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IMPRESSUM

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

De ki: 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu?” 
(Zümer Sûresi; 39/9)

BAŞLARKEN

Değerli Okurlar,

İlim öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara farz 
kılınmıştır. Bu yüzden yüce dinimiz İslam’ın ilk şiarı 
“Oku’’dur. Özellikle ikinci vatan olarak benimsemiş 
olduğumuz bu diyarda çocuklarımızın eğitimine daha 
da önem vermeliyiz. Çocuklarımızı, dünya ve ahiret 
saadetini yakalayabilmeleri için eğitimli, inançlı, 
şuurlu, bilinçli ve sorumluluk duygusuyla hareket eden 
nesiller olarak yetiştirmeliyiz. 

Yeni bir eğitim hayatına adım attığımız bu günlerde 
aynı zamanda camilerdeki din eğitimi faaliyetlerimizde 
başlayacaktır. Yediden yetmişe herkese eğitim verilen 
derneklerimizde bay bayan din görevlilerimiz ile fahri 
görevlilerimiz dini şuur ve bilinçle hareket etmektedir. 
Eğitim hayatında muvaffak olabilmek için okul, cami, 
öğretici ve veli işbirliği büyük önem arz etmektedir.

Eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarımıza yönelik 
cami derneklerimizde “Bed-i Besmele’’ diğer bir 
ifadeyle  “amin alayı’’ programları yapılmaktadır. 

Bu programlar çocukları okumaya özendiren ve okumayla 
birlikte başlayacak yeni hayatını benimsemesini sağlayan 
bir merasim olarak kültürümüzde yer almaktadır. Okula 
başlayacak çocuk merasim için giydirilip kuşatılır, 
çocuk yeni kıyafetleriyle camilerimize getirilerek 
buralarda topluca dua yapılmaktadır. Bütün bunlardan 
maksat, çocuğun eğitim hayatına dualarla ve ikramlarla 
başlanması ve bundan bereketlenilmesidir.

Bu maksatla, yeni eğitim öğretim yılının başta 
çocuklarımız olmak üzere hepimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni eder, sözlerimi bed-i besmele 
programlarında söylenmekte olan ilahi nakaratıyla 
tamamlamak isterim. 

„Yâ İlâhî başlayalım ism-i Bismillâh ile 
Bu duaya el açalım ism-i Bismillâh ile  
Sen kabul eyle duamız Besmele hürmetine  
İlmini eyle müyesser yâ İlâhe‘l-âlemîn  
Ol Muhammed hürmetine meded eyle yâ Mu‘în  
İlmini eyle müyesser yâ İlâhe‘l-âlemîn  
Kapuna geldik niyâza yâ İlâhe‘l-âlemîn 
Eyleyip mansûr muzaffer kullarına yâ Mu‘în“..

IMPRESSUM
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Münih - Pfaffenhofen DİTİB Ensar Camii düzenlenen tö-
renle yeni caminin açılışını gerçekleştirdi. Büyük ve mo-
dern inşa edilen Ensar Camii’nin açılışına, caminin yapı-
mında her türlü desteği veren Pfaffenhofen 1. Belediye 
Başkanı Thomas Herker, 2. Belediye Başkanı Albert Gürt-
ner ve 3. Belediye Başkanı Roland Dörfler de katıldı.

Konsolos Selçuk Eke ve Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi 
Uysal, DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, DİTİB Eya-
let Birliği Başkanı Önder Yıldız ve Bölge Merkez Görevlisi 
Aykan İnan, siyasi partilerden, dini cemaatlerden ve sivil 
toplum kuruluşlarında temsilcilerinin de hazır bulundu-
ğu Ensar Camii’nin açılışına Alman ve Türk vatandaşları 
da büyük ilgi gösterdi.

Aşırı sağcı ve İslam düşmanı “Die Freiheit” partisi de ge-
rekli izinleri alarak çok az katılım ile caminin karşısında 
açılış töreni ile aynı saatlerde cami karşıtı gösteri yaptı. 
Aşırı sağcılara karşı “Pfaffenhofen renklidir” (Pfaffenho-
fen ist bunt) grubu cami önünde insan zinciri oluşturup 
kasaba dışından gelen cami karşıtlarının camiye yaklaş-
malarına izin vermedi.

Açılış töreninde  konuşma yapan Belediye Başkan Herker, 
caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti 
ve böyle güzel bir eserin Pfaffenhofen’de olmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cami inşaatı 
esnasında oluşan İslam düşmanı ve cami karşıtı gösteri-
ler açılış öncesi 3. Belediye Başkanı Roland Dörfler’e ve 
ardından 1. Belediye Başkanı Thomas Herker’e ölüm teh-
diti ile devam ettiği için açılış törenine ilgi oldukça büyük 
oldu. Belediye Başkanları açıklamalarında cami açılışına 
destek verilmesini talep etmişti.

