Genç-
lik sorumluları Sema Öztürk ve 
Emre Özcan’ın sunumu ile gerçek-
leşen programın açılış konuşmasını 
Köln DİTİB Merkez Camii Genç-
lik Koordinatörü Gökhan Uygun 
yaptı. Yaklaşık iki seneyi aşkın cami 
bünyesinde güzel faaliyetlerle genç-
lerle biraraya geldiklerini söyleyen 
Uygun, 2007 yılının UNESCO ta-
rafından “Mevlana Yılı” ilan edildi-
ğini hatırlattı. 

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İr-
fan Saral da, anlamlı programın 
düzenlenmesinde emeği geçen genç-
lere teşekkür etti. 

Köln DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, 
“Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı 
Bektaş-ı Veli gibi gönül erlerini an-
mak, bu insanların yolundan git-
mek, bu değerlerin bize sunduğu o 
yol haritalarını gözümüzün önüne 
koyup ona göre yolumuzu bulmak 

bizim için önemli hususların başında 
geliyor. İnsan güzeli örnek alarak, 
güzeli benimseyerek kendisine şekil 
verebiliyor. Bu değerleri değer yapan 
Hz. Peygamberimizin izinden gitme-
leridir. Onlar o ışığı oradan almış, 
kendi yaşadıkları döneme taşıyarak 
bizlere sunmuştur. Gençlerimiz özel-
likle bizim köklerimize ait bu büyük 
şahsiyetlerle bir bağ kurmalarını, on-
ların dünyasına girmelerini tavsiye 
ediyorum. O kıymetli şahsiyetlerden 
alabileceğimiz çok şey var. Ayrıca bu 
topraklarda doğup-büyüyen gençle-
rin de Goethe gibi büyük şahsiyetle-
rin yazdıklarına, söylediklerine ku-
lak vermelerini, oradan dökülen 
hikmetli sözleri anlamak için arayış 
içinde olmalarını da tavsiye ediyo-
rum” dedi.

Mevlana›nın hayatının konu edil-
diği sinevizyon gösteriminin ardın-
dan sema gösterisi katılımcılar tara-
fından büyük beğeni topladı.

DİTİB’de Mevlana’nın insan sevgisi ve hoşgörüsü anlatıldı
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“Mevlana Gözüyle Hayatı Anla-
ma” konulu konferansa konuşmacı 
olarak İzmir Katip Çelebi Üniversi-
tesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Abdullah Kuşlu katıldı.

Konuşmasına Mevlana’nın haya-
tını anlatarak başlayan Kuşlu, 
“Büyük mutasavvıf, Mevlana Cela-
leddin-i Rumi’nin babası büyük 
alim ve mutasavvıf Bahaeddin Ve-
led’dir. 1207 yılında bugünkü Af-
ganistan’ın sınırlarındaki Belh şeh-
rinde doğdu, daha sonra Konya’ya 
göç etti. 17 Aralık 1273 yılında da 
burada vefat etti” dedi.

Mevlana’nın dünyaya ve varlığa 
bakışını anlatan Kuşlu, “Mevlana 
insanın bir yandan seçkin bir varlık 
olduğunu bir yandan da Allah’a ve 
mahlukata karşı sorumluluğunu be-
yitlerinde de anlatmaktadır. Mevla-
na insanın yaratılışını rahmet ola-
rak nitelendirirken aynı zamanda 
alemde, yani dünyada rahmetin ha-
kim olduğunu söylemek istiyor. 
Bunu beyitlerinde şöyle dile getiri-
yor: ‘Ayın geceye sabretmesi, onu 
apaydın bir hale kor. Gülün dikene 
sabrı, onun güzel kokulu bir hale 
gelmesine sebep olur.’, ‘Gülmeler, 
ağlamalarda gizlidir. Ey saf ve temiz 
kişi! Defineyi yıkık yerlerde ara! 
Şüphe yok ki hevâ ve hevesi terk et-
mek acıdır; ama Allah’tan uzak 
olma acılığından elbette daha iyi-
dir.’ diyen Mevlana, karamsar bir 
dünya tasavvuru değil iyimser bir 

dünya tasavvurundan bahsediyor. 
İnsanın hayatında çoğu kez hastalık 
değil sağlık, çoğu kez dert değil deva 
hakimdir. Allah yolunda yürürken 
duygularıyla, yüce yüreğiyle tüm 
insanlığa örnek olmak, bir iman fel-
sefesi oluşturmak her kula nasip ol-
mayacak bir mükâfattır. Mevlana, 
dünya hayatının gurbet olduğunu 
beyitlerinde bizlere söyler. Dolayı-
sıyla Mevlana, ölümü bir yokluk ola-
rak görmez, yeniden dirilmek ola-
rak görür. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, ahlak, ilim ve akıl yolunda 
insanlığa sevgi ve birlik mesajları 
vermiştir. O sebeple Mevlana, sev-
ginin, merhametin, kardeşliğin ve 

hoşgörünün sembolüdür” şeklinde 
konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Mevlana’nın mesajlarıyla 
insanlığa ışık tuttuğunu belirterek, 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen gençlere ve katılımcılara te-
şekkür etti. 

Köln DİTİB Merkez Camii 
Gençliği tarafından Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) desteği ‘İlim Yolcusu 
Gençler, Örnek Şahsiyetler Yolun-
da’ temasıyla “Mevlana Gözüyle 
Hayatı Anlama” konulu konferans-
ta katılımcılara plaket takdim edil-
di.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Merkez Camii’nde Hz. 
Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) 
dünyaya teşrif lerinin yıldönümü 
dolayısıyla Mevlid Kandili prog-
ramları idrak edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez başta olmak 
üzere bütün camilerde Mevlid 
Kandili münasebetiyle gerçekleşti-
rilen programlarda, Kur’an-ı Ke-
rim tilavet edildi, ilahiler okundu 
ve dualar edildi. 

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
“Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” 
temasıyla program düzenlendi.

Programda, Ankara Hacı Bay-
ram Camii İmam Hatibi Yunus 
Koçan, Köln DİTİB Merkez Ca-
mii din görevlileri Naci Şengün, 
Mustafa Kader ve Gökhan Uygun 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan ilahiler okudu.

