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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir 
peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz 

ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, 
mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. 

(Tevbe, 9/128)
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Değerli Okurlar, Ocak 2015`ten itibaren “DİTİB Haber„ adıy-
la çıkan haber bültenimizin yeni sayısını sizlere sunmanın 
sevincini yaşıyoruz. Yeni çıkacak olan bu sayımızla birlikte, 
bizler için değerli olan bir haftaya Kutlu Doğum Haftasına 
doğru ilerliyoruz. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olarak bu sene, Diyanet 
İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ hocamızın 
da himmetleri ile, Almanya’da faaliyet gösteren kardeş dini 
cemaat kuruluşlarının da iştirakleriyle ve başta Almanya ol-
mak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinden 20.000 üzerinde 
vatandaşımızın katılacağı “Kutlu Doğum Haftası Avrupa 
Açılış Programı’nı”, 11 Nisan 2015 tarihinde Köln Lanxess 
Arena Spor Salonunda gerçekleştireceğiz.

Hz. Muhammed’in getirdiği rahmet ve sevgi etrafında gönül-
leri birleştirmeyi gaye edinen bu hafta, İslam alemince büyük 
bir teveccühe mazhar olmuştur. Bu hafta vesilesiyle, Kutlu 
Doğum etkinliklerinde gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa’dan 
Amerika’ya, Avustralya’dan Asya’ya dünyanın her köşesinde 
geniş yelpazeli dini, sosyal ve kültürel etkinlikler planlan-
mıştır. Efendimizi andığımız bu haftada, ana tema olarak da 
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”  seçilmiştir. 

Değerli Okurlar,
Yıllar önce geldiğimiz ve ikinci vatan olarak benimsediği-
miz bu topraklarda şimdi aradan geçen yıllara rağmen 
peygamber sevgisinden hiç bir şey kaybetmeden Efendimi-
zi anacağımız 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Avrupa Açılış                        
Programına siz değerli peygamber sevdalılarını davet ediyor 
ve sözlerimi milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy`un şu dizele- 
riyle sonlandırıyorum.

Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi, 
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi! 
Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler; 
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi! 
… 

En kalbi selam ve muhabbetlerimle…

IMPRESSUM
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Bölgelerde “Cami hizmetlerinde verimlilik” 
semineri verildi

Berlin, Hamburg, Hannover ve Nürnberg bölgelerinde din göre-
vlilerine yönelik “Cami hizmetlerinde verimlilik” konulu seminer-
ler yapıldı.

Berlin, Würzburg, Hamburg ve Delmenhorst DİTİB cami dernek-
lerinde yapılan seminere; Berlin Başkonsolosu Ahmet Başer Şen, 
Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, Hannover Başkonso-
losu Mehmet Günay, Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya, DİB Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Kazım 
Türkmen, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Dİ-
TİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, Din Hizmetleri Ataşeleri Bil-
al Öztürk (Berlin), Cahit Küçükyıldız (Hamburg) ve Mümin Şener 
(Nürnberg),  Würzburg Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Adolf Bauer 
ile bölge din görevlileri, eyalet birlikleri, gençlik birlikleri başkan 
ve yöneticileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Nürnberg bölgesi din görevlile-
rinin katıldığı seminerde Würzburg Belediye Başkan Yardımcısı Dr. 
Adolf Bauer şehirlerinde yapılan toplantı için katılımcılara teşek-
kür etti. Bauer konuşmasında; „Değişik dinlere, kültürlere açık ve 
değişik din derslerinin verildiği, huzur ve barış şehridir Würzburg. 
DİTİB işbirliği ile bir çok etkinlik düzenlemekteyiz. 2. Dünya savaşı 
sonrası burayı birlikte inşa ettik. 1300 yıllık dünya şehri olan Würz-

burg’un ayağa kalkmasında sizlerin katkıları büyük olmuştur“ 
dedi.

