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“DİTİB Haber Bülteni”  Okurlarıyla Buluşuyor

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

Amacımız özellikle yeni yetişen neslimizin bir 
taraftan kendi değerlerine bağlı kalırken, aynı 

zamanda içinde yaşadıkları bu toplumun bilinçli 
bir bireyi olarak, hayatın her alanında yerini 

almasını sağlamak olacaktır.
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Değerli Okurlar 

30. kuruluşunu kutlamakta olan Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) bu süre içerisinde Almanya‘da bulunan başta 
Türkler olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimize din hiz-
meti sunulması, organizasyonu ve camilerimizde yürütülen 
din eğitimi hizmetlerinin düzenli ve planlı yapılması ile din 
görevlisi temininde önemli görevler üstlenmiştir.

DİTİB; bugün Almanya‘da yaşayan kardeşlerimizin tevec-
cühü ile en büyük dini cemaat ve organizasyona sahip islami 
çatı kuruluşudur.

DİTİB camiası büyük bir aile olarak hem yerelde camilerimiz-
de, hem eyalet olarak çeşitli bölgelerde, hem de  genel mer-
kez olarak federal düzeyde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 
Başta çocuklara, gençlere ve hanımlara olmak üzere tüm 
kardeşlerimize yönelik yapılan çalışmalardan öncelikle DİTİB 
ailesi olarak bağlı derneklerimize, eyalet birliklerimize ayrıca 
kamuoyuna duyurulabilmesi amacıyla daha önce çıkarılan 
ama bir süre yayınına ara verilen haber bülteninin cemaati-
miz ve teşkilatımızdan gelen yoğun talepler üzerine yeniden 
yayınlanmasına karar verilmiştir.

DİTİB gibi köklü bir kuruluşun kendisini ve faaliyetlerini tanı-
tan sürekli bir yayını sayesinde hem bağlı cemiyetlere hem de 
ilgili her kesime ulaşma imkanını bulması son derece önem-
lidir.

2015 Ocak sayısıyla yeniden yayın hayatına başlayan DİTİB 
Haber Bülteni; dini, kültürel, sosyal içerikli haber ve yazılarla 
teşkilatımız içinde bilgi akışına da katkı sağlayacaktır.

DİTİB, aylık olarak yayınlanacak haber bülteninin yanında 
“Toplumu din konusunda aydınlatma” görevini icra etmek 
amacıyla ilmi bir dergi çıkarmayı da ayrıca planlamaktadır. 
Amacımız özellikle yeni yetişen neslimizin bir taraftan kendi 
değerlerine bağlı kalırken, aynı zamanda içinde yaşadıkları 
bu toplumun bilinçli bir bireyi olarak, hayatın her alanında 
yerini almasını sağlamak olacaktır.

Kendi konumunda bir boşluğu dolduracağını ümid ettiğimiz 
“DİTİB Haber Bülteni”ne yayın hayatında başarılar diliyorum.

IMPRESSUM



Değerli Kardeşlerim

Yüce Rabbimiz, varlık âlemini rahmet üzere inşa etmiş ve rahmeti 
her şeyi kuşatmıştır. O’nun rahmetinin en açık delillerinden bir ta-
nesi de insanları dünya hayatında yalnız ve çaresiz bırakmayarak 
onlara kurtuluş ve kalıcı mutluluğun yolunu gösteren vahyi, örnek 
ve rehber olarak da peygamberleri göndermesidir.

Peygamberler, ilâhî vahyi insanlığa ulaştıran, onları yaratılış ve 
varoluşun sırrını anlamaya, bilgi ve inancın aydınlığına çağıran 
rahmet elçileridir. Yüce Yaratıcının insanlığa gönderdiği son rah-
met elçisi ise, Muhammed aleyhisselâmdır. İşte 2 Ocak 2015 Cuma 
gününü Cumartesiye bağlayan gece, Yüce Yaratıcının insanlığa 
gönderdiği en son rahmet elçisi, ilahi vahyin son ve tamamlayıcı 
halkası Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’in hicri 
takvime göre dünyayı şereflendirmesini simgeleyen Mevlid kan-
dilini idrak ettik.

Sevgili Peygamberimizi anlatan en güzel kavramlar şüphesiz rah-
met ve merhamettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Resul-i Ekrem’e 
hitaben: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (En-
biyâ 21/107) buyrulmuştur. Sevgili Peygamberimiz de kendisinin 
rahmet Peygamberi olduğunu ve bu rahmeti yeryüzünde ege-
men kılmak için her türlü sıkıntı ve meşakkate katlanmaya razı 
olduğunu ifade etmiştir.

Mevlid Kandili, Hz. Peygamber’in dünyaya teşrifini kutladığımız, 
onun insanlığa sunduğu bütün güzellikleri anlayıp hayatımızı 

onun örnek ahlâkıyla bütünleştireceğimiz bir yenilenme za-
manıdır. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun ki, Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çokca zikredenler ile 
sizin için Rasulullah’da güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21) buy-
rularak, O’nun örnekliğine vurgu yapılmaktadır.

Bugün başta İslâm dünyası olmak üzere topyekûn insanlık âle-
minin dûçar olduğu manevî problemlerin gerek tanımlanma, 
gerekse çözüme kavuşturulması konusunda Efendimizin örnek- 
liği ve rehberliğine başvurmamaktan kaynaklanan problem-
lerle karşı karşıyayız. Dost, kardeş Müslüman ülkelerde meyda-
na gelen iç çatışmaların ortaya çıkardığı kaosu İslâmî değerler 
üzerinden onaylamak ve bunları mazur görmek asla mümkün 
değildir. “Ben, beni görmeden bana iman eden kardeşlerimi öz-
lüyorum.” buyuran Sevgili Peygamberimizin bugün yaşadığımız 
acılar karşısında neler hissedeceğini tahmin etmek zor değildir. 
Kardeşlik bağlarının neredeyse ciddî yaralar aldığı bir zaman ve 
mekânda hem Efendimize hem de birbirimize kardeş olmanın 
iklim ve ortamlarını    yeniden bulmak ve onun özlemini çektiği 
kardeşler topluluğu olmayı yeniden hatırlatmak zorundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Almanya’da yaşayan kardeşleri-
mizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, Mev-
lid-i Nebi’nin toplumumuzda ve dünyada, Efendimiz’i yakından 
tanımaya, sevmeye ve O’nun sevgisi etrafında birleşmeye vesile 
olmasını,  milletimize ve bütün insanlığa huzur ve bereket getir-
mesini Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.

Mevlid Kandili Mesajı
Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DİTİB Genel Başkanı
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Kur’an-ı Kerim’in tilavetiyle başlayan toplantı DİTİB Genel Başkan 
Yardımcısı Suat Okuyan’ın selamlama ve program hakkında bilgi 
sunumuyla başladı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu istişare to-
plantısında yaptığı konuşmasında: „Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği‘nin; dernekleriyle, eyalet birlikleriyle, kadın ve gençlik birlik-
leriyle, cemaatiyle bir bütün olduğunu vurgulayarak, istişarenin 
müminin en önemli vasfı ve Kur’an’ın emri olduğunu söyledi.

İstişare toplantısındaki amacın; DİTİB Teşkilatı içerisinde görev 
yapan Merkez ve eyalet birliklerinin ahenkli çalışması için fikir bir-
liği oluşturmak, var olan çalışmayı daha iyi koordine edebilmek, 
işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek ve anlayış ve duygu birliğini 
pekiştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aşıkoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bugün yaşanılan bazı  problemlere, sıkıntılara 
ve zorluklara karşı tek vücut olacağız, tek ses çıkartacağız ve va-
kur bir şekilde hareket edeceğiz. Biz sevgi dininin mensuplarıyız, 
sevgi Peygamberinin ümmetiyiz. Peygamberimiz hayatı boyun-
ca insana saygıyı, sevgiyi ve değeri bize öğretmiştir. Yaşadığımız 
ülkede kendi değerlerimizi koruyarak, toplumla uyum içerisinde 
değerlere saygı göstererek hayatımızı idame ettireceğiz. Çün-
kü Müslüman kendi inancına nasıl saygı gösteriyor, nasıl kendi 
dininin gereklerini yerine getirmek istiyorsa aynı şekilde içinde 
yaşadığı toplumun değerlerine de saygı göstermelidir. Din hiz-
meti insan ve toplum için bir ihtiyaçtır, başarı için de önemli un-
surdur. Bununla birlikte kurumsal yapı, çalışma barışı ve ahenkli 
işleyiş te başarının temel şartlarındandır.„  

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife 
Keskin de “Din Hizmetlerinin Vizyonu”  konulu sunumunda, Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın Türkiye başta olmak üzere 120 ülkede ver-
diği hizmetler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Keskin,   konuşmasının 
devamında din hizmetinin  çok hassas olduğunu ve  doğru bilgiye 
dayandığını, bu hizmetin bilgiyle donatılmış ehil  kişiler tarafin-
dan verilmesinin önemine değindi. Prof. Dr. Keskin, Papa Fran-
cesco‘nun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez ile görüşmesi 
izlenimlerini de aktardı.

İki gün boyuncunca devam eden istişare ve değerlendirme          
toplantısında; Almanya’daki son gelişmeler ve projeler, mevcut 
yapılanma ve bu yapılanma, verilebilen ve verilmesi gereken hiz-
metler, bunun için ihtiyaç duyulan kurumsal yapı, kurumsallaş-
ma noktasında eyalet birliklerinin sorunları ve çözüm önerileri,  
eğitim merkezi (Bildungswerk) yapılanması ve kültür faaliyetleri, 
Dini konularda etkin olma, Dini Cemaat statüsü ve okullarda Din 
dersleri konusunda son durum, Almanya’da din hizmetlerinin 
vizyonu, sosyal hizmetler alanında çalışmalar ve gelişmeler, Al-
man kamuoyunda ayrımcılık ve radikalizm, Aktüel gelişmeler ve 
tartışmalar, “Antidiskriminierung” dışlanmaya ve radikalizme karşı 
projeler, diğer kuruluşlar ile ilişkiler gibi konular üzerinde duruldu. 
Sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı bilgi alış-
verişinde bulunuldu.

“GELECEĞE GİDEN YOL”
konulu  istişare toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ta-
rafından, 29-30 Kasım tarihleri arasında 
“Geleceğe Giden Yol” konulu istişare ve 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Diyanet İşleri Başkanlığı Dış 
İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife Kes-
kin, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, Almanya Din Hizmetleri 
Ataşeleri, DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Eyalet Birlikleri, Federal Kadın ve Gençlik 
Birlikleri Başkan ve yöneticileri, Genel Mer-
kez birim müdürleri katıldı.
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Düsseldorf bölgesi Krefeld DİTİB Yunus Emre Camii’nin minaresi-
nin temeli dualar eşliğinde atıldı. 

