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Calw şehrinde icazet merasimi DİTİB’de Şeb-i Arus töreni 

DİTİB-ZSU 
8. kitabevini ve ilk öğrenci evini açtı



22 Aralık Salı’yı Çarşamba‘ya bağlayan gece, Yüce 
Rabbimizin bütün âlemlere gönderdiği en son 
rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Muhammed 
Mustafa’nın hicri takvimle mevlid kandilini idrak 
edeceğiz. Öncelikle kandilin bütün insanlığın yü-
reğinde muhtaç olduğumuz manevi ışığa dönüş-
mesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor; ülkemize, mil-
letimize, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa 
huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Kur’an-ı Kerim’de “Size öyle bir peygamber gel-
miştir ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O 
size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve 
merhametlidir.”(Tevbe Suresi, 9/128) buyrulur. 
Peygamber Efendimiz (sas)’in adalete ve merha-
mete dayalı kuşatıcılığı birlikte yaşadığı ashâbına 
olduğu kadar, gelecek ümmetini de kapsar. O’nun 
sözleri, insanı özüyle tanıştıran, kendisiyle barıştı-
ran, tabiatla kaynaştıran, Rabbine yönelten hatır-
latıcı düsturlardır. Onun hayatı bizim için insafın, 
vicdanın, affın, sabrın, hoşgörünün ve şefkatin 
örnekliğidir.

Onun bize öğrettiği merhamet içimizde bir yerler-
de sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden 
tutuşturan ve bizi insanlığımıza geri çağıran bir 
duygu, düşünce, tutum ve davranışlar manzume-

sidir. İnsanın iç güzelliğini yansıtan ve merhamet 
duygusunun en somut tezahürlerinden olan has-
bilik, ve diğerkâmlık gibi toplum dayanışmasının 
temel dinamiklerinin adlarının bile unutulduğu, 
bunların yerini, daha çok kazanmanın, daha çok 
tüketmenin, bencilliğin ve öğretilmiş bir şidde-
tin aldığı sosyal yapılar, insanları mutsuzluğa 
mahkûm etmektedir. Hâlbuki toplumsal yapı, ilke 
ve normların ruh ve maneviyattan uzak şekilde 
alelusul uygulandığı ve ahlaki değerlerin ancak 
müeyyidelere bağlı olarak sergilendiği bir vitrin 
değildir. Aksine, sevgi ve muhabbet hislerinin, 
merhamet ve hürmet tezahürleriyle insani ilişki-
lere yansıdığı bir yerdir.

Sevgili Peygamberimizin tebliğinde yer alan 
merhamet vurgusu yeniden okunmayı, üzerinde 
düşünülmeyi ve şiddetin açtığı yaralara merhem 
olarak sunulmayı beklemektedir. “Merhametli-
lerin en merhametlisi” tarafından insanlığın son 
ümidi olarak gönderilen Hz. Peygamber, birbir-
lerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat 
göstererek bütünleşme konusunda “bir vücudun 
organlarından farksız olan” bir toplum oluştur-
makla görevlendirilmiştir. Dolayısıyla barbarlığın 
yaşam tarzı haline geldiği Câhiliye toplumunu 
şefkat, insaf ve adalet ile tanıştıran Rahmet Elçi-

si’nin izlediği yöntemler, belirlediği ilkeler, benim-
sediği tavırlar, aldığı kararlar kısacası merhameti 
öğretirken harcadığı çabalar modern zamanların 
insanı ile bir kez daha buluşturulmalıdır.

Bugün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendi-
miz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sas) dünyamıza 
teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle vurgula-
mak gerekir ki, bu aziz ve mübarek günlerin feyz 
ve bereketinden istifade ederken içimize yönel-
mek ve nefis muhasebesi yapmak, özeleştiriden 
kaçınmamak, insanlık nezdindeki görev ve so-
rumluluklarımızı hatırlamak, tarihten ders almak 
ve iyi, doğru ve güzelin timsali olma yolunda az-
mimizi yenilemek, hepimiz için bir huzur ve sükûn 
vesilesi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi teb-
rik ediyor, Sevgili Peygamberimizin doğum günü 
münasebetiyle, başta ülkemiz ve İslâm dünyası 
olmak üzere tüm insanlığın Rahmet Peygambe-
rinin rahmet yüklü mesajlarından ve O’nun yüce 
örnekliğinden nasibdar olmasını ve insanlığın içi-
ne düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağ-
larımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının 
açılmasına vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan ni-
yaz ediyorum.

Mevlid Kandili Mesajı
Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU 
DİTİB Genel Başkanı
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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

Her ne kadar bir yılı geride bırakmış 
olsakta, gelecek olan yeni bir yılla umut 

içerisindeyiz. Sadece kardeşliğimizi 
pekiştirici, faaliyet ve heyecanımızla, 

hedeflerimizle karşınıza çıkmaya niyet 
ediyoruz. Yeni yılın memleketimize, 

gönül coğrafyamıza, hakkımıza hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.

BAŞLARKEN

Değerli Okurlar, 

DİTİB Haber Bülteni olarak yayın hayatına atılışımızın 
ilk yılını bu sayımızla birlikte tamamlamış bulunmaktayız. 
Öncelikle gurbeti kendine vatan edinmiş, bu diyarda yüce 
dinimiz İslam’ın en onurlu temsilcileri olma şerefine nail 
olmuş siz, DİTİB ailesinin her bir ferdini muhabbetle 
selamlar ve bu bültenin her ay çıkarılmasında emeği geçen 
tüm kardeşlerimize en kalbi duygularla şükranlarımı 
iletirim.

