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14 Ekim 2015 Çarşamba günü, İslam 
tarihinde bir dönüm noktası olan, sevgili 
peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye 
hicreti esas alınarak hicri yılbaşı olarak kabul 
edilen ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” 
olarak nitelendirdiği Muharrem ayına girmiş 
bulunuyoruz.

Rahmet peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
risaletinin ilk dönemi olan Mekke yıllarında, 
İslam’ı tebliği esnasında Mekkeli müşriklerin 
baskı ve zulümleri karşısında, Allah-u Teala’nın 
izniyle Mekke’den Medine’ye göç etmesini 
temsil eden hicret, Müslümanlar nazarında 
önemli bir yere sahiptir. Mekkeli müşrik 
toplumun baskıları sonucu gerçekleşen Hicret, 
biz Müslümanlar için, hiçbir sıkıntı ve baskının 
bizleri hedefimizden ve amacımıza ulaşmaktan 
vazgeçiremeyeceğini öğretmektedir.

Hicret, göç eden Muhacir ile, ona gönlünü 
ve sofrasını açan Ensar’ın kardeşliğini 
bizlere öğretmektedir. Hicret, sıkıntıda olan 
kardeşlerimize, Ensar misali kol kanat germeyi, 
aşımızı ve soframızı mazlum kardeşimizle 
paylaşmayı bizlere göstermektedir. Bununla 
birlikte hicret, müminler için sadece maddi 
olarak bir yerden bir yere göç etmeyi değil, aynı 
zamanda günahlardan, her türlü kötülüklerden 
ve zulümden arınarak, hayra, iyiliğe ve rahmete 
göç etmeyi de temsil etmektedir.

Hicri yılbaşı ile başlayan Muharrem ayı ve 
özellikle de bu ayın 10. Günü olan Aşure, 
önceki peygamberler ve ümmetleri açısından 
olduğu kadar Müslümanlar açısından da ayrı 

bir önem taşımaktadır. Peygamber Efendimiz 
Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç 
tutmuş, Müslümanlara da bu günlerde oruç 
tutmalarını tavsiye etmiştir.

Ancak Aşure/10 Muharrem, Müslümanlar 
açısından çok daha özel bir öneme sahiptir. 
Sevgili Peygamberimiz’in “dünyanın iki çiçeği”, 
“cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü, 
Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri 
olan Hz. Hüseyin ve 70’den fazla arkadaşı 10 
Muharrem 61’de (10 Ekim 680) siyasi ihtiraslar 
uğruna Kerbela’da önce susuz bırakılmış, 
ardından da hunharca şehit edilmiştir.

Bu elim olay, Hz. Peygamberi ve O’nun 
Ehl-i Beyti’ni seven biz müminleri derinden 
yaralamış, bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi 
ne olursa olsun yediden yetmişe bütün 
Müslümanları derin acılara sevk etmiştir.

Bu vesileyle, başta Seyyid-i Şüheda Hz. 
Hüseyin olmak üzere bütün Kerbela şehitlerini 
rahmetle anıyorum. Bu müessif olaydan ders 
çıkaran bir ümmet olmamızı, mezhebi ve 
meşrebi ne olursa olsun İslam toplumunda 
ve içerisinde yaşadığımız toplumda kardeşlik, 
birlik ve beraberliği tesis etmemizi Yüce 
Rabbimizden niyaz ediyorum. Ayrıca bütün 
kardeşlerimizin hicri yılbaşını tebrik ediyor, 
yeni hicri yılın bütün İslam âlemine ve insanlığa 
barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu getirmesini, 
İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının 
dinmesine vesile olmasını, insanlığa yeniden 
hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, 
hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum.
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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

“Allah, sizi yerden, topraktan 
yarattı ve sizden yeryüzünü 

imar etmenizi istedi” 
(Hûd, 11/61)

BAŞLARKEN

Değerli Okurlar;

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 1986 yılından beri 
her yıl 3 Ekim tarihinde bağlı dernekleriyle beraber “Açık 
Cami Günü” kutlamakta olup, DİTİB ve bağlı derneklerimizle 
beraber Almanya’daki bütün dini sivil toplum örgütleri ve 
camileri kapılarını yerli ve yabancı ziyaretcilere açmaktadır.