Törene; DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Ilıkkan, Krefeld Büyükşehir Belediye Başkanı Gregor Ka-
thstede, KRV DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, resmi kurum 
ve kuruluşların temsilcileri, kilise ve siyasi parti temsilcileri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Kur‘an-ı Kerim tilavetinin ardından Krefeld DİTİB Yunus Emre Ca-
mii Dernek Başkanı Kenan Kiraz bir selamlama konuşması yaptı.       
Yunus Emre Camii hakkında bilgi veren Başkan Kiraz şöyle ko-
nuştu: „Derneğimizin kuruluşundan bu güne komşularımızla gü-
zel bir ortam oluşturmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya 
devam ediyoruz. 1985 tarihinde kurulan cami derneğimizin, eksik 
olan minaresinin yapılması için çalışmalara başladık. Bize destek-
lerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza, resmi kurum ve kuru-
luşlara teşekkür ediyorum.“

Krefeld Belediye Başkanı Gregor Kathstede de konuşmasında 
Krefeld şehrinin cami ve minaresiyle şehre yeni bir kimlik kazan-
dırdığını, minarenin şehrin silüetine ayrı bir renk katacağını söy-
ledi.

Temel atma merasimine katılan diğer konuşmacılar da camilerin 
ve diğer mabedlerin, dinler ve kültürler arası ilişkilerin ve barışın 
merkezi olduğuna vurgu yaptı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da konuş-
masında, „Bugün Müslümanların bayramı Cuma günü, dini bay-
ramlarımızdan ikincisi Kurban Bayramı’nın arafe günü, ayrıca iki 
Almanya’nın birleştiği gün. Sizlerin Kurban bayramınızı, Alman 
dostlarımızın da bu gününü kutluyorum“ dedi.

Cami saldırılarına değinen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu 
şöyle konuştu: „Son günlerde camilere yönelik üzücü saldırılar 

oluyor. Bu saldırılara karşı Alman dostlarımızla beraber ortak du-
ruş sergileyerek, saldırıları kınayarak yaşanan üzücü olayların or-
tadan kalkacağına inanıyor ve ümid ediyorum. Krefeld şehrinde, 
derneğimizle başta belediye, şehir idarecileri olmak üzere komşu-
larla güzel bir birliktelik oluşturulmuş, güzel bir ortam oluşmuş. 
Temelini atacağımız minarenin de bu birlikteliğin devamı için bir 
sembol olmasını diliyorum.“

Barış ve huzur ortamı için elimizden geleni yapmalıyız
Prof. Dr. Aşıkoğlu konuşmasını:  „Alman düşünür Hans Küng, 
bütün dünyada dinler barış için gayret sarf edebilirler, din mütte-
sipleri insan hakları, barış için, sevgi için, adalet için, özgürlük için 
birlikte çalışabilirler, ortak ahlaki değerler oluşturabilirler diyor. 
Bu güzel barış ortamının oluşması için hem din adamlarının des-
teğine, hem de sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç var. 
Barış, huzur ve kardeşlik ortamının oluşabilmesi ve her iki toplu-
mun barış içerisinde yaşayabilmesi için elimizden geleni yapma-
lıyız. Temelini attığımız minarenin buna vesile olmasını diliyorum“ 
diyerek tamamladı.
 
Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Suat Okuyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan, Krefeld 
Büyükşehir Belediye Başkanı Gregor Kathstede, KRV DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı Ersin Özcan ve diğer davetliler hep birlikte temele 
ilk harcı koydular.

Krefeld’de tarihi gün
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından, Almanya ge-
nelinde sosyal ve kültürel konularda çalışma yapan ilahiyat, 
siyasal ve sosyal bilimler, pedagoji, hukuk, iletişim gibi alan-
lardan mezun uzmanlar ile 22 Kasım 2014 cumartesi günü bir 
istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İstişare toplantısında, gençlik daireleri, çocukların ve gençlerin 
okul ve mesleki eğitimlerinde karşılaştıkları sorunlar, İslamofo-
bi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık, aile bireyleri arası ilişkiler, 
gençlerin kimlik ve kişilik gelişimleri, yaşlılara yönelik hizmetler, 
sosyal hizmetler alanında yeni açılımlar, anaokulları çalışmaları 
gibi konularda katılımcıların düşüncelerini öğrenmek, önerile-
rininden faydalanmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu yaptı. Konuşmasında DİTİB‘in 
çok geniş bir ağa sahip ve Almanya genelinde faaliyet göste-
ren bir kuruluş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aşıkoğlu, “DİTİB, Al-
manya’da yaşayan Türk ve Müslümanlara dini hizmetler olmak 
üzere sosyal alanlarda da hizmet götürmektedir. Birliğimiz, din 
hizmeti alanı başta olmak üzere, insanların soruları, sorunları ve 
problemleri, ihtiyaçları nelerdir ve nasıl karşılayabiliriz gibi ko-
nular üzerinde çalışmaktadır“ dedi.
 
Gün boyu devam eden istişare toplantısında Almanya’nın çeşit-
li şehirlerinden toplantıya katılan uzmanlar, uzmanlık alanları 
ve yürütmekte oldukları sosyal projeler hakkında bilgi verdiler. 
DİTİB’in yürütmekte olduğu sosyal hizmetlere katkı sağlamak 
amacıyla uzmanların tavsiye ve önerilerilerinin alındığı ve bun-
dan sonra yapılması gereken hizmetler üzerinde görüş alışver-
işinde bulunuldu. İstişare toplantısı, soru cevap faslı ile sona 
erdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak,    be-
raberindeki heyetle, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Aşıkoğlu, Merkez Camii ve müştemilatı hakkında bilgi 
verdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koçak ise, 
üniversitelerinin yurtdışı eğitim programını tanıttı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi‘nden Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Prof. 
Dr. Fehim Bakırcı, Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Prof. Dr. Selçuk Kara-
man‘ın yer aldığı ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi.

Erzurum Üniversitesi’nden DİTİB’e ziyaret

DİTİB’de gençlerle sosyal 
ve kültürel konularda 
değerlendirme toplantısı
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DİTİB mülteci çocukların yüzünü güdürdü
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘nde (DİTİB) mülteci ailelerin ço-
cukları, hazırladıkları sirk ve tiyatro gösterisi sundular.

Yaşadıkları yerlerde devam eden savaşlardan ve çatışmalardan 
aileleriyle kaçarak mülteci konumuna düşen çocukların DİTİB ve 
Kuzey Vestfalya Eyaleti Gençlik Daireleri Üst Kurulu “Landschafts-
verband Rheinland”tarafından düzenlenen etkinlikle yüzleri  bi-
raz da olsa güldü. Profesyonel eğitmenler tarafından eğitilen 
çocuklar sundukları kabare, müzik dinletisi, merdiven tırmanış, 
denge,    palyaço, top çevirme gibi çeşitli gösteriler izleyicilerden 
büyük ilgi gördü.

DİTİB Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdüresi Ayten 
Kılıçaslan şunları söyledi: “Ağustos 2014’den bu yana süren bu 
proje kapsamında özellikle Köln‘ün Ehrenfeld semti ve çevre-
sinde yaşayan çocuklara yönelik sirk ve tiyatro çalışması yaptık. 
Amacımız aynı zamanda sığınmacı olan, burada zor şartlar altında 
yaşayan insanları gündelik hayattan biraz daha uzaklaştırarak on-
ları daha mutlu edebilmek.”
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan da, Peygamber 
Efendimiz‘in çocuklarla ilgili bir hadisini hatırlatarak,  “Çocukların 
cennet meyvesi“ olduklarını bu sebeple iyi yetiştirilmesi gerektiği 
üzerinde durdu. Ilıkkan, DİTİB tarafından Türkçe ve Almanca ola-
rak hazırlanmış her ay bir ayet ve bir hadis öğrenilmesini sağlayan 
takvimi çocuklara hediye etti.

13 Aralık 2014 tarihinde DİTİB Köln Genel Merkezi’nde Kadın, Aile, 
Gençlik ve Sosyal Hizmetler Merkezi ve DİTİB-Federal Gençlik Bir-
liği (Bund der Muslimischen Jugend) tarafından gerçekleştirilen 
konferans ve çalıştay ile engellilere yönelik önemli bir adım atıldı. 

Aktion Mensch tarafından desteklenen bir proje kapsamında 
gerçekleşen programa engelliler ve aileleri, uzmanlar ve NRW 
gençlik liderleri katıldı.

Projenin hedefleri arasında:
• Camilerde gençlerin konuya hassasiyetle yaklaşmalarının 

sağlanması,

• Edinilen bilgilerin camilere aktarılmasının ve değerlendiril-
mesinin sağlanması,

• Camilerde engelilere ve ailelerine daha sıcak bir atmosfer 
oluşturulması yer alıyor.

Sunumların ve örnek çalışmaların yer aldığı program, çeşitliliğin 
yansıtıldığı bir panel ile son buldu. Ertesi gün gerçekleştirilen 
çalıştaya, Köln ve çevresinden gelen gençlik liderleri katılarak, 

edindikleri bilgileri derinleştirme, değerlendirme ve camilerde 
özellikle gençlik çalışmalarında ihtiyaçların ve yeni faaliyet alan-
larının belirlenmesi için ilk adımları attılar. 

“Aktion Mensch” DİTİB’in Engelli Açılımı

DİTİB’de gençlerle sosyal 
ve kültürel konularda 
değerlendirme toplantısı
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Almanya‘nın Frankfurt şehri yakınlarında bulunan Offenbach‘ta, 
15 Kasım 2014 tarihinde saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı Offen-
bach Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 26 Kasım 2014 tarihinde 
hayatını kaybeden 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak son yolculuğuna 
uğurlandı.

Tuğçe Albayrak‘ın cenazesine binlerce kişi katıldı. Cenazeye T.C. 
Berlin Büyükelçi Karslıoğlu, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouf-
fier, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ve eyalet milletvekilleri, 
Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanısı-
ra çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı katıldı.

Giessen Üniversitesi öğretmenlik bölümü öğrencisi Tuğçe‘nin 
cenaze namazı, Waechtersbach DİTİB Camii‘nde öğle namazını 
müteakip Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı tarafın-
dan kıldırıldı ve ardından cenaze, Bad Soden Salmünster Mezar-
lığı‘nda toprağa verildi.

Tuğçe son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camiası olarak, Tuğçe  Albayrak 
kardeşimize Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm 

yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ederiz.

Bir dizi görüşmeler yapmak üzere Almanya’da bulunan Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay, DİTİB Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Almanya’nın Hessen Eyaleti ile Bursa bölgesi arasında imzalanan Kardeş Şehir 
anlaşması sonrasında 2013 yılında Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren bir grup 
kilise temsilcilerinin Bursa’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sonrasında bu 
yıl da Bursa il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın başkanlığında Bursa Müf-
tülüğü’nden gelen bir heyet, Hessen eyaletinde bulunan dini kurumlarda ince-
lemelerde bulundu.

Bu çerçevede DİTİB Genel Merkezini de ziyaret eden Prof. Dr. Ay, DİTİB Merkez 
Cami ve Kültür Kompleksi inşaatı hakkında DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat 
Okuyan’dan bilgi aldı. Görüşmenin ardında DİTİB Merkez Camii’nde Cuma hut-
besi irâd eden Prof. Dr. Ay, Muharrem ayının önemine değindi.

Bursa Müftüsü Prof. Dr. Ay, DİTİB’i ziyaret etti
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DİTİB’de Hz. Mevlana Anma Gecesi 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’nin kültürel etkinlikler kap-
samında organize ettiği “Sema ve Tasavvuf Musikisi” etkinliği 
büyük ilgi gördü.