DİB Din İşleri Yüksek Kurul 
Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, 
vaazında Hazreti Muhammed’in 

çocuk ve gençlere verdiği önemi 
anlatıp, güzel ahlakından bahsetti.

Hazreti Muhammed’in hayatın-
dan örnekler veren Yıldırım, onun 
çocuklara verdiği kıymetin anlaşı-
labilmesi için o dönemdeki yaşantı-
nın ve yapılan uygulamaların göz 
önünde bulundurulması gerektiği-
ne dikkat çekti.

Camide düzenlenen özel prog-
ram dua ile son buldu.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde Mevlid Kandili İdrak Edildi
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
(KRV) eyaleti Wuppertal şehrinde 
inşa edilecek Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez 
Camii’nin projesi tanıtıldı.

Wuppertal şehrinde 800’den fazla 
kişinin ibadet edeceği, 6 bin metreka-
re alan üzerine inşa edilecek cami ve 
külliyenin tanıtımı bugün gerçekleşti.

Wuppertal DİTİB Merkez Cami-
i’nde düzenlenen tanıtım toplantısın-
da, dernek başkanı Ersin Özcan, yö-
netim kurulu üyeleri Mustafa 
Temizer ve Erol Çelik ile mimarlar 
Selim Mercan ve Cengiz Müjde pro-
jenin detaylarını anlattı.

41 yıldır hizmet veren eski caminin 
ihtiyaçlara cevap vermediğini, bu 

nedenle yeni bir cami ve külliyenin 
inşa edilmesi gerektiğini belirten der-
nek başkanı Ersin Özcan, uzun yıllar 
süren hazırlıklar sonrası projeyi ha-
yata geçirmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade etti. Özcan, “Bu vesi-
leyle burada olmamızın sebebi ve bu 
dernekleri bizlere emanet eden bü-
yüklerimizi saygıyla anıyoruz. Ahi-
rete irtihal eden büyüklerimizi de 
rahmet, dua, minnet ve şükranla anı-
yoruz” dedi.

Mimar Selim Mercan da, yeni inşa 
edilecek cami ve külliyenin çocukla-
ra, gençlere, kadınlara ve yaşlılara 
yönelik oluşturulacak sosyal alanlar-
da da örnek faaliyetlerin yapılacağını 
bir mekan olacağını söyledi. Mercan, 

“İbadet alanından sosyal ve ticari 
alanlara kadar  projelendirdiğimiz 
cami ve külliyemiz şehrin silüetine de 
zenginlik katacak. 2009 yılında proje 
çalışmalarına başladığımız 41 yıllık 
camimiz ihtiyaçlara cevap veremez 
hale gelmişti. Ek alanlar açarak ihti-
yaçları karşılamaya çalışıyorduk, 
şimdi cami ve müştemilatıyla yeni 
projemizle geleceğe yönelik bir çalış-
ma yaptık. Bize destek veren Wup-
pertal belediyesine, şehir yöneticileri-
ne, siyasetçilere şükranlarımızı 
sunuyoruz.” İfadelerini kullandı. 

Modern mimari özellikleri yansı-
tacak Wuppertal DİTİB Merkez Ca-
mii ve Külliyesi’nin yapımına 2022 
sonunda başlanacağı ön görülüyor.

Wuppertal’de Cami Ve Külliye Projesi Tanıtıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Lülsdorf Seli-
miye Camii Kur’an kursu öğrenci-
leri, kumbaralarında biriktirdikleri 
harçlıkları selden zarar gören aile-
lere ve çocuklara ulaştırılmak üze-
re bağışladı.

7-11 yaş aralığındaki Kur’an kursu 
öğrencileri, kumbaralarında biriktir-
dikleri harçlıkları Karadeniz bölge-
sinde Kastamonu, Bartın ve Sinop 
şehirlerinde meydana gelen sel fela-
keti mağdurları için başlatılan yar-
dım kampanyasına bağışladı.

Kur’an kursu öğrencileri Zehra, 
Rabia (7), Talha, Osman (11) sel fela-
keti kampanyası kapsamında kumba-
ralarında biriktirdikleri harç lıklarını, 
Lülsdorf Selimiye Camii Kadın Kolu 
Başkanı Semiha Şişman, Köln Bölge 

Kadınlar Kolu Başkanı Ümran As-
lan ve velileri eşliğinde caminin 
emektarlarından İlhami Altınay’a 
teslim etti. 

Minik yürekler, bir süre önce bi-
riktirdikleri harçlıklarının selden 
zarar gören kardeşlerine el uzat-
mak için kampanyaya  bağışladık-
larını söyleyerek, bir nebze olsun 
onlara yardım etmekten mutlu ol-
duklarını dile getirdi.

Çocukların yardım girişiminin 
önemli olduğunu belirten Lülsdorf 
Selimiye Camii Kadınlar Kolu Baş-
kanı Semiha Şişman, “Çocukları-
mızın, yavrularımızın selde zarar 
gören yaşdaşlarına kumbaraların-
daki kıymetli biriktirdiklerini, var-
lıklarını sevgiyle ve gönülden getir-
meleri bizi derinden mutlu etti. 

Kendileri küçük ama yürekleri ko-
caman yavrularımızın gösterdikle-
ri yardım seferberliği, bu muhab-
beti ve duygusu oldukça inşallah 
yaralar en kısa zamanda sarılacak. 
Onlara yardımlaşma ve paylaşma 
hassasiyetini kazandıran velilerine, 
hocalarına çok teşekkür ediyorum. 
Allah hepsinden ebeden razı olsun” 
dedi.

Merhametin ve duanın çocuklar-
da bulunmasının daha güzel oldu-
ğunu vurgulayan caminin emektar-
larından İlhami Altınay, çocuk ların 
biriktirdiği harçlıkları DİTİB ara-
cılığıyla sel kampanyasına gönde-
receklerini belirtti.

Minikler Kumbaralarında Biriktirdikleri Harçlıklarını Selzede Çocuklara Bağışladı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Nürnberg Mer-
kez Camii’nde uygulamaya konan 
“Suffe İslami İlimler Programı”nın 
açılışı düzenlenen bir törenle yapıl-
dı.

