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Değerli Okurlar,
Ocak 2015`ten itibaren “DİTİB Haber„ adıyla çıkan haber bül-
tenimizin yeni sayısını sizlere sunmanın sevincini yaşıyoruz. 
Ocak sayımızda gördüğünüz gibi Bültenimiz ağırlıklı olarak 
sizlerin, yani DİTİB camiasının yaptığı önemli etkinliklerden 
oluşmaktadır. Ayrıca her sayımızda Almanya’daki camileri-
mizden birini sizlere tanıtacağız.

Değerli Okurlar,
Merkez teşkilatımız, Eyalet Birliklerimiz ve Derneklerimizle bir 
bütün olarak DİTİB, Almanya genelinde çok önemli hizmetler 
yürütmektedir. Öncelikle ibadethanelerimizin yani camileri-
mizin imar edilmesi ve kardeşlerimizin hizmetine sunulması 
için dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bunun yanında ifti- 
harla söylemeliyim ki, Almanya’daki cami ve derneklerimizin 
çoğunda başka birçok imkân da Müslüman kardeşlerimi-
ze sunulmaktadır. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik 
hizmetler takdire değer niteliktedir. Çünkü çocuklarımız ve 
gençlerimiz bizim gözbebeklerimizdir. Onların iyi yetişmeleri, 
dini bilgiler ve Kur’an öğrenmeleri çok önemlidir. Bunu sağla-
mak amacıyla camilerimizde yetkin hocalarımız tarafından 
din eğitimi verilmektedir ve neredeyse bütün camilerimizde 
çocukların ve gençlerin eğitim alacakları sınıflar, mekanlar 
oluşturulmuştur.

Üye derneklerimizin üzerinde önemle durdukları ve imkan 
hazırladıkları bir diğer konuda hanım kardeşlerimizin bir 
araya gelecekleri ve bazı etkinlikler yapacakları mekanlar 
oluşturulmasıdır. Hem gençlere hem hanım kardeşlerimize 
yönelik bu güzel imkanlar son derece önemlidir. Bu imkanı 
sağlayan derneklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Geleceğimize ümitle bakabilmek için gençlerimizin ve hanım 
kardeşlerimizin enerjilerinden de yararlanmamız gerekir. 
Onlara yönelik güzel gayretlerin devamını diliyorum. 

Değerli Okurlar,
Yeni sayımız öncelikle son ayda meydana gelen önemli 
haberlerden oluşmaktadır. Hem merkezimizin hem de der-
neklerimiz ve eyalet birliklerimizin faaliyetlerinden haber-
dar olmak açısından bu haberleri dikkatle okumanızı rica 
ediyorum. Yeni sayılarımızın daha güzel olması için yapa-
cağınız öneriler bize ışık tutacaktır.

Selam ve muhabbetlerimle…

IMPRESSUM
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İslam Konferansı “Sosyal Hizmetler Uzmanları” 
Toplantısı Yapıldı

DİTİB’in katılımıyla 13-14 Ocak 2015 tarihlerinde Berlin’de Alman İslam Kon-
feransı çerçevesinde “Çocuk, gençlik ve yaşlılar özelinde Sosyal Hizmetler 
(Wohlfahrtspflege)“ başlığı altında uzmanlara yönelik bir toplantı yapıldı. 

Almanya’daki en büyük çatı kuruluşu ve dini cemaat olan Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu Alman İslam Kon-
feransı’nın konuya özel düzenlediği Sosyal Hizmetler (Wohlfahrtspflege) 
Uzmanları Toplantısı’nın açılışında sosyal hizmetler alanında teşkilatında 
yapılan mevcut fahri faaliyetlerle ileride yapılabilecek faaliyetlerin ağırlığını 
oluşturduğu bir konuşma yaptı. 

DİTİB Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu‘nun konuşma metni www.ditib.de sayfasın-
da yayınlanmıştır.

DİTİB’i YAKAB üyeleri ziyaret etti
Yalova - Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral Başkanlığı‘nda çoğun-
luğu ilçe belediye başkanlarından oluşan 15 kişilik Yalova Katı Atık Birliği 
(YAKAB)  Üyeleri  DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu DİTİB 
Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Almanya’da da bulunan çöp yakma tesislerini yerinde görerek çöpün değer-
lendirilmesi hususunda bilgi alış verinde bulunmak üzere Almanya’ya gel-
diklerini söyleyen Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, DİTİB’i ve 
DİTİB Merkez Camii’ni ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.
 
DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri Suat Okuyan, Ramazan Ilıkkan ve Mehmet 
Toprak’ın hazır bulunduğu ziyarette Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu da,  değerli misafirlerimizi DİTİB’de ağırlamaktan mutluluk duy-
duklarını belirterek, DİTİB çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrası Başkan Dr. Oral günün anısına ipek koza-
dan yapılmış gül tablosunu, Genel Başkan Prof. Dr. Aşık-
oğlu’da DİTİB Merkez Camii resimli duvar saatini karşılıklı 
olarak takdim etti.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Al-
manya genelinde başlattığı “teröre karşı 
uyarı nöbetleri“ eylemi 16 Ocak 2015 
Cuma namazından sonra medya kuru-
luşlarının önünde yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 
Fransa‘daki terör olaylarına tepki olarak 
yayınevleri, televizyon stüdyoları ve re-
daksiyon binaları önlerinde yarın teröre 
karşı uyarı nöbeti eylemi yapacak. Bir 
hafta önce başlattığı eylemle ilgili DİTİB 
Genel Merkezinde düzenlenen basın to-
plantısında konunun ayrıntıları Türk ve 
Alman basın mensuplarıyla paylaşıldı. 
Toplantıya; DİTİB  Genel  Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar  Aşıkoğlu ile Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Suat Okuyan, Ramazan Ilıkkan, 
Dr. Bekir Alboğa katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Ne-
vzat Yaşar Aşıkoğlu, “Bizim için aslolan 
din özgürlüğüdür, vicdan özgürlüğüdür 
ve ifade özgürlüğüdür, insan onurunun 
korunmasıdır. Dünyanın neresinde olur-
sa olsun bu bahsettiğim özgürlüklere 
karşı tavırlar, davranışlar hele hele terör 
faaliyetleri kesinlikle kabul edilemez. Biz 
duruşumuzla bunu göstermek istedik ve 

bu aktiviteyle tüm eyalet birliklerimizle 
birlikte fikir özgürlüğünün yanında ol-
duğumuzu beyan etmektir. Bu konuda 
Alman basın kuruluşlarının desteği için 
de teşekkür ediyorum” dedi.

16 Ocak 2015 tarihinde bütün Almanya 
genelinde eylem başladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
Almanya genelinde basın özgürlüğünü 
desteklemek için 60’dan fazla şehirde 
yayın yapan, televizyon stüdyoları ve re-
daksiyon binaları ve yayınevlerini ziyaret 
ederek basın özgünlüğü için sembolik 
nöbet tuttu. 

Köln kentinde gerçekleştiren eylemde, 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sek- 
reteri Dr. Bekir Alboğa beraberinde Köln 
ve çevresinde görev yapan din görevlileri 
ve dernek başkanlarından oluşan heyetle 
RTL televizyonuna ziyaret ederek, taziye-
lerini bildirdi. RTL Televizyonu binasında 
ana haber sunucusu Peter Klöppel tara- 
fından karşılanan DİTİB heyeti, Paris’te 
öldürülen 17 kişiyi temsilen 17 beyaz 
gül ve Peygamberimizi temsilen bir de 
kırmızı gül vererek taziyelerini bildirdi.

DİTİB teröre karşı uyarı nöbetleri eylemi gerçekleştirdi

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Dünyanın ne-
resinde olursa olsun bu bahsettiğim özgürlüklere karşı tavırlar, dav-
ranışlar hele hele terör faaliyetleri kesinlikle kabul edilemez.“
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Prof. Aşıkoğlu basın mensuplarıyla buluştu

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, yerel ve ulusal 
basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu‘nun ev                
sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya, Genel Başkan Yardımcısı 
Suat Okuyan, Genel Sekreter Dr. Bekir Alboğa ile Alman ve Türk 
basın mensupları katıldı. Basın temsilcileriyle tanışmak, güncel 
faaliyetleri ve gündemdeki konular hakkında bilgi paylaşımında 
bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu kahvaltı sonrası kendisini 
tanıtarak konuşmasına başladı.

DİTİB’in hedef kitlesinin Almanya’da yaşayan Müslümanlar ol-
duğunu ifade eden DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, „Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, kuruluşundan buyana 
yaklaşık 30 yıldır hizmet etmektedir. Hedef kitlesi, ağırlıklı olarak 
Türkler ve Almanya’da yaşayan tüm Müslümanlardır“ dedi.

DİTİB’in faaliyetlerinin Almanya’yı kapsadığının altını çizen Prof. 
Dr. Aşıkoğlu, DİTİB çatı kuruluşu olarak bir yandan cami dernekle-
rimizin ve üyelerimizin dini ihtiyaçları karşılamakta, diğer yandan 
ise gençlere, kadınlara ve 
ailelere yönelik bilgilendirici 
ve eğitici faaliyetler yürüt-
mektedir. Faaliyetlerimiz tüm 
eyaletleri kapsamaktadır.“ 
diye konuştu.

Barış ve kardeşliğe sürekli 
vurgu yaptıklarını söyleyen 
Prof. Dr.  Aşıkoğlu „Bu güne 
kadar DİTİB camiası radikal 
hareketlere karışmamıştır. 
Çünkü biz sevgi ve merha-
meti önceleyen bir İslam 
eğitimini veriyoruz. Hutbele-
rimizde barış ve kardeşliği sü-
rekli vurguluyoruz. Okullarda 

da düzenli bir İslam din eğitimi radikal tutumları engelleyecek ve 
barışa katkı sağlayacaktır. Üniversitelerde yürütülen İslam teolojisi 
ve öğretmenlik eğitimi, bugünkü haliyle çok yetersizdir. Program-
ların zenginleştirilmesi gerekmektedir. Üniversiteler bu konuda 
işbirliğine açık olurlarsa biz, programların zenginleştirilmesi ko-
nusunda her türlü desteği vermeye hazırız“ dedi.