Berlin, Hamburg, Hannover ve Nürnberg`te düzenlenen program-
larda cami hizmetlerindeki başarının cami dışı günlük hayatı da 
olumlu yönde etkilediğini ifade eden Din Hizmetleri Ataşeleri Bilal 
Öztürk (Berlin), Cahit Küçükyıldız (Hamburg), Yusuf Ay (Hannover) 
ve Mümin Şener (Nürnberg) fedakarca çalışan din görevlilerine 
teşekkür etti.

Batı da İslam olgusuna değinen Nürnberg Başkonsolosu Asip 
Kaya, „Camilere yönelik üzücü saldırılar devam ediyor. Bu hareket-
ler İslam‘ın bilinmediğindendir. Batı‘da İslam olgusunu değiştir-
mek için kendimizi iyi tanıtmalıyız ve anlatmalıyız. Gençlerimizin 
üzerine eğilmeli ve durmalıyız. Ailelerle temas içerisindesiniz, 
sorunlu vakaları bilelim, birlikte çözüm üretelim“ dedi.

Aile ve çocuk mağduriyeti üzerinde duran Hamburg Başkonso-
losu Mehmet Fatih Ak da, “Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli-
ler olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize dilimizi, 
inancımızı ve her türlü kültürel mirasımızı aktarmak için çaba sarf 
ediyoruz. Başkonsolosluk olarak aile ve çocuklarımızın mağdu-
riyetinin önlenmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

DİTİB derneklerinin farklı vizyonu olması gerektiğini söyley-
en Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, „DİTİB milli ve dini 
değerlerin yaşanması ve yaşatılmasının yanında, derneklerin faa-
liyet gösterdiği şehirlerde yerel makamlarla işbirliğini içerisinde 
olmalı. Özellikle, benim de çok önem verdiğim eğitim alanında 
gençlerimizin hem mesleki, hem de akademik eğitim almaları 
konularında yapmış oldukları projeleri, imkanlar ölçüsünde des-
tekliyorum“ dedi.

Berlin Başkonsolosu Ahmet Başer Şen yaptıkları konuşmalarda 
gençlerin üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak şunları 
ifade etti: „DİTİB Almanya’daki vatandaşlara çok değerli hizmetler 
veren bir kurumdur. Din görevlileri vatandaşlarımızla iç içe olduğu 
için bu konulara daha hakimdir. Türkçe dil dersinden eğitim me-
selesine kadar her konuda toplumumuza daha iyi hizmet yolunda 
birlikte yapacağımız çok işimiz var“ dedi.
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Berlin`deki seminere katılan Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Ka-
zım Türkmen, D.İ.B. hizmetlerinin artarak devam ettiğini belir-
terek,  Uluslararası İlahiyat ve İmam Hatip Programları hakkında 
bilgi verdi. Başkanlığın dünyanın 80 ülkesine hizmet götürdüğü-
nü söyleyen Türkmen, dünyanın her kıtasından da taleplerlerin 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Görmez’in “Bizim işimiz din 
görevliliği değil, din gönüllülüğü ile yürür” sözünü nakleden Türk-
men, “Kişi kardeşiyle ve dostluklarıyla zengindir. D.İ.B. olarak tarihi 
sorumluluğumuz çerçevesinde Müslümanlara sahip çıkma gere-
kliliğine inanıyoruz ve dünyadaki bütün dini liderlerle toplantılar 
yapıyoruz. Türkiye’nin İslam yolu dünyaya barış getirecek bir yol-
dur” dedi.

Berlin, Hamburg, Hannover ve Nürnberg bölgelerinde din gö-         
revlilerine yönelik yapılan seminerlerde istişarenin müminlerin en 
önemli vasfı olduğunun altını çizen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Toplantının amacı fikir alışverişi açısından 
konuların müzekeresi ve istişare edilmesidir. İstişare müminlerin 
en önemli vasfı ve Kur’an-ı Kerim’in emridir“ dedi.