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi‘nin Hakk‘a vuslatının 741. yılı 
münasebetiyle  “Sema ve Tasavvuf Musikisi” etkinliği kapsamın-
da düzenlenen gece DİTİB Genel Merkezi Konferans Salonunda 
yapıldı.  Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinliğe; Köln Başkonsolosu 
Hüseyin Emre Engin, Din Hizmetleri Müşavir Vekilli Ramazan Ilık-
kan, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, DİTİB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun selam ve 
başarı  dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Din Hizmetleri 
Müşavir Vekili Ramazan Ilıkkan, Hz. Mevlana’nın hoşgörüsüne 
değindi. Ilıkkan şöyle konuştu: “Kültürel dünyamızı renklendir-
mek, ecdadımızın hayata sunmuş olduğu değerleri koruyarak 
geliştirmek zorundayız. Mevlana Hazretleri, bizim olduğu kadar 
dünyanın da kabul ettiği büyük bir değerdir. Çünkü hoşgörü, aşk 
ve sevgi denilince akla gelen ilk kişi Hazreti Mevlana’dır. Böyle bir 
değere sahip olduğumuz için onur duyuyoruz. Ayrıca bugün icra 

edilen tasavvuf musikisi konserinde Dede Efendiyi ve dini musiki 
üstadlarını saygıyla anıyoruz ve onların tatlı nağmelerini nesilleri-
mize aktarmanın gayreti içinde olmayı diliyoruz. Zira insan ekmek 
su ve havaya muhtaç olduğu kadar sanat, edebiyat ve kültüre ih-
tiyaç duyar.„

Sufi müziğinden örneklerin sunulduğu etkinlikte sema gösterile-
rinin yanı sıra kanun üstadı Mustafa Alp Ataç şefliğinde DİTİB NRW 
Türk Müziği Korosu ve solist Dr. Fatih Koca sahne aldı.

Gecenin sonunda etkinliğe katkılarından dolayı sponsorlara 
teşekkür plaketi verildi. Sponsorlara ve katılımcılara teşekkür 
eden DİTİB Eğitim ve Kültür Müdürü Işık Uğurlu, “Mevlana ve 
onun öğretisiyle ilgili bir kültür akşamı yapalım dedik. Mevlana ve 
öğretisi hakkında belli bilgileri vermek, İslam‘ın hoşgörüsü hak-
kında bilgi vermek, bunu da musiki ile süslemek istedik. Yeni ku-
rulan koromuz bugün ilk programını icra etti“ dedi.

Davetlilerin son derece memnun kaldığı ve  güzel  anların geçiril-
diği program, tekrarlarının yapılması temennisiyle sona erdi.
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„Uygulamalı Din Hizmetleri – Sertifika B“ semineri tamamlandı

DİTİB’ten kampanya: 
Müslüman Cemaat Kütüğü

Münih - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya ge-
nelinde, yeni bir kampanya başlattı.

‘DİTİB Müslüman Cemaat Kütüğü’ adlı kampanya ile Al-
manya’daki tüm Müslümanların kayıt altına alınması                          
hedefleniyor. Bunun için sadece “Müslümanım” beyanı 
yeterli olacak. Bayvera DİTİB Bölge Sorumlusu Aykan 
İnan, “DİTİB’in amacı, sadece ulusu ne olursa olsun ken-
disini Müslüman olarak gören ve Almanya’da yaşayan in-
sanların tespitidir. Hep birlikte güç oluşturmak istiyoruz. 
‘Müslümanım’ diyenleri kayıt altına almak aynı zamanda, 
geleceğe yönelik bir projedir” dedi.  Münih Din Hizmetleri 
Ataşesi Kuddusi Uysal ise resmi makamlarda dini olarak söz 
hakkına kavuşabilmemiz için önemli olduğunu söyledi.

Bad Sackingen‘de dernekler 
biraraya geldi

Kalsruhe - Bad Sackingen DİTİB Mimar Sinan Camii Cemiye-
ti‘nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Baden DİTİB 
Eyalet Birliği işbirliği ile düzenlenen toplantıya; dernek yö-
neticileri ile DİTİB Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa 
Yiğit ve Merican Durmuş, Genel Sekreter Bekir İnamlıcan, 
muhasip Murat Serin ve DİTİB Köln Merkez‘den İlahiyatçı 
İsmail Zengin katıldı. 

Ev sahibi dernek başkanı Ahmet Fırat‘ın kısa bir açılış ko-
nuşmasının ardından, İsmail Zengin yönetim ve muhasebe 
hakkında bir seminer verdi. Eyalet Birliği başkan yardımcısı 
Mustafa Yiğit ise yaptığı konuşmada bu tür toplantıların ya-
rarına değinerek, „Eyalet birliği olarak çalışmalarımızı daha 
daha aktiv ve verimli olması için çalışmalıyız“ dedi.

DİTİB Akademisi tarafından, Almanya’da bulunan üniversitelerin 
ilahiyat bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 
yapılan “Uygulamalı Din Hizmetleri Modül B“ eğitim seminerinin 
ikinci aşaması, gerçekleştirilen sertifika programı ile sona erdi.

Seminerde Frankfurt ve Münster Üniversiteleri İlahiyat Bölüm-
lerinden katılan 16 öğrenciye “Dini Sosyal Hizmetlerin Temelleri, 
Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Öğretim Metodları, Cami İçi Din 
Hizmetleri Mesleki Uygulama ve Din Bilgisi, Cami İçi Dini Bilgiler 
Eğitimi İlke ve Yöntemleri ile Materyal Tasarımı, Manevi Rehberlik 
ve Danışmanlık“  konularını kapsayan 140 saatlik ders verildi. 
                                          
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB Genel 
Başkan Yardımcısı Suat Okuyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Ilıkkan‘ın katıldığı Uygulamalı Din Hizmetleri – Sertifika B kapanış 
programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Akademisi sorumlusu ve Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmet-
leri Merkezi Müdür Vekili Taner Yüksel, Kastamonu Eğitim Merkezi 
Öğretim Görevlisi Cihan Eker ve öğrencileri temsilen Kübra Usta 
seminer hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Seminerle ilgili duyduğu memnunniyeti dile getiren DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu şöyle konuştu:  “Gözleri ışıl 
ışıl parlayan, heyecan içerisinde olan öğrencilere hitap etmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Bir ay boyunca dersler aldınız, eğitimini-
ze takviye olacak şekilde bilgiler edindiniz. Bu edinmiş olduğunuz 
bilgilerden ve burada bulunmaktan mutlu olmanız bizi de son de-
rece mumnun etti. Demek ki yaptığımız iş, güzel, doğru bir iş, iyi 
yoldayız. Seminerlere katılarak almış olduğunuz bilgiler eğitimi-
nize destek niteliğindedir. Çok güzel bir çalışma neticesinde A ve 
B programları tamamlandı, inşallah C kurunda da sizlerle birlikte 
olmayı arzu ediyor.“
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İslami Kuruluş ve cemaatler 
ortak tavır koydu

Hannover - Almanya genelindeki camilerde, tüm dünyayı 
sarsan insanlık dışı saldırılar protesto edildi. Ronneber Dİ-
TİB  Eyüp Sultan Camii‘ndeki etkinliğe katılan İçişleri Ba-
kanı Thomas de Maiziere de, İslam‘da kin ve şiddete yer 
olmadığına hep birlikte dikkat çektiklerini söyledi.  

Başkent Berlin‘de bir araya gelen Müslüman cemaat ve STK 
temsilcileri tarafından alınan kararla Almanya genelinde  
yaklaşık 2 bin camide teröre karşı tepki gösterileri yapıldı. 
İlk kez DİTİB, İslam Konseyi, İGMG ve İslam Kültür Merkezleri 
Birliği tarafından düzenlenen etkinlikle Müslüman çoğun-
luğun sağduyulu sesi dile getirildi. Hannover‘in Ronneber 
semtindeki DİTİB Eyüp Sultan Camii‘nde de  Cuma namazı 
ardından düzenlenen etkinliğe Federal İçişleri Bakanı Tho-
mas de Maiziere‘nin yanı sıra Aşağı Saksonya Eyalet Millet-
vekilleri Doris Schröder-Köpf ve Belit Onay ile Müslüman 
cemaatin başkan ve yöneticileri ile DİTİB yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanı, tüm kin ve şiddete karşı Müslümanlarla 
birlikte ayakta olduklarını dile getirmek amacıyla konuş-
masını ayakta yapmak istediğini söyledi. Tüm Almanya‘nın 
selamlarıyla birlikte Türk mevkiidaşı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun 
selamlarını getirdiğini belirterek konuşmasına başlayan 
Maiziere, Müslüman STK‘lara teşekkür ederek, „Almanya 
genelinde yaptığımız etkinliklerimizle Müslümanların kin 
ve şiddete karşı olduklarına, İslam‘da böyle kavramların 
yeri olmadığına dikkat çekmek istedik“ dedi. Dini mabetle-
re yapılan saldırıları kendilerine yapılmış gibi gördüklerini 
belirten Bakan, „Gençlerimizin aşırı uçların kurbanı olma-
ması için birlikte hareket etmeliyiz. Buraya ve tüm dünyaya 
barış tohumları ekmeliyiz“ diye konuştu. 

Son yıllarda Almanya‘da 80 camiye saldırıları yapıldığına 
ve Ortadoğu‘daki şiddete dikkat çeken Müslümanlar Ko-
ordinasyon Konseyi (KRM) Sözcüsü Ali Kızılkaya, Kur‘an-ı 
Kerim‘den verdiği örneklerle, İslam‘da şiddet ve kine yer 
olmadığını dile getirdi. Barış için yapılan duaların ardından 
Maiziere, camiyi gezdi. Din Görevlisi Hasan Uzun da, Cuma 
hutbesinde İslam‘ın birlik ve beraberliğe verdiği önemi 
dile getirdi ve „Kin, nefret ve haksızlığa dur diyelim“ çağrısı 
yaptı. Koordineli birlikte çalışma ve toplantılara uygun me-
kanı olduğundan dolayı muhtemelen cemiyetlerinin tercih 
edildiğine dair bilgi veren Eyüp Sultan Camii Derneği Baş-
kanı Mehmet Şahin ise, endüstri bölgesinde depo olarak 
kullanılan bu yerin 2004 yılından buyana cami olarak kul-
lanıldığını, 2006 yılında da yerine cami yapıldığını vurgu-
layarak, „Bölgemizde yaklaşık 2 bin Türk yaşamaktadır. Biz 
bu etkinliğe sadece ev sahipliği yapıyoruz“ diye konuştu.

Dr. Ünlü‘ye Federal Almanya 
Cumhurbaşkanlığı Liyakat Nişanı
Hannover - Almanya genelinde yaptığı fahri çalışmalarıy-
la Türk ve Alman toplumu tarafından taktir toplayan Dr. Ali 
İhsan Ünlü (55) Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı Liyakat 
Nişanı ile onurlandırıldı.