Şiddet ve terörün İslam ile bağdaştırılmasının kesinlikle mümkün 
olmayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Aşıkoğlu, “Bu aybaşında, Fran-
sa’da meydana gelen çirkin terör saldırısı bizleri de derinden üz-
müştür. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu eylemin İslam ile bağdaştırıl-
ması kesinlikle mümkün değildir. İslam inancına göre hiçbir 
mümin bir başkasının canına kıyamaz. Bizim inancımız buna izin 
vermez ve bir insanın öldürülmesini bütün insanlığın ölümü ola-
rak niteler“ dedi.

DİTİB Merkez Camii inşaatı ile ilgili kısa bilgi veren DİTİB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu konuşmasını şu şekilde 
tamamladı: “İnşaatla bazı yapım hataları nedeniyle ilgili mahke-
me süreci devam etmektedir. Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi 
raporunu ancak 2 yıl sonra verdiği için yapım çalışmalarımız kıs-

men durmuştur. Biz DİTİB 
olarak cami inşaatının bir an 
önce tamamlanmasını isti- 
yoruz. Bunun için ne gere-
kiyorsa yapacağız. Cami in-
şaatının bu şekilde kalması 
bizi ve bütün Müslümanları 
üzüyor. Ben, Müslüman-
lar ve Köln şehri adına bu 
yapının bir an önce tamam-
lanmasını diliyorum.“

Konuşmaların ardından, Ge-
nel Başkan Prof. Dr. Aşıkoğlu 
basın mensuplarının sorun-
larına cevap verdi.
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Almanya “Pegida”ya karşı tek yürek
5 Ocak 2014 tarihinde Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Irkçı Yurtsever 
Avrupalılar (Pegida) oluşumu Almanya genelinde protesto edildi.

 

Yüzbinlerce insanın destek verdiği mitinglerde Pegida’ya karşı tek 
yürek olundu. İslam ve yabancı düşmanlığı söylemlerinde bulun-
an Pegida’ya karşı Alman ve göçmen yabancı sivil toplum kuru-
luşlarıyla, dini kuruluşların da destek verdiği Köln’deki protesto 
gösterilerine de on binlerce kişi katıldı. 

‚İslam ve yabancı düşmanlığına hayır’, ‚Irkçılığa ve şiddete hayır‘, 
‚Naziler dışarı‘, ‚Çeşitlilik güçtür‘ yazılı pankartların taşındığı, slo-
ganların atıldığı mitingte gösteri boyunca tarihi Köln Katedrali 
ışıklarını kararttı. Toplumsal huzur ve birlikteliği sağlamak, din-
lerin özünde var olan genel bir hedeftir. Bu hedefi gerçekleştir-

mek sadece diyalog kurmakla mümkün olmayıp, aynı zamanda 
toplumda huzur içinde, farklılıkları zenginlik olarak görerek, ne-
freti ve şiddeti reddeden ortak bir duruş ve düşünce sergilenme-
si ile mümkündür. Bir toplumun parçası olmak bu sorumluluğa 
sahip çıkmak demektir. Almanya halkı bu sorumluk duygusuyla 
hareket ederek Pegida’ya en güzel cevabı vermiştir. Gösterilen ilgi 
takdire şayandır.

Köln’de gerçekleştirilen gösterilere Köln halkı başta olmak üzere, 
Anakent belediye başkanı ve yetkililerine, milletvekillerine, siyasi 
parti temsilcilerine, emniyet mensuplarına, ışıklarını söndürerek 
destek veren kiliselere, demokratik kitle örgütlerine, sendikala-
ra ve sivil toplum kuruluşlarına sergiledikleri duruş için şükran-
larımızı sunuyoruz.

DİTİB güncel vaziyet gereği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Al-
boğa tarafından temsilen Fransız Enstütüsü‘ne (Institut Francais) 
bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Enstitüde açılan taziye defterine Müslümanlar olarak olaydan 
duydukları üzüntüleri yazan DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, 
terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, bu teröristlerin 
yaptıklarının kabul edilemeyeceğini söyledi. 

Ziyaret sonrası basına açıklamada bulunan Dr. Bekir Alboğa şun-
ları söyledi:  “DİTİB olarak bir basın bildirisi yayınlayarak orada bu 
terör faliyetinin kabul edilemez olduğunu yazılı olarak ifade ettik. 

Bugün de Fransa Enstitüsü‘ne gelerek buradaki yetkililere bu duy-
gularımızı ifade ettik. Taziye defterine bu teröristlerin yaptığının 
kabul edilemez olduğunu yazdık. Ümit ediyoruz insanlık biran 
önce bu terör belasından kurtulur. Allah-ü Teala insanlığı inşallah 
bu terör belasından bir an önce kurtarsın. Bütün demokratik ül-
keleri teröre karşı birlikte olmaları konusunda uyarıyor ve bu ta-
lebimizi dile getirmiş oluyoruz. Ayrıca bu Fransa‘daki cinayetlerin 
daha fazla camilere ve Müslümanlara saldırılara vesile olmamasını 
niyaz ediyoruz. Her ihtimale karşı emniyet yetkililerinden bu ko-
nuda uyanık olmalarını, Müslüman cemaatlerimizin de daha dik-
katli olmalarının faydalı olacağını ifade etmek istiyorum.” 

DİTİB‘den Fransa Enstitüsü‘ne taziye ziyareti



DİTİB HABER BÜLTENİ

6 | ŞUBAT 2015 | SAYI 2

Başkonsolosluğa taziye ziyareti
Frankfurt - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Frankfurt 
Merkez Camii, Fransa‘nın Frankfurt Konsolosluğu‘nu ziya-
ret ederek, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarda hay-
atını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Frankfurt DİTİB Merkez Camii Başkanı İrfan Dinç, DİTİB 
Hessen Eyalet Görevlisi Selçuk Doğruer ve Merkez Camii 
Din Görevlisi Ahmet Cebeci gibi isimlerin de aralarında 
bulundukları Müslümanlar, Fransız yetkililere saldırılardan 
duydukları üzüntüyü bildiren bir mektup verdiler. DİTİB 
heyetini kapıda karşılayan Fransa‘nın Frankfurt Başkonso-
losu Sophie Laszlo da ziyaretten memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek, „Fransa‘ya çiçeklerle geldiğiniz için teşekkür 
ederiz“ dediler.

Müslümanlardan 
Fransız Başkonsolosa ziyaret

Münih - Bavyera‘daki altı Müslüman çatı kuruluşu tem-
silcileri Fransa Münih Başkonsolosluğu‘nda Başkonsolos 
Jean-Claude Brunet‘yi ve Muavin Konsolosu makamında 
ziyaret ederek taziyelerini bildirdiler.

Müslüman çatı kuruluşlarının hazırladığı ortak açıklamayı 
DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı  Aykan 
İnan okudu. Ortak bildiride „Fransa‘da yaşamını yitirenlerin 
yakınlarının acılarını içimizde hissediyoruz. Terörün hiç bir 
dinde yeri yoktur. Umarız Bavyera‘daki barış içerisinde bir 
arada yaşamamız bu acı olaydan olumsuz olarak etkilen-
mez“ ifadeleri yer aldı. Başkonsolos Brunet bu anlamlı ziya-
retten çok memnun olduğunu belirterek, „Fransa Cumhur-
başkanı‘nın da dediği gibi bu alçakça yapılan terör olayı ile 
İslam‘ı çok açık bir şekilde ayırabiliyoruz“ dedi.

Eyalet Kadın Birliği‘nde
yeni yıl programları görüşüldü

Stuttgart - Baden Württemberg DİTİB Eyalet Kadın Birliği, 
10. bölgedeki camilerin kadın temsilcileriyle Biberach DİTİB 
Fatih Camii‘nde bir araya geldi.

Toplantıya bölgedeki camilerin kadın temsilcileri ve yö-
netim kurulları üyeleri katıldı. 

Bölgedeki sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Eyalet Ka-
dın Birliği Başkanı Ayşe Harbi, bölgesel yapılanma ve eyalet 
kadın birliği çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Koordinatör başkan vekili Seval Kasap‘ın organize ettiği    
toplantıda, yeni yılın programları ele alındı. Ardından veri-
len ikramla toplantı sona erdi.

Herşey çocuklar için

Köln - Düren DİTİB Fatih Camii konferans salonunda bayan 
Din Görevlisi Elanur Yılmaz‘ın sunumu ile başlayan, öğren-
ciler ve velilerin kahvaltıda bir araya geldiği programla 
çocuklarımıza daha fazla nasıl faydalı olabiliriz konusunda 
bir toplantı yapıldı. Aylık olarak düzenlen kahvaltılı veli top-
lantısının ilkinde Din Görevlilerinden Muammer Özbek, 
gençliğin önemi ile ilgili bir sunum yaparak gençlerimize 
sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Ardından D.İ.B. tarafın-
dan „Değerler Eğitimi Programına“ Düren‘den katılan beş 
öğrenci program ile ilgili izlenimlerini anlatarak programın 
çok faydalı olduğunu belirttiler. Öğrencilerinin ilahi ve şiir-
leriyle devam eden programın ardından kahvaltı yapılarak 
Din Görevlileri velilerle öğrencilerin durumu ve yapılması 
gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulundular. 
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Kurs öğrencileri doyasıya eğlendi
Frankfurt - Kassel Belediye Binası önünde binlerce insan 
ırkçılığa, antisemitizme ve din fanatiklerine karşı toplandı.
„Almanya herkes içindir – Kassel‘de dünyaya açıktır“ başlığı 

Schüttorf Fatih Camii‘nden mültecilere elbise yardımı
Hannover - Schüttorf DİTİB Fatih Camii Kur`an kursuna devam 
eden bayan ve erkek cemaati örnek bir davranış sergiledi.

Schüttorf cemaati getirmiş oldukları kışlık kıyafetleri şehirlerin-
de kalan Arnavut, Kosova ve Suriyeli mülteci kardeşlerine sun-
du.