Din görevlilerinin birleştirici ve bütünleştirici İslam şuurunu geliş-
tiren konumda olmaları gerektiğini vurgulayan Aşıkoğlu, konuş-
masına şöyle devam etti: “Dernek, görevliler, yöneticiler, eyalet 
birlikleri, genel merkez gibi bir bütünü oluşturan ve birçok unsu-

ru olan bir camiayız. Burada yaşayan Müslümanlara dini alanda 
ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan binlerce gönüllü insan-
larımız var.  Daha da güzel çalışmalar ve gelişmeler için işbirliği 
ve koordinasyon kadar, anlayış ve duygu birliği de çok önemlidir. 
Din hizmetinde din görevlisinin fonksiyonu çok önemlidir. İhlas 
ve samimiyetle bilgilerimizi birbirimizle paylaşacağız. Ortak akıl 
ve ortak irade oluşturacağız. İslam düşmanlığı, cami saldırıları, 
ayrımcılık bunlara karşı tek vücut olmaya çalışacağız. Bizler barış 
dininin, sevgi dinin mensuplarıyız, barış peygamberinin ümme-
tiyiz. Biz bu görevleri yerine getirirken yaşadığımız toplumun ku-
rallarına, inançlarına da saygıda asla kusur etmedik, etmeyeceğiz. 
Kendimizi doğru anlatmalı ve doğru tanıtmalıyız. Biz nasıl inanç 
değerlerimize saygı bekliyorsak, içinde yaşadığımız toplumun 
değerlerine de aynı şekilde saygı göstermeliyiz ve gösteriyoruz. 
Kültürümüze sahip çıkacağız, değerlerimizi çocuklarımıza öğre-
teceğiz. Çünkü kültür ve değerleri olmayan toplum yok olmaya 
mahkumdur. Kültür önemli bir unsurdur, dil ortak bir değerdir, 
inanç gelenekler örf, adet ve saygının aktarımı önemlidir. Kadın-
larımız, gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için son derece önem-
li. Kadınlarımız önemlidir, İslam’ı anlatırken, haccı anlatırken Hz. 
Hatice’yi, Hz. Meryem’i anlatmalıyız. Almanya’da yeni açılan ila-
hiyatlarla, Türkiye’deki uluslararası ilahiyat fakültelerine gençele-
rimizi yönlendirelim, teşvik edelim.”



DİTİB HABER BÜLTENİ

4 | MART  2015 | SAYI 2

Almanya‘nın başkenti Berlin‘deki DİTİB Şehit-
lik Cami Kültür Evi‘nde „Prusya‘da Türk, Tatar 
ve Siyahi Müslümanlar“ sergisi açıldı. Meh-
teran takımının gösterisi ve Kur‘an Kerim tila-
vetiyle başlayan sergiye ilgi büyüktü.

DİTİB Şehitlik Camii Dernek Başkanı Ender Çe-
tin yaptığı selamlama konuşmasında İslam‘ın 
Almanya‘nın bir parçası olduğunu ve farklı 
kültürlerden insanların bir arada yaşayabi-
leceğini vurguladı.

Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Raed Saleh ve 
Milletvekili Fritz Felgentreu, Berlin-Neukölln 
Belediye Başkanı Franziska Giffey konuşma-
larında, „İslam‘ın Almanya‘ya ait olduğunu“ 
ifade ederek, serginin farklı dinler arasında bir 
köprü fonksiyonu icra edeceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ise 
konuşmasında serginin iki toplum için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, “Toplumlar 
kültürleriyle yaşar ve kültürleriyle ayakta du-
rurlar. Toplumlar birbirlerinin kültürlerini tanıması o toplumların 
birbirini tanıdığı anlamına gelir. DİTİB olarak teşkilatımıza bağlı 
derneklerimizde yaptığımız etkinliklerde her iki toplumun birbir-
lerini daha yakından tanımalarını arzu ediyoruz“ dedi. Aşıkoğlu, 
„Sergi hem Alman toplumu hem Türk toplumu için güzel birlik ve 
beraberliklere vesile olsun“ dileğinde bulundu.

Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu yaptığı konuşmada,   
inanan ve inanmayan herkese toleranslı olunması gerektiğine 
ifade ederek, „Neye inandığının ya da inanmadığının önemi yok“ 
dedi. Farklı dinlerden, kültürlerden ve siyasi bakış açılarından 
herkesin açılışa katılmış olmasının bir zenginlik olduğunu ifade 
eden Karslıoğlu, „Almanya‘nın gücü, Berlin‘in gücü bu. Bu çeşit-
liliği yaşattığımız ve herkes korkusuz bir şekilde burada yaşadığı 
zaman, bu güzellikler burada daim olacaktır“ diye konuştu.

12 Nisan‘a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak olan sergi-
nin kurdelesi Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Berlin Başkonso-
losu Ahmet Başer Şen, DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
Din Hizmetleri Ataşesi Bilal Öztürk, Berlin DİTİB Eyalet Birliği Baş-
kanı Fatih Eroğlu, Milletvekili Fritz Felgentreu, Eyalet Meclis Üyesi 
Raed Saleh ve Belediye Başkanı Franziska Giffey tarafından kesildi.

Açılış sonrasında konuklara salep ve Osmanlı şekerlemeleri ikram 
edildi. Brandenburg-Preussen Müzesi‘nin yetkilisi Dr. Stephan 
Theilig, Türk, Tatar ve Siyahi Müslümanlara ait Kur‘an Kerim, ka-
malar ve kıyafetlerin aralarında bulunduğu tarihi eserler hakkında 
Karslıoğlu‘na ve siyasetçilere bilgi verdi.

Berlin’de “Prusya’da Türk, Tatar ve Siyahi 
Müslümanları” sergisi
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DİTİB Akademisi tarafından, Almanya’da İlahiyat 
eğitimi gören öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 
başlatılan “Uygulamalı Din Hizmetleri” seminerinin 
üçüncü bölümü başladı. 

25 gün devam edecek olan bu özel sertifika programı, Din 
Hizmetleri alanındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlan-
makta ve programa sadece İlahiyat öğrencileri katılabilmek-
tedir.

2014 yılı Mart ayında Modül A ile başlayan “Uygulamalı Din 
Hizmetleri” programının üçüncü bölümü olan Modül C, 26 
Mart 2015 tarihinde sonlandırılacak. Frankfurt ve Münster 
Üniversitelerinin İlahiyat bölümlerinden katılan öğrenciler 
Fıkıh, Kuran-ı Kerim, Cami İçi Din Hizmetleri Mesleki Uygu-
lama ve Din Bilgisi, Manevi Rehberlik ve Danışmanlık, Dini 
ve Etnik Farklılıklar, İletişim ve Cami İçi Dini Bilgiler Eğitimi 
İlke ve Yöntemleri ile Materyal/Kaynak Kullanımı derslerini 
görecekler.

Programa katılarak öğrencilerle buluşan DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, İlahiyat öğrencilerinin 
Almanya’daki yeri ve varlıklarının önemini vurguladı. İlahiyat 
alanının farklı disiplinlerden oluştuğunu vurgulayan Prof. 
Aşıkoğlu, iyi bir ilahiyatçının, özellikle dini hizmetler eksenin-
de İslam bilimleri ve tarih, psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi 
alanlardan da faydalanarak kendisini geliştirmesi gerektiğini 
ifade etti.

Programın ana hedefi, üniversitelerde verilen teorik bilgileri 
tamamlamak üzere, ilahiyat eğitiminin pratiğini teşkil eden 
cami içi din hizmetleri alanında ilahiyatçıları güçlendirmek 
ve desteklemek.

DİTİB Akademisi “2015 Uygulamalı Din Hizmetleri 
3. Dönem” Programı Başladı
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Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB işbirliği ile düzenlenen “12. 
Ezan-ı Güzel Okuma ve 15. Güzel Hutbe Okuma Yarışması“nın     
Almanya Finalleri Münih bölgesinde faaliyet gösteren DİTİB Mer-
kez Mehmet Akif Camii’nde yapıldı.