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından topluma faydalı 
çalışmalar yapan kişilere verilen Liyakat Nişanı, eski Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Dr. Ali 
İhsan Ünlü’ye layık görüldü.  ” Schule am Schlosspark” adlı 
okul salonunda düzenlenen törende, 1980 yılından buyana 
çeşitli derneklerde başarılı çalışmalarda bulunan Dr. Ün-
lü’ye nişanı, Federal Cumhurbaşkanı Joachim Gauck adına 
Schaumburg bölge valisi Jörg Farr tarafından takıldı. Tören-
de konuşma yapan Farr, fahri çalışmaların önemine deği-
nerek, “İnsanların gönüllü çalışanlara ihtiyacı vardır. Kültür-
lerarası diyalog için gönüllü çalışmak gereklidir” diyerek, Dr. 
Ünlü’yü tebrik etti.

Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, Din Hizmetleri 
Ataşesi Yusuf Ay, DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa ve 
Aşağı Saksonya-Bremen Eyaletler Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç 
ile birlikte bölgeden politikacı, kilise temsilcisi, tıp doktor-
ları, Aşağı Saksonya ve Bremen’den dernek temsilcilerden 
oluşan Türk-Alman davetlilerinin yer aldığı törenin açılış ko-
nuşmasını yapan okul müdüresi Rotraut Becker, okulların-
da ilk kez böyle anlamlı bir törene ev sahipliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirirken, okullarında diya-
loğun gelişmesinde öncü olduğunu belirttiği Dr. Ünlü’ye 
de teşekkür etti.  Başkonsolos Günay da, Ünlü’nün başarılı 
çalışmalarından söz ederken, “Aşağı Saksonya Okullarında 
İslam Din dersi verilmesine öncülük yapmıştır. Bununla bir-
likte, dinler ve kültürler arasında köprüler oluşturmuştur” 
diye konuştu.

Yıllarca, yerel, bölgesel ve Almanya çapında yaptığı enteg- 
rasyon çalışmalarıyla Türk ve Alman toplumu arasında diya-
log köprüsü oluşturan Dr. Ünlü, çok duygulandığı görülen 
törende, Nişan’a layık görüldüğünden dolayı teşekkür 
ederken, ” Bu başarı, bir çok insanın ortak çalışmasının ese-
ridir. Ödülü, birlikte çalıştığım arkadaşlarım adına alıyorum. 
Hepisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hannover kenti yakınındaki Stadthagen beldesinde yaşay-
an evli beş çocuk babası Ünlü, 1980 yılından beri bulun-
duğu Almanya’da tıp eğitimini tamamlayarak 25 yıldır 
Ortopedi Uzmanı olarak hizmet veriyor. Türk ve Almanlar 
arasında diyaloğun gelişmesi amacıyla 1980 yılı başlarında 
kurduğu Verden Türkspor Kulübü’ne yıllarca başkanlık ya-
pan Ünlü, çeşitli uyum projeleri ve inisyatiflerde yer aldığı 
gibi, DİTİB Genel Sekreterliği ardından, Aşağı Saksonya ve 
Bremen Eyaletler Birliği Başkanı olarak da hizmet yaptı.
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5. Gençlik Kolları Kurultayı Nürnberg‘de yapıldı
Nürnberg - DİTİB Kuzey Bavyera Gençlik Kolları Teşkilatı, 
Eyalet Biriliği yönetimi ve Din Hizmetleri Ataşesi Mümin 
Şener‘in himayesinde beşinci kurultayını Nürnberg Eyüp 

DİTİB Güney Bavyera Eyalet Kadın Birliği yeni yönetimini seçti
Münih - Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği, bünyesindeki 91 
DİTİB derneğinin Kadın Kolları‘nı temsil edecek kadın teşki-
latının yeni yönetimini seçti.  Güney Bavyera‘daki cami derne-
klerinin bayan delegelerinin katıldığı 2. Genel Kurul Toplantısı 
Münih DİTİB Merkez Camii‘nde yapıldı. Almanya genelindeki 
900 Kadın Kolu‘nu temsil eden DİTİB Federal Kadın Birliği‘nin 
Başkan Yardımcısı Aysun Pekal, Münih Din Hizmetleri Ataşesi 
Kuddusi Uysal ve DİTİB Genel Merkez Bölge Görevlisi Aykan 
İnan‘ın katıldıkları toplantıda üç yıl boyunca görev yapacak on 
bayandan oluşan yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Allach DİTİB 
Camii temsilcisi Melek Melahat Kalem Güney Bavyera DİTİB 
Eyalet Kadın Birliği başkanlığına seçildi. Emine Çandır-Karavil 
(Rosenheim) ve Nükhet Tezcan-Haenel (Münih Merkez) Başkan 
Yrd., İlayda Arslan (Dingolfing) Muhasip, Meva Yıldırım (Taufkir-
chen) Muhasip Yrd, Özlem Taş-Doğanlar (Münih Mehmet Akif ) 
Sekreter, Ayşe Yavuz (Münih Pasing) Sekreter Yrd. Hava Çakır 
(Fürstenfeldbruck), Sevil Fatma Gürbüz (Moosburg) ve Güner 
Veisoğlu (Münih Pasing) yeni Yönetim Kurulu üyesi oldular. 

“Almanya‘daki Camiler“ resim sergisi

Sultan Camii Derneği‘nde gerçekleştirdi. 

Kurultaya Ataşe Şener, Eyalet Birliği Başkanı Erhan Çınar, Eyüp 
Sultan Camii Dernek Başkanı Fikret Bilir, tarihçi Dr. Latif Çelik, 
cemiyet başkanları ile Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Kur‘an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan kurultay, Erhan Çınar‘ın selamlama 
konuşması ile devam etti. Çınar, gençlerin bulundukları teşkilat-
ların gülleri olduğunu belirterek, onların olmaması halinde bu 
derneklerin ve teşkilatların hiçbir mana taşımayacağını bildirdi. 
Şener de, „Siz gençler bizim için çok önemlisiniz. Görev sürem 
dolup Türkiye‘ye döndüğümde sıkça gençlerle bir araya gel-
diğimi söyleyeceğim. Sizlerin buralarda olmasının büyük anlam 
ve önemi var“ diye konuştu. Türkler ve Müslümanlar hakkındaki 
önyargılar ve suçlamalara dikkat çeken Şener, „Bizler sadece bir 
suçlama ve karalama olduğunda hayır biz böyle birileri değiliz, 
diyerek savunma mekanizmasına geçiyoruz. Oysa buradaki var-
lığınızla övünmelisiniz. Her fırsatta sizler giderek çevrenizdeki 
ve yakınınızdaki insanlara kendi kültürünüzü, değerlerinizi ve 
mizahınızı anlatmalısınız“ dedi. 

Kurucu Başkan Nurgül İnan (Münih Mehmet Akif ) ve Kuru-
cu Başkan Yardımcısı Aysun Çelik (Münih Merkez) de De-
netleme Kurulu‘na seçildiler.

Karlsruhe - Tuttlingen yeni cami projesine destek amacıyla 
„Resim Sergisi“ yapıldı. Tuttlingen DİTİB Merkez Camii ile 
Tuttlingen Belediyesi Uyum Dairesi‘nin ortaklaşa düzen-

lediği „Almanyadaki Camiler“ isimli resim sergisi gerçekleşti. 
Camilerin mimari özelliklerini konu alan resim sergisine ilgi bü- 
yüktü.

Mimar Dechaun‘un fotoğraflarından oluşan serginin açılışına 
Tutlingen Belediye Başkanı Michael Beck, belediye meclis üye-
leri, dernek yetkilileri, sayıda Türk ve Alman vatandaşlar katıldı. 
Ayrıca Tuttlingen kasabasında ikamet eden çok sayıda Denizli‘li 
olması hasebiyle, „Denizli Tanıtım“ akşamı tertip edildi. 

Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kaşıkcı‘nın 
sunum yaptığı gecede, Denizli‘ye özgü ürünler tanıtıldı ve katıl-
anlara ikram edildi. Ve yine „Hristiyanlık ile İslamiyet Arasında 
Diyalog“ adı altında düzenlenen etkinliğe, DİTİB Genel Merkez 
Bölge Sorumlusu İlahiyatcı Fatih Şahan ile Kiliseler Birliği‘nden 
Dr. Wolfgang Rödl konuşmacı olarak katıldı. Gün boyu süren 
sergide resme meraklı ve ilgisi olanlar sergiyi gezdi.
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Sanatın ve öğrenmenin yaşı yok
Köln - Köln DİTİB Genel Merkezi‘nde yaklaşık bir buçuk yıl 
önce açılan Ahşap Yakma kursuna katılan öğrenciler Ehren-
feld semtinde şimdiye dek yaptıkları bir birinden değerli 
çok sayıda eserler sergilendi. 

Ehrenfeld‘de bulunan Güzel  Fizyoterapi Merkezi‘nde dü-
zenlenen Ahşap Yakma sanatı sergisine Köln Başkonsolosu 
Hüseyin Emre Engin ve çok sayıda sanatsever  katıldı.  Or-
taya çıkan eserlere hayran kaldığını belirten Başkonsolos 
Engin kursiyerleri tebrik etti. 

Türk ve Osmanlı kültürünün yansıttıldığı eserlerimizde, ta-
biat, insan, hat sanatı, tenzip ve potrelerden oluşan 100‘e 
yakın eser sergilindi.

Emniyet Teşkilatı‘na 
nezaket ziyareti

Nürnberg - Marktredwitz DİTİB Süleymaniye Camii Dernek 
Başkanı Celal Öztürk, Din Görevlisi İrfan Kutbay, yöneticiler 
Cevdet Öztürk ve Levent Aydın göreve yeni atanan Mark-
tredwitz‘in polis şefi Thomas Meisel‘i makamında ziyaret 
ederek başarılar diledi. 

Eski polis şefi Robert Würstl ile Dernek Başkanı Celal Öztürk, 
arasında başlayan iyi ilişkilerin devamını sağlamak amacıyla 
yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldığını dile getiren 
Thomas Meisel, „Gençleri kazanmak ve iki toplumun önyar-
gılardan kurtulması için son 10 yıl içinde olumlu adımların 
atıldığını“ söyledi. Meisel, Türk gençlerini aralarında gör-
mek istediğini, polis olmak için Alman vatandaşı şartının 
olmadığını sözlerine ekledi. 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu: “Çok olalım, birlik olalım“

Nürnberg - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Nürnberg‘e bağlı 
Kuzey Bavyera‘da görev yapan din görevlileri ve dernek 
başkanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. 

Fürth DİTİB Merkez Camii‘nde düzenlenen toplantıya DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ramazan Ilıkkan, Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi 
Mümin Şener, Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Bölge Baş-
kanı Erhan Çınar, bölgede görev yapmakta olan aralarında 
bayanlarında bulunduğu 70 din görevlisi ile birlikte dernek 
başkan ve yöneticileri katıldı.

Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tanışma ve istişare to-
plantısında Dernek Başkanı Refet Avcı, Eyalet Birliği Başkanı 
Erhan Çınar ve Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şe-
ner kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun önemine vurgu 
yapan Prof. Dr. Aşıkoğlu, „Sizlerin yardımıyla hep birlikte 
olmaya çalışacağız. Hep birlikte bir tevhid oluşturacağız. 
Dinimiz de tevhid esasına dayanmaktadır. O sebeple çok 
olacağız, ama çoklukta birliği oluşturacağız ve ortak hedef- 
lerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yapabildiğimiz ölçü-
de bugünden yarına ve daha ileri gitmeye gayret edeceğiz. 
Problemlerimiz ve sıkıntılarımız olacak. Bu sıkıntıları el bir-
liğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle aşmaya çalışacağız“ 
dedi.
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Witterschlick Camii düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı
Köln - Witterschlick DİTİB Camii düzenlenen görkemli bir 
törenle hizmete açıldı.  Açılış merasimine Köln Başkonsolo-
su Hüseyin Emre Engin, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, 

Karate Milli Takımı Mevlana Camii‘ni ziyaret etti
Hannover - 22. Dünya Karate Şampiyonası‘na katılmak üzere 
Bremen‘de bulunan Türkiye Karate Milli Takımı, davet üzerine 
Bremen  DİTİB Hazreti Mevlana Cami Derneği‘ni ziyaret etti. 

Dernekte milliler onuruna verilen yemekte, sporcu, yönetici ve 
antrenörlerden oluşan millilerimizi selamlayan Din Görevlisi 
Uğur Yarış, sporculara müsabakalarda başarı diledi.

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, 
geldikleri Bremen‘de ilk günden itibaren kendilerine büyük ilgi 
gösterdiklerini belirttiği Türk dernek başkan ve temsilcilerine  
teşekkür etti. Akkaya „ Burada Türkiye‘nin en başarılı takımı ile 
birliktesiniz. Sporcularımız iyi hazırlandı. Şampiyonada inşallah 
bayrağımızı göndere çektireceğiz“ dedi. Sporcularının bu ilgiyi 
unutmayacaklarını belirten Akkaya, „Bizlerde sizi Türkiye‘de 
ağırlamak isteriz. İyiki varsınız. Kazancınız bol, huzurunuz daim 
olsun“ diye konuştu. Ev sahibi dernek yöneticileri ve onursal 
Başkanı Mustafa Karabacak‘ında yer aldığı yemekte milli takımı 

Kardeş bölge anlaşması çerçevesinde eğitim ziyareti 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Oğuz Tuncay, Witterschlick 
Belediye Başkanı Ralf Schumacher, DİTİB Yönetim Kurulu Üye-
leri Dr. Bekir Alboğa ve Hakan Aydın, farklı inanç temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.  

Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta her iki ülkenin milli 
marşları okundu. Dernek Başkanı Mehmet İsim, açılışa katılan-
lara teşekkür etti. DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alboğa ise 
gördüğü manzara ile gurur duyduklarını ifade ederek, „Son 
günlerde birileri, İslamiyet ile terörü bağdaştırmak için yoğun 
çaba sarf ediyor. Lakin şu bilinmeli ki İslamiyet terörü reddeder. 
Barış ve dostluk içerisinde nice günler geçirmemizi temenni 
ediyorum“ dedi.  Ralf Schumacher de, Türkçe olarak başladığı 
konuşmasında, yardıma ihtiyaç duyulması halinde yardıma açık 
olduklarını söyledi.  Başkonsolos Engin de, caminin yapımında 
emeği geçenlere teşekkür etti. Din Hizmetleri Ataşesi Dilek ise 
yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 
Konuşmaların ardından cami törenle hizmete açıldı. 

ağırlamaktan duydukları memnuniyetini ifade eden Baş-
kan Ali Cengiz de, „Mevlana Camii, Mevlana kapısı herkese 
açıktır“ diyerek  sporculara başarı diledi.

Frankfurt - Hessen Eyaleti ve Bursa bölgesi arasın-
da imzalanan Kardeş Bölge Anlaşması çerçevesinde 
Hessen Eyaleti‘nde faaliyet gösteren bir grup kilisenin 

temsilcileri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yetki-
lileri, Bursa bölgesine bir eğitim gezisi gerçekleştirmişlerdi. 

Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından biz-
zat kabul edilen heyet, Bursa‘daki programlarda ele alın-
an dini eğitim konusu üzerine fikir alışverişinde bulun-
muş ve deneyimlerini Türk temsilcilerle paylaşmıştı. 
Geçtiğimiz yıl düzenlenen bu ziyaretin iadesi çerçevesinde 
Bursa‘dan Frankfurt‘a gelen bir heyet de, Hessen Eyaleti‘nde 
bulunan çeşitli dini kurumlarda incelemelerde ve araştırma-
larda bulundu. Hessen Protestan Kilisesi tarafından misafir 
olarak kabul edilen Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 
ve ekibi, bu gezideki eğitim programının konusu olan ma-
nevi rehberlik konusunda Alman yetkililerle değerlendirme-
lerde bulundu. Cezaevi, hastane, huzurevi, acil ve telefonla 
manevi rehberlik konularında hizmet yerlerinde incelemeler-
de bulunan heyet, ayrıca Eyalet Meclisi Başkanı Kartmann ve 
Kilise Başkanı Dr. Jung gibi isimlerle de bir araya geldi.
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Feuerbach‘da gençlik lokali
Stuttgart - Feuerbach DİTİB Merkez Camii Derneği gençler 
için yeni bir lokali hizmete açtı. 

Baden-Württemberg‘in en büyük derneklerinden olan ve 
her gün genç-yaşlı yüzlerce insanın ziyaret ettiği derneğin 
gençlik lokali hizmete açıldı. 

Feuerbach DITIB Merkez Camii Başkanı İsmail Çakır; loka-
lin özellikle genç kardeşlerimize yönelik düşünüldüğünü, 
spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerin gençlerimizi bir araya 
getirdiğini, dolayısıyla bu tür etkinliklerin hızla arttırıla-
cağını dile getirdi. Önümüzdeki günlerde ise kültürel etkin-
likler planladıklarını ve gençlerin bu etkinliklere katılma-           
larını arzuladıklarını söyledi. 

Aşure gününü şiir ve ilahilerle 
kutladılar

Düsseldorf - Duisburg DİTİB Merkez Camii Bayan Din Gö-
revlisi Zehra Canpolat öncülüğünde caminin Kur‘an kursu 
kız talebeleri, ailelerinin de iştirakiyle şiirler, ilahiler ve mini 
tiyatro gösterileri ile aşure gününü kutladı. 

Merkez Camii konferans salonunda gerçekleşen program-
da; aşurenin tarihi ve önemi Din Görevlisi Zehra Canpolat 
tarafından anlatıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı program-
da çeşitli kategorilerde eğitim alan kız öğrenciler, sadece 
camide dini eğitim değil, ilahi ve tiyatro alanında da ne ka-
dar başarılı olduklarını sergilediler. Aşure dağıtımın ardın-
dan küçük öğrencilerin en çabuk aşure yeme yarışması ise 
salonda kahkahaların yükselmesine vesile oldu. 

Oberhausen‘de gençler buluştu

Düsseldorf - Oberhausen-Teckenberg DİTİB Mevlana Ca-
mii Din Görevlisi Yusuf Çiçek ve Gençlik Kolları Başkanı Ka-
muran Kürklü‘nün önderliğinde “Gençlik Buluşması“ altın-
da düzenlenen programa kadın ve erkek cemaat yoğun ilgi 
gösterdi.

Programa Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilık-
kan, Düsseldorf Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan ile yüzü 
aşkın vatandaş katıldı.  Yaklaşık bir yıldır gençler üzerine 
yoğun çalışmalar yapan gençler, çalışmalarını cami ce-
maatine sergilediler.  Kur‘an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
program; ilahiler, türküler ve skeçler ile oldukça zengin 
geçerken, cami talebelerinden başarılı olan, namaz kıldırıp, 
hutbe okuma derecesine ulaşan gençlere de belgeleri ve 
hediyeleri takdim edildi.

 Aileler kahvaltıda buluştu
Stuttgart - Oberstenfeld DİTİB Selimiye Camii tarafından 
düzenlenen kahvaltı programı ziyaretcilerden tam not aldı. 

Dernek Başkanı Halim Kasımoğlu öncülüğünde ve yönetim 
kurulu ile kadın kollarının da desteğiyle organize edilen 
kahvaltı programına yaklaşık 300 kişi katıldı. 

Türk ve Alman ziyaretcilerin yanısıra çevre sivil toplum der-
nek yöneticilerinin de katıldığı program renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Dernek Başkanı Kasımoğlu „her yıl gelenek haline getirdiği-
miz kahvaltı programımıza katılan bütün Türk ve Alman 
dostlarımıza şükranlarımı arz ederim, sağolsunlar“ dedi. 
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Strauch, „dinler dostluk, kardeşlik ve beraberlik için vardır“ 
Karlsruhe - Baden-Württemberg eyaletinin Rastatt şehrin-
deki Bahnhof Caddesi‘nde bulunan döner büfesini basıp 
bir çalışanı ve sahibini ağır yaralayan kişilerin bu kez cami-

Din görevlileri seminerde buluştu
Stuttgart - Württemberg bölgesinde DİTİB‘e bağlı derneklerde 
görev yapan din görevlilerine yönelik üç günlük seminer prog-
ramı verildi. 

Almanya‘da din eğitimi açısından cami hizmetleri ve günü-
müz dini akımları istişare ve değerlendirme seminerine katılım 
yoğun oldu. 

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde açılış ve selamla-
ma konuşmasını Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan yaptı. 
DİTİB Genel Başkan Yrd. Suat Okuyan; kiliseler, diğer siyasi, 
sosyal çevreler ile iletişimde dikkat edilmesi gereken husus-
lara değindi. Seminerde ayrıca DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Bekir Alboğa ve Eğitim Ataşesi Zeynel Abidin Karagöz‘de birer 
konuşma yaptı. Üç gün süren seminer boyunca; Almanya‘da 
İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve körükleyen unsurlar; camilere 
yönelik saldırılar ve tedbirler; eyaletteki Türkçe ana dil dersle-
ri ve İslam din derslerinin durumu; Alman kamuoyunun İslam 

Gençler sohbette buluşuyor

lere hakaret ve tehdit içerikli mektuplar gönderdiği bildirildi. 
Geçen yüzyılda Sinagoglar yakıldığı vurgulanan mektupta, „Bu 
yüzyılda da sizi yakmayalım“ şeklinde Türk ve Müslümanlara 
gözdağı veriliyor. 

Camilere gelen mektupları değerlendirmek için yapılan to-
plantıya Rastatt DİTİB Merkez Camii Cemiyeti Başkan İbrahim 
Selek , Din Görevlisi Avşin Çimşir, Kültürlerarası İletişim Sorum-
lusu Murat Atalan, DİTİB dernek ve diğer sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, papaz Gerd Stauch, Belediye Temsilcisi 
Mattias Stickl ve Katolik Kilisesi sorumluları katıldı. 

Strauch, „Hiç kimse dinleri birbirine düşüremez, dinler dost-
luk, kardeşlik ve beraberlik için vardır“ diye konuştu. Strauch, 
toplumdaki birlik ve beraberliğin bozulmayacağını kaydetti. 
Selek de, „Bu tür olaylar insanlarımızı endişelendiriyor. Mek-
tuplar inşallah asılsız çıkar da rahat ederiz. Bu olay karşısında 
Rastatt halkını sükunete ve  sağduyuya davet ediyorum“ dedi. 

algısında günümüz dini cemaatlerinin rolü masaya yatırıldı. 
Son günde seminerin değerlendirilmesi, müzakeresi, dilek 
ve temenniler ile sona erdi.