Bu tür yardımların Schüttorf‘ta bulunan sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği içinde devam ettiğini söyleyen dernek yöneticileri 
yardımların yer yer devam edeceğini, ihtiyaçlarının derneği-
mize ve cami görevlimize bildirilmesi halinde değişik yardım 
kampanyalarının yapılabileceği ve derneğimizin, camimizin 
kapılarının kendilerine sürekli açık olduğunun bildirilmesi mül-
tecilerce sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Kampanya boyunca koplanan yardımların teslim edilmesinde 
hazır bulunan dernek yöneticileri ve din görevlisi Zekeriya Er-
dem`in sıcak karşılaması mülteci kardeşlerimizi oldukca mem-

„Dini Çoğulculuk, Mezhepler ve Selefilik“ konulu seminer 

ile Kassel Belediye Başkanı Bertram Hilgen, Kassel Yabancılar 
Meclisi Başkanı Kamil Saygın ile yaptığı çağrıya, Protestan ve Ka-
tolik Kiliseleri, DİTİB dernekleri ve Yahudi cemaati, siyasi partiler 
gibi kuruluşlar destek verdi. 

Kassel Merkez, Mattenberg, Bettenhausen, Baunatal DITIB Ca-
mii derneklerinin katıldığı eylemde dernekler adına Mahmut 
Eryılmaz, „Kassel‘deki Müslümanlar tekrar kendilerini Kassel‘in 
bir parçası gibi hissetti ve bunuda Kassel‘in toleransına ve koz-
mopolit yapısına borçluyuz. Bugün biz ne nefret saçan vaizcileri 
nede onların kendi çıkarları için ideolojilerini temsil ediyoruz. 
Ancak İslam düşmanlarına karşı kendimizi ürkütmüyoruz ve 
korkmuyoruz“ açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanı Hilgen, „Etkileyici bir şekilde bugün Kassel 
duruşunu sergiledi. Fanatizm ve nefret burada barınamaz.“ dedi

nun etti. Kampayada toplanan kıyafetler mülteciler tarafın-
dan ihtiyacı kendisi seçerek ve beğenerek aldı.

Münih - Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal irşat 
toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Landshut DİTİB 
Yunus Emre Camii‘nde Bavyara Eyalet Erdemli Gençler ile 

bir araya gelen Uysal, “Dini Çoğulculuk, Mezhepler ve Selefilik“ 
konulu sohbet toplantısı yaptı.

Landshut DİTİB Camii ev sahipliğinde eyalet birliği ve bölge 
camilerin gençlik kolları tarafından düzenlenen toplantıya yak-
laşık 250 genç katıldı. 

Dini çoğulculuk ne demektir? Mezhep nedir? Doğuş Sebepleri, 
Peygamberimiz zamanında mezhep var mı idi?, Ameli Mezhep-
ler, İtikadi Mezhepler, Selefilik konularında gençlere bilgi veren 
Din Hizmetleri Atasemiz Kuddusi Uysal, „Mezhepler din değil, 
dinin yorumudur. Dini anlama çabasıdır. Ayet ve hadislerden 
hüküm çıkarma, muradı ilahiyi öğrenme çabasıdır. Müslüman-
ların İslam’ı her çağda en iyi şekilde anlama ve yaşama arzu-
larının doğal sonucudur. Mezhepler aslında fikir zenginliğidir. 
Kur‘an‘da ısrarla insana aklını kullanmayı emreder.  Düşünmeye 
teşvik eder“ dedi.
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Hannover- Bremen‘in Neustadt semtinde faaliyet gösteren  DİTİB 
Bilal‘i Habeşi Camii‘nde Bakım Danışmanı Ayşe Özalp‘ın verdiği  
„Bakım“ kursunu tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldı. 

Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden ev sahibi Dernek Başkanı 
Bekir Kozak,  bu gibi faydalı faaliyetler için kapıları herkese açık ol-
duğunu belirti.  Bir aylık yoğun kurs içerisinde „Bakım sigortası te-
mel bilgileri, tansiyon, alerji gibi durumları anlama ve takip etme, 
akciğer eklem serleşmesi ve kan pıhtılaşması, sağlıklı beslenme, 
ilaç kullanımı, uzun süreli hastaların bakımı ve bakımdaki yükler“ 
konusunda bilgi edinerek sertifika alan kursiyerler, kendi bilgile-
rini arttırdıkları gibi, istediklerinde sağlık sektöründe iş hayatına 
kolay geçiş yapabilecekler. 

Kurs sayesinde çok şey öğrendiklerini belirten kursiyerler, Özalp‘a 
ve kurs yeri imkanı sunan cami yönetimine teşekkür ederken, 

kursların devamı olmasını da istediler. Kursun son bölümünde 
„Stres“ hakkında bilgi veren Özalp, „İnsanın heyecanlı durumunu 
ortaya çıkaran stres, sadece negatif değildir. Doğum, seyehat ve 
düğünde pozitif stres yaşandığı gibi, ölüm, ayrılık, hastalık ve 
gurbet gibi durumlarda  negatif stres yaşanır. Üç ay devam eden 
negatif stres, insanın ruhunu etkiler. Bu kişinin ruhsal durumu, po-
zitif stresle dengelenmelidir“ diyerek burada, iyi komşuluk ve ar-
kadaşlık ilişkilerinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Uzun süre 
yatalak hastaya bakan kişininde stres yaşayabileceği gibi hastada 
da stres oluşabileceğini belirten Özalp, „Hastaya bakmak, bakan 
kişi için de ve bakılan kişi için de zordur. Bu durumlarda hasta 
bakıcısı belirli aralıklarla değişmelidir. Birde, ev hasta bakımına 
müsait değilse yalnış hareketlerin bakıcıda fiziksel rahatsızlıklara 
da yol açabilir“ diyerek, hastanın daha kolay bakılabilmesi için ge-
reken araç ve gereçler için hastalık kasasının maddi yardımından 
yararlanabilineceğini söyledi.
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Sağlıklı yaşam kursu ilgi gördü

Türkçe Almanca anaokulu geliyor

Frankfurt - Arbeiterwohlfahrt (AWO) öncülüğünde Alman- 
ya‘nın Frankfurt şehrinde yapılan Türkçe - Almanca iki dilli 
anaokulu projesi önümüzdeki mayıs ayında eğitime başla-
mayı planlıyor. 60 kişilik bir öğrenci kapasitesine sahip olan 
kreş projesini Frankfurt Başkonsolosluğu ve Frankfurt Ana-
kent Belediyesi‘nin dışında DİTİB ve sivil toplum kuruluşları 
destekliyor. Frankfurt‘un doğu bölgesinde bulunan Rückert 
Caddesi‘nde faaliyete geçecek olan anaokulunun basına 
tanıtım toplantısında konuşan Frankfurt Anakent Belediye 
Başkanı Peter Feldmann, „Bu çalışma Hessen Eyaleti‘nde ör-
nek teşkil ediyor. Hanau ve Wiesbaden şehirlerinde de ben-
zer çalışmaların başlatıldığını biliyoruz. Çocuklarımız bu 
anaokulunda Türkçe ve Almanca dillerinin dışında İngilizce 
de öğrenecekler ve 3 dilli olarak yetişecekler“ dedi. 

Hamm‘da ortak dua

Essen - Hamm kentinde bulunan Protestan Paulus Kilise-
si‘nde Paris‘te hayatını kaybeden terör kurbanları için ortak 
dua töreni düzenlendi. Ortak dua töreninde kentte bulun-
an Katolik, Protestan, Müslüman, Yahudi, Hindu din adam-
ları kendi kutsal kitaplarından dua okudu. Törende konuşan 
Hamm Anakent Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Peter-
mann, kendisinin katolik olmasına rağmen gerçek müslü-
manların böyle olaylar yapacağına inanmadığını, tüm göç-
menler ve müslümanlar ile birlik ve beraberlik içinde terörü 
lanetlediklerini söyledi. 

Hamm DİTİB Selimiye Camiinde düzenlenen toplantıda ise 
İslam‘ın bir barış ve kardeşlik dini olduğu vurgulanarak, İs-
lamın terörle anılmasının yanlış olduğunun altı çizildi.



Greven‘de Ortak Dua Programı 
Frankfurt - Greven‘de imam ve papazlar ortak duada bu-
luştu. Reckenfeld Protestan Kilisesi‘nde gerçekleşen pro-
grama Papazı Uwe Völkel, Greven Katolik Kilisesi Papazı 
Andrea Antkowiak, Greven DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi 
İbrahim Işık ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. 

Dünyada gerçekleşen zulüm ve teröre karşı birleşen Müslü-
man ve Hıristiyanlar; her dinde insan öldürmenin ve kat-
liamın yasak olduğunu, barış içinde yaşamak istediklerini 
vurgulayarak birlikte barış duası yaptılar. 

Programdan sonra birlikte kahvaltı yapılarak toplumda 
değişik dinden insanlarla da huzur içinde yaşanabileceği 
mesajını verdiler.

Dünya kadınlar günü 
hazırlıkları başladı

Hannover - Schüttorf DİTİB Fatih Camii kadın kolları yöneti-
mi ile Schüttorf Belediyesi aileden sorumlu görevlisi Heide 
Becker ve Alman misafirlerle birlikte „3 Mart Dünya Kadın-
lar Günü“ kutlamaları öncesinde, bir araya gelerek düzen-
lenecek etkinlikler hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Cami Din Görevlisi Zekeriya Erdem, Dernek Başkanı Şaban 
Vardar, misafirlere kısa bir hoşgeldiniz ve teşekkür konuş-
masının ardından toplantıya katılan kadınların fikir ve öne-
rileri dinlenirken kolektif bir iş birliğiyle ortaya çıkan yeni 
düşüncelerin planlaması yapıldı.

 Kadınlar, „3 Mart Dünya Kadınlar Günü“ kutlamaları kap-
samında düzenleyecekleri etkinliğe davet çağrısı yaptılar.

Eyalet Kadın Birliği‘nde
Başkonsolos‘a ziyaret

Stuttgart - Eyalet Kadın Birliği, Stuttgart Başkonsolosu Ah-
met Akıntı ile Din Hizmetleri Ateşesi Dr. Bilal Doğan‘a neza-
ket ve tanışma ziyaretinde bulundu.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaretlerde Eyalet Kadın Birliği 
Başkanı Ayşe Harbi, kadın birliğinin yapısı ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetleri ifade eden Başkonso-
los Ahmet Akıntı ve Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan 
kadın birliği yönetim kuruluna teşekkür ederek, başarılı 
çalışmalarının devamını diledi. Ayrıca Dr. Doğan, gençlere 
ve kadınlara yönelik yapılan faaliyetleri önemsediklerini ve 
destekleyeceklerini ifade etti. 