Yarışmaya; DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
Din Hizmetleri Ataşelerinin yanı sıra din görevlileri, dernek yöneti-
cileri, öğrenci velileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarşmada bir konuşma yapan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, yarışmadaki esas amacın camilerimizde ye-
tişen çocuklarımızı ödüllendirmek, teşvik etmek, ailelerine ve 
topluma gösterip kendilerini onore etmek olduğunu ifade etti. 
Ezan-ı Muhammedi`nin hayatımızda çok önemli olduğunu, bu 
sebeple çocuklarımızı bu konuda yetiştirerek onlara yatırım yapıl-
ması gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Aşıkoğlu, konuşmasını şu şekilde sür-
dürdü: „Öncelikle bu güzel mekanda, bu güzel 
yarışmalar vesilesiyle bir araya geldik. Burada 
bulunan öğrencilerimizi, din görevlilerimizi, der-
nek yöneticilerimizi, çocuklarımızın anne ve ba-
balarını canı gönülden tebrik ediyorum.

Çocuklarımızın hepsi birbirinden güzel, hep-
si birbirinden başarılı performans sergilediler. 
Burada yaşayan müslüman toplumu olarak ken-
di dinimizi ve kültürümüzü yaşatmak için kendi 
içimizden insanlarımızı yetiştirmemiz gereklidir. 
Geleceğimiz ve istikbalimiz olacak bu gençle-
ri tekrar tebrik ediyor ve sizleri Allah`a emanet 
ediyorum.“

Konuşmaların ardından Münih Din Hizmetleri 
Ataşesi Kuddusi Uysal başkanlığında Din Hiz-
metleri Ataşeleri Ramazan Dağlı (Frankfurt) ve 
Mümin Şener (Nürnberg)’den oluşan jüri ile 
yarışmaya geçildi. 

Yarışmaya Almanya genelinde 13 ataşelik bölgesinden ezan ve 
hutbe alanında bölgelerinde birinci olan öğrenciler katıldı. 

12. Ezan-ı Güzel Okuma Yarışmasında Mainz Bölgesinde Hü-
seyin Yazır Almanya birincisi, Frankfurt Bölgesinden Malik Tosun 
Almanya ikincisi ve Düsseldorf Bölgesinden de Cenk Atalay Al-              
manya üçüncüsü oldu.

15. Güzel Hutbe Okuma Yarışmasında Münster Bölgesinden Fatik 
Akyüz Almanya birincisi, Köln Bölgesinden İlyas Bıdıl Almanya         
ikincisi ve Mainz Bölgesinden de İsmail Ceren Almanya üçüncüsü 
oldu.

Program dereceye giren yarışmacılara, belge ve ödüllerinin veril-
mesiyle sona erdi.

2015 Yılı Ezan ve Hutbe Okuma Yarışması’nın 
Almanya Finali Yapıldı
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8 Mart‘ta hatim merasimi
Düsseldorf - Dinslaken DİTİB Selimiye Camii‘nda 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bayan din görevlisi 
Nagihan Kocadağ tarafından Kur’an-ı Kerim öğrencilerinin 
hatim merasimi yapıldı. 

Düsseldorf Din Hizmetleri Ateşesi Ramazan Ilıkkan’ın kadın 
eğitiminin önemini anlattığı programda bayan öğrenciler 
Kur’an’ı Kerim ve şiirler okuyarak,  ilahiler söylediler. 

Program öğrencilere Dinslaken Selimiye Camii Derneği ta-
rafından hediye edilen ilmihal kitaplarının ve belgelerinin 
takdim edilmesiyle son buldu. Büyük bir katılımın olduğu 
program ilgiyle izlendi.   

Giessen‘de sertifika merasimi
Frankfurt - Din Eğitimi ve Kur’an-ı Kerim kursunu tamam-
layan gençler Giessen DİTİB Merkez Camii‘nde sertifika-
larını aldılar. 