Bu hafta münasebetiyle düzenlenen etkinliklerle 
toplumsal bir farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturulması 
hedeflenmektedir. Camiler Haftasının son yıllarda belirli bir 
tema etrafında kutlanması, bir yandan camilerimizin fiziki 
şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde önemli 
çalışmalar başlatılmasına, diğer yandan da engelli, çocuk, 
genç, kadın gibi farklı toplum kesimlerinin camiyle daha 
fazla buluşabilmesi için kampanyalar düzenlenmesine vesile 
olmuştur. 

Bu bağlamda, 2011 yılında “Cami-Çocuk Buluşması” 
gündeme taşınmış, çocuklarımızın din gönüllüleriyle 
tanışması ve camiyle kaynaşması yolunda adımlar atılmıştır. 
2012 yılında “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” kampanyası 
düzenlenmiş, ülkemizde sayıları 8 milyonu bulan engelli 
vatandaşlarımızın camilere engelsiz ulaşımı yönünde 
çalışmalar başlatılmıştır. 

2013 yılında “Cami ve Kadın” teması ile başta abdest alma 
ve ibadet yerleri olmak üzere camilerdeki kadın mekânlarının 
iyileştirilmesi için düzenlemelerde bulunulmuş, 
kadınlarımızın camilerden daha fazla istifade edebilmesi 
adına pek çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında “Cami 
ve Gençlik” teması çerçevesinde geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin camilerle irtibatını kuvvetlendirmek için yola 
çıkılmış, “Geç Kalma, Genç Gel” denilmiştir. Bu yıl ise 
dinimizin direği olan namaz ibadetine olan ihtiyacımızı daha 
yüksek bir sesle dile getirmek ve camilerdeki cemaatsizlik 
sorununa hem bireysel hem de toplumsal açıdan dikkat 
çekmek amacıyla Camiler Haftasının teması “Cami ve 
Namazla Diriliş” şeklinde belirlenmiştir.

3 Ekim günü kapılarını açarak yerli ve yabancı bütün 
misafirlerini  ağırlayarak güzel  bir misafirperverlik örneği 
gösteren tüm derneklerimize, sivil toplum örgütlerimize 
şükranlarımı iletir, yeni bir hicri yıl ve Muharrem Ayı‘na 
girdiğimiz bu günlerde İslam coğrafyalarında ve içerisinde 
yaşadığımız toplumda kardeşlik, birlik ve berabirliğimizin 
daim olmasını Yüce Rabbim‘den temenni ediyorum.

IMPRESSUM
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Almanya‘da 
„Açık Cami Günü“

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve bağlı derneklerinde Almanya genelinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Açık Cami Günü” 
etkinliği, iki Almanya’nın birleşme yıldönümü olan 3 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Başta Köln Genel Merkez ve Başkent Berlin olmak 
üzere Almanya genelindeki etkinliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da da Almanlar ve diğer ülke vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Düseldorf-Duisburg   Berlin

  Köln
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Köln DİTİB Merkez Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte DİTİB Genel Sekreteri 
Dr. Bekir Alboğa bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Almanya’nın eski 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un 3 Ekim'de İslam'ın Almanya'nın bir parçası 
olduğunu ifade etmesinin hayatının en mutlu anı olduğunu aktaran Alboğa, 
artık Müslümanları Almanya’nın ayrılmaz bir parçası olarak görmek ve kabul-
lenmek gerektiğini, bunun dışında ifade edilen İslam’ın Almanya’nın parçası 
olmadığı gibi söylemleri artık itibara almamak gerektiğini ifade etti.

Almanya’nın birleşmesinin 25. yılına değinen Alboğa, Müslüman sivil toplum 
kuruluşları olarak Almanya’nın birleşmesini Almanya genelinde Açık Kapı 
Günü olarak değerlendirdiklerini söyledi. Camilerin sadece açık kapı gününde 
açık olmadığını, her gün açık olduğunu, insanların gerek ibadet gerekse zi-
yaret amaçlı camileri her zaman ziyaret edebileceklerini belirten Alboğa,‘‘Bu 
gelenek Medine'deki caminin açık olmasından kaynaklanıyor. Sadece cami-
lerimiz açık değil, gönüllerimiz de açık‚‚ dedi.