Bietigheim-Bissingen‘de 
açık oturum

Stuttgart - Yaklaşık iki yıl önce kurulan Bietigheim-Bissin-
gen DİTİB Yunus Emre Camii komşularıyla ilişkilerini geliş-
tirmeye devam ediyor.

Bissingen Protestan Kilisesi‘nde gerçekleşen açık oturuma 
DİTİB Eyalet Birliği‘nden İsmet Harbi Bietigheim DİTİB  Yu-
nus Emre Camii adına Murat Tığlı, Ludwigsburg‘dan Uyum 
Sorumlusu Muhittin Soylu, eyalet milletvekili Thomas 
reusch Frei ve kiliseden yetkililer katılarak gün boyu süren 
görüşmelerde görüşlerini dile getirdiler.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve konuşmacıların 
görüşlerüşleriyle renklenen açık oturumda Almanya‘daki 
Müslümanlar adına son dönemde yaşanılan olumsuz geliş-
melere yer verildi.  
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Kurs öğrencileri doyasıya eğlendi
Karlsruhe - Gaggenau DİTİB Sultan Ahmet Camii yeni yıl 
tatili boyunca camiyi dolduran çocuklara unutulmaz bir 
akşam yaşattı. 

Umreciler çiçeklerle karşılandı
Nürnberg - Allersberg DİTİB Selimiye Camii‘nden umre vazife-
sini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan  47 umreci 
kente döndü. 

Kutsal topraklara giden 47 kişilik umre kafilesi Münih havali-
manı‘ndan otobüsle alınarak Allersberg DİTİB Selimiye Camii‘ne 
getirildi.

Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Gölen‘in hazırladığı gül ve çiçeklerle 
karşılanan umreciler, günlerdir görmedikleri çocukları, torunları 
ve yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşarken onları karşıla-  
yan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Duygularını dile getiren 
Kafile Başkanı Allersberg Din Görevlisi İbrahim Kılıç, Allersberg 
bölgesinden yapmış olduğumuz bu ku kutsal seyahat çok ma 
nidardı. Kılıç, „Buradaki insanlarımızın böyle bir mutlu günde 
bizleri coşkuyla karşılamış olmaları milletimizin insanımızın 
umre ve hac ibadetine ne kadar  büyük önem verdiğini, bu 
kutsal yolun yolcularına ne kadar saygı gösterdiklerinin en güzel 

Gençlerimizi fahri görev almak için bilgiyle donatalım

Okul tatili boyunca Sulltan Ahmet Camii‘ni dolduran çocukları 
Dernek Başkanı Hakkı Yılmaz ve Din Görevlisi Mustafa Çelik, 
cami yönetimi ve kadınlar kolu Karlsruhe çocuk oyun parkını 
bir akşamlığına kiralayarak çocukların eğlenmelerini sağlarken, 
ailelerde oyun parkında biraraya gelerek sohbet etme imkanını 
buldu. Çocuklar buluşmasına 400‘e yakın veli ve çocuk katıldı. 

Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin‘in de katıldığı 
akşamda, çocuklara verilen bu mükafat ile birlik ve beraberliğin 
geliştiğini söyleyerek programı düzenleyen cami yönetimine, 
Mustafa Çelik‘e ve camide aktif olarak görev alan bayanlara 
teşekkür etti. Dr. Mehmet Tekin oyun parkında doyasıya eğle-
nen çocuklar ile birlikte sohbet etti, onlarla oynadı. Dr. Mehmet 
Tekin bu organizasyonların çocukların sosyalleşmesinde önem-
li faydaları olduğunu söyledi.

Başkan Hakkı Yılmaz ve Mustafa Çelik, bu organizasyonun ge-
lecek yıl tekrar düzenleyeceklerini çocuklara müjdelediler. 

bir örneğidir“ dedi. Tüm ümrecilerin duygu yüklü oldukları 
gözlenirken, kutsal topraklardan dönen  ümrecilerin yan-
larında hurma ve zemzem suyu getirdikleri gözlendi.

Köln - Düren DİTİB Fatih Camii‘nde Köln Din Hizmetleri 
Ataşesi Ahmet Dilek, derneklerde görev yapan din görev- 
lilerinin yanında fahri görev yapabilecek görevlilerin bilgi 

ile donanımlı olması gerektiğini söyledi.  Dilek, fahri görevlilerin 
imam-hatip ve Kur‘an kursu gibi bir eğitim kurumundan mezun 
olanların tercih sebebi olduğunu söyledi.

Kur‘an-ı Kerim‘in yüzden okunması, ezberden okuma, pedago-
jik formasyon ve temel dini bilgiler başlığı altında itikat, ibadet, 
ahlak ve siyer bilgileriyle donanımlı olan fahri görevlilere cami 
derneklerinin büyük ihtiyacı olduğunu ifade eden Dilek, „Öğret-
me deneyimi ve pedagojik formasyon ve Kur‘an-ı Kerim bilgi-
lerinde sınava tabi tutulan fahri görevliler, din görevlileri neza-
retinde görev yapabilecekler. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak 
adına önemli bir aşama olduğuna inanıyorum. Enerjimizin 
büyük bir kısmını gençlerimizi geleceğe donanımlı olarak hazır-
lamak doğrultusunda harcıyoruz. İnşallah başarılı olacağımıza 
inanıyorum. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”-
dedi.
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Örnek gençler, örnek oldu
Karlsruhe - Rastatt DİTİB Merkez Camii‘nde, bir hafta 
boyunca erkek çocuklarına yönelik yatılı olarak din, ahlak 
ve kültür kursu düzenlendi. 

Vatandaşların katılımının yoğun olduğu programda Din 
Görevlisi Avşin Çimşir, eğitim ve öğretimde dini ve ahlaki 
temellerin olması gerektiğini, aksi taktirde çocuklarımızın 
milli ve manevi değerlerini kaybettiklerini söyledi. 

Programın sonunda kurs boyunca yapılan yarışmalarda de-
receye giren öğrencilerden Ahmet Erdemir, Yasin Altınbaş, 
Yunus Emre Kırca, Yakup Ayelan ve Mert Bıyıklı‘ya başarı 
belgeleri takdim edildi.

Öğrenciler ve veliler kahvaltıda 
buluştu

Stuttgart - Kornwestheim DİTİB Ayasofya Camii Derneği 
öğrencileri ve velileri kahvaltıda biraraya geldi.

Düzenlenen etkinliğe çevrede yaşayan çok sayıda öğrenci 
ve öğrenci velisi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan 
Dernek Başkanı Suat Özcan ile din görevlisi Abdulkadir Kar-
tal, çocukların eğitiminde ailenin önemine vurgu yaptılar. 

Özellikle din eğitiminin büyük oranda ailede verildiğine 
dikkat çeken konuşmacılar, ailelerin bu konuda oldukça 
duyarlı davranarak bu görevin en iyi şekilde yerine getir-
mesi gerektiğini dile getirdiler.

Nürnberg kitap fuarında anlamlı mesajlar verildi

Nürnberg - Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camii Kitap Fuarı‘-
nın ikincisi bu yıl gerçekleştirdi. 

Fuarın açılış törenine Başkonsolos Asip Kaya, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, Belediye Başkanı Sebasti-
an Brehm, Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener, RTÜK Ulus-
lararası İlişkiler Daire Başkanı Dr. Mehmet Çakırtaş, İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cafer Acar, Belediye Meclis üye-
leri Aynur Kır, Yasemin Yılmaz, fuarın ana sponsorlarından 
BKK ile çok sayıda özel davetli katıldı. 

Dernek Başkanı Fikret Bilir yaptığı açılış konuşmasında der-
nek faaliyetlerini anlattı. Nürnberg şehrinin artık yeni bir 
cami ve kültür merkezine ihtiyacı olduğunu ifade etti. 

Başkonsolos Asip Kaya ise yapılan fuarı çok önemsedikle-
rini belirterek ileride bu tür organizelerin tüm derneklerin 
katılımıyla genişletilebileciğini ifade etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ulrich Maly da „Sizleri önem-
siyoruz. Burası önemli bir yer. Yabancıları daha iyi tanısak 
bu ön yargılar ortadan kalkacak. Diyalog içinde olmak çok 
önemli. Burada yaşayan nesilin iki dilide bilmesi çok önem-
li. Allah‘ın yüz yıllar önce Hz. Muhammed‘e vermiş olduğu 
‚Oku‘ emri bugün hala geçerli‘ diye sözlerini tamamladı. 

Fuar süresince Türkiye‘den önemli yazarların katılımı ile 
imza günleri ve belirli konularda konferanslar gerçekleşti-
rildi. 
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Yılın ilk paneli Eppingen‘de yapıldı
Stuttgart - DİTİB 1. Bölge derneklerine bağlı 13 derneğin 
ortaklaşa düzenledikleri yılın ilk paneli, Eppingen DİTİB Me-
vlana Camii‘nde yapıldı. 

Gençlerin camideki sohbet tutkusu
Düsseldorf - Oberhausen-Tackenberg DİTİB Mevlana Camii‘nde 
Din Görevlisi Yusuf Çiçek önderliğinde gerçekleşen Cuma soh-
betleri gençleri camiye bağlıyor. 