Stuttgart - Heilbronn DİTİB Merkez Camii‘n de her cumar-
tesi yatsı namazının ardından gençlerle, İslam dini üzerine 
gerçekleştirilen sohbetler devam ediyor.

Heilbronn Merkez Camii din görevlileri Telat Ergin ve Zülküf 
Kocabey tarafından her cumartesi günü yatsı namazının he-
men ardından başlayan sohbet programına, gençlerin ilgisi de 
yoğun oluyor. 

Din görevlisi Telat Ergin, özellikle gençlik problemleri üzerinde 
istişareye dayalı başlayan programıda; dini konular, hadisi şerif-
ler üzerine bilgilendirme yanında soyal ve kültürel  aktivitelerin 
ele alınarak değerlendirildiğini belirtti. 

Cami yönetiminin gençlerimize sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
destek verdiğini de ifade eden Ergin, gençlerimiz cami ortamın-
da güvende olduğunu, birlik, beraberlik ve kaynaşmaya vesile 
olan bu tür programların gençlerimiz tarafından ilgi gördüğünü 
dile getirdi. Ayrıca gençlerle birlikte konular belirlenip, çay ve 
kek ikramı eşliğinde sohbet ettiklerini,  civarda oturan gençle-
rin programımız diledikleri zaman katılabilecekleri bilgisini de 
verdi. 
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Gelirler camiye bağışlandı
Stuttgart - Kornwestheim DİTİB Ayasofya Camii‘nde dü-
zenlenen hamsi festivali büyük ilgi gördü. 

Dernek Başkanı Suat Özcan ve Kadınlar Kolu Başkanı Mem-
nune Vural‘ın organizesinde düzenlenen festivale katılanlar 
gönüllerince sohbet etme imkanı buldu.  

Festivalde konuşan Ayasofya Camii Dernek Başkanı Suat 
Özcan „Özelikle kadın kollarımızdan Allah razı olsun. 
Soğuğa aldırış etmeden hummalı bir çalışma sergilediler. 
Yeni cami inşaatımız hızla ilerliyor. Bu tür etkinliklere faz-
lasıyla ihtiyacımız var. Bu etkinlikler bizim bir araya gelme-
mize ve kaynaşmamıza vesile oluyor.“ dedi. 

Giessen‘de kültürel etkinlik
Frankfurt - Giessen Belediye Başkanı Dietlind Grabe-Bolz, 
Giessen DİTİB Merkez Camii tarafından düzenlenen „Kültür-
ler Yemek Yapıyor“ etkinliğine katıldı. 

Kadın kolları ile birlikte mutfağa giren Başkan Bolz, Türk ye-
meklerinden örneklerin hazırlanmasına yardım etti. Sigara 
böreğinin ve lahana sarmasının yapması çok zevkli olan 
iki güzel yemek olduğunu dile getiren Grabe-Bolz, „Yeni 
yemekler öğrendiğim için çok mutluyum. Sizlerle birlikte 
bu şehirde yaşamak çok güzel. Etkinliklerinizi beğenerek 
izliyorum“ dedi. 

Camii Derneği Başkanı Adnan Uludağ ise uyuma katkıda 
bulunan bu gibi etkinliklere her hafta farklı bir davetlinin 
katılımıyla devam edeceklerini söyledi.

İşadamlarından camiye ziyaret

Stuttgart - Sachsenheim ve  çevresindeki aktif işverenler 
her iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdikleri buluş-
manın adresi bu kez DİTİB Mimar Sinan Camii oldu. 

İlk defa böylesine muhteşem bir ortamda bir araya geldik-
lerini belirten işadamları gösterilen ilgiden hayli memnun 
kaldı. Dernek Başkanı İsmet Harbi, bu günlerde özellikle Av-
rupa‘da İslam üzerine yaşanan olumsuzlukların olduğu bir 
dönemde gerçekleşen bu anlamlı ziyaretten oldukça hoş-
nut olduklarını belirtti. İşadamları dernek başkanı Konrad 
Buck, bu tür birlikteliklerin toplumda kişiler arasında  ilişki-
lerin artmasına, böylece birbirlerini daha doğru anlaması-
na vesile olduğunu dile getirdi. Program akabinde camiyi 
gezen misafirler, merak ettikleri soruları cevaplandırıldı.

 7‘den 70‘e sabah namazına
Köln - Düren DİTİB Fatih Camii‘nde her Pazar günü orga-
nize edilen 7‘den 70‘e sabah namazı ve akabinde kahvaltı 
devam ediyor.  Yaklaşık her yaştan elli kişinin katıldığı sabah 
namazı programında sadece sabah namazı eda edilmiyor, 
çeşitli etkinlikler yapılıyor. Namazdan önce en az bir cüz 
okunarak başlayan sabah namazından sonra cemaatle bir-
lik de tembihatta bulunan vatandaşlar her hafta bir hayır-
severin ikram ettiği çorba ile sabah sohbetleri sona eriyor. 

Din görevlileri Muammer Özbek ve Musa Saygılı bu uygu-
lamanın amacının diğer vakitler gibi sabah namazı cemaa-
tinin sayısını artırmak ve camide beş vakit faaliyetleri yer-
leştirmek olduğunu, ‚‘Gönül ne çay ister ne çayhane gönül 
sohbet ister cay bahane‘‘, bu vesile ile bir araya gelmenin 
önemine vurgu yaptılar.  
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4. Anti-Depresyon günü panelinde tedavinin önemi vurgulandı
Nürnberg - Depresyona Karşı Nürnberg Girişimi adlı ku-
ruluş 4.kez Anti - Depresyon paneli düzenledi. Nürnberg 
DİTİB Eyüp Sultan Camii konferans salonunda gerçekleşen 

Yeni Eyalet Birliği‘nden Başkonsolos Aksen‘e nezaket ziyareti
Karlsruhe - Baden DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Cihan Savran ve 
yönetici arkadaşları, Karlsruhe Başkonsolosu Serhat Aksen ve 
yeni göreve başlayan Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin‘e 
nezaket ve tanışma ziyaretinde bulundular.  

Konsolosluğun toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Eyalet 
Birliği yönetimi, Aksen ve Tekin‘e  Baden bölgesinde yürütükleri 
faaliyetleri ve yeni hayata geçirecekleri projeleri hakkında bilgi 
verdi. 

Başkonsolos Aksen, Eyalet Birliği‘nin çalışmalarından memnun 
olduğunu dile getirerek, bölgesindeki sivil toplum kuruluşları-
na her konuda desteğini esirgemeyeceğini  söyledi. 

Dr. Tekin de, Eyalet Birliği yöneticilerini tebrik ederek, „Bendeniz 
ve Eyalet Birliği yeni göreve geldi. Bölgeye yeni bir kan ve yeni 
bir heyecan çalışmalarımıza ivme katacağız. Yöneticilerin genç 
ve istekli, çalışkan olduğunu bildiren Tekin, onlara başarılar di-
ledi. Ziyarete Savran‘ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit 

Dünya barışı için kilisede buluştular

panel büyük ilgi gördü.  Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Fi-
kret Bilir‘in açış konuşmasından sonra Psikiyatri ve Psikoterapi 
Kliniği‘nde görevli sosyolog pedegog ve aynı zamanda Nürn-
berg Belediyesi Encümen üyesi Dr. Aynur Kır, statiksel bilgiler 
vererek, Depresyon hastalığının tüm kültürlerde aynı yoğun-
lukta görüldüğünü anlatarak, ekonomik nedenlerden dolayı 
başka ülkelere göç etmiş toplum gruplarında depresyonun sık 
görüldüğünü vurguladı. Aynur Kır, Türk toplumuna yönelik bil-
gilendirme toplantılarının önemine de dikkat çekerek, 14 yıllık 
çalışmaları boyunca depresyon hastalarının tedavisinde önemli 
adımlar atıldığına işaret etti ve intihar olaylarının azaldığını, de-
presyon tedavisi için gelen hastaların çoğaldığına dikkat çekti. 

Başkonsolos Asip Kaya ise, panele gösterilen ilgi nedeniyle 
memnuniyetini belirterek, dünya da 350 milyon depresyon 
hastası olduğunu söyledi. Başhekim Dr. Wolf-Dietrich Braun-
warth ise, depresyon hastalığının dünyada üçüncü sıradayke 
son yıllarda birinci sıraya yükseldiğini vurguladı. 

ve Merican Durmuş, Gençlik Kolu Başkanı Ayşe Aykan, mu-
hasip Murat Serin, Veliler Başkanı Sacide Usanmaz ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Sezai Uzan da katıldı. 

Düsseldorf - Duisburg Mittel Sokağındaki Katolik Kili-
sesi‘nde bir araya gelen Müslüman, Katolik, Protestan, 
Yahudi inancına mensup din görevlileri barış için dualar 

ettiler. Programın organizatörlüğünü ve sunuculuğunu ya-
pan Hülya Ceylan, iki yıldır pedagog olarak çalıştığı Katolik 
Kilisesi‘nden kendi isteği ile ayrılırken, hoş bir seda bırakmak 
adına böyle bir çalışma içine girdiğini ifade ederken, „İste-
dim ki ayrılırken Duisburg‘un ihtiyacı olan böyle bir program-
la barış içinde ayrılıp yeni görevlere yelken açayım“ dedi. 

Katolik Kilisesinden Peter Thomas, yaptığı açılış konuşmasın-
da, birlik ve beraberlik mesajları verirken, „Burada sizleri ağır-
lamaktan ve böyle bir olaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyuyorum„diyerek sözlerini tamamladı. Dernek ikinci başkanı 
Yüksel Aydemir yaptığı konuşmada böyle bir organizenin 1994 
yılından sonra bir ilk olduğunu belirtirken, birbirimizi anla-
ma adına bu tür adımların sürekli atılması gerektiğini söyledi. 

Duisburg Merkez Camii yeni Din Görevlisi Abdulkadir Sağır-
kaya, essiz sesi ile sunduğu Kur‘an-ı Kerim tilaveti huşu ile dinle-
nirken, kilisede bulunan herkesi adeta mestetti.
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Klinikte anma töreni
Münih - Münih Belediyesi‘ne ait Schwabing Kliniği‘nde 
2014 yılında yaşamını yitiren yaklaşık 700 kişi için kliniğin 
tarihi toplantı salonunda bir anma töreni düzenlendi. 

Klinikteki törende İslam dinine saygı anlamında Müslüm-
anlar da unutulmadı ve rahipler ile hahamın yanında İmam 
da davet edildi. Münih DİTİB Merkez Camii (DİTİM) Din Gö-
revlisi Niyazi Yıldırım Müslümanlar için dua etti ve Kur‘an‘ın 
değişik surelerinden ayetler okurken, DİTİB Güney Bavyera 
Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Aykan İnan da söylenenleri 
Almanca‘ya tercüme etti. Anma töreninde konuşma ya-
pan klinik yönetimi adına konuşan Karl-Heinz Tekath insan 
faktörünün önemini vurgulayarak, „Buradan giden her in-
san bizde bir etki bırakmaktadır“ dedi. 