Zamanın su misali akıp gittiği, acısıyla tatlısıyla, 
sevinciyle, üzüntüsüyle koca bir yılı ve yayın hayatını 
geride bırakıp, yeni bir yıla daha girmenin heyecanı 
içerisindeyiz. Ömür sermayemizden geçen her günle 
birlikte bir sayfanın koparıldığı bu yıl içinde en kutlu 
heyacanımız olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. 
Mehmet GÖRMEZ’in katılımlarıyla onurlandırdığı 2015 
yılı Kutlu Doğum Haftası Almanya açılış programıyla 
seslendik bültenimizde sizlere. Mübarek Ramazan ayının 
iftar sofralarında gözlerimiz birbirimizle muhabbet 
eylerken, kardeşlik sevincini tattık biz hep yeniden. 
Bayramlara onun neşesi ve heyecanıyla uyandık.

Zira hep böyle geçmedi zaman. Her zaman olduğu gibi 
yine gözyaşı ve kanla uyandık biz seher vakitlerinde. 
Memleketimizde, gönül coğrafyamızda, içerisinde 
yaşadığımız toplumlarda ne kardeş kavgası eksik oldu, 
ne de gaflet. İslam’a kin besleyip, düşmalık edenler 
maalesef yine kendi silahlarıyla bizi bize vurdurdu. Sahip 
çıkamadık yine, ne vatanlarımıza, ne evlatlarımıza. 
Hüzün ve acı ciğerimizi dağladı. Gurbet diyarının 
semalarına doğru yükselen camilerimize saldırılar oldu, 
gecenin bir karanlığında… Derken başlattığımız yardım 
kampanyaları ile hangi dine, hangi millete, hangi renge 
sahip olursa olsun yardımcı olmaya çalıştık kardeşlerimize 
bir nebzede olsa.

Her ne kadar bir yılı geride bırakmış olsakta, gelecek olan 
yeni bir yılla umut içerisindeyiz. Sadece kardeşliğimizi 
pekiştirici, faaliyet ve heyecanımızla, hedeflerimizle 
karşınıza çıkmaya niyet ediyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle gelecek olan yeni yılın memleketimize, gönül 
coğrafyamıza, hakkımıza hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle…

IMPRESSUM
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DİTİB-ZSU‘dan çifte açılış 
Almanya‘da İlk öğrenci evi
DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Köln, 
Münster, Berlin, Frankfurt, Münih, Nürnberg, 
Stuttgart’tan sonra Hannover’de 8. kitabevini ve 
ilk öğrenci evini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılışa; Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Din Hizmetleri 
Ataşeleri, ZSU Başkanı, Eyalet Birliği ve Gençlik 
Birliği Başkan ve Yöneticileri, yerel yöneticiler, 
bölge dernek din görevlileri ve dernek yöneticileri 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından program DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun 
selamlama konuşmasıyla başladı.

En güzel yatırım insana olan yatarımdır

İslamın, insanı insan yapma sanatı olduğunu ha-
tırlatan Prof. Dr. Aşıkoğlu özetle şöyle konuştu; 
“Güzel bir Cuma gününde iki mutlu olayı birlikte 
yaşıyoruz. İlim, irfan yuvası bir kitabevi ile ilim, ir-
fan tahsil etmek üzere öğrencilerimize imkân sağ-
lamak için hazırlanan öğrenci evinin açılışını idrak 
edeceğiz. DİTİB olarak merkezden bölgelere kadar 
hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Birlikte hareket 
ediyor ve hep birlikte ahenk içerisinde çalışmala-
rımızı devam ettiriyoruz. Bu hizmetlerimize inşal-
lah üzerine katarak devam edeceğiz.

İslam, insanı insan yapma sanatıdır. Öyleyse biz 
de insana yatırımın peşinde olacağız. Daha güzel 

hizmetler yapmak için çalışacağız. Çocuklarımızın 
eğitimleri için elimizden geleni yapacağız. DİTİB 
olarak gayemiz sizlerden aldığımız güçle çocuk-
larımızın eğitimi için bu imkanları oluşturmaktır. 
Buna benzer şekilde değişik şehirlerde yeni me-
kanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şuanda 8 kız ve 
5 erkek olmak üzere 13 ayrı şehirde öğrenci evi 
hazırladık, bunların bir kısmı faaliyete geçti, bir 
kısmı da en kısa zamanda geçecek. Bugün en ge-
niş kapsamlı öğrenci evimizi açmış bulunuyoruz. 
2016 yılında da öğrenci evi açma projemiz devam 
edecek. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sü-
rece bizler elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz, 
birlikte daha güzel çalışmalar ortaya çıkaracağız. 
Birbirimize her zaman iyiyi, güzeli, doğruyu sora-
cağız, tavsiye edeceğiz ve teşvik edeceğiz.“
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Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır

Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay’da günün 
anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında; 
“Hissiyatımı anlatmam için bugün içinde bulun-
duğumuz bu merkezin açılması beni son derece 
mutlu etmiştir. Buradaki çalışmaları hassasiyetle 
ve dikkatle takip ettim. Zamanım ve imkânım 
olsaydı da burada çalışanlarla çalışabilseydim, bir 
kattım olsaydı. Eğitime çok önem veriyorum.

Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Külliye ola-
rak adlandırdığım bu mekânın eğitim alanında 
yapacağı çalışmalarla bir merkez olacağına inanı-
yorum. Bu merkez, faydalı projelerin görüşüldüğü 
toplantılara ev sahipliği yapar. Yatırımların en 
güzeli çocuklarımıza yapılandır. Yapılan yatırım-

lar hem yaşadığımız, hem geldiğimiz topluma 
ve milletimize güzellikler olarak geri dönecektir. 
Bu külliyenin hayata geçirilmesinde emeği geçen 
herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üniversite öğrencilerine 
sıcak bir yuva ve ev ortamı, huzur, dostluk, gü-
ven ve kalitenin hâkim olduğu, nezih bir mekânın 
oluşturulduğu öğrenci evinin ardından, dini, kül-
türel ve sosyal içerikli kitapların yanı sıra, diğer 
hediyelik eşyaların ve hac malzemelerinin de yer 
aldığı 5 bine yakın ürün çeşidinin sergilendiği ki-
tabevinin açılış programına geçildi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan’ın 
yaptığı dua eşliğinde kitabevi ve öğrenci evinin 

açılış kurdelası Hannover Başkonsolosu Mehmet 
Günay, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve 
DİTİB-ZSU Başkanı Ali Özdemir tarafından kesildi.