Din Görevlisi Yusuf Çiçek, „58.sini gerçekleştirdiğimiz Cuma soh-
betimizde gençlerimizle hem dini hem de hayata dair sohbet 
ediyoruz. Müslüman Türk gencinin nasıl yaşaması gerektiği gibi  
konularda bilgi veriyoruz. Özel yaşantılarında bizler ile paylaşa-
bilecekleri konularda, gerek hep birlikte gerek özel sohbetler ile 
sorunlarına dair çözümler arıyoruz. Bu da gençlerimizin kendi-
lerini rahat hissetmelerine vesile oluyor. Bu sohbetlerde gençle-
rimizle yapacağımız aktiviteleri konuşup, fikir alışverişinde bu-
lunuyoruz. Fikirlerinin önemsendiğini görmeleri, onları mutlu 
ediyor. Günden güne katılım çoğalıyor. Bu sonuçta, yaptığımız 
olayın ne denli doğru olduğunu gösteriyor“ dedi. Çiçek, zaman 
zaman 60‘ın üzerinde gencin katılımı ile gerçekleştirdikleri 
sohbetlerde amaçlarının cami cemiyetine ve  insanlığa hayırlı 
ve yararlı gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti. Din Görevlisi, 

İnsan hayatında ve dinde kalp önemlidir

Stuttgart Din Hizmetleri Ateşesi Dr. Bilal Doğan‘ın yönettiği 
panelin din görevlilerinden oluşan konuşmacıları; Turgut To-
paloğlu (Eppingen), Telat Ergin (Heilbronn), Mehmet Yıldırım 
(Güglingen) ve Ramazan Çaldıran (Ludwigsburg) dinleyiciler 
tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. 

Sıcak ve güncel konuların işlendiği panel, büyük ilgi ve beğeni 
gördü. İslam dünyasının derin bir fitneyle sarsıldığı ve sınandığı 
bir ortamda, İslam dinini yanlış anlayan ve İslama zarar veren 
anlayışların, tarihsel süreci masaya yatırılarak dinleyicilere izah 
edildi. İslam itikadının yanlış ve aşırı yorumlarının tarihi sebep-
leri ve sürecinin anlatılmasıyla başlayan panel, cihad kavramının 
izahı ile devam etti.

İşid, Boko el-Haram, el-Kaide ve benzeri terör örgütlerinin İslami 
ve Müslümanları manipüle etmek için sahneye konan bir tiyatro 
olduğunun vurgulandığı panel cemiyetin ikramıyla son buldu.

yetiştirdikleri on gencin hutbe okuyabildiğini ve dini pro-
gramlarda Kur‘an-ı Kerim tilaveti, kasideler, ilahiler ile katkı-
da bulunduklarını sözlerine ekledi.

Köln - Bonn DİTİB Camii‘nin düzenlemiş olduğu sağlık ko-
nulu konferansı Koblenz‘de bir hastahanede görev yapan 
başarılı Türk kalb  doktoru Osman Balta konuşmacı olarak 

katıldı. Konuşmasına, insan hayatında kalbin hayati öneme 
sahip olduğunu belirtti. Dr. Balta, toplumda sık rastlandığıı, hi-
per tansiyon ve ritm bozukluklarının da kalp hastalıkları olarak 
değerlendirildiğini belirtti.

Dr. Balta kalbe zarar verecek her türlü zararlı etkenlerden uzak 
durulması gerektiğini, aksi takdirde, kalbin çalışmasını, gelen 
zarara göre ağırlaştıracağını ve daha sonra telafisi mümkün 
olmayan vakalarla karşıkarşıya kalabileceğini ifade etti. Bunun 
için bedenimizin bize emanet olduğunu ve bu emaneti hakkı 
ile korumakla görevli olduğumuzu da unutmamamız gerektiği-
ni söyledi.

Konferansın ardından Dernek Başkanı Mustafa Ocak da Dr. Os-
man Balta‘nın vermiş olduğu bilgilerden dolayı cemaat adına 
teşekkür etti.
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Madalyalarını aldılar
Stuttgart - Nürnberg DİTİB bünyesinde faaliyetlerini sür-
düren SV Eyüp Sultan Spor Kulübü çok anlamlı bir turnu-
vaya imza attı. 

Yıl boyunca DİTİB Eyüp Sultan Merkez Camii‘de Kur‘an ve 
din ahlakı eğitimi gören öğrenciler için bir futbol turnuvası 
düzenlendi. Röthenbach Ost Spor salonunda gerçekleşen 
Turnuvaya çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.  9 - 11 ve 12-15 
yaş gruplarında müsabakalar yapıldı. Turnuvada en küçük 
yaş grubu olan 4-5 yaş grubu öğrencilerin yaptıkları gösteri 
maçı ise izlemeye değerdi. SV Eyüp Sultan Başkanı ve din 
görevlileri yaptıkları açıklamada, turnuvanın tek amacının 
gençlerimizi ve çoçuklarımızı derslerin dışında böyle bir ak-
tivitede bir araya getirmek olduğunu söylediler ve turnu-
vayı geleneksel hale getireceklerini de ifade ettiler.

Duisburg‘da Kur‘an ziyafeti
Düsseldorf - Duisburg DİTİB Merkez Camii‘nde Kur‘an-ı Ke-
rim tilaveti programı düzenlendi. 

Dernek Başkanı Necati Mert‘in açılış konuşması ile başla- 
yan programa çevre camilerin din görevlilerinden Mahmut 
Kulaç (Oberhausen-Osterfeld), Rıdvan Göçen (Moers) ve İsa 
Yaman (Onerhausen) katıldı. 

Grup Gül Nihat‘ın ilahilerliyle renklenen programda katılım-
cılar, aralarda sorulan dini içerikli sorulara cevap vererek 
kitaplarla ödüllendirildiler. 

Program Merkez Camii din görevlilerinden Osman Canbo-
lat‘ın yaptığı dua ile son buldu.

DİTİB bölge istişare toplantısı 

Düsseldorf - Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Düssel-
dorf Bölge Birliği, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında 
Müslümanlara daha iyi hizmet vermek amacıyla Xanten 
şehrinde 2 günlük hizmet içi istişare ve bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirdi. 

Bölge Birliği‘ne bağlı 58 derneğin başkanları, din görevlile-
ri, kadın birlikleri ve gençlik yöneticilerinin katıldığı semi-
nerde Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan  „Örnek insan 
Hazret-i Hatice“ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İkinci gün ise DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, DİTİB‘in çalışmaları, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Bekir Alboğa da İslamofobi, gençlik konularında bilgi 
verdiler. 

Kiliseye iadei ziyaret
Karlsruhe - Bretten DİTİB Yeşil Camii, şehirlerinde faaliyet 
gösteren Katolik Kilisesi‘ne iadeyi ziyarette bulundu.

20 kadar Alman öğrencinin ve öğretmenlerinin İslam Dini-
ni yakından tanımak ve öğrenmek niyetiyle Yeşil Camii‘yi 
ziyaret etmeleri üzerine, Dernek Başkanı Akın Batmaz‘ın 
öncülüğünde Din Görevlisi Süleyman Akbulut, camide 
derslere katılan 35 öğrenci ve cemaatten Murat Korkmaz 
ile birlikte Bretten Katolik Kilisesi‘ne iadeyi ziyaret yaptılar.

Bretten Katolik kilise papazı ve beraberindekiler ziyaretden 
çok memnun olduklarını ifade ederek, bu birlikteliklerin de-
vam etmesi gerektiği üzerinde durdular. 
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Turnuvanın geliri Filistinli çocuklara
Frankfurt - Almanya‘nın Karben şehrinde düzenlenen sa-
lon futbolu turnuvasında, final karşılaşmasında Hoffnungs 
Zukunft‘u yenen Frankfurt K. Mehmet takımı şampiyon 

Burgau derneğinden kuruluş yılında anlamlı ziyaret
Münih - Burgau  DİTİB Selimiye Camii‘nin 33. kuruluş yıl dönü-
münde Münih Başkonsolusu Mesut Koç ve Din Hizmetleri 
Ataşesi Kuddusi Uysal, bölgede yaşayan vatandaşlarımızı ziya-
ret ettiler. Misafirler Dernek Başkan Yardımcısı Gülay Akkaya`nın 
çiçek takdimiyle karşılandı. 

Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, ataşelik hizmetleri ve faa-
liyetleri hakkında bilgi verdi. Münih Başkonsolosu Mesut Koç, 
vatandaşlarımızla birebir görüşmek amacıyla derneklere belirli 
periyotlarla ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek, konsolos-
luk hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Burgau DİTİB Selimiye Camii‘nin adına Zeki Karınca, Başkonso-
los Mesut Koç ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü-
teşekkür etti. Günün anısını dernek arşivinde yaşatmak adına 
tanzim edilen Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos ve Din Hiz-
metleri Ataşesi gördükleri ilgiden çok memnun ve mütehassis 
olduklarını ifade ettiler.

Gençler sohbette buluşuyor

oldu. Friedberg ve Karben Yabancılar Meclisleri, Gross Karben 
Gençlik Dairesi ve Hessen DİTİB Eyalet Birliği‘nin ortaklaşa 
düzenlediği etkinliğe, Bayer Leverkusen‘in yıldızı Hakan Çal-
hanoğlu da destek verdi. 

Centilmence geçen karşılaşmalarda, her takımın kadrosunda 
Frankfurt Özürlüler Bakımevi‘nden bir engelli sporcu bulunması 
da takdir topladı.

Turnuvanın gol kralı 13 golle yine Kawasaki Mehmet takımın-
dan Varol Akgöz oldu. 

Turnuvanın bütün geliri Filistin‘de inşa edilecek olan anaokulu-
na bağışlanacak.

Burgau derneği kadın ve gençlik kolları ile aile birliğini tem-
sil eden bayanlar tarafından hazırlanıp gençler tarafından 
sunulan yemekli ikramlardan sonra program sona erdi.  

Köln - Bonn DİTİB Camii‘nin organize ettiği ailede eğitim 
seminerine yazar, aile danışmanı ve psikolog Saliha Erdim,  
ailenin önemini anlatmak için davet edildi.

Evliliği tanımlamayla konuşmasına başlayan Erdim, „Evlilik iki 
kişilik bir bütünlükle başlar ve diğerleri onun yan unsurlarıdır.
Bir aile,  Allah‘a yaklaştıran birliktelik  olmalıdır, aile  içindeki 
sohbetler ne kadar güzel olursa o aile o kadar mutlu olur ve aile-
deki dayanışma da o ailenin ne kadar sağlam olduğunu gösterir 
ki bu dinimizin emridir“ dedi.

Erdim konuşmasını, çocuklarımız bizim için çiçektir ve çocukları 
sevmeyenin duyguları zarar görmüştür. Onları hayatın meşgu-
liyetinde boğulmalarını engellemek ve korumak zorundayız, 
onlar bize emanettir, bir çocuk huysuz olurda annesi ona sabır 
ederse o anne cennetliktir. Rabbimizde ben sabırlı olanla ber-
aberim buyuruyor, işte bizde bu emre uymakla mükellefiz diye-
rek sözlerini tamamladı. 