Bölge kadın koordinatörü seçildi
Stuttgart - Württemberg DİTİB Eyalet Kadınlar Birliği 9. böl-
ge kadın koordinatör başkanlığına Ayşe Ünal seçildi.

Albstadt şehrinde yapılan genel kurula; Gammertingen, 
Hechingen, Winterlingen, Schömberg ve Albstadt derne-
klerinden kadın kollarındaki  bayanlar yoğun ilgi gösterdi. 
Eyalet Kadın Birliği Başkanı Ayşe Harbi‘nin yönettiği genel 
kurula, yine birliğin yönetim kurulundan Züleyha Schuh-
macher ve Özlem Güher gözlemci olarak katıldı. 

Faaliyet raporunun okunması ve yönetimin ibrasından son-
ra dokuzuncu bölge kadınlar kolu koordinatör başkanlığına 
Hechingen derneğinden Havva Balcı  ve yardımcılığına ise  
Gammertingen derneğinden Ayşe Ünal seçildi. 

Eyüp Sultan‘dan Yunus Emre‘ye 
anlamlı ziyaret

Köln - Sindorf DİTİB Eyüp Sultan Camii Yönetim kurulu ve 
kadınlar kolu inşaatı devam etmekte olan Aachen DİTİB Yu-
nus Emre Camii‘ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. 

Sindorf Eyüp Sultan Camii kadılar kolu ve yönetimi tarafın-
dan toplanan 2 bin 775 Euro, Aachen DİTİB Yunus Emre Ca-
mii Yönetim Kurulu‘na teslim edildi. 

Eyüp Sultan Cami Dernek Başkan Yardımcısı Ömer Kocabey 
„Biz dernek olarak her yıl bir camimizle kardeş dernek ola- 
lım ve onlara elimizden gelen yardımı yapalım dedik ve ilk 
aklımıza gelen Aachen Yunus Emre Camii oldu. Kermes dü-
zenleyerek elde ettiğimiz 2 bin 775 Euro 30 cent yardımı 
hem yerinde teslim etmek hem de inşaatı devam eden Yu-
nus Emre Camii‘yi ziyaret etmek için geldik“ dedi. 

Cami ve kiliseden ortak 
ağaç dikimi

Hamburg - Neumünster‘de faaliyet gösteren kilise ve cami 
dernekleri temsilcilerinden oluşan diyalog grubu, hoşgörü 
ve birlikte yaşama kültürüne katkı adına birlikte ağaç dik-
tiler. 

Yaklaşık 21 yıldan beri bu yönde çalışmalar yapan diyalog 
grubu, Neumünster Göçmenler Forumu ve Vicelin Okulu 
öğrencilerinin de katılımıyla okul bahçesine bir elma ağacı 
diktiler. Neumünster‘de 116 farklı kültür ve milletten in-
sanın yaşadığına dikkat çeken Göçmenler Forumu Başkanı 
İbrahim Ortaçer, „Kentimizde farklı din, dil, etnik köken ve 
inançtan insanların karşılıklı tolerans ve hoşgörü içinde 
yaşaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Temsili 
ağaç dikme etkinliğine kilise ve camilerin birlikte destek 
vermesi ise birlikte yaşama sanatına en güzel örnektir“ dedi.
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Kirchheim‘da minarereli cami sevinci
Stuttgart - Kirchheim DİTİB Osmanlı Camii yeni camisine 
kavuşuyor. Kaba inşaatı görkemli bir kalabalık katılımıyla 
gercekleşen tören de vinçlerin yardımıyla 16 metre boyun-

Harburg Mehmet Akif Ersoy Camii, görkemli bir törenle açıldı
Hamburg - 1985 yılından beri DİTİB‘e bağlı olarak faaliyet gös-
teren Mehmet Akif Ersoy Camii ibadete açıldı. 

Caminin açılış törenine Hamburg Başkonsolosu M. Fatih Ak, Din 
Hizmetleri Ataşesi Cahit Küçükyıldız, Eyalet Milletvekili Kazım 
Abacı ile birlikte cami dernek başkanları, din görevlileri ve çok 
sayıda cemaat katıldı. 

Kur‘an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programdaki ilk konuşmasını 
DİTİB Mehmet Akif Ersoy Camii Derneği Başkanı Zeki Akay yaptı. 
Dil ve din unsurunun önemine vurgu yapan Hamburg Başkon-
solosu Fatih Ak ise camilere yönelik artan saldırılardan endişe 
duyduklarını belirterek „Bunların hafife alınmaması ve faillerinin 
yakalanması lazım. Aydınlanmayan vakalar saldırganlara cesa-
ret verir“ dedi. 

Din Hizmetleri Ataşesi Küçükyıldız, Almanya‘da böyle bir cami-
nin açılışından gurur duyulması gerektiğini ifade ederek „Cami-

Kadın Birliği‘nden şiddete karşı savunma semineri
düzenlendi.  DİTİB Hazreti Mevlana Camii‘nde gerçekleşen se-
minerde kadınlara şiddete karşı kendilerini nasıl  savunup ko-
ruyabilecekleri doğrultusunda bilgiler verildi. 20 yıllık meslek 
tecrubesi olan Gudrun Glaser, her yaşta ve her kültürde kadın-
ların şiddete maruz kaldıklarını belirterek, „İnsanın kendini ko-
ruması en tabi ve  anayasal haktır. Kanunlarda ‚nefsi müdafaa‘ 
hakkı mevcuttur“ dedi. 

Kötülük yapmak isteyen her canlının kolay avı seçtiğine yönelik 
misal veren Glaser, kadınların erkekler  kadar güçlü olmasada, 
teknik hareket ve el çabukluğu ile  kendilerini şiddete karşı ko-
ruyabileceklerini belirtti.

Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Kadın Birliği Yönetim Kuru-
lu‘ndan Halime Cengiz ve Hatice Koçak ile birlikte seminere 
katılan Türk kadınları, konu üzerine çok şeyler öğrenmelerine 
vesile olan yetkililere teşekkür ettiler. 

da ve 1,20 m çapında içi boş saf beton minare temele  yerleşti-
rildi.  Dernek Başkanı Özkan Öztürk selamlama konuşmasının 
ardından Kirchheim/N. Belediye Başkanı Uwe Seibold törene 
katılmaktan mutlululuk duyduğunu ifade ederek „Övgüye layık 
bir mimarın eseri oldu, şehir ortamına ve çevreye yakışan mima-
ri bir görünüme sahip ve zamana uygun modern bir cami oluşu 
benide ikna etti“ dedi. 

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ise „Bugün burada kaba 
inşaatı bitmiş ve minaresinin dikileceği törende sizlerle birlik-
te olmaktan son derece mutluyum. 60‘lı yıllarda geldiğimizde 
ibadet yapacak yerlerimiz yoktu şimdilerde ise bugün geldiği-
miz nokta son derece sevindirici. Alt yapısı, görünümü ve mi-
naresiyle dinimizi, dilimizi ve kültürel değerlerimizi temsil eden 
binaların yapılmasıyla sizlerle birlikte  son derece mutluyum“ 
şeklinde konuştu. 

leri inşa ederek gönülleri de birbirine bağlıyoruz“ dedi. 
Konuşmalardan sonra protokol davetlileri tarafından açılış 
kurdelesi kesildi. 

Hannover - Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Günü dolay-
ısı ile DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Kadın Birliği 
organizesinde kadınlar için  „Kendini Savunma“ semineri
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Beeck’te birlik ve beraberliğin temeli atıldı

Düsseldorf - Duisburg-Beeck DİTİB Yeni Camii‘nin temel 
atma töreninde konuşan yetkililer cami temelinin, birlik be-
raberliğin temeli olması mesajlarını verdiler.

Törene; Düsseldorf Başkonsolosu Alattin Temür, Federal 
Meclis Milletvekili Mahmut Özdemir, Duisburg Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Sören Link, Düsseldorf Din Hizmetleri 
Ataşesi Ramazan Ilıkkan, Düsseldorf Eyalet Birliği Başkanı 
Ersin Özcan, Eyalet Birliği Onursal Başkanı Hayrettin Kara-
man, Duisburg Uyum Meclisi Başkanı Erkan Üstünay, Mei-
derich İlçe Belediyesi Başkanı Daniela Stürmann, Beck Ki-
lisesi Papazi Rudiger Klemm ve çevre cami din görevlileri, 
sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile birçok vatandaş 
katıldı.

Türk ve Alman milli marşlarının okunmasından sonra, 
Kur‘an tilaveti ile başlayan temel atma töreni öncesi konuş-
malarda, Beeck Yeni Camii Başkanı Köksal Çankaya misafir-
lerini selamladı. 

Düsseldorf Başkonsolosu Alattin Temür, yaptığı konuş-
masında „Eğer bu ibadethaneler yaşıyor ve yaşatılıyorsa bu 
birinci neslin bizlere sunduğu velinimettir. Onların emek-
lerini unutmak, görmemek mümkün olamaz“dedi. Temür 
ayrıca bayan cemaatin cami derneklerine katkılarının yad-
sınamayacağını söyleyerek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link’te „Hristiyanlar ola-
rak ayrı yerlerde ibadet etmelerine rağmen Müslümanlar ile 
iyi günde ve kötü günde Duisburg‘ta beraberce yürüyoruz“ 
dedi. Link ayrıca insanların baraka türü yerlerde ibadet et-
melerindense mimarisi güzel olan camilerde ibadet etme-
lerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca Federal Milletvekili Mahmut Özdemir, Din 
Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan, DİTİB Eyalet Birliği Baş-
kanı Ersin Özcan, Beck Kilise Papazi Rudiger Klemm da kısa 
birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından inşaatına başlanan, caminin resmi 
temel atma merasimi gerçekleştirildi.

İslamiyet terörü reddeder

Münih - Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümün-
de, DTA  Augsburg tarafından düzenlenen „İslam dininde 
tolerans ve hoşgörü“ konulu konferans yoğun ilgi gördü. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DiTiB) General Sekreter 
Yrd. Dr. Bekir Alboğa‘nın, Almanca sunduğu konferansta, 
Kuran-ı Kerim‘den alıntılarla belgeleyerek şiddetin, insan 
öldürmenin veya intihar etmenin dinimizde kesinlikle yeri 
olmadığını aksine çok toleranslı ve oldukça hoşgörülü bir 
dinimizin olduğunu belirti. Yabancı basında yer aldığı gibi 
güncel olaylarla islamiyetin bağdaştırılmaması gerektiği-
nin altınıda çizdi. 

Konferans sonrası Dr. Bekir Alboğa, dinleyecilerinin soru-
larını cevaplandırdı.

Dinimizi doğru 
şekilde öğrenmeliyiz

Köln - Düren DİTİB Fatih Camii‘ne hafta sonu ve tatil günleri 
de gelen öğrenciler için Din Görevlisi Musa Saygılı, Kur‘an-ı 
Kerim‘i ve İslam‘ın ibadet ve ahlaki ilkelerini öğrenmek mak-
sadıyla Temel Dini Bilgiler dosyası hazırlandı ve dağıtıldı.