DİTİB Çarşısı 3 Ekim’de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kısa süre önce inşaatı tamamlanan ve 30 Ekim’de çarşıda bulunan dükkan-
ların ihalesi yapılacak olan DİTİB Çarşısı ziyaretçilere açıldı. Çarşıda kurulan 
stantlarda İslam hakkında bilgiler verildi, DİTİB tarafından yapılan etkinlikler 
anlatıldı. Standlarda etkinliklerin yanı sıra mültecilere yardım kampanyası, 
ayrımcılık-ırkçılık ve gençlerin aşırılığa gitmemesi için önleyici çalışmalar, 
koruyucu aile konuları gibi çeşitli projeler de tanıtıldı.

Açık Cami Günün’nde ziyarete gelen vatandaşlar cami rehberleri tarafından 
karşılanarak Merkez Cami müştemilatı gezdirildi. Çocuk, gençler ve yetişki-
lenlere yönelik guruplar halinde yapılan rehberlik hizmetinde Merkez Camii 
inşaatı, İslam dini gibi konular hakkında bilgiler verildi. Ziyaretçiler gün içe-
risinde öğle ve ikindi namazlarına iştiarak ederek hem ibadet etme, hem de 
namaz ibadetinin nasıl yapıldığını görme imkanını buldular.

DİTİB ve Köln Yunus Emre Enstitüsü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 
"Günışığını Paylaşmak" isimli fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçe-
vesinde ziyaretçilere DİTİB, İslam ve Cami olmak üzere bir çok broşür ücretsiz 
olarak dağıtıldı.

''Açık Cami Günü'nde, 3 bin kişinin Köln DİTİB Merkez Camii’ni, Almanya ge-
nelinde ise 100 bin kişinin camileri ziyaret ettiği edildi.
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Camiler 
kapılarını yerli 
ve yabancı 
ziyaretcilere 
açtı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 1986 yılından beri her yıl 
3 Ekim tarihinde bağlı dernekleriyle beraber “Açık Cami Günü” 
kutlamakta olup, DİTİB ve binden fazla bağlı derneklerimizle 
beraber Almanya’daki bütün dini sivil toplum örgütleri ve ca-
mileri kapılarını yerli ve yabancı ziyaretcilere açtı.

Her yıl farklı temalarla düzenlenmekte olan etkinliklerin bu yıl 
ki konusu “Almanya’da Müslüman Gençler” olarak belirlendi. 
Camileri ziyaret etmeye gelenlere DİTİB ve bağlı derneklerince 
yapılmakta olan faaliyetler ile cami ve İslam hakkında bilgiler 
verildi.

Pforzheim

Gladbeck

Bochum

Duisburg

Nürnberg

Berlin
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Verden

Emden

Biedenkopf 

Lauda

2 9 EKİM 2015 CUMABöLGE

Türk ve Almanla-
r bir araya getiren 
veda gecesinde ül-
keler ve insanlar 
arasnda barş köp-
rülerinin kurulma-
s, kurulan köprü-
lerin pekiştirilmesi 
için scak mesajlar 
verilirken dernek 
yöneticileri karş-
lkl olarak kendi 
kültürlerini yans-
tan hediyeleri tak-
dim ettiler.
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ŞERİF YILMAZ OSNABRÜCK

1   Ülkeler ve insanlar arasndaki ilişkilerin
gelişmesi ve kültür alşverişinde bulunmak 

için atlan önemli admlardan olan ‘kardeş şe-
hir’ çalşmalar zaman zaman sivil toplum ku-
ruluşlar arasnda da yaplarak kültür köprüleri 
kuruluyor. Bu köprülerden biri de Osnabrück 
ve İskenderun arasnda 5 yl önce kurulmuştu. 
Osnabrück’te çocuklara, gençlere ve yetişkinlere 
yönelik çeşitli kültürel faaliyetler yapan Alman 
Wir in Atter e.V.  Derneği ile maddi durumu iyi 
olmayan çocuk ve gençlere eğitimde destek ve-
ren İskenderun Güney Eğitim Vakf’nn (İGEV)  
kardeş dernek olarak ortak faaliyetleri ve pro-
jeleri tüm hzyla devam ediyor. Bu faaliyetlerle 
Alman ve Türk toplumlar arasnda barş köp-
rüleri kurmay amaçlayan dernekler, karşlkl 
ziyaretlerle de diyalogu geliştirmeye çalşyor. 
Bu amaçla 19 İGEV üyesini misafir eden Wir 
in Atter e.V. Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Jürgen Lamping, İGEV Vakf’ üyelerini ağrla-
maktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi.