DİTİB tarafından içerik ve müf-
redatı hazırlanan, tüm eyalet ve 
bölgelerde uygulanması planlanan 
Suffe İslami İlimler Programı 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Nürnberg DİTİB Merkez Cami-
i’nde eğitim gören yaklaşık 60 kişi 
ile başlayan ve dört yıl sürecek olan 
programda, öğrencilere İslami 
ilimler eğitimi verilecek.

Uluslararası İlahiyat Programı’na 
(UIP) teşvik etmeyi, aynı zamanda 
derneklerde fahri öğretici yetiştir-
meyi hedeflediklerini söyleyen Nür-
nberg Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Fuat Gökçebay, “Sizler, Suffe 
İslami İlimler Programı’nda alaca-
ğınız eğitimle ileride bu kürsü ve 
mihraplardan insanlarımıza dinini 
anlatan ve öğreten hocalar olacaksı-
nız. En azından dini eğitimi köklü 
ve donanımlı bireyler olarak yaşa-
dığınız bu coğrafyada İslam’ı tem-
sil ve tebliğ edenlerden olacaksınız. 
İlmin başı sabırdır. Program bo-
yunca okulunuzda olduğu gibi bu-

rada da sabır ve sebat ile derslerini-
zi takip etmelisiniz. Hepinize 
başarılar ve zihin açıklığı diliyo-
rum. Şimdiden öğrencilerimizi ve 
hocalarımızı tebrik ediyor, feyizli 
ve bereketli bir ilim sezonu olması-
nı niyaz ediyorum” dedi.

Örgün eğitim formatında yüz 
yüze verilecek dersleri uzman din 
görevlilerinin katılımlarıyla uygu-
lanacak, ilk yıl içinde Kur’an-ı Ke-
rim, Akaid, Fıkıh, Siyer, usulü Fı-
kıh derslerinin okutulacağı Suffe 
İslami İlimler Programı, haftada 
bir gün altı ders saati olarak işlene-
ceği açıklandı.

Nürnberg’de “Suffe İslami İlimler Programı”nın Açılışı Yapıldı
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Münster bölgesinde üniversite 
öğrencileri ile bir araya gelen Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Genel Başkanı Kazım Türk-
men, geleceğin emanet edileceği 
gençliğin en önemli varlık olduğu-
nu söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Münster bölgesi DİTİB 
Erdemli Öğrenci Evleri’nde kalan 
öğrencilerle bir araya geldi.

“Münster Erdemli Öğrenci Evle-
ri Buluşması” adı altında düzenle-
nen programa, DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, Münster 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Fatih Keskin, Münster DİTİB 
Bölge Birliği Başkanı Durmuş Ak-

soy, DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri 
Genel Koordinatörü Murat Demi-
rel, Münster DİTİB Erdemli Öğ-
renci Evleri Koordinatörü Merve 
Mert, erdemli öğrenci evlerinin bu-
lunduğu derneklerin başkan ve din 
görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Münster, Lengerich, Greven, 
Bielefeld-Brackwede ve Biele-
feld-Merkez şehirlerindeki 6 Dİ-
TİB Erdemli Öğrenci Evleri’nde 
kalan öğrencilerin iştirakiyle 
2021/2022 eğitim dönemi açılış 
buluşması Münster DİTİB Merkez 
Camii’nde yapıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilave-
tinin ardından Münster DİTİB 
Bölge Birliği Başkanı Durmuş Ak-
soy ve DİTİB Erdemli Öğrenci Ev-

leri Genel Koordinatörü Murat 
Demirel’in selamlama konuşmala-
rıyla başladı. Daha sonra Münster 
DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri 
Koordinatörü Merve Mert’te öğ-
renci evlerinde yapılan faaliyetlerle 
ilgili bilgi verdi. 

“İnsanların en hayırlısı, insanla-
ra faydalı olanıdır” hadisi şerifi ile 
konuşmasına başlayan Münster 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Fatih Keskin, “Siz gençler bi-
zim geleceğimiz ve ümidimizsiniz. 
Önümüzdeki süreç içerisinde Dİ-
TİB teşkilatımıza, insanlarımıza, 
yaşadığımız topluma ve her şeyden 
önce sizleri takip eden genç kardeşle-
rimize örnek olacak, rehberlik ede-
cek ve yol açacağınıza inanıyorum. 

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
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Bölgedeki öğrenci evlerimizi artır-
manın ve gençlere ikamet etme im-
kanı sağlamanın gayreti içerisinde-
yiz” ifadelerini kullandı. 

Öğrenci evlerinin önemine deği-
nen DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, “Öğrenci evleri önem 
verdiğimiz hizmetlerimizden bir 
tanesidir. Eğitime ve insana yapı-
lan yatırım geleceğe yapılan yatı-
rımdır. Kendilerini evlerinde his-
setmeleri, güvenli ve rahat bir 
çalışma ortamı hazırlamak için 
yola çıktık” dedi. 

Almanya genelinde 500’e yakın 
üniversite öğrencisinin öğrenci evle-
rinden istifade ettiğini söyleyen 
Türkmen, “Öğrenci evlerine Tübin-
gen’den bir tohum atarak başladık. 

Şimdi geldiğimiz noktada dernek-
lerimizi teşvik ederek, imkan sağla-
yarak, bu fikri onlara anlatarak 
bugün öğrenci evlerimizde 500’e 
yakın öğrenciye hizmet sunuyoruz. 
Öncelikle öğrenci evlerimizde bizi 
destekleyen başkanlarımıza teşek-
kür ediyorum. Bu hizmetler büyü-
yecek, gelecekte camilere sahip çı-
kacaksınız. Sizlerden camide 
eğitim gören kardeşlerinize örnek 
ve rehber olmanızı istiyoruz. Yani 
onlara ‘ben hukuk, öğretmenlik, 
mühendislik fakültesinde okuyo-
rum’ demeniz dahi onlara örnek 
teşkil eder” ifadelerini kullandı. 

DİTİB Genel Başkan Türkmen, 
“Münster Erdemli Öğrenci Evleri 
Buluşması”nda hukuk, öğretmenlik, 

ilahiyat, mühendislik ve tıp gibi çe-
şitli fakültelerde eğitim gören, yük-
sek lisans ve doktora yapan, Eras-
mus Programı çerçevesinde gelen 
öğrencilerle tanıştı ve uzun süre 
sohbet etti.