Hazırlanan dosyada iman, ibadet, ahlak esasları ve Hz. Pey-
gamberimiz (s.a.s.) ın hayatı ile ilgili temel bilgilerin ve çeşit-
li etkinliklerin yer aldığını söyleyen Saygılı, amacın camimi-
ze yıl boyu devam eden öğrencilerin derslerde öğrendikleri 
bilgileri zaman zaman evde de tekrar edebilmelerine imkan 
vermesi ve bir bütünlük sağlaması açısından önemli ol-
duğunu söyledi. Saygılı, ayrıca çocuklarımızın ailelerinin de 
hazırlanan bu bilgilerden faydalanacaklarına da inandığını 
ifade etti.
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Kurs öğrencileri belgelerini aldı

Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii Derneği 
yönetim kurulu, din görevlisi ve kadınlar kollarının  kat-
kılarıyla eyaletin bir haftalık ve hafta sonları tatil dönemin-
de Kur‘an kursu düzenledi. 

Kursta çocuklara dini bilgilerini artırma ve Kur‘an‘ı yüzün-
den okumanın yanı sıra ezber, din ve ahlak konularında 
bilgiler verildi. 15 öğrencinin katıldığı kursun son gününde 
aileler, çocuklarıyla sabah kahvaltısında bir araya  geldi.Din 
Görevlisi Eşref Kaçmaz, kadınlar kollarına ve ailelere teşek-
kür ederek, kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti. 

Dernek Başkanı İsmet Harbi, „Geleceğimiz olan gençlere, 
her türlü eğitimi  vermek için bu tür birliktelikleri ve pay-
laşımları çok önemsiyoruz“ dedi.

DİTİB‘den BMW Fabrikası‘nın
Türk çalışanlarına ziyaret

Münih - Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği‘nin daveti üze-
rine Dingolfing, Deggendorf, Dorfen, Landshut, Moosburg, 
Straubing, Landau, Arnstorf, Neufahrn-Niederbayern, Trost-
berg ve Münih DİTİB derneklerinin din görevlileri ve yöneti-
cileri BMW Dingolfing tesislerini ziyaret ederek, Türk çalı- 
şanlarla biraraya geldiler.

Münih Başkonsolosu Mesut Koç ile Konsolos Selçuk Eke, 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Ticaret Ataşesi İsmet 
Salihoğlu ve Ekonomi Ataşesi Hülya Atak da onur konuğu 
olarak katıldıkları ziyarette tesislere hayran kaldıklarını bu 
teknik gezide çok değerli bilgiler aldıklarını belirttiler. DİTİB 
Bölge Görevlisi ve Eyalet Birliği 2. Başkanı Aykan İnan tar-
afından düzenlenen üç saatlik rehberli geziyi Deggendorf 
DİTİB yöneticisi Cem Yasinoğlu Türkçe olarak sundu.

Gençlik kollarından Berlin gezisi

Hannover - Bremen DİTİB Eyüp Sultan Bahçe Camii Emre 
Tuğrul başkanlığındaki gençlik  gurubu, iki günlüğüne git-
tikleri Berlin gezisinden memnun döndüler. 

Berlin‘de camilerin yanısıra, Kreuzberg, Brandenburger Tor, 
Potsdamer Platz ve Alexanderplatz gibi ünlü semtlerini ge-
zerken, Federal Almanya Meclisi‘nde Bremen‘li Milletvekil 
Elisabeth Motschmann ile görüşen Gençlik Kolları Başkanı  
Tuğrul, „Çok iyi karşılandık. Faydalı bir görüşmemiz oldu“ 
dedi. 

Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Zülfikar Elverdi ise,“ Genç-
lerle tanışıp fikir paylaştığımız gezimiz çok iyi geçti. Dost-
luklar edindik. Önümüzdeki zamanlarda başka faaliyetler 
ve şehirlere gitmeyi düşünüyoruz“ dedi. 

Wanheimerort’ta gençlerden 
diyalog örneği

Düsseldorf - Duisburg Protestan kilisesi konformasyon 
öğrencileri Duisburg Wanheimerort DİTİB Ayasofya Ca-
mii’ni ziyaret edip, dinlerarası diyalog ve küresel boyutta 
güncel konuları ele aldılar. 

Protestan kilisesi papazı Faust öncülüğünde gelen 40 kişilik 
gurup, DİTİB Ayasofya Camii Din Görevlisi Mustafa Uygun 
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandılar. Protes-
tan dini öğrenimi alan konformasyon öğrencileri İslam Di-
ni‘ni tanımak amacıyla Ayasofya Camii’nde mescidi gezip 
din görevlisi Mustafa Uygun tarafından bilgi aldılar. Papaz 
Faust: „Ülkemizde malesef Müslümanlarla ilgili olumsuz bir 
algı var. Biz dünyada olup bitenlere rağmen Müslüman ko-
muşularımız ve vatandaşlarımızla diyalog ve işbirliği içinde 
olmak istiyoruz“ dedi.



DİTİB HABER BÜLTENİ

Berlin DİTİB Şehitlik Camii

Murat Serin‘e Onur Ödülü

Karlsruhe - Almanya‘nın Baden-Wüttenberg eyaletine 
bağlı Rastatt kentinde yaşayan Murat Serin, Türkiye Diya-
net Vakfı tarafından onur ödülüne layık görüldü. 

Murat Serin Diyanet Vakfı‘nın düzenlediği kurban kampa-
nyasında üstün başarı gösterdiği için bu ödüle layık görül-
dü. Bu yıl kurban bayramında Bangladeş‘in başkenti Dakka 
ile Çittagong kentlerine görevli olarak giden Murat Serin‘in 
bu kentlerde üstlendiği kurban organizasyonu ve bölge 
halkı ile geliştirdiği diyalog ödül almasında önemli neden 
oldu. Çittagong kentinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi-
liği‘nin koruması altındaki İslamabad Yetimhanesi‘ni de 
ziyaret eden Murat Serin, burada çocuklar için düzenlediği 
değişik aktiviler de yine ödül almasında büyük rol oynadı.

Wolnzach‘da hizmetiçi eğitim 
semineri yapıldı

Münih - DİTİB Genel Merkez, Münih Din Hizmetleri Ataşe-
liği ve Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği‘nin işbirliği ile iki 
gün süren hizmetiçi eğitim semineri Wolnzach‘da yapıldı.

Seminerin açılışında Münih Başkonsolosu Mesut Koç, 
Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, DİTİB Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan ve Eyalet 
Birliği Başkanı Oğuz Taşdelen birer konuşma yaptılar. 

Seminerin ikinci gününde Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt-
dışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen ile DİTİB Genel 
Başkan Yardımcısı Suat Okuyan birer sunumla Ankara‘daki 
Diyanet‘in ve Köln‘deki DİTİB‘in Almanya‘daki Müslümanla-
ra sundukları hizmetleri daha yakından tanıttılar.

Vefalı başkana veda töreni

Hannover - Aşağı Saksonya Eyaleti kenti Oldenburg Büyü-
kşehir Belediye Başkanı olarak  görevi sona eren Prof. Dr. 
Gerd Schwandner için Oldenburg DİTİB Hacı Bayram Cami 
Derneği tarafından veda programı düzenlendi. 

Hannover Başkonsolosu  Mehmet Günay ve görevine yeni 
atanan Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay‘ın da hazır bulun-
duğu etkinlikte, sekiz yıllık görevi süresince Oldenburg‘da-
ki Türk ve Müslüman topluma olduğu gibi, Türkiye ve Al-
manya ilişkilerine de olumlu katkılarda bulunduğu bilinen 
Prof. Dr. Gerd Schwandner‘e  hizmetlerinden dolayı teşek-
kür edildi. Başkonsolos Günay tarafından teşekkür edilen 
Prof. Dr. Gerd Schwandner‘e DİTİB Hacı Bayram Cami Der-
neği Başkanı  Mehmet Aydın, günün anısına çini vazo he-
diye etti.

Çağın hastalığı kansere karşı 
DİTİB‘den destek

Münih / Nürnberg - AOK Bayern Sağlık Sigortası Kurumu 
ve IKG- Kültür, Tarih ve İntegrasyon Araştırmaları Enstitüsü 
Genel Müdürü Dr. Latif Çelik tarafından hayata geçirilen 
proje ile Bavyera Eyalet Hükümeti Uyum Sorumlusu Martin 
Neumeyer‘in himayesinde ve Münih Başkonsolosluğu ile 
DİTİB Eyalet Birlikleri‘nin tam desteği ile kansere karşı Ba-
vyera‘da iki konferans verildi. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü‘nden 
Doç. Dr. Saadettin Kılıçkap‘ın ilk konferansı AOK Nürnberg 
Genel Müdürlüğü‘nde gerçekleştirildi. Münih‘de yapılan     
ikinci konferans da AOK Münih Genel Merkezi‘nde oldu. 
Her iki konferansa Türkiye Başkonsoloslukları ile DİTİB Eya-
let Birlikleri Türk toplumunun sağlık alanında iyi bilgilen-
mesi için büyük önem verdiler.



Berlin DİTİB Şehitlik Camii

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)‘ne bağlı 
Berlin Şehitlik Camii, 1994 yılında temeli atıldı 
ve 2004 yılında ibadete açıldı.

Türk şehitliği arazisi üzerinde yapılmış olan cami, 16. ve 17.     
yüzyıl klasik Osmanlı mimari özelliğini taşımaktadır. Caminin 
28 metre uzunluğunda iki minaresi, 12 m2 çapında büyük ve 8 
adet küçük kubbesi vardır.
 
Arsanın tamamı 2800  m2 olup caminin kuruluş sahası 1100 m2, 
ibadet alanı (erkekler ve bayanlar) 950 m2 olup, bodrum kat, 
giriş kat, 1. kat ve mahfil kat olmak üzere toplam dört kattan 
ibarettir.
 
Caminin müştemilatı sınıf, kütüphane, morg, gasilhane, kantin, 
kitabevi ve cenaze hizmetleri gibi birimlerden oluşmaktadır. 

Çevrede yaklaşık 30.000 Türk nüfusu yaşamakta ve 200 cıvarın-
da üyesi bulunan dernektir. Hafta sonları ve resmi tatillerde 180 
öğrenci dini bilgiler kursuna devam etmektedir.
 
DİTİB Şehitlik Camii’ni, çevredeki mahalli makamlar, kilise 
mensupları, okullar v.b. gibi kuruluşlar tarafından hergün or-
talama 100 kişi ziyaret etmektedir. Alman Cumhurbaşkanı Jo-
achim Gauk, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ame-
rikan Büyükelçisi, Berlin İçişleri Senatörü, Türk Dışişleri Bakanı, 
Berlin Belediye Başkanı ve Başbakanı, Türk ve Alman millet-
vekilleri ziyaret edenlerden bazılarıdır. 

Zaman zaman  hastaneler ve hapishaneler ziyaret edilmekte, 
gençlerle sohbet toplantıları düzenlenmektedir.

CAMİLERİMİZ
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KÖLN DİTİB MERKEZ CAMİİ 
Almanya‘nın en modern Camii ve Kültür Merkezi

Bağışlarınızla 

daha güzel mekanlara...