DİTİB Ensar Camii Başkanı Recep Bal da yaptığı açıklama-
da, eski camiinin son derece yetersiz olduğunu ve yeni 
camii yapmak için kolları 10 yıl önceden sıvadıklarını ve 
bu konuda birçok kurum ve kuruluşlarla sürekli diyalog 
halinde olduklarını söyledi. 850 Türk’ün yaşadığı Pfaffen-
hofen’de kilise, okul ve belediye ile her konuda görüş-
melerin yapıldığını söyleyen Bal, onların ve bu bölgede 
yaşayan vatandaşların desteği ile birlikte mutlu sona 
ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti ve emeği ge-
çen herkese teşekkür etti.

Münih - Pfaffenhofen DİTİB Ensar Camii 
dualarla ibadete açıldı.

Pfaffenhofen Ensar Camii 
ibadete açıldı
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Stuttgart - Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii’nde 2014-
2015 eğitim yılının sonunda hatim merasimi düzenledi.

Sunuculuğunu Din Görevlisi Yusuf Öztürk’ün yaptığı 
programa İstiklal Marşı ve öğrencilerden Ömer Faruk 
San’ın okuduğu aşrı şerif ile başlandı.

Cami Dernek Başkanı İsmail Çakır selamlama konuşma-
sında, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edece-
ğini söyledi.

Almanya’da din eğitiminin önemine değinen 
Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan da, 
Cami derneklerimizde 7’den 70’e bay ve 
bayan herkese din eğitimi verildiğini, 
böylelikle bilinçli ve sağlıklı bir nesil 
yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Öğrencilerin okudukları, Kur’an-ı Ke-
rim, ilahi, şiir, veda hutbesi ve sergile-
dikleri skeçlerle program devam etti. 

Merasim, Din Görevlisi Eyüp San’ın 
yaptığı duanın ardından yönetim 
kurulu tarafından, öğrencilere ve 
din görevlilerine hediyelerin takdi-

mi ila sona erdi.

Stuttgart’ta hatim merasi

Essen - Siegen DİTİB Selimiye Camii yönetim kurulu ve 
cemaati, şehirlerinde faaliyet gösteren Siegen-Geiswe-
id Protestan Kilisesi’ni ziyaret etti.

Kilise davetlisi olarak dini bayram (Pfingstsonntag) 
programına katılan Siegen DİTİB Selimiye Camii heye-
ti, kilise cemaatinin bayramını tebrik etti. 

Kilise programının ardından Kilise papazı ile baraberin-
deki heyet Selimiye Camii’ni ziyaret etti ve kendilerine 
cami müştemilatı hakkında bilgi verildi. Din Görevlisi 
İshak Selük ve camii rehberi Önder Şahin, gerçekleşen 
karşılıklı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getir-
diler. Kilise heyeti aynı gün cami tarafından düzenle-
nen kermese katılarak, gösterilen misafirperverlikten 
etkilendiklerini ifade ederek, karşılıklı ziyaretlerin sık 
sık yapılması temennisinde bulundular.

Siegen’de cami ve kilisenin 
örnek buluşması 
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Bavyera Eyalet Meclisi ilk defa resmi olarak Bavyeralı 
Müslümanların temsilcilerini Eyalet Meclisi‘ne davet etti.

Münih - Bavyera Eyaleti‘nde yaşayan yaklaşık 570 bin 
Müslüman‘ı temsilen DİTİB Eyalet Birliği, diğer Müslüman 
sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte ilk defa resmi 
olarak Eyalet Meclisi‘ne davet edildi. 

Bavyera Meclis Başkanı Barbara Stamm‘ın ev sahipliği 
yaptığı „Müslümanlarla Buluşma“ etkinliğine Başbakan 
Horst Seehofer, İçişleri Bakanı Joachim Hermann, bütün 
partilerin meclis grup başkanları ve aralarında Bavyera 
Hükümeti Uyum Sorumlusu Martin Neumeyer ve 
Bavyera Parlamentosu‘nun tek Türk kökenli milletvekili 
Arif Taşdelen gibi çok sayıda milletvekili katıldı. 
Milletvekilleri masalara dağılarak Müslüman temsilcilerle 
bir arada oturup sohbet etme imkanı buldular. 

Barbara Stamm açılış konuşmasında „Bütün parti grupları 
ile görüşerek, bugünü beraber hazırladık. Amacımız 
Müslümanların duygularını, sorunlarını ve birbirimizden 
beklentilerimizi öğrenmek“ dedi.