Program sonunda katılımcılara 
çeşitli hediyeler takdim edildi.
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DİTİB’den Nienburg Belediye 
Başkanı Jan Wendorf’a nezaket zi-
yareti Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Nienburg 
Ulu Camii yöneticileri şehrin bele-
diye başkanına nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Nienburg DİTİB Ulu Camii der-
nek başkanı Sezgin Bakal, din gö-
revlisi Adem Açıkgöz, başkan yar-
dımcısı Hamiye Bakal, kadınlar 
kolu başkanı Macide Baykuş’tan olu-
şan heyet, yerel seçimde Nienburg 
belediye başkanlığına seçilen Jan 
Wendorf’u makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında karşılıklı 
sohbet ve fikir alışverişi şeklinde 
gerçekleşen ziyarette Bakal, dernek 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemde de işbirliğini sür-
dürmek arzusunda olduklarını vur-
gulayan Bakal, “Derneğimizin kuru-
luşundan bu güne kom şularımızla ve 
şehir sakinleriyle iyi ilişkiler içerisin-
de faaliyetlerini yürütmektedir. Dİ-
TİB, bugüne kadar olduğu gibi top-
lumda barış, huzur, güven ve 
kardeşlik içerisinde yaşamak adına 
üzerine düşeni yapan bir teşkilattır. 
Bu manada bir önceki belediye baş-
kanımız ile uyum içerisinde çalışma-
larımızı yürüttük. Bize desteklerini 
esirgemeyen eski belediye başkanı-
mıza teşekkür ediyor, size de yeni gö-
revinizde başarılar diliyoruz. Birlikte 
güzel bir dönem geçireceğimize ina-
nıyor, sizi aramızda görmek ve cami-
mizde ağırlamak istiyoruz” dedi.

Nienburg Belediye Başkanı Jan 
Wendorf, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, dernek başka-
nı Sezgin Bakal ve beraberindeki 
heyete teşekkür etti.

Caminin çalışmalarını yakinen 
takip ettiğini, memnuniyet verici 
faaliyetlerin yürütüldüğünü söyle-
yen Başkan Wendorf, kısa zaman-
da camiyi ziyaret sözü verdi. Baş-
kan Wendorf, bundan sonra da bu 
ziyaretlerin karşılıklı sürdürülmesi 
temennisinde bulunuldu. 

Belediye başkanına gösterdiği 
misafirperverlikten ötürü teşek-
kür eden dernek başkanı Bakal 
günün anısına belediye başkanı 
Wendorf ’a bir buket çiçek takdim 
etti.

DİTİB’den Nienburg Belediye Başkanı Jan Wendorf’a Nezaket Ziyareti
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Nürnberg Dini Danışma 
Kurulu Başkanlığı ve Kuzey Bavye-
ra Eyalet Birliği tarafından “Mev-
lid-i Nebi Haftası” etkinlikleri kap-
samında program düzenlendi.

Kuzey Bavyera DİTİB dernekle-
rinin katılımı ile üç ayrı bölgede 
“Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” 
temalı etkinlikler yapıldı. Etkinlik-
ler çerçevesinde Nürnberg DİTİB 
Merkez Camii ile Füth, Miltenberg 
ve Selb şehrinde düzenlenen salon 
pragramlarına Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Mustafa Irmaklı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri 
Genel Müdürü Bünyamin Albayrak 
konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Kadıköy Galippaşa Ca-
mii İmam Hatibi Mehmet Pervane, 
İstanbul Bakırköy Ömer Duruk Ca-
mii İmam Hatibi Mustafa Kızılca-
oğlu ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i 

Şerîfi İmam Hatibi Ferruh Muştu-
er’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
layan programlarda Kuzey Bavyera 
Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan 
ve Nürnberg Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Fuat Gökçebay, konuşma-
larında günün anlam ve önemine 
vurgu yaptı.

Gökçebay, vefa duygusunun in-
sanlığı aya kaldıracak, karanlık cen-
dereden kurtaracak bir tünel ve bir 
ışık olacağını söyledi. “Mevlid-i 
Nebi Haftası” etkinlikleri çerçeve-
sinde verilen konferanslarda, Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muham-
med’in (s.a.s.) hayatından örnekler 
vererek O’nun ahlakı ile ahlaklan-
manın ve O’nu hayata rehber edin-
menin önemine dikkati çekildi.

Vefanın en güzel örneğini bizlere 
Hz. Peygamberin gösterdiğini ifade 
eden Din Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak, asrı sadetten 
örnekler verdi.

Albayrak, “Bizler Hz. Peygambe-
ri her konuda örnek aldığımız gibi 
onun vefa ahlakını da her daim ör-
nek almalıyız.” dedi.

Nürnberg Başkonsolosu Serdar 
Deniz de, Mevlid-i Nebi Haftası et-
kinlikleri çerçevesinde Hz. Peygam-
berin örnek kişiliğininin daha iyi 
anlaşılması için bir vesile olduğunu 
belirtti. Pandemi kurallarına dikkat 
edilerek gerçekleştirilen etkinlikler, 
sinevizyon gösterimi, gül takdimi ve 
yapılan dua ile sona erdi.

Yoğun ilginin yaşandığı etkinlik-
lere, Nürnberg Başkonsolosu Serdar 
Deniz, Nürnberg Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay, 
Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Baş-
kanı Hasan Aslan’ın yanı sıra der-
nek başkanları, din görevlileri ve 
davetliler katıldı.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında 
bölgedeki dernekler ziyaret edildi ve 
istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Nürnberg’de Mevlid-i Nebi Coşkusu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadın Birliği ta-
rafından hazırlanan “Engelsiz 
Cami” projesi kapsamında down 
sendromlu çocuklar, hem camiyi 
tanıyor hem de sanatla tanıştırılı-
yor.

Garbsen DİTİB Kocatepe Camii 
tarafından düzenlenen etkinliğe 
katılan özel çocuklar, ebru ve boya-
ma sanatını öğrendi.

DİTİB  Federal Kadın Birliği ta-
rafından “Engelsiz Cami” projesi 

kapsamında düzenlenen etkinliğe 
katılan özel çocuklar, ebru sanatını 
ve fincan boyamayı öğrendi. Ha-
mur, alçı ile objeler ve el figürü üre-
terek gönüllerince eğlenen çocuk-
lar, unutamayacakları bir gün 
yaşadı.