Konuşmasının ardından konuyla ilgili sorulara cevap verildi.
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Öğrenciler ödüllendirildi
Münih - Schongau DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii‘nde 
Kur‘an-ı Kerim‘e geçen çocuklara yönelik bir merasim dü-
zenlendi.

Düzenlenen merasimde çocuklara çeşitli hediyeler veril-
di. Dernek Başkanı Halit Köklü, amaçlarının çocukları ca-
miye çekmek olduğunu, çocuk eğitimde anne ve babalara 
büyük görev düştüğünü belirterek „Ben öncelikle kurs tale-
belerimizin yüce kitabımız Kur‘an-ı Kerimi öğremelerinden 
ötürü genç yavrularımıza teşekkür ediyorum“ dedi. Bunun 
için çocuklarımıza elimizden geldiğince doğru şekilde, gü-
zel şekilde hayırlı şeyler öğretmeliyiz. Bu merasimleri sık sık 
yapacağız, teşvik edeceğiz diya konuştu.

Yatılı kurs büyük ilgi gördü
Karlsruhe - Sulz am Neckar DİTİB Hz. Ömer Camii‘nde Din 
Görevlisi Mustafa Erdem ve eşi tarafından okul tatili boyun-
ca erkek ve kız öğrencilere yatılı kurs eğitimi düzenledi.

Din Hizmetleri Ateşesi Dr. Mehmet Tekin öğrencileri ziyaret 
edip kursların önemine dair konuşma yaptı. İlmihal, Kur‘an-ı 
Kerim, ezber ve talim tecvit derslerinin işlendiği kurs son-
unda yapılan ankette öğrenciler memnuniyetlerini dile ge-
tirdi. 

Yatılı Kur‘an kursuna yoğun talebin olduğunu ifade eden 
Din Görevlisi Mustafa Erdem, önümüzdeki dönem yatak 
kapasitesini artırmaya gayret edeceklerini ifade etti. 

 „Muhabbet Gecesi“nde 
ödül verildi

Mainz - Bad Kreuznach DİTİB Merkez Camii‘nde yatsı na-
mazından sonra geleneksel olarak düzenlenen  „Muhabbet 
Gecesi“ geleneği devam ediyor.

Ayda bir düzenlenen ve Kur‘an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve   
şiirler eşliğinde, yarışmaların yapıldığı „Muhabbet Gece-
si“nde yarışmalarda başarı elden Kur‘an Kursu talebleri    
Osman Meydan, Ahmet Özkara ve Eray Ünal‘a tablet bilgi-
sayar hediye edildi. 

Yapılan toplu duanın akabinde derneğin yemek ve tatlı ik-
ramı oldu. Dernek Başkanı Cihan Şen ve Din Görevlisi Halil 
İbrahim Er proğramdan çok memnun oldukarını ve her yıl 
mutad olarak düzenlemek istediklerini belirttiler.

Sachsenheim‘de hatim duası

Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii‘ne de-
vam eden kız öğrencilere yönelik Kur‘an kursunu tamam-
landı. Program çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’i hatim eden 18 
kız öğrenci için hatim duası yapıldı.

Fatma Evcim öncülüğünde düzenlenen kursa 18 kız öğren-
ci katılarak yapmış oldukları hatim sonrası belgelerini aldı. 

Ailelerin katılımıyla gerçekleşen sertifika programında kurs 
öğreticisi Evcim‘e teşekkür edildi. Kadın Kolları Başkanı 
Ayşe Harbi‘ne günün anısına Evcim‘e bir buket çiçek takdim 
ederek hem kendisini hem de yetiştirdiği öğrencilere teşek-
kür etti, başarı temennisinde bulundu.
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Kuzey Bavyera‘da yıllık program toplantısı
Nürnberg -  Kuzey Bavyera‘da 6. bölgeye bağlı DİTİB der-
nekleri 2015 yılı program toplantısı Hof DİTİB Osmanlı Ca-
mii‘nde yapıldı. 

6. Bölge DİTİB dernekleri salon turnuvasının şampiyonu Röslau
Nürnberg - Selb‘de bu yıl üçüncüsü organize edilen 6. Bölge   
DİTİB Salon Futbol Turnuvası‘nı finalde Marktredwitz Süleyma-
niye Camii‘ni 2-1 yenen Röslau takımı kazandı. 

Selb DİTİB Sultan Ahmet Camii‘nin ev sahipliğinde 12 takımın 
2 grup halinde Realschule Salonu‘nda  gerçekleşen turnuva-
da centilmenlik kupasını Selbitz Eyüp Sultan Camii, en başarılı 
kaleci ödülünü Rehau Yeni Camii kalecisi Gökmen Günaçar ve 
turnuvanın gol krallığını 7 golle Rehau Yeni Camii‘nden Murat 
Salihoğlu kazandı. 

Turnuvaya katılamayan Röslau ile yarı finalde karşılaşan Mark-
tredwitz, arasında oynanan final maçı oldukça çekişmeli geçti. 
Maçı  kazanan Röslau 6. Bölge DİTİB Salon Futbol Turnuvası‘nda 
şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Final maçından 
önce oynan Selb ile Rehau takımları arasında oynanan üçün-
cülük-dördüncülük maçında Rehau turnuvada üçüncülük ku-
pasını kazandı. Dostluk ve derneklere maddi imkan kazandır-

„Ailemle Camide Buluşuyorum“ etkinliğine iş adamlarından destek

Derneklerin önceliği alabilmek için adeta yarıştığı toplantıda 
10 Türk İslam Derneği programların yer ve zamanı konusunda 
anlaşmaya varıldı. 2015 yılının en önemli programı olan Kutlu 
Doğum Haftası Nisan ayında Marktredwitz Süleymaniye Camii 
evsahipliğinde yapılmasına karar verildi. 

DİTİB‘e bağlı Hof Osmanlı Camii‘nin ev sahipliği yaptığı toplantı-
da ilk Kutlu Doğum programı Marktredwitz Derneği‘nde, der-
neklerin yapacağı kapalı salon futbol turnuvası ile Aralık ayında 
ilk salon turnuvası Selb Sultan Ahmet Camii organizasyonunda 
gerçekleştirilecek.

Derneklerin gelir amaçlı yapacağı  organizasyon başında ker-
mesler  ve balık festivalleri geliyor. Derneklere önemli ölçüde 
gelir getiren bu organizasyonlara Alman misafirler de büyük ilgi 
gösteriyor. Kermesler Ramazan ayına göre belirlenecek ve her 
hafta bir derneğin ev sahipliğinde Mayıs ayında başlayıp Rama-
zan ayına kadar sürecek.  

mak amacıyla yapılan turnuvada konuşan Selb DİTİB Sultan 
Ahmet Camii Dernek Başkanı Veysel Turan, katılan tüm 
takımlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. 

Köln - Aachen-Stolberg DİTİB Ahmet Yesevi Camii Der-
neği‘nin her ay geleneksel olarak düzenlenlediği  „Ailem-
le Camide Buluşuyorum“ kahvaltı etkinliğini Stolberg iş 

Adamları Derneği (SIDE) ev sahipliği yaptı. Kahvaltıya Köln Din 
Hizmetleri Ateşesi Ahmet Dilek, Çalışma Ataşesi Oğuz Tuncay, 
Stolberg Yabancılar Meclisi, çevre derneklerin başkan ve yöneti-
cileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Din Görevlisi Yüksel Mutlu açılış konuşmasını yaptı. Ev sahipliği-
ni üstlenen Stolberg İş Adamları Derneği (SIDE) Başkanı Ahmet 
Yıldız konuşmasında “İş adamları olarak sadece ticaret yaparak 
insanlarımıza hizmet etmek yeterli değil. Bizler bizim insan-
larımıza ve gençlerimize her türlü sosyal alanda destek vererek 
Almanya‘da kalıcılığımızı dinimizi ve kültürümüzü unutmadan 
devam ettirmek istiyoruz“ dedi. 

Yabancılar meclis adına Ahmet Ekin‘nin konuşmasından sonra 
Çalışma Ataşesi Oğuz Tuncay ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet 
Dilek konuşma yaptılar. Kahvaltı camide eğitim gören öğrenci-
lere teşekkür belgesi verilmesiyle sona  erdi.



DİTİB HABER BÜLTENİ

ŞUBAT 2015 | SAYI 2 |  17

Chorweiler‘de anlamlı bir akşam
Köln - Chorweiler DİTİB Camii‘nde 31 Aralık gecesi  „Merha-
metle Gelen Mekke‘nin Fethi“ isimli program düzenlendi.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu‘nun konuşmacı olarak katıldığı 
programın sunumunu cami din görevlisi Halim Algan yaptı. 
Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Emre Şimşek‘in Kur‘-
an tilavetinin ardından dernek başkanı ve DİTİB yönetim 
kurulu üyesi Hakan Aydın kısa bir selamlama konuşması 
yaptı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Köln Din 
Hizmetleri Atasesi Ahmet Dilek‘te, katılımcılara teşekkür 
etti. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu‘nun iki saat süren kon-
feransının büyük bir beğeniyle takip edildiği programda, 
Kevser İlahi Gurubu seslendirdiği ilahiler ve semazen ekibi-
nin sunduğu sema gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. 

Yatılı kamp büyük ilgi gördü
Mainz - Bölge DİTİB derneklerde din eğitimi alan öğrenci-
lere yönelik olarak, Mainz Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB 
RLP Eyalet Birliği‘nin katkı ve müşterek organizasyonu ile 
geleneksel olarak düzenlenen ve 70 öğrencinin iştirak et-
tiği Yatılı Eğitim Kampı Freizeitzentrum Idarwald‘da tamam-
landı. 

Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşçı ve DİTİB RLP Eyalet Bir-
liği Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından ziyaret edilen kapmta,  
öğrencilerle bir süre sohbet edildi ve katılımlarından ötürü 
teşekkür edildi. Fatih ve Hülya Çakır (Wörth) ile Mustafa 
ve Şevkiye Akça (Bad Kreuznach) hocaların görev aldığı 
kampta seviyelere göre oluşturulan sınıflarda dersler veril-
di. Kapanış programında da katılımcılara belge verildi.