Ardından grup başkanlarından SPD adına konuşan 
Martin Rinderspacher „Bavyera hep bir numara olmak 
ister. Bunun için Müslümanlar ile diyalogda kalmak 
istiyoruz. Bu diyalogu Baden-Württemberg gibi 

kurumsallaştırmalıyız. Hamburg‘da olduğu gibi İslami 
teşkilatlar ile Devlet Anlaşması imzalamalıyız. Pegida 
hareketinden sonra din özgürlüğü için sembolik adım 
atmalıyız“ dedi. Yeşiller Grup Başkanı Margarete Bause 
de Almanya‘nın bir göç ülkesi olduğunu vurgulayarak her 
dini cemaatin aynı hakları olmasını, tabutsuz defin iznini, 
Müslümanlar ile kurumsal danışma kurulunu ve İslam Din 
Dersi verme hakkını savundu. FW Grup Başkanı Hubert 
Aiwanger uyum konusunun partisinde yeri olduğunu, 
çünkü uyumun özellikle kendilerinin ağırlığı olduğu 
yerel alanda ve derneklerde gerçekleştiğini belirtti ve 
her konuyu açık açık tartışmaya çağırdı. Thomas Kreuzer 
ise CSU adına Müslümanlar ile kurum kurma yerine 
konuya göre görüşme yapmayı savundu ve Bavyera‘da 
beraber yaşamanın şans eşitliği ile iyi işlediğini belirtti.

Politikacıların kısa konuşmalarından sonra söz verilen 
Müslümanlar, eyaletteki kendilerine özgü sorunlarıyla 
ilgili görüşlerini bildirdiler. Diğer bir konuşmacı ise 
İslam‘ın terörle birlikte anılmasından duyulan rahatsızlığı 
dile getirdi ve çözüm olarak dini cemaat statüsünde 
İslam Din Dersi verilmesini talep etti. Franz Himpsl 
yönetimindeki „Unterbiberger Hofmusik“ grubu 
seslendirdikleri Türkçe ve Almanca parçalarla etkinliğe 
renk kattılar.

Bavyeralı Müslümanlar ilk 
defa meclise davet edildi
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Almanya’da yeni yeni faaliyete geçen Kinder Moschee 
sınıflarına Gifhorn’da ilk günden çok büyük ilgi olduğu 
gözlendi.

Din Görevlisi Ahmet Tanış’ın katkıları ile DİTİB Camii’nde 
faaliyete geçen Kinder Moschee’nin açılış törenine 
Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, dernek 
yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda veli ve 
vatandaş katıldı. 

Sunuculuğu cami dernek öğrencilerinin yaptığı açılış 
merasimi yine öğrencilerden İrem Kuşadası’nın Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Almanya’da ilklerden olan 
bu projenin kendi camilerinde başlamasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti belirten dernek yöneticileri 
“Bu örnek projenin mimarı olan Din Görevlimiz Zeliha 
Zambak ve Ahmet Tanış’a teşekkür ediyorum’’ dediler.

Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay ise ilgi ve alakalarından 
dolayı törene katılan herkese teşekkür ederek başladığı  
konuşmasında “Bildiğiniz gibi bugün maalesef ilgisizlik 
ve vurdum duymazlık yüzünden nice gençlerimiz heba 
oluyor. Bilhassa Avrupa’da durum gerçekten çok daha 
vahim. Bir an evvel tedbir almazsak çocuklarımıza yazık 
olacak. Daha doğrusu bize yazık olacak, anne babalara 
yazık olacak. Ailelere düşen görev, çocuklarına caminin 
manevi-dinî havasını teneffüs ettirmektir.  İşte bugün 
burada bir ilklerden olacak olan projeyi başlatıyoruz. 
Kindermoschee adı altındaki bu sınıfımız, çocuklarımıza 
cami kapılarını sonuna kadar açacak olan yepyeni bir 
modeldir. Bu sınıf, dinimiz ve kültürümüzle buluşmanın 
ilk adımıdır. Gifhorn DİTİB Camii Kinder Moschee’miz 
başta çocuklarımız olmak üzere bütün anne babalara, 
camiamıza ve insanlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan programda Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, ibadet, siyer ve ahlak halkalarından 

sunumlar, Asr-ı Saadet skeci, Hz. Fatıma platformu, naat 
ve veda hutbesi okuyarak duygulu anlar yaşattılar. Ayrıca 
Kur’an-ı Kerim’e geçen 50 kız öğrenciye taç takılırken, 
erkek öğrencilere takke giydirildi. Kurslara devam eden 
230 öğrenciye de katılım belgesi verildi.

Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay ve dernek yöneticileri 
tarafından Kinder Moschee’nin kurdelası birlikte kesildi. 
Kinder Moschee’yi gezen veliler gördükleri manzaradan 
oldukça etkilenip din görevlileri ve yönetim kuruluna 
teşekkür ve tebriklerini ilettiler. Kinder Moschee’nin şanslı 
talabeleri de bu ilk günde doyasıya eğlendiği programda 
çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Gifhorn’da 
Kinder Moschee 
açıldı
Hannover – Gifhorn DİTİB Camii bünyesinde 
Kinder Moschee (Çocuk Camisi) adı altında 03-06 
yaşlarındaki çocuklar için yeni bir sınıf açıldı.
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„Birlikte Yaşama 
Yürüyüşü“

Frankfurt- Biedenkopf DİTİB Yunus Emre Camii’nin organi-
zesinde „Birlikte Yaşama Yürüyüşü“ yapıldı.