Niedersachsen ve Bremen Eyaleti 
DİTİB Kadın Birliği desteğinde, 
Garbsen DİTİB Kocatepe Camii 
Kadınlar Kolu sekreteri ve eğitimci 
Nuray Barut, başkan yardımcısı 
Cahide Sönmez ile kadınlar kolu 

üyesi Sabriye Sezgin gözetiminde 
özel çocuklar ebru sanatını uygula-
malı öğrendi ve hünerlerini sergile-
di.

Garbsen DİTİB Kocatepe Camii 
Kadınlar Kolu sekreteri ve eğitimci 
Nuray Barut, yaptığı açıklamada, 
özel çocukları camileri tanımaları-
nı, camilerde yapılan eğitimlerden 
yararlanmalarını sağlamak için et-
kinlik düzenlediklerini söyledi.

Cami kapılarının özel çocuklara 
açık olduğunu belirten Barut, “Ca-
milerimizin bünyesinde yapılan 
tüm etkinlik ve eğitimlere Down 
Sendromlu gibi özel çocuklarımı-
zın katılımını sağlamayı amaçla-
dık. Onlara yönelik ‘Özel Çocukla-
rımıza Özel Etkinlik Saati’ ve 
‘Kaynaştırma Etkinlikleri’ hazırla-
yarak ‘Camimizde Ben De Varım’ 
Projesi ile onların varlığını ve ihti-
yaçlarını, yanında olduğumuzu ve 
camilerimizin kapılarının sonuna 
kadar açarak camilerimizi engelsiz 
hale getirebilme amacıyla “Cami-
mizde Ben De Varım” faaliyetleri-
ni devam ettiriyoruz” dedi.

Barut, etkinlik sayesinde çok gü-
zel vakit geçirdiklerini, ebru sanatı-
nı, fincan boyama, alçı ile objeler 
ve el figürü yaptıklarını anlattı.

Yaptıkları uygulamaları kendile-
rinin de beğendiğini söyleyen Ba-
rut, etkinlikler sonunda özel bir ser-
gi düzenlemek istediklerini de 
kaydetti.

“Engelsiz Cami” Projesiyle Özel Çocuklara Ebru Sanatı Tanıtıldı

34

HABERLER

B Ü L T E N  ·  E K İ M  ·  K A S I M  ·  A R A L I K  ·  O K T O B E R  ·  N O V E M B E R  ·  D E Z E M B E R  ·  2 0 21



Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya (KRV) eyaleti Duisburg-Beeck 
şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yeni Ca-
mii’nde öğrencilere “Yaparak-Yaşa-
yarak-Öğrenme” metoduyla pey-
gamberlerin mucizeleri anlatıldı.

Duisburg-Beeck DİTİB Yeni Ca-
mii’nde 9-13 yaş grubu öğrenciler 
derslerinde öğrendikleri bilgileri 
zihinlerde daha iyi tutabilme ama-
cıyla yaptıkları maketlerle ‘Pey-
gamberlerin Mucizeleri’ sergiledi. 
Hazırlanan sergiye veliler ve cema-
at büyük ilgi gösterdi.

Bayan din görevlisi Feyza Yıldı-
rım Çiftçi, “Çocuklara derste anla-
tılan peygamberlerin mucizelerini 
akıllarında daha iyi canlandırabil-
meleri için maket yaparak anlatma 
metodunu uyguladık. Yaparak, ya-
şayarak, öğrenme metoduyla hem 
ders eğlenceli hale geldi, hem de 
çocuklar peygamberleri ve mucize-
lerini daha kolay kavrayabildiler. 
Öğrenciler büyük emek verdiler ve 
ilgiyle konuya odaklandılar. Bu ve-
sileyle bize destek sunan cami yö-
netimimize teşekkür ediyorum” 
dedi.

Dernek Başkanı Köksal Çankaya 
da, camilerinde böylesi bir güzelliğe 
vesile olan din görevlisi Feyza Yıldı-
rım Çiftçi’ye ve öğrencilerine teşek-
kür etti. Çankaya, “Yapılan uygulama 
ile peygamberlerimizi ve mucizelerini 
birbirinden güzel maketlerle anlattılar. 
Çocuklarımız yaptıkları maketlerle 
farkındalık oluşturan bir sergiyi dü-
zenlediler. Sergiyi gezenler de konu 
hakkında bilgilendiler. Camimizin 
inşaatını tamamladık, bundan son-
raki dönemde çocuklarımızın eği-
tim faaliyetlerine daha fazla eğilece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Peygamberlerin mucizeleri “Yaparak-Yaşayarak-Öğrenme” metoduyla anlatıldı
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Almanya’nın Remscheid şehrin-
de, Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Ca-
mii dualarla ibadete açıldı. 

Yapımına şubat 2014’de başla-
nan ve 2 bin metrekare alana inşa 
edilen camide aynı anda 500 kişi 
ibadet edebiliyor. Tek minaresi 
olan camide ayrıca 50 araçlık oto-
park alanı, modern sınıf lar ve 
konferans salonu bulunuyor. 

Açılış törenine; T.C. Düsseldorf 
Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan, Remscheid Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Burkhard 
Mast-Weisz, DİTİB Genel Başka-
nı Kazım Türkmen, Wuppertal 

Emniyet Müdürü Markus Röhrl, 
DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanları Mustafa Akpınar 
(Düsseldorf ), Dr. Muharrem Ku-
zey (Köln),  KRV DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı Ersin Özcan, 
Remscheid Belediyesi Göçmenler 
Entegrasyon Komisyonu Başkanı 
Erden Ankay-Nachtwein’in yanı 
sıra siyasi parti temsilcileri, kilise 
temsilcileri, çevre derneklerin yö-
neticileri ve din görevlileri ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Tören; Kur’an-ı Kerim tilaveti-
nin ardından, dernek başkanı 
Metin Göçer’ın açılış konuşmala-
rıyla başladı. Göçer, caminin ya-

pımda dünden bugüne maddi ve 
manevi emeği geçenlere teşekkür 
etti.

DİTİB cemiyetini uzun yıllar 
tanıdığını ve iyi ilişkiler içerisinde 
birlikte çalıştıklarını kaydeden 
Remscheid Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burkhard Mast-Weisz, 
cemiyetine misafir olmaktan her 
zaman mutluluk duyduğunu söy-
ledi.