Açılış sonrası öğrenci evi ve kitabevi gezildi. 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-
lu günün anısına Hannover Başkonsolosu Mehmet 
Günay’a Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlamış 
olduğu “Anadolu’da İslam Kültür ve Medeniyeti“ 
adlı kitabını hediye etti.

Hannover‘de 8. kitabevi
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“DİTİB İslami 
Düşünceleri 
Destekleme 
Programı” 
çalıştayı 
DİTİB-Akademisi, “DİTİB İslami Düşünceleri Des-
tekleme Burs Programı”nın master ve doktora öğ-
rencilerine yönelik tertiplemiş olduğu dördüncü 
çalıştayı ile yeni öğretim yılına girdi.

Bu kapsamda 25-27 Kasım 2015 tarihlerinde Al-
manya’daki çeşitli üniversitelerin İslam İlahiyat, 
İslam Din Eğitimi ve İslam Bilimleri bölümlerinde 
okuyan öğrenciler Köln DİTİB-Akademisinde bir 
araya geldi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu çalıştayda yaptığı konuşmasında İslam İla-
hiyatı’nın disiplinlerarası bir bölüm olduğunu, do-
layısıyla sadece temel İslam bilimlerinden tefsir, 
hadis, kelam, fıkıh veya tasavvuftan ibaret olma-
dığını vurguladı. Bunun yanında Din Bilimleri, Din 
Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi ve Dinler 
Tarihi alanlarını da içerdiğini ifade eden Aşıkoğlu, 
üçüncü bölüm olarak da yardımcı disiplinlerin dik-
kate alınması gerektiğini söyledi. 

Genel Başkan Aşıkoğlu, o halde İslam İlahiyatını 
kompleks bir yapı ve gelecekte önem arz eden bir 
bölüm olarak görülmesi gerektiğini belirterek, ça-
lıştaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Düzenli tertiplenen çalıştayların amacı öğrenci-
lerin kişisel gelişimini desteklemek, aralarındaki 
iletişim bağlarını güçlendirmektir. Yeni bir atöl-
ye konsepti geliştirmekle öğrencilerin somut bir 
ürün ortaya koymaları, bilimsel çalışmalardaki 
çekimserliklerini yenmeleri ve kendilerini deneye-
cek bir ortamı bulmaları sağlanmıştır. Konseptler-
den ilki olan Speech-Atölye, öğrencilerin eğitim-
lerini sürdürdükleri İslam İlahiyat Merkezlerinde 
tartışma grupları, konferanslar ve seminerler dü-
zenlemelerini içermektedir. DİTİB Akademisi’ne 
bağlı olarak faaliyet yürütecek Save Book Atölye 
ismi altında da Almanya’daki İslam İlahiyat Mer-
kezleri Bibliyografya ve Dokümantasyon Merke-
zi’nin oluşturulması hedeflenmektedir. Son olarak 
Script-Atölye kapsamında ise öğrencilerin eğitim 
seviyeleri çerçevesinde makale, kitap değerlen-
dirmeleri ve kitap özetleri gibi deneyimlerle kendi 
yeteneklerini görünür hale getirmeleri ve bunu 
bir ‘İslami Düşünceler Dergisi’ kapsamında sun-
maları tasarlanmıştır. Bu atölyenin birincil amacı 
özellikle Almanya’da kurulmuş olan İslam İlahiyat 
Merkezleri’nin yaptığı kendi yayınlarının içerikle-
rini tartışma konusu yaparak bu konudaki bilimsel 
çalışmaların önünü açmaktır. Bu konuda DİTİB 
Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürü 
Taner Yüksel sadece bilimsel çalışmalar yapmanın 

yetmediğini, asıl önemli olanın bu tür çalışmaların 
tanınmasının ve üzerinde tartışılabilmesinin  ge-
rektğini ifade etti.

Çalıştayın moderatörlüğünü DİTİB Eğitim, Araştır-
ma ve Yayın Hizmetleri Müdürü Taner Yüksel ve 
DİTİB Akademi Bürosu Araştırma Görevlisi  Ulrich 
Paffrath, DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme 
Burs Programı’nın koordinatörlüğünü ise DİTİB 
Akademi Bürosu Görevlisi  Murat Şahinarslan üst-
lendi.

“DİTİB İslam Düşüncelerini Destekleme Burs 
Programı”, Almanya’da İslam araştırmalarına 
içten bir bakış açısına ulaşma  konusuna ve nite-
likli genç akademisyenlerin yetişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu maksatla master ve doktora 
öğrencilerinin İslam düşüncesinde bilimsel kay-
nak ve metotlara ulaşmaları  hedeflenmektedir. 
Özellikle şu alanlardaki master ve doktora alanları 
desteklenmektedir: İslam İlahiyatı/Araştırmaları, 
İslam Bilimleri, Din Eğitimi, Din Bilimleri, Arap 
Dili ve Edebiyatı/Oryantalizm şeklindedir. Ayrıca 
başka bölümlerde öğrenim görmekte olan fakat 
orjinal İslam kaynaklarının kullanımı sayesinde 
Almanya’daki İslam araştırmalarına önemli bilgi 
katkısında bulunacak başvuru sahibi öğrenciler 
de dikkate alınmaktadır.  “DİTİB İslam Düşünce-
lerini Destekleme Burs Programı” içerik ve maddi 
destekten oluşmaktadır ve bu programın seçilmiş 
katılımcılarına programlar düzenlemektedir.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Ge-
nel Merkez, Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii’ne 
yapılan saldırı hakkında basın açıklaması yayım-
ladı.