Biedenkopf DİTİB Yunus Emre Camii Din Görevlisi Hüseyin 
Yakut ve dernek yönetiminden Şakir Ergin’in öncülüğünde 
gerçekleşen yürüyüşe Biedenkopf şehrinde hizmet veren 
Protestan ve Katolik kiliselerinin temsilcileri, cami ve kili-
se cemaati ile öğrenciler olmak yüzün üzerinde katılımcı 
oldu.  

Hıristiyanlar ve Müslümanlar yaklaşık 5,5 km. mesafesin-
deki yolda birbirlerini tanımak için birlikte yürüdüler. Mola 
yerlerinde Hiristiyanlık,Yahudilik ve İslamiyet hakkında 
bilgi alışverişinin yapıldığı yürüyüş, belediyenin ormanda 
hazırlamış olduğu dinlenme mekanında yiyecek ve içecek 
ikramıyla son buldu.

Dortmund‘ta camiler arası turnuva 
Essen - Dortmund’da „Camiler Arası Futbol Turnuvası” 
şöleni gerçekleştirildi. DİTİB Eving Selimiye Camii Derne-
ği’nin organize ettiği futbol turnuvasına 14 derneği katıldı.

Dortmund’da yaşayan vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği 
turnuvada Eving Selimiye Camii Din Görevlisi Dr. Ali Soylu 
ve Selimiye Camii Dernek Başkanı Adem Sönmez „Bu gibi 
faaliyetler  birliğimize ve kardeşliğimize katkı sağlamakta, 
tanışmamıza, yakınlaşmamıza ve birlikte hareket etmemi-
ze vesile olmaktadır. Avrupa’da bir varlık göstereceksek, 
dini faaliyetlerin yanında böyle sosyo-kültürel çalışmalara 
ve organizasyonlara da ihtiyacımız vardır. Gelecek nesiller 
için her bakımdan mükemmel bir kültür inşa etmemiz ve 
tarihiyle, milli ve dini değerleriyle barışık ahlaklı bir nesil 
yetiştirmemiz gerekmektedir“ dedi.

Eving Selimiye Spor Kulübü Başkanı Reyhan Karataş ta, 
“Gerçekleştirilen turnuvanın bayram havasında geçmesini, 
güzel bir şenlik olmasını ve müsabakaların kardeşlik duy-
guları içerisinde centilmence geçmesini diliyorum” dedi.

Centilmence geçen müsabakalar sonunda Eving DİTİB Ulu 
Camii futbol takımı birinci oldu. 
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Stuttgart - Winnenden Kocatepe Cami’inde arzu edilen, 
görmek istenilen farklı bir cuma yaşandı. 

Irkçılığa karşı destek vermek için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hartmut Holzwart, katolik ve protestan dini ce-
maatlerin temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum örgüt-
leri, banka yöneticileri  ve yerel halktan katılımcılar Cuma 
namazında camide cemaatle buluştu.  Yerel ve Türk 
medyasının yoğun ilgi gösterdiği cuma nama-
zında Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, 
İslam‘ın toplumsal barışa sağladığı katkı, 
ırkçılığa bakışı, hoşgörü anlayışı ve bir-
likte yaşamanın vazgeçilmez unsurları 
olduğunu söyledi. Doğan, kültür ve 
medeniyetler arası diyaloğun tesisi, 
farklılıklarımıza rağmen aynı toplum-
da barış ve hoşgörü içinde beraberce 
yaşamanın gereği için, birbirlerini daha 
fazla anlamaya, birbirlerini daha fazla tanı-
maya muhtaç olduğunu ifade etti.

Cuma namazı sonrası cami loka-
linde yapılan ikram eşliğinde ka-

tılımcıların ve medya muhabirleri-
nin sorularına  cevap verildi.  

Winnenden‘de Cuma buluşması

Köln – Köln şehrinin Porz semtinde faaliyet gösteren 
DİTİB Mevlana Camii Kadın Kolları tarafından sığınma-
cı olarak gelen göçmen çocuklara oyuncak dağıtıldı. 

Orta Doğu’daki savaştan, doğal afet ve yoksulluktan 
ülkelerini terkederek Avrupa’ya sığınan insanların ya-
şadığı Porz semti sığınma kampında bulunan çocuk-
lar, Müslüman Türkler’ in oyuncak  yardımıyla bayram 
sevinci yaşadılar. Mevlana Camii Dernek Başkanı Ömer 
Beyazıt, Din Görevlisi Süleyman Bağcı, yöneticiler Sa-
lih Ayyıldız, Hanife Özkan ve Özden Kırbaç tarafından 
organize edilerek toplanan yardımlarla alınan ve içe-
risinde uzaktan kumandalı araba, bebek, kitap ve bir 
çok farkı oyuncağın bulunduğu paketker 150 mülteci 
çocuğun bir nebze olsun sevinmesine ve mutluluğuna 
vesile oldu.

Mülteci çocuklara 
oyuncak yardımı
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Münster - Greven DİTİB Ulu Camii’nde eğitim gören kız 
öğrenciler için belge merasimi düzenlendi. 