Remscheid çeşitliliğe sahip ha-
rika şehir olduğunu belirten 
Mast-Weisz, “Eminim ki bu ma-
bed, şehrimizdeki farklı kültür ve 
inançtan insanlar için bir buluş-
ma yeri olacak. Bu şehirde bütün 
kurum ve kuruluşlarla, sendika-
lar, kiliseler,  göçmen örgütleriyle 
bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 
Yabancı düşmanlığına karşı daya-
nışma içerisindeyiz. Bir arada ba-
rışçıl ve demokratik yaşamayı sa-
vunuyoruz. Eşit muamele ve eşit 
fırsatların sağlanması tüm Rems-
cheiderliler için önemlidir. Bir 
hoşgörü şehridir.” ifadelerini kul-
landı.  

Camilerin, Allah’ın evi olduğu-
nu ifade eden DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, Müslü-
manların, Anadolu’dan Avrupa’ya 
yarım asrı aşan göç tarihinde git-
tiği her yerde kendisine ev alma-
dan önce camiler inşa ettiğini söy-
ledi. Camiler ve cemaati şehirlerin, 
toplumun değeri ve parçası oldu-

Remscheid DİTİB Merkez Camii İbadete Açıldı
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ğuna vurgu yapan Türkmen şöyle 
 devam etti: “Remscheid camimiz 
ve cemaatimiz 1986’dan beri, yani 
35 yıldan fazla bir süredir varlığı-
nı sürdürüyor. Uzun, bazen de 
zorlu bir yolculuğun ardından ca-
minin yapımında cemaat ve top-
lumdan çok sayıda destekçinin ol-
ması da memnuniyet vericidir. 
İdare, siyaset ve şehir halkı da bu 
inşaat ile bir arada yaşama kararı 
aldı. Sizlerin desteği olmadan 
projenin gerçekleşmesi düşünüle-
mezdi. Hepinize kalbi teşekkürle-
rimi sunuyorum. Güvene dayalı 
işbirliği her düzeyde sürdürüle-
cektir. Bu külliyenin inşaatında 
bugüne kadar ve gelecekte de yar-
dımlarını esirgemeyecek cemaati-
mize desteklerinden ötürü teşek-
kür ediyorum. Almanya’nın en 
büyük Müslüman teşkilatı olan 
DİTİB, her zaman Almanya’da 
yaşayan Müslümanların ve tüm 
toplumun refahını göz önünde bu-
lunduran bir kuruluştur. DİTİB, 
üyelerinin gönüllü gayretleri ve 
çalışmalarıyla sürekli büyüyen, 
dini ve sosyal hizmetleri artarak 
gelişen teşkilattır. Tüm bu çalış-
malar, uzun süredir buranın par-
çası olduğumuzu ve burada birlik-
te bir geleceği inşa ettiğimizi 
gösteriyor. Bu cami, yeni külliye-
siyle yeni köprüler kuracak ve or-
tak geleceğe rehber olacaktır” 
dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, caminin yapımı ve ha-
yata geçirilmesinde emeği geçen-
ler adına dernek başkanı Metin 
Göçer’e plaket takdim etti.

Camilerin ferdi ve sosyal hayata 
önemli katkılar sunduğuna vurgu 
yapan Düsseldorf Başkonsolosu 
Ayşegül Gökçen Karaarslan, “Al-
manya’daki camilerin yediden 
yetmişe, kadın-erkek herkesin 
kaynaştığı ve moral bulduğu sev-
ginin ve hoşgörünün bütün yönle-
riyle yaşandığı mekanlardır. Bir-
likte yaşama kültürünün en güzel 
örnekleriyle yaşandığı yerlerdir” 
dedi.

Yerel yönetime ve bilhassa Al-
man komşularına gösterdikleri 
yardımseverlik ve anlayıştan do-
layı teşekkür eden Başkonsolos 

Karaarslan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Almanya’da 60 yıldan 
beri nice güzellikleri ortaya ko-
yan, dernekler kuran ve böyle gü-
zel camiler inşa eden ilk nesil in-
sanlarımızı saygıyla yad 
ediyorum. Uyuma katkı sunan bu 
camimizin yapımında maddi-ma-
nevi fedakârlıkta bulunan ve eme-
ği geçen herkese, dernek yönetim-
lerine, kadın kollarına ve cami 
cemaatine teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından dualar 
eşliğinde caminin açılış kurdelesi 
kesildi. Açılış töreni, caminin da-
vetliler tarafından gezilmesiyle 
sona erdi.
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Almanya’nın Baden-Württem-
berg eyaleti Sachsenheim şehrinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Mimar Sinan Cami-
i’nde geleneksel olarak devam eden 
birinci nesil büyüklere yönelik 
“Ahde Vefa” etkinliği gerçekleşti-
rildi.

Sachsenheim DİTİB Mimar Si-
nan Camii Derneği öncülüğünde, 
torunların dede ve ninelerine kah-
valtılı olarak hazırladığı program, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Geleneksel hale getirdikleri ve bu 

yıl 18’incisi düzenlenen progra-
ma birinci nesil büyükler yoğun 
ilgi gösterdi. Kendileri adına dü-
zenlenen etkinlikte birbirleriyle 
sohbet ederek, anılarını tazeleyen 
Almanya’nın emektarları bol bol 
hasret giderdi. Birinci nesil bü-
yükler Almanya’ya geliş öyküleri-
ni anlatarak geçmişte yaşamış 
oldukları anılarını gün ışığına 
çıkardı.

“Ahde Vefa” etkinliklerini gele-
neksel hale getirdiklerini belirten 
Sachsenheim DİTİB Mimar Si-

nan Camii dernek başkanı İsmet 
Harbi, 1960’lı yıllarda Alman-
ya’ya gelen birinci nesil diye ad-
landırılan öncülerin imkanlar da-
hilinde camiler inşa ederek çok 
büyük işler başardıklarını söyledi.

Harbi, “DİTİB teşkilatı olarak 
vefat eden değerlerimizi duaları-
mızda andığımız gibi, hayatta olan 
büyüklerimizi de anmak, onları 
hatırlamak ve hatırlarını sormak 
görevimizdir” dedi.