Gazetemize yaptğ açklamada, ‘Bugün 
İGEV’le beşinci defa buluşuyoruz. Daha önce 
de onlar bizi davet etmiş, büyük bir içtenlikle 
karşlamş ve güzel Hatay’da ağrlamşlard’ 
diyen Jürgen Lamping, iki derneğin bulundu-
ğu şehirler arasnda 2 bin kilometre mesafe ol-
masna rağmen insanlar arasndaki scaklğn, 
hoşgörünün ve barşn fiziksel uzaklklar yok 
ettiğini belirtti.

İGEV adna bir demeç veren Vakf Başkan 
Şefik Uyar ise milletlerin birbirini tanmas, ön-
yarglarn krlmas ve barş adna dernekler ve 
insanlar arasndaki bu ilişkileri, ziyaretleri çok 
önemsediklerini vurgulad. 17 yldr vakf ola-
rak faaliyetlerde bulunduklarn söyleyen Uyar, 
‘Kendi ülkemizde burslarla çocuklarmzn ve 
gençlerimizin eğitimine katk sağlarken der-
nekler aras kardeşlik projeleriyle de ülkemizi 
ve kültürümüzü yurtdşnda tantmaya çalşyo-
ruz. Türk insan olarak fikri ve vicdan hür nesil-
ler yetiştirip dünya barşna katkda bulunmak 
için eğitime verdiğimiz önemi Alman dostlar-

mz daha iyi anladlar.’ dedi.
Uyar, 2014 ylnda İskenderun’da 400 kişi-

lik öğrenci yurdu için vakf olarak satn aldk-
lar arsa ve bu arsann üzerine Sanayi ve Ticaret 

Odas ile birlikte inşaa edilecek yurt projelerini 
ayrntsyla Alman dostlarna slayt gösterimi eş-
liğinde aktardklarn sözlerine ekledi.   

Her iki dernek başkan da bu dernekler 

aras diyalogun başlamas ve devam ettirilmesi 
için büyük çabalar sarf eden Wir in Atter e.V. 
Derneği üyesi Hatayl Yelda Karagöz ve Refik 
Karagöz çiftine teşekkür etti.

İGEV Vakf Başkan Şe k Uyar milletlerin birbirini tanmas, önyarglarn krlmas ve barş adna dernekler ve 
insanlar arasndaki ilişkilerin önemini vurgularken, Wir in Atter e.V. Derneği Başkan Jürgen Lamping, 

mesafelerin uzaklğn insanlar arasndaki scaklğn, hoşgörünün ve barşn yok ettiğini belirtti.

Unna’da 
dünya barş 

için dua edildi 
1

Unna Belediye Başkan Werner Kolter,
Unna halkna mülteciler konusunda 

duyarllk çağrs yaparak kendilerini onlarn 
yerine koymalarn istedi. Program sonunda 
dünya barş için ortak dua edildi.

Unna Belediyesi Uyum Konseyi’nin orga-
nize ettiği Kültürler Haftas’nda farkl dinler-
den temsilciler bir araya gelerek dünya barş 
için dua ettiler. Unna Belediyesi Salonu’nda 
( Bürgerhalle) gerçekleşen programn açlş 
konuşmasn Unna Belediye Başkan Werner 
Kolter yapt. Kolter, ‘Bu sene çok değişik bir 
ortam var. Dünyada yaşanan iç savaşlarn et-
kileri bizim kapmza kadar dayand. Ülkemi-
ze, şehrimize birçok ülkeden mülteciler akn 
ediyor. Bizler kendimizi bu konuda ne kadar 
hazr hale getirebildik. Bu konuyu kendimize 
sormalyz. Önceleri mültecilerin durumlarn 
ve hallerini televizyonlardan izliyorduk. Şimdi 
bu insanlar bizim şehrimiz Unna’ya kadar gel-
di. Bu gerçek önümüze geldi ve bizler buna ne 
kadar hazrz. Bunun üzerinde düşünmeli ve 
çözüm üretmeliyiz. En başta Unna halknn bu 