Stadtallendorf‘da gençlerin 
buluşması

Frankfurt - Stadtallendorf  DİTİB Fatih Camii‘nde ilk kez 
yılın ilk akşamında kutlanan Mekke‘nin Fethi programıyla 
gençlik buluşması yoğun bir katılımla kutlandı.

Cami konferans salonunda gerçekleştirilen programa çevre 
derneklerin din görevlileri ile cematleri katıldı.

Program, ev sahibi Stadtallendorf Din Görevlisi Mahmut 
Şanal‘ın Kur‘an-ı Kerim okuması ile başladı. Daha sonra 
Dernek Başkanı Kerim Otkan‘ın selamlama konuşmasının 
ardından program, Hicaz İlahi Grubu‘ndan seslendirdiği 
birbirinden güzel ilahiler, semazen gösterileri, gençlerle 
yapılan dini bilgi yarışmalarıyla gecenin geç saatleine ka-
dar devam etti.

Gladenbach‘ta güzel bir 
dayanışma örneği

Frankfurt - Gladenbach/Weidenhausen DİTİB Hira Camii 
Derneği, semtlerinde üzücü aile dramını paylaştı. 

Dünyaya bedensel engelli olarak gelen Alman Richter aile-
sinin yardım olmadan evden dışarı çıkabilecek ve dışarıda 
gezebilecek durumda olmayan ilk çocuklarına camiye da-
vet eden çocuklar tarafından çok güzel bir dayanışma ör-
neği gösterildi.

Cami çocukları tarafından oluşturulan bağış kutusuyla Ro-
bin için bir kampanya başlatıldı. Hayata geçirilen kampanya 
Alman komşular tarafından da takdirle karşılandı. Bağış ku-
tusundan çıkan 500 Euroluk bağış cami gençleri Meryem, 
Duygu ve Burak tarafından anne Richter‘a verildi. 
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Ichenhausen‘da yılın en anlamlı yarışması
Münih - Ichenhausen DİTİB Yunus Emre Camii‘nde yılın son 
gecesi olan yılbaşı gecesi, baba ile oğul, anne ile kız,  dede 
ile torun arasında dini bilgiler yarışmasına sahne oldu. 

Neu-Isenburg‘da çocuk diliyle Peygamberimiz anlatıldı
Frankfurt - Neu-Isenburg DİTİB Selimiye Camii‘nde, Rasulul-
lah’ın (SAV) doğumunu kutlamak amacıyla gençlerin hazır-
ladıkları program büyük ilgi gördü. 

Çocukların Kur’an tilavetiyle başlayan programda selamlama 
konuşmasını Dernek Başkanı Salih Özkan yaptı.

Din Görvlisi Şerafettin Köprübaşı da yaptığı konuşmada, “Al-
lah’ın bizler üzerindeki nimetlerinin saymakla bitirilemeyeceği-
ni ve bu nimetlerden birinin de bizlere peygamber göndermesi 
ve bizi Hz. Muhammed’e (SAV) ümmet yapması olduğunu dile 
getirdi. 

İlahiyatçı Talha ve Elif Taşkınsoy‘un günün anlam ve önemini 
belirten konuşmaların ardından kız çocukları Almanca olarak 
Peygamberimizin hayatını özetleyen paragraflar okudu. Erkek 
çocuklar da başta Hz. Peygamberin hayatı olmak üzere şimdiye 
kadar öğrendikleri konuları özetleyen şiirler okudu. Türkçe Al-
manca ve Arapça ilahiler okundu ve çokça salavat getirildiği 

Diyanet Çocuk Dergisi bilgi yarışması 

Yarışmaya Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal ve 
komşu dernek din görevlileri ve dernek yöneticileri katıldı.

Yılın yarışmasıyla ilgili açıklama yapan Din Görevlisi Osman 
Başer, “Yarışma sorularımız itikat, ibadet, siyer, ahlak ve genel 
kültürden oluştu. Yarışmaya üçerli guruptan olmak üzere 13 gu-
rup katıldı.“  

Yarışma sonunda birinciliği elde eden Gizem Baş, Nebahat Ağlar, 
Sara Tağ‘a ödül olarak akıllı telefon verildi. Diğer yarışmacıları da 
Kur‘an-ı Kerim, Diyanet İlmihali, bir yıllık Diyanet Çocuk Dergisi 
aboneligi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 

Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal yarışma sonunda yaptığı 
kısa konuşmasında: „Yarışmaya katkı sunan kardeşlerimize, yö-
netim kurulumuza, kadınlar kolumuza ve yarışmamıza gönül 
vermiş halkımıza şükranlarımı sunuyorum. 2015 yılının yu-
vamıza yurdumuza ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rab-
bimden niyaz ederim” dedi.  

anma programı, Peygamberimize Almanca olarak mektup 
yazan öğrencilere ödülleri verildi dereceye girenler mektu-
plarını okudu.

Mainz - Worms DİTİB Veysel Karani Camii‘nde Diyanet Ço-
cuk Dergisi Bilgi Yarışması finali yapıldı. 

Din Görevlileri Mesut ve Sebahat Bayar tarafından yetiştirilerek 
hazırlanan öğrencilerden oluşan beş grup yarıştı. 

Genç Alimler grubu en yüksek puanla birinci olurken Grup 
Veysel Karani ikinci, Kur‘an Hadimleri üçüncü, Gönül Çiçekleri 
dördüncü, Cennet Gülleri beşinci oldu. Yarışamaya katılan tüm 
guruplara cep telefonu, kol saati, kitap seti vs. gibi çeşitli ödüller 
verildi. Yarışma sonunda öğrencilerden oluşan Veysel Karani Ca-
mii  İlahi Grubu‘nun söylediği ilahilerle seyirciler duygulu anlar 
yaşadı. 

Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşcı, Diyanet Çocuk Dergisinin ço-
cukların Türkçeleri, genel kültürleri ve dini bilgilerinin gelişimi-
ne katkı sağladığını, uygulamanın diğer camilerimiz için de ör-
nek olduğunu belirterek katılımcılara, emeği geçenlere ve ilgili 
dernek yönetimine teşekkür etti. 
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Höchst DİTİB Gençlik Kolları, ecdadını yad etti

Frankfurt - Höchst DİTİB Gençlik Kolları, “1915’te Doğu 
Anadolu’da neler yaşandı?“ konusunda, Tarihçi-Yazar Dr. Ali 
Söylemezoğlu’nun konuşmacı olduğu bir toplantı düzenle-
di. 

Frankfurt’un Niederrad semtinde yapılan etkinliğe, Frank-
furt Başkonsolosu Ufuk Ekinci, Mainz Konsolosu Arif Eser 
Torun, din görevlileri, dernek yöneticileriyle çok sayıda da-
vetli katıldı.

Höchst DİTİB Gençlik Kolları Üyesi Doğukan Özkul, toplantı-
dan önce 1915 yılında şahadet mertebesine eren tüm şe-
hitlerimizin ruhları için Kur‘an-ı Kerim okudu. Gençlik Kol-
ları Başkanı Enes Sarıkaya da yaptığı açılış konuşmada, sivil 

toplum kuruluşlarına Avrupa Türklerinin ortak sorunlarında 
birlikte hareket etme çağrısında bulundu. 

Toplantıda yaklaşık 90 dakikalık bir konuşma yapan Dr. 
Ali Söylemezoğlu, Ermeni iddialarının bilimsel gerçekler-
den uzak birer propaganda malzemesinden öteye geç-
meyeceğini söyledi. “Tarihi belgeler Türk tezlerini deste-
kliyor. Biz bilimsel tartışmaların galibiyiz ama zaman zaman 
masada kaybediyoruz. Bu kanıtları bütün dünyaya çok iyi 
anlatmamız lazım” ifadelerini kullandı. Katılımcıların soru-
larını da yanıtlayan Dr. Söylemezoğlu, gösterilen ilgiden 
çok memnun olduğunu dile getirdi. Toplantının sonunda 
Dr. Söylemezoğlu’na dernek tarafından etkinliğin anısına 
bir plaket verildi.

Öğrenciler oyun parkı ile 
ödüllendirildi

Münster - Greven DİTİB Ulu Camii öğrencileri cami ders-
lerinden sonra Münster‘de bulunan Nemmerland oyun ve 
eğlence parkına gitti. 

Greven Ulu Camii Din Görevlisi İbrahim Iışık, cemaatten Ali 
Yıldız, Bilal Kaya ve Mustafa Yıldız‘ın  önderliğinde gerçe-
kleşen gezide öğrenciler doyasıya eğlendiler. Akşama ka-
dar süren gezide hocalarıyla beraber eğlenmenin tadına 
varan çocuklar, derslerin yoğunluğundan kurtulup, oyun 
yorgunluğuyla evlerine dönmenin keyfini çıkardılar. Gre-
ven Ulu Camii Din Görevlisi İbrahim Işık ise camiye daha 
fazla öğrenci getirebilmek için camide böyle faaliyetler dü-
zenlediklerini belirtti.

DİTİB‘den Türkiye Lösemili 
Çocuklar Vakfı‘na bağış

Münih - Memmingen DİTİB Fatih Camii Türkiye Lösemili 
Çocuklar Vakfı‘na bağış yaptı.

Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardım-
cı olmak, bunun yanısıra kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları 
konusunda ulusal düzeyde tedavilerine yardımcı olmak 
için kurulan Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı‘na, Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği‘ne bağlı Memmingen Fatih Camii para 
bağışı yaptı. 

Yaklaşık 1200 Euroluk para bağışını Memmingen DİTİB Fa-
tih Camii yönetiminden Hasan Zareli ve Yunus Öztürk tara-
findan Sirkeci ailesine teslim ettildi.
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Lügde‘de barış için el ele verildi 

Münster - Lügde DİTİB Ashab-ı Kehf Camii Din Görevlisi Ya-
kup Uçmaz , Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, Kadın Kolları 
Başkanı Dilek Gökçe ile birlikte Savaş Mezarları Komisyonu 
Başkanı Helmut Eichman ve Protestan Papaz Christian Mül-
ler’in davetine icabet etti.