Fahri öğretici Kader Yazıcıoğlu ve öğrencileri tarafından 
icra edilen programa Din Görevlisi İbrahim Işık, dernek 
yöneticileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. 

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 
ilahilerin ve hadis-i şeriflerin okunmasıyla devam etti. 

Cami anaokulu öğrencilerinin söyledikleri „Cennet 
Gülleri‘‘ ilahisi ile de gönüller fethedildi.  

Din Görevlisi, dernek yönetimi ve öğrencilerin teşekkür 
konuşmalarının ardından hediyeler takdim edildi. 

Greven‘de 
belge töreni 

Edingen
Karlsruhe - Edingen DİTİB Selimhan Camii’nde her hafta 
Perşembe günleri bayanlara yönelik mutat olarak ger-
çekleştirilen sohbet ve irşat programına Karlsruhe Din 
Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin, bölge dernek din 
görevlileri ve dernek yöneticileri katıldı. 

Din Görevlisi Nurettin Midilli’nin açılış ve Din Hizmetle-
ri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin’in selamlama konuşması ile 
başlayan programda Heidelberg Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Havva Engin; çocuklara, gençlere ve ebe-
veynlere yönelik yaptığı kısa konuşmasının ardından, 
üçüncü kitabını katılımcılara hediye etti.

Bad Urach
Stuttgart - Bad Urach DİTİB Mevlana Camii, diyalog ça-
lışmaları ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gelenek-
sel hale getirdiği Türk-Alman piknik buluşması bu yıl 
Seeburg mesire alanında gerçekleşti. Bad Urach DİTİB 
Mevlana Camii Derneği, Belediye Başkanlığı, Protestan 
Katolik kiliselerinin ortaklaşa düzenledikleri geleneksel 
piknik buluşmasına; Bad Urach Dernek Başkanı Cihan 
Albayrak ve Din Görevlisi Abuzer Tücekaya,  Belediye 
Diyalog Sorumlusu Uta Röck, Protestan Papaz Wilhelm 
Keller, Katolik Papaz Alain Rabarijaona ile çok sayıda Bad 
Urach sakinleri katıldı. Sıcak sohbetlerin yapıldığı piknik-
te, çocuklar da gönüllerince eğlendi.
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Karlsruhe - “Hafızlık Bir Sevdadır” diyerek yola çıkan Kürşad 
İspirli, 8 Haziran’da Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın hafızlık sına-
vını kazanarak hafız oldu ve hafızlık belgesini aldı.

Calw DİTİB Osmanlı Camii Kur‘an kursuna devam eden Kür-
şad İspirli eğitimini tamamlayarak hafız oldu. Uzun süren 
eğitim sonunda hafızlık diploması alan Kürşad için Osmanlı 
Camii’nde bir tören tertiplendi.  Hafız yetiştirdiği için duygu-
larını aktaran Din Görevlisi Mehmet Taş şöyle konuştu: “Al-
manya’da da bir ilki yaşadık ve başardık. Göreve başlarken 
bir hedef koymuştum. Beş sene sonra Türkiye’ye dönerken 
arkamda cemaatin önüne geçip namaz kıldıracak, Kur’an 
okuyacak ve biz buradan gidince Cuma ve bayram namaz-
larını kıldıracak gençler yetiştirmeliyim diye. Allah’a şükür 
başardık. Camimizde yatılı kurs açılmasında yardımlarını 
esirgemeyen ataşelerimize, dernek başkanlarımıza ve yeni 
yönetim kurulumuza, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan 
eşime, öğrencilerime ve ailelerine ve emeği geçen görün-
mez kahramanlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Kürşad İspirli
hafız oldu

Wanheimerort
Düsseldorf - Duisburg Wanheimerort’ta geleneksel ola-
rak her yıl düzenlenen semt festivaline bu yıl da Wanhei-
merort DİTİB Ayasofya Camii stand, folklör gösterileri ve 
kültürel etkinliklerle katıldı.

Kiliseler, spor kulüpleri ve çok sayıda kitle örgütünün 
katıldığı etkinlikte Ayasofya Camii ‘nin standı ve göste-
rileri büyük ilgi gördü. Festivali değerlendiren Ayasofya 
Camii Dernek Başkanı Döne Mavi, “Bu vesileyle hem der-
nek çalışmalarımızı, hem de dinimizi, kültürümüzü, mut-
fağımızı ve folklörümüzü tanıtma imkanı bulduk. Semt 
sakinleri tarafından büyük takdir topladık” dedi.