Stuttgart Bölgesinde faaliyet gösteren Stuttgart 
Feuerbach DİTİB Cami’ne 15.12.2015 tarihinde 
gece yarısı 01.30 sularında bir saldırı gerçekleş-
tirilmiştir. Yanıcı ve patlayıcı cisimler  kullanıl-
mak suretiyle gerçekleştirilen saldırıda herhan-
gi bir can kaybı yaşanmamış, ancak çıkan yangın 
sonucunda caminin kitap satış bölümünde ciddi 
hasar meydana gelmiştir. 

Olayın gerçekleşmesinin ardından DİTİB Genl 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Stut-
tgart Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan ve 
Eyalet Birliği yöneticileri adı geçen camiye gi-
derek saldırıyı yerinde incelemiş, cami dernek 
yöneticilerinden saldırı ile ilgili bilgi almış ve 
cemaate geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii’ne 
yapılan saldırıyı kınıyoruz

Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii’ne yapılan saldırı ardından 
emniyet teşkilatı başta olmak üzere, Eyalet Uyum Bakanı İlkay 
Öney,  siyasi yetkililer ve  sivil toplum örgütlerinden oluşan pek 
çok yetkili cami yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu-
lar.

Geçmiş olsun ziyaretine gelen sivil toplum örgütleri daha sonra 
hep beraber bir metin hazırlayarak, Cuma günü Cuma namazı 
çıkışı basın açıklaması yaptılar.

Sivil Toplum Örgütleri ortak 
açıklama yaptı

Stuttgart Feuerbach DİTİB Cami’ne yönelik olarak gerçekleştirilen bu eylem  Müslüman toplu-
mu olarak bizleri endişeye sevk etmektedir. Endişemiz, son zamanlarda artış göteren mabed-
lere yönelik saldırıların faillerinin bulunamaması sebebiyle artmaktadır. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)  olarak, son zamanlarda artış gösteren mabedlere yö-
nelik saldırılar sonucunda tekraren ifade ediyoruz ki, mabedlere yönelik saldırı ve şiddet ey-
lemlerini, ayrıca toplumsal kargaşanın her türlüsünü kararlılıkla, nefret ve şiddetle kınıyoruz. 
Saldırıların faillerinin Alman Emniyet birimlerince en kısa sürede kanun önüne çıkarılacağını 
ümid ediyor, böylesine menfur olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
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DİTİB, bölgelerde 2015 yılı 
değerlendirme toplantıları yaptı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB),  Berlin, 
Hamburg, Hannover, Mainz, Nürnberg  ve Stut-
tgart bölgelerinde faaliyet gösteren DİTİB der-
nekleri din görevlileri, eyalet birlikleri, dernek 
başkanları ve yöneticileriyle “Hizmet İçi Eğitim ve 
Değerlendirme” toplantıları düzenledi.

Bölge merkezlerinde yapılan toplantılara; DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Din 
Dini Danışma Kurulu Başkanları, DİTİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, din görevlileri, dernek yöneticileri, 
eyalet birlikleri, kadın ve gençlik birlikleri başkan-
ları ve yöneticileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantılarda 
yapılan kısa konuşmalarda hizmet içi eğitimin 
önemine vurgu yapıldı. 2015 yılında yapılan faali-
yetler ve 2016 yılında yapılacak çalışmalar hakkın-
da kısa bilgiler verildi. 

Bölgelerde gerçekleştirilen bazı toplantılara bölge 
Başkonsolosları da katılarak konuşma yaptı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-
lu bölgelerde yapılan toplantılarda eğitim-öğre-
tim ve din hizmetleri, cami içi ve dışı hizmetler ile 
diğer güncel konuların ele alındı.

DİTİB’in 30 yılı aşan geçmişe sahip olduğunu ifade 
eden  Genel Başkan Aşıkoğlu, “DİTİB; dernek, gö-
revliler, yöneticiler, eyalet birlikleri, genel merkez 
gibi bir bütünü oluşturan ve birçok unsuru olan bir 
camiayız” dedi.

İslam terörle bağdaştırılamaz

Almanya’da, Avrupa’da ve dünyanın başka yer-
lerinde gelişen ve yaşanan olaylar bizlere de 
yansıdığını belirten Aşıkoğlu şöyle konuştu: „Zor 
bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte camilerimize 
saldırılıyor. Bunların olmamasını istiyoruz. Bizler 
barış ve hidayet dini İslam inancının mensupla-
rıyız. İslam Dini’nin terör ile bağdaştırılmasından 
son derece rahatsızlık duyuyoruz. Ya da bu olayları 
yapanların Müslümanlar temsil ettikleri gibi ruh-
satları zaten yok. Böyle hareketler İslam’da asla 
yeri yoktur. Bunu her zaman söylüyoruz, anlaşıla-
na kadar da söyleyeceğiz. Tüm faaliyetleri Kur’an 
ve peygamberimizin sünneti ışığında yürütmeye 
çalışıyoruz. Bizler yaşanan bu sıkıntıları el birliğiy-
le atlatmaya ve aşmaya çalışacağız. 

Gençlerimize sahip çıkmalıyız

Gelecek nesillere bayrağı teslim edecek genç ne-
sillere ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Aşıkoğ-
lu, “Selefilik gibi radikal hareketler karşı karşıya 
gelebiliyoruz ve bu hareketler bizim bulunduğu-
muz bölgeleri de etkiliyor. Gençlerimizin zihnini 
çelen bu gibi hareketlere karşı uyarmamız lazım. 
Her dönemde sıkıntılı hareketler olmuştur. 