Stadthalle‘de düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin takip et-
tiği törende Din Görevlisi Muhammet Hanifi Duran ve DİTİB 
Hessen Bölge Başkanı Fuat Kurt, eğitimin, dilin ve dinin çok 
önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı ise, „Ar-
kanızdan hayır duası yapacak iyi bir nesil yetiştirirseniz, 
mutlu olursunuz, sevap kazanırsınız. Anaya babaya sevgi 
saygı duyacak, ilimle dünyaya ışık saçacak bir nesiller ye-
tiştirelim. O gençler bizim geleceğimiz“ ifadelerini kullandı.

„Aile Forum“dan 
bilgilendirmeye devam

Karlsruhe - Karlsruhe DİTİB Merkez Camii‘nde düzenlenen 
kahvaltılı programda „Aile Forum‘‘ katılımcıları bilgilendirdi.

Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hasan Ünsal, 
DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı ve Merkez Camii yö-
neticisi Derya Şahan‘nın katıldığı programda, farklı konu-
larla katılımcıların ve toplumun dikkatini çektiler. Şahan 
„Toplumun bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Bu programın adı 
‚Aile Forumu‘ burada kadın ve erkeklere yönelik farklı alan-
larda eğitim ve bilğilendirme çalışmaları yapıyoruz“ dedi. 
Ünsal‘da, aile içinde ki en önemli konulardan biri olan eği-
tim konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 

Karlsruhe merkez caminde her hafta Çarşamba 9:30‘da 
kahvaltılı düzenlenen ‚Aile Forum‘ herkese açık olaçak. 

Gençler Eppingen‘de buluştu
Köln - Württemberg Eyaleti DİTİB  1. Bölge cami gençleri, 
din görevlisi Turgut Topaloğlu‘nun organizesiyle Eppin-
gen‘de bir araya geldiler. 

DİTİB Cami dernekleri din görevlileri Zülküf Kocabey (Heil-
bronn Merkez), Mikail Türüt (Kircheim Neckar) ve Yakup 
Çerkez (Gundelsheim) Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
gece, camide eğitim gören  gençlerin şiirleriyle devam 
etti. Mevlana Camii öğrencilerinin‚ Hz. Fatıma‘yı Tanıyor 
muyuz?‘ adlı tiyatro gösterisi ise  büyük ilgi gördü. Organi-
zede büyük emeği olan Mevlana Camii din görevlisi Turgut 
Toploğlu, „Gençleri bu tür organizasyonlarla cami ortamına 
kazandırmak, onların milli ve manevi değerlerini canlı bir 
şekilde yaşayabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
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Münih- Kempten‘de düzenlenen açıkoturumda siyasiler, polisler 
ve din adamları DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa ile beraber 
aşırı dinciliği tartıştılar.

Kempten DİTİB derneği Allgaeuer Zeitung gazetesi ve Bayerisches 
Fernsehen TV Kanalının desteklediği, siyaset, kilise ve okullardan 
200 kişinin katıldığı aşırı dincilik konulu profesyonel açıkoturum 
düzenledi. DİTİB Kempten yöneticisi Korhan Erdön‘ün sunduğu 
açıkoturum, Allgaeuer Zeitung‘un terör dalında uzman gazeteci 
Stephanie Heckel tarafından hazırlanan ve Almanya‘daki selefileri 
tanıtan bir kısa filmin gösterisi ile başladı.

DİTİB Kempten Din Görevlisi Hasan Ovalı‘nın Kur‘an tilaveti ile 
başlayan programda Kempten Belediye Başkanı Thomas Kiechle, 
Paris‘te olan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti ve ko-
nukları, saldırılar sonrası hayatını kaybedenler için bir dakikalık 

saygı duruşuna davet etti. Belediye Başkanı Kiechle, selefilik konu-
sunun 2012‘den beri Kempten‘de aktüel olduğunu ama kentteki 
3 bin Müslümanın ve üç cami derneğinin Kempten toplumunun 
bir parçası olarak bu aşırılıklar ile ilgisi olmadığını belirtti. Bu tür 
konuların ailede aranması gerektiği ve bu açıkoturumda önlem 
alıcı öneriler beklendi.