Sachsenheim
Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan  Camii’nde 
Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği bünyesin-
de görevli psikolog  danışman ve rehberlik öğretmeni 
Perihan Akyıldız genç annelere yönelik seminer verdi. 
Seminerin başlıca konusu iletişim nasıl olmalı, çocuklar 
ile iletişim ne şekilde kurulmalı, nelere dikkat edilmeli 
ve çocukların ergenlik çağındaki zihinsel gelişmeleriydi. 
10 hafta boyunca devam eden seminerlerde her hafta 
birbirinden farklı konular işlendi. Seminere ilgi gösteren 
anneler, son haftaya gelindiğinde aileler ve çocuklarla 
birlikte yapmış oldukları resimleri çocuklarıyla birlikte 
tatbik ettiler.
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Gundelsheim
Stuttgart - Gundelsheim DİTİB Selimiye Camii Derneği 
bu yıl 7. kez  düzenlenen kampanya ile Müslümanlar kan 
bağışında bulundular. Cuma namazında kan vermenin 
İslam Dini‘ndeki önemi üzerinde duran Din Görevlisi Ya-
kup Çerkez, “Kan ve gerektiğinde organ bağışında bulu-
narak, hasta olanların iyileşmesine yardımcı olmak, yapı-
labilecek önemli iyiliklerden biridir”dedi.  Namaz sonrası  
başlayan kan bağış kampanyasında Kızılhaç (DRK) teşki-
latından doktor kontrolünden geçen 100’e yakın kişiden 
kan alındı. Kızılhaç Türk koordinatörlerinden Hasan Gök-
çayır, “Müslümanların göstermiş olduğu yoğun ilgi  ve 
duyarlılık DRK teşkilatını memnun etmiştir” dedi.

Germering
Münih - Württemberg’in Rottweil Bölgesi Türkçe Öğ-
retmeni Eğitimci-İlahiyatçı Atilla Kutlu, Germering DİTİB 
Camii’nde “Ailede Din Eğitimi” konulu bol slaytlarla zen-
ginleştirilen konferans ile ailelere ilginç ve önemli bilgi-
ler aktardı.  “Ailede din eğitiminin evlilik ile başladığını 
anlatan Atilla Kutlu, başarılı eğitim için 12 prensip sundu: 
niyet etmek, sevgi ve zaman vermek, görev paylaşımı, 
aylık aile toplantıları ile iletişim geleneği, anne-babanın 
fiili örnek olması, aile büyüklerinin velileri çocuksuz or-
tamda eleştirmeleri, ebeveyn düzeyi, zamanlama, yaşa-
ma alanı, beraber çevre edinme”

Düren
Köln - Düren DİTİB Fatih Camii yararına her yıl iki kez or-
ganize edilen kermes bu yıl da büyük ilgi gördü. Sema 
gösterilerininde yer aldığı kermeste davetliler ve Düren 
halkı üç gün bir birileri ile kaynaşma fırsatı elde ettiler. 

‘’Yalnız gelme komşunu da al gel’’ sloganı ile başlayan 
kermes beklenen ilgiyi gördü ve herkesin  dernek yara-
rına evde yapmış olduğu yiyecekler Fatih Camii yararına 
satışa sunuldu. 

Düren yerel siyasilerinin de ilgi gösterdiği kermese Bele-
diye Başkanı Paul Larue’de katılarak Dürenli hamşehrile-
rini yalnız bırakmadı.

Melle
Hannover -  Melle Belediyesi 1 Ağustos’da Melle mezar-
lığının hemen yanında Müslümanlar için bir defin böl-
gesi açıyor. 2200 metrekarelik alanı kapsayan mezarlıkta 
ilk etapta 40 ile 50 kişilik bir alan açılması kararlaştırıldı. 
Melle Belediyesi  burada Müslümanlara geleneksel de-
fin işlemlerini yapmalarını sağlayacak. DİTİB Eyalet Bir-
liği Başkanı Yılmaz Kılıç ‘’24 saat sonra bir defin burada 
mümkün değil, ancak biz üç gün içerisinde bir defin iş-
lemini ön görebiliyoruz’’ dedi. Mezarlığın ve çevresinin 
bakım ve temzilik işleri ise Melle DİTİB Mimar Sinan Ca-
mii Derneği’ne verilecek. Bunun için taraflar bir kullanım 
anlaşması imzalayacak.
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Bad Bentheim
Hannover - Bad Bentheim DİTİB Camii’nde yardımlaşma 
ve kaynaşma adı altında kermes düzenlendi.

Kermese Diakonie (Yardım Kuruluşu) yetkililerinin yanı 
sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
Türk ve Alman vatandaşı katıldı. Dernek adına Çetin Çe-
lik, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç ve cami Din 
Görevlisi Recep Cabri günün anlam ve önemine vurgu 
yaptı. Yardımlaşma çadırında, kadınların evlerinde yap-
tıkları yiyecek ve hazırladıkları içecekler satışa sunuld. 
Kermesten elde edilen gelirin tamamı Diakonie (Alman 
Yardım Kuruluşu)‘ye bagışlandı. 

Nidda
Frankfurt - Kültürler arası festivale katılan Nidda Beledi-
ye başkanı Hans Peter Seum ve Devlet Bakanı Lucia Putt-
rich, “Türkler, Nidda’ya uyum sağladı” dedi.