Doğru bilgidiğimiz yolda yolumuza devam edece-
ğiz. Onun için yaşadığımız bir takım sıkıntılar bizi 
asla olumsuzluğa sevk etmemelidir. Biz kendimiz-
den eminiz, doğru yolda gittiğimizden eminiz, 
biz hak ve hakikat yolunda gittiğimizden emin 
olduğumuz için hiç tereddüt edeceğimiz bir şey 
yoktur” dedi.
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Yasalara saygılıyız

DİTİB yasalara bağlı kuruluş olduğuna vurgu yapan Aşıkoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti: “60 yıldır barış içinde yaşadığımız toplumla aynı şekilde 
yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için birliği, bütünlüğe, ortak duygu ve 
düşünceye ihtiyacımız var, eksikliklerimiz olsa da konuşmaya ihtiyacımız 
var. Sizlerle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Yaptığımız görev çok 
önemli ve ağırlığı olan bir görevdir. Farklı bir atmosferde ve farklı bir kültü-
rün içinde çalışıyoruz. Her kesimin ve her eyaletin kendine göre özellikleri 
vardır. DİTİB Alman yasalarına göre kurulmuş ve yasaları benimsemiz bir 
kuruluştur. Alman kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmala-
rımızı yürütmekteyiz. Biz işimize dört elle sarılıp işimizi en güzel bir şekilde 
yerine getirmeliyiz. Bunu da en iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. 

Köln Camii’ni bitirmek istiyoruz

Köln camisi gelişmeleri hakkında da bilgi veren Aşıkoğlu, her gittiği yerde 
haklı olarak sorularla karşılaştığını ifade etti. Aşıkoğlu konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Köln Merkez Cami Almanya’nın bir sembolü ve göz bebeğidir. 
Türkiye’de Ayasofya, Selimiye, Sultanahmet nasıl önemli ise Köln Merkez 
Camisi de Almanya’da da yaşayan kardeşlerimiz için o denli önemlidir. Mer-
kez camimize zaman zaman yardımlar toplanıyor. Merkez Camii’nin 1,5 yıl 
gibi mahkeme dönemi vardı, bu dönemde hiçbir işlem yapılamamıştı. O 
dönem geçti şuanda camimizin içindeki çalışmalar devam ediyor. Hizmet 
büroları zaten tamamlanmıştı. Avlu kısmını ve merdivenleri tamamladık. 
Çarşının iç kısmını bitirdik, ihale kısmını da tamamladık gerekli dükkan iç 
düzenlemeleriyle 2016 yılı içerisinde inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. 
Bunun dışında cami kısmında hem içerden hem de dışardan hummalı ça-
lışma var. İç tezyinat için dış kısmından şeffaf yalıtım malzemesi sürüldü. 
2016 yılının ilk aylarında iç tezyinat için çalışmalara başlayacağız. Sizlerin 
yardım ve destekleriyle 2016 yılında camimizi bitirmek istiyoruz. Bunun 
yanında yayın hizmetlerimizde 6 kitap çalışması hazırlayor. Öğretici kitap-
lar ve serilerine devam ediliyor. Öğrenci evi çalışmalarımız var. Toplamda 
115 kapasiteli öğrenci evi hizmete açmış durumdayız, 2016 yılında da 6 
ayrı bölgede öğrenci evi açmaya çalışacağız. Bu hizmetlerimizi derneğimi-
zin katkılarıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından soruların cevaplandırıldığı toplantılar gün boyu 
devam etti.

 Berlin

Hamburg

Nürnberg

Mainz

Stuttgart
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Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 742’nci yıl dönümü müna-
sebetiyle Köln DİTİB Genel Merkezi‘nde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından 
“Sema ve Tasavvuf Müziği Programı” adıyla düzenlenen etkinliğe vatandaş-
lar yoğun bir teveccüh gösterdiler.

DİTİB’de Şeb-i Arus töreni yapıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun 
“Ayin-i Şerif”i eşliğinde düzenlenen sema gösterisi katılımcılar tara-
fından büyük ilgiyle izlendi. 

Sözleri Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye, bestesi Kuçek Derviş Mustafa 
Dede’ye ait olan “Bayati” makamındaki “Ayin-i Şerif” eşliğinde tavaf 
eden semazenler bedenleriyle sema ederlerken, kalpleri ve dilleriyle 
de Allah’ı zikrettiler.

Şeb-i Arus’nun açılış konuşmasını DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ra-
mazan Ilıkkan yaptı. 

Yaşadığımız asırda sevgiye ve 
merhamete her geçen günden 
daha fazla ihtiyacın olduğuna 
işaret eden Ilıkkan; “Hz. Mevla-
na,  yaşadığı sürece Resulullah 
rehberliğinde Kur’an’a ulaşan yol 
Hazret-i Pîr’i tanıyıp anlamak ve 
izinden yürümekten geçtiğini” 
söylüyor bizlere. O sebeple Hz. 
Mevlana’nın felsefesine, Anado-
lu’nun ruhuna ve onun sevgisine 
yeniden ihtiyacımız var” dedi.

Mustafa Alp Ataç yönetiminde DİTİB Tasavvuf Müziği Korosu’nun 
“Tasavvuf Müziği Konseri” de geceye katılanlar tarafından ilgiyle 
takip edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse 
“Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hoşgörü İklimi“ konulu bir konfe-
rans verdi. 

Prof. Dr. Özköse, 
Vuslatının 742. Yıl 
dönümünü idrak et-
tiğimiz Mevlana hala 
aramızda yaşamakta 
ve etkinliği ile kendini 
gösterdiğini söyledi. 
Mevlana’nın hoşgörü 
kültürünü besleyen 
hayat felsefesini üç 
kelime ile özetleyen 
Özköse konuşması-
nı şöyle tamamladı: 
“Hz. Mevlana’nın hamdım, piştim, yandım. Yandığı, piştiği ve ney 
gibi kendi varlığından boşalıp Hakk’ın varlığıyla dolduğu içindir ki 
Mevlana böylesine yanmakta ve pişmektedir. Yanmayan nasıl yan-
sın, hissetmeyen nasıl duysun. Aşık olmayan aşkı nasıl öğrensin. Eğri 
olanın başkasını doğrulttuğu nerede görülmüş. Bu sebeple güneş 
nasıl her pencereden girerse, Mevlana da iyi kötü seçmeden bütün 
insanların gönlüne girmiştir.“

Şeb-i Arus töreni neyzen, kudümzen, naathan ve ayinhanlardan oluşan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun sema gösterisiyle sona 
ererken, gösteri izleyenleri adeta büyüledi.
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Karlsruhe - Calw şehrinde bir ilke 
imza atılarak „Hafızlık İcazet Merasi-
mi“ yapıldı. 