“Ahde Vefa” etkinliklerini düzen-
lemeye devam edeceklerini belirten 
Harbi, “Kahvaltı programına katı-
lım sağlayarak büyüklerimize, ken-
dilerine bu ortamı oluşturan torun-
larına ve emek harcayan herkese en 
kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bir 
sıcak çay ve bir güzel muhabbet 
maksadıyla etkinliğimizi her yıl ge-
lenek haline getirdik. Bu güzel eser-
leri yaşatan ve bizlere emanet eden 
büyüklerimizden Allah razı olsun. 
Ebediyete irtihal eden büyüklerimi-
ze Allah’tan rahmet, sizlere de sağ-
lık dolu bereketli bir ömürler diliyo-
rum. Biz her bir değerimize minnet 
ve şükran borçluyuz.”

Etkinlikte ebedi hayata irtihal 
eden büyükler dualarla yad edildi. 
Günün anısına katılımcılara gül ve 
göçün 60’ıncı yılı münasebetiyle 
hatıra amaçlı özel hazırlanan cami 
logolu madalya takdim edildi. Et-
kinlik aile fotoğrafının çekilmesiyle 
sona erdi.

Sachsenheim’de Birinci Nesile Özel “Ahde Vefa”
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Almanya’nın Saksonya Eyaleti 
Başbakanı Michael Kretschmer, 
Pazartesi akşamı radikal grubun 
saldırısına uğrayan Leipzig DİTİB 
Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Mic-
hael Kretschmer, Türkiye’nin Ber-
lin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yü-
cekök ve Din Hizmetleri Ataşesi 
Dr. Emre Şimşek, cami yönetimini 
ziyaret ederek geçmiş olsun dilekle-
rini iletti.

Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii Başkanı Ömer Mumcu ve yö-
netim tarafından cami kapısında 
karşılanan Başbakan Kretschmer, 
yapılan saldırıdan dolayı üzgün ol-
duğunu söyledi. Caminin toplantı 
salonunda yönetimle bir araya ge-
len Başbakan Kretschmer, “Olayı 
duyduğumda çok üzüldüm. Hemen 
gerekli yerlere talimatlar vererek 
olayın aydınlatılmasını istedim. 
Camiye yapılan saldırıyı kınıyo-
rum. Bu tür üzücü olayların bir 
daha yaşanmaması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

Başbakan Kretschmer’e hassasi-
yeti için Türk ve Müslüman toplu-
mu olarak teşekkür eden başkan 
Mumcu yapılan ziyaretin kendile-
rini mutlu ettiğini ve güçlendirdiği-
ni söyledi. Mumcu, “Her yıl bu tür 
saldırıları yaşıyoruz. Camimiz 
maddi anlamda hasara uğradı, 
cana zarar gelmemesi de en büyük 
tesellimiz. Bundan sonra gerek po-

lisle gerek Alman dostlarımızla da 
daha sıkı olup ırkçılığa karşı el ele 
vereceğiz. Irkçılarla ancak el ele ve-
rerek mücadele edebiliriz” dedi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı 
Kretschmer, toplantı sonrası cami-
yi gezdi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer, Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii’ni Ziyaret Etti
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Almanya’nın Hessen eyaleti 
Viernheim beldesinde Diyanet İşle-
ri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı Eyyüp Sultan Camii’nin te-
meli atıldı.

Viernheim şehrinde inşa edilecek 
Eyyüp Sultan Camii ve Kültür 
Merkezi‘nin temeli pandemiden 
dolayı sınırlı sayıda resmi makam-
ların katılımıyla sembolik bir tö-
renle atıldı.

Viernheim şehir merkezinde inşa 
edilecek Eyyüp Sultan Camii ve 
Kültür Merkezi projesi, üç kattan 
oluşuyor. Toplam 2300 metrekare 
alan üzerine inşa edilecek külliye-
de, 400 metrekare ibadet alanı, 200 
metrekare bayanlar bölümü ile 100 
metrekare çok amaçlı konferans sa-
lonu, kütüphane, derslik, yetişkini-
ler, genç kız ve erkeklere yönelik 
lokaller ile idari birimler yer ala-
cak. Cami iki merkezi kubbe ile tek 
minareli ve tek şerefeli olarak inşa 

edilecek camide,  yaşlılar ve engel-
liler için asansör, bebek odası ve 
Kindermoschee sınıfı yar alacak.

Temel atma törenine; Frankfurt 
Başkonsolosu Erdem Tuncer, Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, Viernheim Belediye Başkanı 
Matthias Baaß, Viernheim Bölge 
Kaymakamlığı adına Heinz Klee, 
Hessen DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Sıddık Yıldırım, Dİ-
TİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı 
Salih Özkan ile sınırlı sayıda Vier-
nheim sakinleri ile cami cemaati 
katıldı.

Viernheim DİTİB Eyyüp Sultan 
Camii din görevlisi Abdul Celil 
Gürbüz‘ün Kur’an-ı Kerim tilave-
tinin ardından dernek başkanı Re-
cep Güzel, en kısa zamanda inşaatı 
tamamlayarak caminin açılışını 
hedeflediklerini söyledi. Güzel, ca-
minin yapımında emeği geçen baş-
ta belediye başkanı olmak üzere 

yerel yöneticilere, şehir sakinlerine 
ve cami cemaatine teşekkür etti.

Caminin şehire uyumlu modern 
mimari tarzda inşa edileceğini söy-
leyen Viernheim Belediye Başkanı 
Matthias Baaß, “Nesilden nesile 
farklı bir model ile inşa edilecek ve 
şehrimize zenginlik katacak güzel 
bir mabed inşa edilecek. Bu proje 
için uzun bir yol kat edildi. Nihayet 
bugün temel atma töreni ile projeyi 
noktalıyoruz. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Komşularla, 
yerel makamlarla bugün olduğu 
gibi bundan sonra da desteğimizi 
sürdüreceğiz. Bu zama kadar işbir-
liğimizi sürdürdük, bundan sonra 
da devam ettireceğiz. Bugünkü te-
mel atma töreninin gelecek için de 
hayırlı olmasını diliyorum“ ifadele-
rini kullandı.