Nidda kasabasında ilk kez düzenlenen kültürler arası fes-
tivalde Belediye Başkanı Seum, “DİTİB Derneği de kasa-
bamızın en eski derneklerinden biri olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Kendilerini kutluyorum” dedi. 

Nidda DİTİB Başkanı Temel Özer ise dernek olarak açtık-
ları stantla, Türk yemeklerini ve tatlılarını tanıtma fırsatı 
bulduklarını söyledi. “Önümüzdeki yıl için daha çok çalı-
şıp, daha güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

Greven
Münster - Greven DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi İbrahim 
Işık, Greven Marien Hauptschule ve Johannesschule 
okul kapanış programına katıldı. 

Programlarda Din Görevlisi İbrahim Işık, Papazlar Cle-
mens Döpker, Matthias Brinkschulte ve Jürgen Witt-
hinrich ile birlikte kilisede ayrı ayrı dua edip çocuklara 
bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler. Kilisede-
ki dua programının ardından okuldaki programa geçilip 
öğrenciler kutlandı. Okul müdürü ve öğretmenler Din 
Görevlisi İbrahim Işık’a programa katıldığı için teşekkür 
edip memnuniyetlerini dile getirdiler.

Hechingen 
Stuttgart - Hechingen DİTİB Süleymaniye Camii, üyeleri-
ne ve cemaatine yönelik aile pikniği düzenledi. Cami Din 
Görevlileri Hasan Hüseyin Arısoy ve Zehra Arısoy tarafın-
dan düzenlenen piknik Hechingen parkında yapıldı.

Çocuklar ve veliler arasında yarışmaların düzenlendiği 
piknikte futbol ve voleybol turnuvaları, ayrıca küçük ka-
tılımcılar için halat çekme, yumurta tutma, su taşıma ve 
çuval yarışmaları yapıldı. Oldukça geniş piknik alanında, 
eğlenceli  anların yaşandığı ve çekişmeli geçen  yarışma-
larda  aileler neşeli ve sohbet dolu vakit geçirme imkanı 
buldular.
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Walldorf 
Karlsruhe - Okulların tatile girmesiyle başlayan Yaz 
Kur’an Kursları sonrası Walldorf DİTİB Merkez Camii ço-
cuklarla dolup taştı.  „Çocuk Sesi Gelmeyen Camiden 
Cami Olmaz’ sözünden yola çıkarak tatilde velilerle 
beraber camiye koşup hıncahınc dolduran öğrencilere 
Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgilerin yanısıra çok sayıda ce-
maatın huzurunda Din Görevlisi Hüseyin Şahinkaya ta-
rafından gösterilen ‘Uygulamalı Namaz’ velilerin beğe-
nisini kazandı. Ebeveyn tarafından uygulamalı kursların 
sık sık yapılması istendi. Ayrıca çocuklara kılınan vakte 
işaret konulmak üzere teşvik için tatil süresince ‘Namaz 
Cetveli’ uygulanmasıda ‘Namazda Yarışı’ başlattı

Düren
Köln - Düren DİTİB Fatih Camii‘nde 2014 - 2015 eğitim 
ve öğretim yaz sonu programında büyük coşku yaşan-
dı. Yaklaşık yüz öğrencinin görev almasıyla gerçekleşen 
program, veliler ve katılımcılardan tam not aldı. Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri ve 
dernek yöneticileri günün anlam ve önemine dair ko-
nuşmalar yaptılar. Öğrenciler sırayla sahneye gelerek 
ezberledikleri surelerden birer bölüm, temel dini bil-
giler soru-cevaplama, ilahiler şiirler ve hadis okumaları 
da gerçekleştirerek muhteşem bir program icra ettiler. 
Programın sonunda bütün öğrenciler sahneye alınarak 
katılım belgeleri verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Alsdorf
Köln -  Alsdorf Uyum Meclisi tarafından beşincisi organi-
ze edilen “Uyum Günü” geniş bir katılımla  kutlandı. 

Düzenlenen etkinlikte Alsdorf DİTİB Mevlana Camii ço-
cuk grubu  sema gösterisi ve mehteran takımının gös-
terileri büyük ilgi gördü. Ayrıca Güney Kore, Ekvador, 
Kolumbiya devletlerininde  folklor ekipleri güne ayrı bir 
renk kattı.

Programın açılış konuşmasını Alsdorf Belediye Başkanı 
Alfred Sonders yaptı. Irkçılığın bazı şehirlerde arttığına 
dikkat çeken Sonders bunun Alsdorf’ta olmadığını ve 
böyle bir günün bunun ispatı olduğunu söyledi.