Calw DİTİB Osmanlı Camii’nin bin ki-
şilik Simmozheim Salonun’da organi-
ze ettiği programda, hafız olan Kür-
şat İspirli’ye icazet merasimi yapıldı.

Merasime DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Karlsruhe 
Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ata-
şesi Dr. Mehmet Tekin, çevre dernek 
din görevlileri, dernek başkanları ve 
yöneticileri ile genç hafızın ailesi, ya-
kınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Calw cemaatinin yoğun ilgi göster-
diği icazet merasimin açılış Kur’an-ı 
Kerim’i yeni hafız Kürşat İspirli tara-
fından okundu.

Hafızlığın öneminden bahseden 
Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşesi Dr. 
Mehmet Tekin, hafızlığın Kur’an-ı 
Kerim’i başından sonuna ezberleye-
rek onu koruyan, muhafaza eden ve 
hayatına uygulayan kişi olduğunu 
söyledi.

Calw DİTİB Osmanlı Camii Kur’an 
Kursu’na devam eden öğrencilerden 
oluşan koronun sunduğu ilahilerle 
renklenen merasim, büyüklerden 
büyük beğeni topladı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu da Kur’an adına top-
lanılan bu güzel günde olmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade ede-
rek, Kur’an‘ın İslam’ın rehber kitabı, 
mü’minlerin ana kaynağı, hidayet 
kaynağı, iman esası ve barış dini İs-

lam’ın temel kitabı olduğunu söyledi.

Hafızlığın önemine vurgu yapan 
Prof. Dr. Aşıkoğlu, “Dünyada meyda-
na gelen en önemli olaylardan birisi 
hiç şüphesiz yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’in indirilmesi ve insanlıkla bu-
luşmasıdır. Bu vesileyle bugün Kürşat 
İspir kardeşimizin hıfzını tamamla-
maları üzere burada toplanmış bu-
lunuyoruz. Peygamberimiz Hz Mu-
hammed (s.a.v.) hadisi şeriflerinde 
‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen 
ve öğretendir’ buyuruyor. Kur’an‘ı 
öğrenmeden onun içindeki mesajı 
kavramadan dini öğrenmek, dinin ne 
olduğunu anlamak mümkün değil-
dir” dedi.

Konuşmaların ardından DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu, hafız Kürşat İspirli’ye hafızlık 
diploması ile kendisini yetiştiren ve 
başarılı hizmetlerinden ötürü Din 
Görevlisi Mehmet Taş’a da takdir bel-
gesi verdi. Ayrıca Calw DİTİB Osmanlı 
Camii yönetiminde görev yapan eski 
ve yeni tüm yöneticilere de teşekkür 
edildi. 

İcazet programı yapılan dua ile sona 
erdi.

Calw şehrinde 
icazet merasimi yapıldı
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“DİTİB Ensar ile Muharicun’u Buluşturuyor”

DİTİB YARDIM KAMPANYASI 

www.fluechtlingshilfe.ditib.de
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Münster | Köln - Bielefeld DİTİB Merkez Camii ve Köln Dİ-
TİB Merkez’de “Dinlerde radikal akımlar” konulu konfe-
rans verildi.

Bielefeld DİTİB Merkez Camii ve Köln Genel Merkez’de 
gerçekleşen konferanslara konuşmacı olarak Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Sivas Cumhuriyet Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt katıldı. 

“Dinlerde radikal akımlar” konusunu ele alan Prof. Dr. Sön-
mez Kutlu ve Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt  günümüz İslam 
dünyasını de değerlendiler. Kutlu, IŞİD gibi terör örgüt-
lerinin İslam’ın barış mesajını gölgede bırakmaya çalıştı-
ğını, filimlerin İslam’ı kılıçla yayılmış bir şiddet dini olarak 
gösterdiğini söyledi. Toplumunun dini yaşayış olarak ciddi 
sorunlar yaşadığını ifade eden Kutlu, İslam’ın barış ve hoş-
görü mesajına vurguda bulundu.

Yoğun katılımın olduğu konferans, soruların cevaplandırıl-
masıyla sona erdi.

“Mutlu Yuvalar” Aile Semineri 
Köln -  Herzogenrath DİTİB Emir Sultan Camii’nde Din 
Hizmetleri Ataşeliği öncülüğünde “Mutlu Yuvalar” aile 
semineri düzenlendi. 

Seminere Köln Din Ateşesi Ahmet Dilek, bölge din görev-
lileri, dernek başkanları ile bölge halkı katıldı. 

Herzogenrath DİTİB Emir Sultan Camii  Din Görevlisi Mu-
hammet Batak’ın Kur’an tilavetiyle başlayan program  
Din Ateşesi Ahmet Dilek’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Ailenin toplum için önemine değinen Dilek, “Aile toplu-
mun temelidir. Aile sağlamsa toplum da sağlamdır” dedi.  
İslam dininin kadına ve Hz. Peygamberin (sav) aileye ver-
diği önemi anlatan Dilek, aile ortamında kadının oynadı-
ğı rolün oldukça önemli olduğunu belirtti. 

Konuşmacı olarak Türkiye’den katılan vaizeler Nimet 
Yılmaz ve Ayşe Nur Özkan “Evlilik ve Eşler Arası İlişkiler” 
“Aile Hayatı ve Çocuk” başlıklı konuları  bütün yönleriyle 
görüntülü sunum eşliğinde anlattılar. Program sonunda 
konuşmacılara çiçek taktim eden bayanlar konunun öne-
mine binaen bu tür seminerlerin sürekli olmasını talep 
ettiler.