konuda duyarl olmasn ve kendilerini bir de 
onlarn yerine koymalarn istiyoruz. Dünyada 
bütün insanlğa barşn hakim olmas dileğiyle 
hepinize teşekkür ediyorum’ dedi. Programa 
Unna DİTİB Merkez Camii, Bergkamen Alevi 
Derneği, Unna Katolik Kilisesi, Unna Protes-
tan Kilisesi, Unna Yahudi Cemaati, Schwer-
te Budist Cemaati ile Urgebet Cemaati’nden 
temsilciler katld. Programn son bölümünde 
sayg, sevgi, barş vurgusu yaplarak dünyada 
barşn hakim olmas için dua edildi, gökyüzü-
ne balonlar brakld. ZAMAN UNNA  

ALMAN VE TÜRK DERNEKLERİ BARIŞ 
KÖPRÜSÜNÜ SAĞLAMLAŞTIRDI

Unna

Rüsselsheim

Bad Bentheim 

Massing
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Herborn

Münster

Hamm Bockum-H.

Bad Säckingen

Chorweiler

Aalen

Sadece camilerimiz açık değil,  
gönüllerimiz de açık 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Müslüman sivil toplum 
kuruluşları iki Almanya’nın birleşmesi vesilesiyle Almanya genelinde 
Açık Kapı Günü olarak düzenlendi.

Camilerin sadece açık kapı gününde değil,  her gün açık olduğunu, 
insanların gerek ibadet gerekse ziyaret amaçlı camileri her zaman 
ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Köln
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Idstein

Lauchringen 

Köln - Porz  

Köln - Düren

 Taufkirchen

Uerdingen

Leverkusen

Friedrichshafen

  EKİM 2015 | SAYI 10 | 7

DİTİB HABER BÜLTENİ



Baesweiler

Bremen

Bremen 

Northeim

Doğu ve Batı 
Almanya’nın 
birleşimin 25 
yıllık jübile 
kutlaması 
3 Ekim 2015 tarihinde Hessen DİTİB Bölge Koordinatörü Selçuk Doğ-
ruer, Almanya’da yaşayan Müslümanlar ve DİTİB adına resmi devlet 
törenine katılarak, bir konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve devlet er-
kanının katılımı ile gerçekleşen tören ARD devlet kanalından da canlı 
olarak yayınlandı. 

Katolik Kilisesi Başpiskoposu Grothe ve Protestan Kilise Başkanı Dr. 
Jung’un yanı sıra  Jahudi Haham Dr. Klapheck Frankfurt Din Konseyi’n-
den Singh katıldı. DİTİB adına konuşan Doğruer, “İnsan onuru insanla-
rın geldiği yerden bağımsız her insanın sahip olduğu bir haktır. Toplu-
mumuzda saygı ve hoşgörünün pekişmesi için hizmet vermekteyiz. Biz 
İslam düşmanlığını antisemitizm ve her türlü düşmanlığı yargıladığı-
mız gibi yargılamaktayız” dedi. 

Frankfurt Dom Kilisesi’nde gerçekleştirilen 25 yıllık jübile törenine Al-
manya genelininden binin üzerinden üst düzey katılım oldu.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Eugen Biser Vakfı’nın 
ortaklaşa düzenlediği ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile 
Anakara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin destekleri ile hazır-
lanan „Diyalog Ansiklopedisi“ tanıtım etkinliği Köln DİTİB Ge-
nel Merkez’de gerçekleştirildi. 

Tanıtım kapsamında „Gençler ve Genç Yetişkinler Arasında 
Hrıstiyan-İslam Uzlaşısı“ adı altında bir etkinlik düzenlendi. 
Programda DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-
lu bir açılış konuşması yaptı. Frankfurt Goethe Üniversitesi İs-
lam İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özsoy, Fre-
iburg Katolik Üniversitesinden Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz 
ve Eugen Biser Vakfı Genel Müdürü Stefan Zinsmeister birer 
sunum yaptılar. 