Protestan Kilise‘sinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplan- 
tıya Bad Pyrmont Belediye Başkanı Klaus Blome, Vakıf Baş-
kanı Helmut Eichman, Rusya’dan gelen katılımcı Wilademir 
Antcukov ve çeşitli din mensupları katıldı.

Toplantı sonunda Din Görevlisi Yakup Uçmaz, Protestan 
ve Rus din adamları, Savaş Mezarları Komisyon Başkanı ve 
Belediye Başkanı birlikte medya karşısında “Barış için el ele” 
teması için el sıkıştılar.

Öğrenciler taçlandırıldı

Stuttgart - Albstadt DİTİB Eyyüp Sultan Merkez Camii‘nde 
Kur‘an okumayı öğrenen çocuk, genç ve yetişkin bayan 
öğrenciler için taç giyme merasimi düzenlendi. 

İstiklal Marşı ve Kur‘an tilavetiyle başlayan merasimde 
öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli ilahiler, şiirler, an-
lamlı piyesler ve hadislerden oluşan mütevazi bir program 
sunuldu. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve belge takdim 
edildi.  Programın sonunda öğrencilerin okumuş olduğu 
hatimin duası yapıldı. Günün anısına yapılan pasta kesile-
rek konuklara ikram edildi. Ardından öğrencileri yetiştiren 
Din Görevlisi Halime Karakuş, ‘’Bizlerde Kur‘an talebelerine 
kına yakacağız ki, Kur‘an yoluna kurban olsun O’nu okuyup 
anlasın, emirlerine uysun diye. Bu manada bütün yavru-
larımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

2015 yılının ilk bölge toplantısı
Mörfelden‘de yapıldı

Frankfurt - Frankfurt bölgesi 2015 yılı ilk aylık toplantısını 
Mörfelden´de yaptı.

Mörfelden DİTİB Mimar Sinan Camii´nde gerçekleşen to-
plantıya Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı ve 81 din 
görevlisi katıldı.  Kur‘an-ı Kerim okunması ve Din Görevlisi 
Hüseyin Şahinkaya´nın açılış konuşması ile başlayan to-
plantıda Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, geçmişde 
yapılmış ve 2015 yılında yapılacak olan faaliyetlerle ilgili 
bilgi verdi. 

Ev sahibi dernek başkanı İsmail Karabulut, organizeye ev 
sahibi yapmaktan duyguğu memnuniyeti dile getirerek, 
katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilere yatılı program

Münster - Greven DİTİB Ulu Camii öğrencileri yılbaşı tatilin-
de ilk defa bir yatılı kurs tecrübesi yaşadı.

Öğrencilerin tecrübe kazanmalarını sağlamak, toplu yaşa-
ma kurallarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve hayata 
hazırlanmalarında eksiklerini tamamlamalarına yardımcı 
olmak amacıyla Din Görevlisi İbrahim Işık ve Dernek yöneti-
mi öncülüğünde erkek öğrenciler için yatılı kurs programı 
düzenlendi. 

Sabah namazı sonrası spor, kahvaltı, ezber, oyunlar, dini 
filmler izleme vb. aktivitelerin yapıldığı yoğun bir program 
uygulandı. Cami cemaatinden üç kişininde destek verdiği 
program çocuklarının unutamayacakları bir üç gün olarak 
zihinlerine kazındı. 
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Kadın Birliği, yeni yöneticilerini
belirledi

Hannover - DİTİB’in Almanya genelinde eyaletler bazında 
kurulan ilk kadın birliği olan Aşağı Saksonya ve Bremen 
Dini Cemaatler Eyalet Kadın Birliği, gerçekleştirdiği 3. Ge-
nel Kurul toplantısıyla yeni  yönetimini belirledi. Delmen-
horst kentinde gerçekleşen genel kurula, Hannover Din 
Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, Aşağı Saksonya ve Bremen Dini 
Cemaatler Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, DİTİB Federal 
Kadın Birliği Başkanı Derya Şayan ve yönetim kurulu üyeleri  
ile bayan din görevlileri katıldı. Aşağı Saksonya ve Bremen 
Dini Cemaatler Eyalet Kadın Birliği’nin yeni yönetimine 
seçilen isimler ise şöyle belirlendi: Halime Cengiz (Bremen), 
Hatice Öztürk (Ronnenberg), Betül Gürsoy (Oldenburg),  
Nazlı Bayrak (Hannover),  Esma Yatakçı (Hannover), Ayşegül  
Dinçer (Oldenburg) ve Zübeyde Uyar (Bremen). 

Schwetzingen gençlik kolunu 
kuruldu

Karlsruhe - Schwetzingen DİTİB Süleymaniye Camii genç-
leri seçim yaparak yeni yönetimini belirlediler. 

Süleymaniye Camii Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Altınışık‘ın 
divan başkanlığında gerçekleştirilen seçimde kısa bir bil-
gi verildi. Çok sayıda katılım ile gerçekleştirien seçim ve 
yeni oluşum hakkında bilgi veren Aydın Altınışık, „Ay-
lardır çalışmalarını sürdürdüğümüz üniversite öğren-
ci evi açma aşamamızın sonuna geldik. İnşallah yeni 
ders yılında hazır olacak. Gençleri bir araya getirmek 
için bir oluşuma girdik ve en kısa zamanda gençle-
re yönelik spor kompleksi yapmayı planlıyoruz‘‘ dedi.                                                                                                                                            
Yapılan seçim sonrası yeni gençlik yönetimi: Havva Demiray, 
Kübra Ulutaş, Mehmet Soyyiğit, Sahra Demiray, Oğuz Kaya, 
Nagihan Ulutaş ve Kübra Soyyiğit‘ten oluştu.

Cami yapımı için 
kolları sıvadılar

Münih -  Bavyera eyaletinin en yüksek üye sayısı ile dikkat 
çeken Bobingen Türk-Alman Dostluk derneği, inşaatı plan-
lanan cami yapımına destek olmak için bir gece düzenledi. 

Dernek Başkanı Arif Diri‘nin kısa selamlama konuşmasının 
ardından  Bobingen DİTİB Camii başkanı Şenol İşçi ve Din 
Görevlisi Muammer Arpagus, birlik ve beraberlikten bah-
sederek İslam Dini‘nin barış dini olduğunada değindiler.  
Türk-Alman dostluğuna destek veren Bobingen Belediye 
Başkanı Bernd Müller‘e, Graben Belediye Başkanı Andreas 
Scharf‘a, Schwabach-Kemer Ortaklık Komitesi Başkanı Ayşe 
Bıyık‘a, birer plaket hediye edildi. Bu geceden elde edilen 
tüm gelir cami yapımına destek olmak için bağışlandı.

Polis Sendikası‘ndan 
Merkez Camii‘ne ziyaret

Frankfurt - Kassel DİTİB Merkez Camii‘ni Hessen Polis Sen-
dikası temsilcileri ziyaret etti. Merkez Camii Din Görevlisi 
Hasan Bayar, Dernek Başkanı Seyfettin Eryörük ve yönetim 
Kurulu ve Kassel Yabancılar Meclis Başkanı Kamil Saygın ile 
biraraya gelen sendika temsilcileri fikir alışverişinde bulun-
arak birbirilerine çeşitli sorular yönelttiler. 

Polislerin sendika temsilcilerinden yapılan açıklamada, „iç 
ve diş siyasette daha rahat ve sakin zamanlar geçirdik. Pe-
gida ve Kagida gibi yanlış hedefleri olan oluşumlara karşı 
mesaj vermemiz gerekiyor. Bu yüzden aramızda anlayışı 
arttırmamız lazım“ belirtildi. Programın sonunda sendika 
temsilcisi, „bu zamanda arkadaşlarımızla diyalog ve birbi-
rimize gösterdiğimiz anlayışın önemini bügün daha fazla 
anladık“ dedi.



Düsseldorf bölgesinde faaliyette bulunan Duisburg-Marxloh 
DİTİB Merkez Camii’nin temeli 22 Mart 2005’te atılmış olup, 
hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla bütün üniteleriye 
birlikte tamamlanarak 26.10.2008 tarihinde Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof Dr. Ali Bardakoğlu, KRV Eyalet Başbakanı Jürgen Rütt-
gers başta olmak üzere beş binin üzerinde davetlinin katıldığı 
bir törenle ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında, kubbeli olarak inşa edilen DİTİB Merkez 
Camii’nin mihrabı, minberi ve kürsüsü el işlemeli ahşap yapı-
dan tasarlanmıştır. Ayrıca caminin kubbe ve iç tavan kısımları, 
Türkiye’den getirilen hat ve tezyinat ustaları tarafından şekil-
lendirilmiştir.

Almanya’nın en güzel ibadethanelerinin başında yeralan Mer-
kez Camii, özel yapılan biri büyük, altı küçük avize ile aydınlatıl-
maktadır. Külliyenin toplam kullanım alanı 2500 m2 olup, bu-
nun 1200 m2’si ibadethane olarak kullanılmaktadır. Toplam arsa 
büyüklüğü ise10.000 m2 dir.

Cuma ve teravih namazlarında 1000, bayram namazlarında ise 
1200 kişinin ibadet ettiği Merkez Camii, kütüphanesi, lokali, yö-
netim kurulu odası, konferans salonu, değişik hizmet birimleri 
ve oto parkıyla ferah ve geniş bir alanda hizmet vermektedir. 
Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen çeşitli 
toplantılar ve sohbetlerle birlikte, yetişkin bayan, erkek ve kız 
çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri veril-
mektedir.

Ayrıca, düğün, sünnet, mevlid vb. programlara da ev sahip-
liği yapan Camii, cemaat için ikinci adres durumunda olup, 
ferahlatıcı, göz doldurucu ve gönül okşayıcı bir mekana sa-
hiptir. Gerek Alman, gerekse diğer ülke va tandaşlarının sıkça 
ziyaret ettiği mekanların başında yer alan DİTİB Camii, inşaat 
süresince 40 bin civarında ziyaretçiyi misafir etmiştir.

CAMİLERİMİZ

Duisburg DİTİB Merkez Camii
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Bağışlarınızla 

daha güzel mekanlara...