“Dinlerde radikal akımlar“ 
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Münih - DİTİB Eyalet Gençlik Birliği tarafından “Erdemli Genç-
liğe Doğru” konferanslar serisinin 8.’si, Donawörth DİTİB Mer-
kez Camii’nde gerçekleştirildi. 

DİTİB  Eyalet Gençlik Birliği yönetim kurulu üyeleri, Münih Din 
Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal ile Hollanda-Deventer Din 
Hizmetleri Ataşesi Dr. Yusuf Acar’ın yanı sıra bölge dernekler-
den çok sayıda gençler katıldı.

DİTİB Güney Bavyera Gençlik Birliği 2. Başkanı Yusuf Üzümcü 
ve Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız’ın selamlama konuşma-
larının ardından Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, gençlik 
faaliyetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. 

Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Yusuf Acar da „Örnekleri 
ile Hadis ve Sünneti Doğru Anlamanın Yolu“ konulu bir sunum 
yaptı. Acar özetle şöyle; “Doğru bir din ve İslam anlayışı ancak 
doğru bir hadis ve sünnet anlayışı ile mümkündür. Bu gün İs-
lam dünyasında ortaya çıkan aşırılıkların ve yanlış düşüncele-
rin temelinde, yanlış algı ve yorumlamak yatmaktadır. Temel-
de bütün hadisleri birlikte değerlendirmek ve Kur’an ışığında 
bir sonuç elde etmek gerekir.”

Erdemli Gençliğe Doğru Konferanslar 
serisinin 8.‘si yapıldı

Delmenhorst Camii  
Çocuk Kur‘an Kursu açıldı
Hannover - Delmenhorst DİTİB Mevlana Camii bünyesin-
de 4-6 yaş grubu çocuklar için Çocuk Kur’an Kursu (Kinder 
Moschee) açıldı.

Delmenhorst’ta hafta sonu 4-6 yaş gurubu öğrencilerin ka-
tılacağı okul öncesi din eğitimi sınıflarının bölgede onun-
cusu hizmete açıldı.

Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay’ın katılımı ile gerçekleşen 
program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sınıflar ve ders 
müfredatı ile ilgili katılımcılara bilgi veren dernek başkanı 
ve din görevlisi, amaçlarının okul öncesi çocuklara daha gü-
zel ortam oluşturmak olduğunu söylediler. 

Din Hizmetleri Ataşemiz Yusuf Ay’da, çocukların dini ve 
kültürel değerlerini alacakları bu sınıfların hazırlanmasın-
da emeği geçenlere teşekkür etti. Ay şöyle konuştu: “Cami 
derneğini bu yaklaşımlarından dolayı tebrik ederim. İnsan 
zekasının en hızlı geliştiği dönem 4-6 yaş grubudur. Okul 
öncesi eğitim geleceğimiz için çok önemli bir proje. Bu pro-
jeyle birlikte çocuklarımızın ufkunun genişleyeceği ve gü-
zel bir geleceğin onları beklediğine inanıyorum” dedi. Ay 
ayrıca, bölgede tüm camilerin en kısa zamanda bu projeye 
dahil edileceğini belirtti.’

Dr. Yusuf Acar
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Açılışa; Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Din Hizmetleri Ata-
şesi Kuddusi Uysal, Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu, DİTİB Böl-
ge Merkez Görevlisi Aykan İnan, Eyalet Birliği Başkanı Önder 
Yıldız, DİTİB - ZSU Kitabevi Sorumlusu Eyup Yılmaz ile çok 
sayıda davetli katıldı. 23 Aralık’ta Memmingen ve Ingolstadt 
DİTİB Camii derneklerinde açılışı gerçekleştirilen kitap sergi-
leri 3 Ocak 2016 tarihine kadar devam edecek. 

Kitap sergisi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan ZSU Kita-
bevi Sorumlusu Eyup Yılmaz, amaçlarının vatandaşlara doğ-
ru bilgiyi ulaştırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, „Bu bağlamda 
kitap sergimizde tatil boyunca Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
yayınları başta olmak üzere özenle seçilmiş her konuyu içe-
ren Almanca ve Türkçe kitapların yanı sıra hediyelik eşyalar 
ve hac malzemeleri sergilenmektedir. Ayrıca yeni yılda Os-
tern tatillerinde de Almanya’da bağlı şubelerimizde kitap 
sergilerimiz açılmaya devam edecektir. Okumayı sevenleri 
kitap sergimize bekliyoruz” dedi.

Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, „Kitap, okuma alışkan-
lığı kazanmış insanın en büyük dostu ve rehberidir. Bilindiği 
gibi İslam dininin ilk emri oku olmuştur. Bu nedenle İslam’ı 
anlayan ilk Müslümanlar okuma ve yazmaya çok önem ver-
mişlerdir. Okuma alışkanlığı kazanması ve insanların kültür 
seviyelerini geliştirmeleri maksadıyla böyle sergilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum“ dedi.

Kitap sergilerinin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden 
Başkonsolos Mesut Koç ise, „Okuma alışkanlığımızın gelişti-
rilmesine büyük katkı sağlayan bu tür organizasyonları son 
derece önemlidir. Kitaplara ve okumaya büyük ehemniyet 
göstermemiz gerekmektedir“ dedi.

Serginin açılış kurdelasını, Münih Başkonsolosu Mesut Koç, 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Ticaret Ataşesi İsmet 
Salihoğlu, Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız ve ZSU Kitabevi 
Sorumlusu Eyup Yılmaz birlikte kesti. Sergide Başkonsolos 
Mesut Koç’a, sergi anısına bir kitap hediye edildi.

DİTİB-ZSU GmbH Kitap Sergisi Açtı

Greven
Münster - Greven DİTİB Ulu Camii’nde Münster bölgesi 
“Bölge Koordinatörleri İstişare Toplantısı” yapıldı.