Etkinlik çerçevesinde gençlerin okuduğu şiirlerle renklenen 
program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Diyalog Ansiklopedisi 
tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu

Stefan Zinsmeister

Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz

Prof. Dr. Ömer Özsoy
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Sağlık Semineri

DİTİB-Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdürlü-
ğü “Camilerde Kalifiye Eleman Yetiştirme Projesi” 
kapsamında başlattığı bir dizi eğitim seminerine yenisini 

Cenaze Hizmetleri Semineri
Köln DİTİB Bölge Kadın Birliği, Köln Bölgesi Dini Danışma 
Kurulu İşbirliği ile 05-06  Eylül 2015  tarihlerinde Wipper-
fürth DİTİB Derneği‘nde kadınlar için „Cenaze Hizmetleri 
Semineri“ düzenlendi. 

Wipperfürth ve çevre dernek kadın temsilcilerinin katı-
lımı ile gerçekleşen seminere Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı ve Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ve din 
görevlileri, eğitimci olarak yer aldılar. Köln bölgesinde ilk 
olarak düzenlenen cenaze hizmetleri seminerinde, Dilek 
açılış konuşmasında “İslam ı̀n hayata ve ölüme bakışı ve 
İslam‘da temizlik anlayışı“nı anlattı. 

DİTİB Merkez Vaizesi Hacire Öncü “cenaze ile ilgili terim-
ler, ölüm anı ve ölüm haberi„, Vaize Hatice Algan “Cena-
ze`nin yıkanması, kefenlemesi, cenaze namazının hükmü 
ve cenaze namazı duaları„ ve Salim Dikici „DİTİB-ZSU Ce-
naze fonu kayıt ve nakil işlemleri“ başlıklı sunumlar yaptı-
lar. Pratik uygulamanın önemli bir yer tuttuğu seminerde, 
katılımcılar bir maket üzerinde uygulamalı olarak yıkama 
ve kefenleme konusunda eğitim aldılar. Köln Bölge Kadın 
Birliği‘ne  ve seminere  katılan eğitimcilere teşekkür etti 
ve katılımcılara belgelerini takdim etti.

ekledi. 5 ve 6 Eylül’de Köln Merkez Camii’inde Pronova 
Sağlık Sigortası ile birlikte düzelenen sağlık seminerine 
Köln ve Düsseldorf Bölge Kadın başkanlarının ve bu böl-
gelerde gönüllü olarak  görev yapan bayanların yanı sıra 
konuya ilgi duyan bayanlar da katıldılar.

Etkinliğin birinci gününde tekerlekli sandelyeler, yürüteç-
ler ve bakım için değişik yardımcı malzemeler tanıtıldı. 
Katılımcılara tekerlekli sandelyeleri  kullanma ve değişik 
fonksiyonlarını deneme fırsatı sunuldu. Ayrıca Almanya‘ 
da ki üç farklı bakım dereceleri ve bu derecelere bağlı 
olan masrafların sağlık sigortalarınca karşılanması da ele 
alındı. Seminerin ikinci günü sağlıklı yaşama ilgili genel 
bir bilgilendirme ile başladı. Bayan doktor  Nina-Beata 
Björklund sağlıklı ve dengeli beslenmenin ve spor yap-
manın önemini vurguladı. Doktor hanım katılımcıların 
isteği üzerine migren, romatizma, kanser belirtileri ve di-
ğer bazı hastalıkar hakkında kısa bilgiler sundu. Seminer-
de sağlık sigortalarının sağlıklı bir yaşam için sundukları 
programlar da konuşuldu. Katılımcılara seminer esnasın-
da vücüt yağ oranlarını ve vücut kitle endekslerini (BMI) 
ölçme fırsatı sunuldu.
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Hannover - Osnabrück kentine bağlı Melle kasabasında 
Müslümanlar için inşaa edilen mezarlık 10 Ekim 2015 tarihinde 
resmi bir törenle açıldı. 

Melle Belediye Başkanı Reinhard Scholz yaptığı konuşmada 
Müslüman mezarlığının uyum ve kültürel birliktelik için büyük 
bir adım olduğunu dile getirdi. Böylece Melle kenti artık 
Müslümanlar için vefattan sonra da  bir  yurt  oluyor. Scholz 
„uyum asimilasyon değil, farklılıklara saygıdır. Müslümanlar 
artık kendi adetlerine göre burada cenaze, nakil ve defin 
işlemlerini yapabileceklerdir” dedi. 