Oberaden
Essen – Bergkamen / Oberaden DİTİB Merkez Camii, 
kurslara devam eden öğrencileri ve ailelerini Kernies 
Wunderland Kalkar eğlence parkına getirdi. Dernek Baş-
kanı Cengiz Uysal ve ailelerin öncülüğünde park oyun-
caklarında gönüllerince eğlenen çocuklar açık havada 
oynamanın tadını çıkarttı. Aynı zamanda onları izleyen 
büyükler de açık havada sohbet etme imkanı buldu. 
Dernek Başkanı Uysal, „Yine ailelere yönelik yaptığımız 
bir etkinliğin başarı ve memnuniyetle geçmesi bizleri 
sevindirdi. İzine gidemiyen cematimizin istekleri doğ-
rultusunda hazırladığımız bu etkinlikte tüm aile fertleri 
doyasıya eğlendi“ dedi.
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2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami dernekle-
rinde okula yeni başlayan öğrenciler için “Bed-i Besme-
le“ merasimleri düzenlendi. Çocuğun okula başlama yaşı 
geldiği zaman tertiplenen bed-i besmele (okul açılış du-
ası) merasimleri geleneği bu yıl da DİTİB derneklerinde 
devam etti.

Çocuk yetiştirme konusunda tavsiyelerin yapıldığı, tekbir 
ve salavatlarla uğurlanan çocuklara hediyeler verildi. Ca-
milerde ve okullarda düzenlenen programlara din görev-
lileri, sınıf öğretmenlerinin yanı sıra okul aile birlikleri ile 
öğrenci velileri katıldı. Düzenlenen merasimlerde öğren-
ci ve velileri tatlı bir heyecan sardı.

DİTİB derneklerinde „Bed-i Besmele“ 
merasimleri düzenlendi

Essen - Merkez

Gladbeck

Köln - Chorweiler
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Köln - Düren

Köln - Chlodwigplatz

Krefeld - Uerdingen 

Kamp-Lintfort

Alsdorf

Wetter

    Moers

Düsseldorf - Oberkassel
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Solingen

Duisburg- Meiderich

Ratingen 

Nettetal

Baesweiler

Oberhausen-Osterfelder

Neuss - Norf

Oberhausen - Mevlana

  AĞUSTOS 2015 | SAYI 8 | 15

DİTİB HABER BÜLTENİ



Köln - Bergheim

Meschede

Mülheim an der Ruhr 

Duisburg - Wanheimerort

Hemer

Bochum

               Bergkamen

Köln - Kerpen
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Menden

Hagen

Siegen

Elsdorf

Hagen - Merkez

Lennestadt

Hamm - Pelkum

Wipperfürth
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Schwelm

Dortmıund - Huckarde

Bochum - Langendreer

Hagen - Haspe

Arnsberg

Hamm - Heessen

              Essen - Katernberg

Bestwig-Ramsbeck
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Oberaden

Gladbeck

Greven

Dortmund - Eving

Krefeld

Bönen

Hohenlimburg

Neukirchen
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Münster – Marl-Hamm DİTİB Fatih Camii, 1978´de kurulması hasebiyle 
Almanya’da ilk teşkilatlanan derneklerdendir. Minareli ve kubbeli şe-
kilde inşa edilen caminin temeli Mayıs 1990  yılında atılmış olup, Eylül 
1992 yılında da ibadete açılmıştır.

Marl-Hamm DİTİB Fatih Camií nin 21,5 m yüksekliğinde bir minaresi ve 
154 m² çapında orta ve tek kubbesi vardır. Arsasının tamamı 11.000 m² 
üzerinde, kullanım alanı 9.000 m², 1.500 kişinin bir anda ibadet ede-
bileceği 600 m²́ lik ibadet alanı olup, 3.300 m²́ lik otopark alanına sa-
hiptir. Zemin katta lokali, 105 m² konferans salonu, 1.500 m² bahçesi, 
3 dükkanı, bodrum katında ve zemin katında bilgisayar ve projektörlü 
5 dershanesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik ayrı ayrı salonları bulun-
maktadır. 

630 üyesi bulunan Marl-Hamm DİTİB Fatih Camií nin, gerek estetik 
ve güzelliği, gerekse verdiği hizmetleriyle bölgenin en tanınan güzel 
mimari yapılarından birisi olmakla beraber Almanya‘da inşa edilen ve 
ibadete açılan minareli kubbeli ikinci camisi olması özelliğini taşı-
maktadır.

Gençlere, hanımlara ve tüm üyelere yönelik dini, milli, sosyal ve kül-
türel alanlarda ceşitli seminerlerin düzenlenmesine imkan sağlayan 
birimlere sahip olan derneğin gençlik teşkilatı, futbol kulübü, yaşlılar 
heyeti, veliler birliği ve hanım kolları vardır. Gerek diğer dinlere men-
sup toplumlarla ve derneklerle, gerek resmi kuruluşlarla 30 yılı aşkın 
işbirliği ile önemli derecede tecrübe sahibi olan Marl-Hamm Fatih Ca-
mii yönetimi ve din görevlileri yaptıkları çalışmalardan dolayı Alman 
resmi makamları ve Alman genel kilise kuruluşlarınca nadir verilen 
„Barış ve Diyalog Başarı Ödülü“ne sahiptir. 

Marl - Hamm DİTİB Fatih Camii
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