Greven DİTİB Ulu Camii’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantı Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel’in 
başkanlığında gerçekleşti. 

Toplantıda özellikle Strazburg’ta yapılması planlanan 
geniş katılımlı öğrencilere yönelik 4-5 günlük seminer 
ve 2016 yılında yapılması gerçekleştirilecek programlar-
la ilgili bilgi alışverişi şeklinde konular ele alındı.

Genel Merkezi Köln’de bulunan DİTİB-Sosyal Dayanışma 
Merkezi (ZSU) Kitabevi, bu yıl ilk defa noel ve yeni yıl tatilleri-
ni kapsayan günlerde kitap sergisi açtı.  
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Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor
Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
derneklerinde eğitim görmekte olan öğrenciler Münih, 
Hannover, Stuttgart ve Köln havaalanlarından 23-24 Aralık 
2015 tarihlerinde “Değerler Eğitimi Programı”na katılmak 
üzere Türkiye’ye uçtular. 

Dini, ahlaki ve milli kimliklerinin muhafazası, tarihi ve kültü-
rel kökenleri ile buluşturulması amacıyla Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nca orta öğretim düzeyindeki çocuklara yönelik ola-
rak her yıl Bursa’da düzenlenen “Değerler Eğitimi Programı” 
Aralık dönemine Almanya genelinden 85 öğrenci katıldı.

Tatil dönemlerinde Bursa’da gerçekleştirilen ve dini, ahlaki 
ve milli değerlerin anlatıldığı programa, öğrencilere ders 
vermek, ders dışı etkinlik ve sosyal faaliyetlere rehberlik 
yapmak üzere din görevlileri Emre Şimşek (Köln), Hacı Mah-
mut Peker (Münih), Şenay Yazgan (Karlsruhe) ve Tuba Hicret 
Sivar (Hannover)’da katıldı.

İki hafta sürecek olan programa katılmak üzere havaalanına 
aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, yapılan dualarla Türki-
ye’ye uğurlandı.

Bad Urach
Stuttgart - Bad Urach DİTİB Mevlana Camii’nin katkılarıy-
la Termal Bad Kliniği’nde Müslümanların dini vecibeleri-
ni yerine getirebilmeleri için mescid açıldı. 

Almanya ve değişik ülkelerden gelen hastaların teda-
vi edildiği yaklaşık 700 kişi kapasiteli Termal Bad Klinik, 
Kur’a inanç sahibi insanların ibadetlerini ifa edebileceği 
bir ibadet odası oluşturuldu.  

Bad Urach DİTİB Mevlana Camii ile görüşerek söz konu-
su ibadet odasında Müslüman hastaların da ibadetlerini 
rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli dona-
nım ve hizmeti sağlayarak destek oldu. 

Elsdorf 
Köln - Elsdorf DİTİB Mimar Sinan  Camii’ni Köln Başkon-
solosluğu Muavin Konsolosu Efsane Tatar beraberindeki  
konsoloslukta görevli değişik birim yetkilileriyle birlikte 
ziyaret etti. 

Bayan kollarının organize ettiği toplantıda açış konuş-
ması yapan Din Görevlisi Ethem Bayraktar,  caminin ta-
rihçesi ile ilgili bilgi verdi. Konsolos Tatar da her konuda 
vatandaşlara yardımcı olabileceklerini ifade etti. Bayan 
kollarının yapmış olduğu çalışma ve katkılarının önemi-
ne değinen Tatar, programın organizesinde emeği ge-
çenlere teşekkür etti. 
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Bergedorf 
DİTİB Kocatepe Camii

Hamburg -  Bergedorf DİTİB Kocatepe Camii’nin 
temeli 2007 yılında atılmış olup, hayırsever va-
tandaşlarımızın yardımlarıyla 2008 yılının Rama-
zan ayında bütün üniteleriye birlikte tamamla-
narak ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında, kubbeli olarak inşa edilen 
Bergedorf DİTİB Kocatepe Camii’nin mihrabı, 
minberi ve kürsüsü Kütahya çinisi ile şekillen-
dirilmiştir. Ayrıca caminin kubbesinin iç bilezik 
kısımları, hat sanatı ile süslenmiştir.

Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinin 
en güzel ve modern ibadethanelerinin ilki olan 
Bergedorf DİTİB Kocatepe Camii, özel yapım biri 
büyük, dört küçük avize ile aydınlatılmaktadır. 
Caminin toplam kullanım alanı 1200 m2 olup, 
bunun 250 m2’si ibadethane olarak kullanılmak-
tadır. Toplam arsa büyüklüğü ise 430 m2’dir.

Cuma ve teravih namazlarında 500- 700, bay-
ram namazlarında ise 700-1000 kişinin ibadet 
ettiği Bergedorf DİTİB Kocatepe Camii, kütüp-
hanesi, lokali, yönetim kurulu odası, konferans 
salonu, derslikler ve değişik hizmet birimleri ile 
geniş bir hizmet alanına sahiptir.

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik dü-
zenlenen çesitli toplantılar ve sohbetlerle bir-
likte, yetişkin bayan, erkek ve kız çocuklarına 
Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri ve-
rilmektedir.

Ayrıca derneğin Kadın Kolları faaliyetlerini ak-
tif bir şekilde sürdürmektedir. Düğün, sünnet, 
mevlid vb. programlara da ev sahipliği yapan 
Kocatepe Camii, cemaat için ikinci adres duru-
mundadır.

Gerek Alman, gerekse diğer ülke vatandaşlarının 
sıkça ziyaret ettiği mekanların başında yer alan 
Bergedorf DİTİB Kocatepe Camii, kuruluşundan 
bugüne kadar her zaman ilgi odağı olmuş ve sa-
yısı binleri bulan ziyaretçiyi misafir etmiştir.

CAMİLERİMİZ
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