Kaymakamlık yetkilisi Winfried Wilkens ise diğer cemaatlere 
de bu gibi adımları attıklarında destek verebileceklerini  
aktardı. Melle mezarlığının güneyinde Müslümanlar için 2500 
metrekarelik bir bölüm ve 200 kişilik bir yer tahsis edildi.  
Mezarlığın bakımını ve temziliğini de Melle DİTİB Mimar Sinan 
Camii  üstlendi.

Melle Müslüman Mezarlığı
resmi törenle açıldı 

Essen - Lüdenscheid Belediyesi farklı din men-
suplarının katılımıyla „Sevgi Kardeşlik ve Barış“ 
eksenli bir dizi faaliyetler düzenledi.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camii Dernek 
Yöneticileri Din Görevlisi  ve cami ögrencileri-
nin de iştirakiyle gerçekleştirilen programda 
İslam’ın ve ibrahimi dinlerin temelinde „Sevgi 
ve Barış Dini“ olduğu ve insanların hangi dine 
mensup olursa olsun eşit ve saygın olduğu yö-
nünde düşünceler beyan edildi.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camii öğren-
cileri tarafından okunan ilahilerle programaa 
ayrı bir renk kattı. 

Lüdenscheid‘de örnek birliktelik
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“DİTİB Ensar ile Muharicun’u Buluşturuyor”

DİTİB YARDIM KAMPANYASI 

www.fluechtlingshilfe.ditib.de
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Genel Merkez 
tarafından başlatılan “DİTİB Ensar ile Muharicun’u Buluş-
turuyor” kampanyası camianın yoğun destek ve katılımı 
ile devam ediyor.  Kampanya kapsamında Almanya’nın 
değişik şehirlerinde yaşayan değişik ülkelere mensup 
mültecilere kuru gıda, giyim, muhtelif ev eşyası, ayni ve 
nakdi yardımlar yapılılıyor. Konu ile ilgili konuşan DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu; “DİTİB 
camiasının destek ve gayretleriyle, ülkelerini terk ede-
rek Almanya’nın değişik bölgelerinde barınmaya çalışan 
mülteci kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk ve 
olmaya devam edeceğiz. Kampanyamızla, mülteci aile-
lerinin ihtiyaç tespitleri yapılmakta ve mümkün mertebe 
karşılanmaktadır. Bu bağlamda bizlere destek olan başta 
DİTİB camiasına,  kadirşinas ruhlu ve yardımsever insan-
lara teşekkür ediyor, yardımlarının ve tüm ibadetlerinin 
Allah katında kabul olmasını diliyorum” dedi.  

Berlin

Betzdorf

DİTİB YARDIM KAMPANYASI 
Büyük İlgi Gören Kampanya Devam Ediyor
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Bad Urach

Biedenkopf

Delmenhorst

Do - Hombruch 

Bückeburg

Chorweiler

Bad Bentheim

Bad Essen
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Horn Bad Meinberg

Erlangen

Kitzingen 

Göttingen

Konz

Laubach

Köln

Königslutter 

  EKİM 2015 | SAYI 10 | 15

DİTİB HABER BÜLTENİ



Neustadt

Sachsenheim 

Marktredwitz 

Marl

Massing

Meschede

Lauf a.d.Pegnitz 

Lüdenscheid
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Verden

Salzgitter Bad

Wunsdorf

Spenge

München

Nürnberg 

 Leverkusen

Rheda-Wiedenbrück
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Köln DİTİB Merkez Camii ve Kültür Kompleksi içerisinde 
yer alan çarşı bölümündeki dükkanlarla ilgili yapılacak 
ihale hakkında bilgilendirme ve basın toplantısı yapıldı.

DİTİB Çarşı‘sında düzenlenen toplantıda Genel Başkan 
Vekili Ramazan Ilıkkan ve Sosyal Dayanışma Merkezi 
(ZSU) GmbH Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özdemir çarşı 
ihalesi hakkında bilgi verdi.

 06 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni Genel Merkez’de 
hizmetlerin verildiğini söyleyen Ramazan Ilıkkan, DİTİB 
Merkez Cami ve Kültür Kompleksi içerisindeki çarşı bölü-
münün hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini, 30 Ekim 
2015 tarihinde yapılacak ihale ile Merkez Cami çarşısında 
bulunan işyerlerinin yeni 
sahiplerini bulacağını ifa-
de etti. 