Camilerin Allah’ın evi olduğunu 
ifade eden DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, Müslümanlar 

Viernheim DİTİB Eyyüp Sultan Camii’nin Temeli Atıldı
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gittiği her yerde kendisine ev alma-
dan önce camiler inşa ettiğini söy-
ledi. Türkmen “1982 yılında Vier-
nheim’da bir araya gelinerek 
oluşturulan bu cami, yeni külliye-
siyle yeni köprüler kuracak ve ortak 
geleceğe rehber olacaktır” dedi.

DİTİB’in Almanya’nın en büyük 
Müslüman teşkilatı olan ve tüm 
toplumun refahını göz önünde bu-
lunduran bir kuruluş olduğuna 
vurgu yapan Türkmen şöyle devam 
etti: “Biz bugün sadece buradaki 
cemaat için bir temel atmıyoruz. 
Bu temel, bu külliye bütün toplum 
için bir kazançtır. Bu nedenle top-
lumdan ve cemaatten gelen güçlü 
destekten ötürü mutlu olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Gerek siya-
set, gerek kent toplumu, gerekse be-
lediye ve idare bu inşaatı bir birlik-
te yaşamın inşaatı olarak 
görmektedir. Bütün bu katmanlar-
la yeni mabedin inşasından dolayı 
teşekkür ediyorum. Cemaat bu gü-
vene dayalı iş birliğini bütün alan-
larda devam ettireceğine de yürek-
ten inanıyorum. Bütün mabedler 
herkese açık ve herkesin hayatla 
dolu olduğu yerlerdir. Buralar kar-
şılaşmaları, sohbetleri, ortak eyle-
mi, karşılıklı kabulü ve çeşitliliği 
temsil ederler. Bugüne kadar bize 
destek olan ve gelecekte de destek 
olacak herkese teşekkür ediyorum. 
DİTİB, yarım asrı aşkın süredir bu 
ülkede deneyim, bilgi ve birikimine 

sahip olan bir kuruluştur. DİTİB, 
üyelerinin gönüllü gayretleri ve 
çalışmalarıyla sürekli büyüyen, 
dini ve sosyal hizmetleri artarak 
gelişen teşkilattır. Tüm bu çalış-
malar, uzun süredir buranın par-
çası olduğumuzu ve burada birlik-
te bir geleceği inşa ettiğimizi 
gösteriyor.”

Viernheim DİTİB Eyyüp Sultan 
Camii’nin şehire zenginlik kataca-
ğını ifade eden Frankfurt Başkon-
solosu Erdem Tuncer, “Bizim ca-
milerimiz hiçbir zaman sadece bir 
cami olarak kalmıyor, bir medeni-
yet ve kültür merkezi haline geli-

yorlar. Bunun örneğini Avrupa’da 
pek çok şehirde görüyoruz. Bu çer-
çevede burada sadece bir caminin 
değil, bir kültür merkezinin, bir 
sosyal hizmetler merkezinin teme-
lini atıyoruz. Temel atma törenin-
de bulunmaktan ve  buna şahitlik 
etmekten ötürü büyük memnuni-
yet duyuyorum. Hem toplumumu-
za hem de bulunduğu bölgeye bü-
yük hizmetler vermesini temenni 
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, yapı-
lan dua ile Viernheim DİTİB Ey-
yüp Sultan Camii’nin ve Kültür 
Merkezi’nin temeli atıldı.
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Almanya’nın Aşağı Saksonya 
Eyaleti Wunstorf şehrinde Müslü-
man mezarlığı açıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Wunstorf Aksa 
Camii’nin birkaç yıl süren hazırlık-
ların ardından şehirdeki Müslü-
manların cenazelerini İslami usul-
lere göre defnedebilecekleri 800 
metrekarelik alan üzerine 70 kapa-
siteli mezarlık açıldı.

Mezarlığın açılış törenine; T.C. 
Hannover Başkonsolosu Gül Özge 
Kaya, Wunstorf şehrinde dört dö-
nem belediye başkanlığı görevini 
yürüten Rolf-Axel Eberhardt ile 
yeni belediye başkanı Carsten Piel-
lusch, Hannover Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Köf-
türcü, Niedersachsen ve Bremen 
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Dr. 
Ali İhsan Ünlü, Wunstorf Kilisesi 
Papazı Volker Milkowski, Wunstorf 
DİTİB Aksa Camii din görevlisi 

Adnan İltuş, siyasi temsilciler ve ye-
rel yetkililerinden oluşan davetliler 
katıldı.

Wunstorf DİTİB Aksa Camii din 
görevlisi Adnan İltuş’un Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan törende 
Belediye Başkanı Rolf-Axel Eber-
hardt ikili ilişkiler ve iletişim süre-
cinden bahsetti. Türklerin artık 
buranın bir parçası olduğunu söy-
leyen Eberhardt, “Kiliseye ait bir 
mezarlığın karşılıklı güvene  dayalı 
diyalogla 800 metrekarelik alanı 
Müslümanlara tahsis edilmiştir. 
Mutluluğumu ifade ediyor, emeği 
geçen herkese işbirlikleri için teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi. Eber-
hardt, mezarlığın dolması duru-
munda genişletme sözünü verdi.

60 yıl önce işe alınan işçilerin 
beklentilerin aksine Almanya’ya 
yerleştiğini söyleyen Başkonsolos 
Gül Özge Kaya da, “Bu tür Müslü-
man mezarlıklarının tesis edilmesi 

ve duyulan ihtiyaç gelecekte artma-
ya devam edecektir. Tahsis edilen 
mezarlıkta buraya aitliğin ve uyu-
mun işaretidir” dedi.

İnsanların birbirlerinden öğren-
mesi gereken çok önemli değerlerin 
olduğunu ifade eden Papaz Volker 
Milkowski, tahsis edilen Müslüman 
mezarlığında İslami usullere göre 
defin işlemlerinin yapılacağını dile 
getirdi.

Müslümanlar için önemli bir 
problemin çözülmüş olmasından 
duydukları mutluluğu ifade eden  
Hannover Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Dr. Hüseyin Köftürcü ile 
Niedersachsen ve Bremen DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan 
Ünlü de, iki kültür arasında yaşa-
yan insanların barış ve huzur içeri-
sinde karşılıklı anlayış çerçevesin-
de hayatlarını sürdürmelerinin 
ortak dilek ve temennilerinin oldu-
ğunu söyledi.

Wunstorf Şehrinde Müslüman Mezarlığı Açıldı
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