Ilıkkan, „Çarşı inşaatını 
sonuçlandırdık, inşallah 
yakın bir sürede açılışını 
gerçekleştirmek için gay-
ret ediyoruz. Cami inşaa-
tında çalışmalarımız bü-
tün hızıyla devam ediyor“ 
dedi.

Başvurular 20 Ekim 2015 tarihine kadar

Açılış öncesi 14 dükkanın ihale usulü ile kiraya verilme sü-
recinin 20 Ekim 2015 tarihinde sona ereceği açıklamasını 
yapan Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) GmbH Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ali Özdemir, 20 Ekim 2015 tarihine kadar 
www.ditibcenter.de internet adresine müteşebbislerin 
ön müracaat yapabileceklerini, şartnameye uyanların 30 
Ekim 2015 tarihinde ihaleye katılabileceklerini ifade etti.

İlahe tüm şeffaflığı ile yapılacak

Çarşı içindeki 14 dükkan yeri için yapılacak olan ihalenin, 
kapalı zarf usulü ile yapılacağına vurgu yapan Özdemir, 
„Müteşebbislerin ihaleye teklifleri ile geleceklerini, tek-

lifleri noter huzurunda, 
açık ve şeffaf bir ortamda 
yapacaklarını, her bir sek-
tör için en yüksek teklifi 
veren katılımcılar arasın-
da pazarlık usulü açık ar-
tırma yapılacağını söyledi. 
Özdemir, çarşıda bulunan 
dükkanlara ilgi duyan gi-
rişimcilerin ayrıntılı bilgi-
leri www.ditibcenter.de  
adresinde bulabileceğini 
ifade etti. 

Köln şehrine yepyeni bir  alışveriş merkezi kazandırılıyor

Ramazan Ilıkkan Ali Özdemir

DİTİB Çarşısı İhaleye Çıkıyor
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Stadtallendorf 
DİTİB Fatih Camii

Frankfurt - Stadtallendorf DİTİB Fatih Camii’’nin 
temeli Ağostos 2001 yılında atılmış olup, Hazi-
ran 2004 yılında da ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında, kubbeli olarak inşa edilen 
Stadtallendorf DİTİB Fatih Camii’nin mihrabı, 
minberi ve kürsüsü el işlemeli ahşap yapıdan 
tasarlanmıştır. Ayrıca caminin kubbe ve iç tavan 
kısımları, Türkiye’den getirilen hat ve tezyinat 
ustaları tarafından şekillendirilmiştir. Frankfurt 
bölgesinin en güzel ibadethanelerinin arasın-
da yer alan Fatih Camii, özel yapım biri büyük, 
altı küçük avize ile aydınlatılmaktadır. Caminin 
toplam kullanım alanı 1400 m2 olup, bunun 400 
m2’si ibadethane olarak kullanılmaktadır.

Toplam arsa büyüklüğü 4000 m2, minare uzun-
luğu 19 ve kubbe yüksekliği 5 metredir. Cemaat 
kapasitesi 600 olan Fatih Camii’nde, Cuma ve 
teravih namazlarında 350-400, bayram namaz-
larında ise 800-1000 kişi birlikte ibadet edebil-
mektedir.

Stadtallendorf DİTİB Fatih Camii, kütüphanesi, 
lokali, yönetim kurulu odası, 400 kişi kapasiteli 
konferans salonu, Gençlik lokali, değişik hizmet 
birimleri ve oto parkıyla ferah ve geniş bir alan-
da hizmet vermektedir. Çocuklara, gençlere ve 
yetişkinlere yönelik düzenlenen çesitli toplantı-
lar ve sohbetlerle birlikte, yetişkin bayan, erkek 
ve kız çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler dersleri verilmektedir.

Ayrıca, düğün, sünnet, mevlid gibi programlara 
da ev sahipliği yapan Camii, cemaat için ikinci 
adres durumunda olup, gerek Alman, gerekse 
diğer ülke vatandaşlarının sıkça ziyaret ettiği 
mekanların başında yer alan Stadtallendorf Dİ-
TİB Fatih Camii, kuruluşundan bugüne kadar 50 
bin civarında ziyaretçiyi misafir etmiştir.

CAMİLERİMİZ
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