Konuşmacı Dr. Bekir Alboğa, asla kabul edilemez olan Paris‘teki 
saldırılar neticesinde moralinin bozuk olduğunu belirtti ve Sele-
filik hakkında tarihi ve aktüel bilgiler verdi. Dr. Alboğa, bu akımın 
aslında Suudi Arabistan‘daki devlet ideolojisi olan Vahabilik ol-
duğunu ve dinin aşırı yorumunun köklerinin 13. yüzyıla, Moğol 
istilasına, haçlı seferlerine ve sömürgeciliğe dayandığını söyledi.

Açıkoturumda Kriminal Başkomiser Peter Hirsch internete dikkat 
ederek Kempten‘deki 10 ve Münih‘deki 200 selefinin şiddet uygu-
lamasının engellenmesi gerektiğini açıkladı.

Bavyera Protestan Kilisesi İslam Sorumlusu Dr. Rainer Oechslen 
her dinde aşırılığın olduğunu belirtti ve hepsinin kendilerinin dini 
daha iyi yaşadığını anlatarak kendi dindaşlarına vesvese verdiğini 
anlattı. Dr. Oechslen „Dini aşırılık dini bilgisizlikten geliyor, bu yüz-
den dini eğitim ve anlayış çok önemli“ dedi.

Türkiye‘ye sürülen Erhan A.‘nın da zamanında Realschule‘de öğret-
meni olan Belediye Meclisi üyesi Siegfried Oberdörfer Kemp-
ten‘deki dört okulda bulunun İslam Dersi‘ni anlattı ve camilerin 
çok iyi fahri görev yaptığını ve mültecilere destek verdiğini övdü. 

Katolik papaz Andreas Beutmüller velileri suçlamadan çocuklar ile 
konuşmak gerektiğini vurguladı ve Afgan mülteciyi camiye kendi-
sinin götürdüğünü anlatttı.
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Kempten’de selefilik açık oturumda tartışıldı

„Tarihin izinde-Madalyonun
 öteki yüzü‘‘ semineri

Stuttfart- DİTİB Baden ve Württemberg Eyalet gençlik bir-
liklerinin müşterek organize ettikleri ‚‘Tarihin izinde-Mada-
lyonun öteki yüzü‘‘ semineri,  Eppingen DİTİB Mevlana Ca-
mii‘nde gerçekleşti. 

Çok sayıda  çevre cemiyetlerinde gençlerin katıldığı semi-
nere konuşmacı olarak Dr. Şahin Ali Söylemezoğlu, „Türkiye 
de Ermeni Tehciri“ konusunu belgelerle ve geniş, derin 
araştırmalarla anlattı. Söylemezoğlu Almanya‘da bu ko-
nuyla ilgili bir çok bilgilerin ve kitapların yalan yanlış yay-
ınlandığını belirterek, aldığınız bilgilerin kaynağını çok titiz 
araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Türk gençlerinin 
tarihinde utanacak değil, tam tersine çok gurur verici bir 
geçmişi olduğunu unutmamaları gerektiğini söyledi. 

Bremen‘de „Namazla Diriliş“ 
programına büyük ilgi

Hannover - Bremen DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eya-
let Kadın Birliği  tarafından Bremen‘de ilk kez düzenlenen 
„Namazla Diriliş“ programı büyük ilgi gördü. 
Kristal  Event Palast salonunda  Bremen ve Bölgesi Din 
Görevlisi Semra Tülek‘in katkılarıyla  kadınlardan kadınla-
ra yönelik düzenlenen program, Kur‘anı Kerim ile başladı. 
Nuray Anuştekin hoca tarafından sunulan programın açılış 
konuşmasını yapan Eyalet Kadın Birliği Başkanı Halime Cen-
giz,  büyük emek sarfettikleri programı diğer bölgelere de 
taşıyacaklarını söyleyerek, programa tüm emeği geçenlere 
teşekkür etti. Bremen ve çevresinden çok sayıda kadının 
katıldığı program, Semra Tülek yönetimindeki ilahi koro-
sunun yanı sıra, Namaz‘ın konu edildiği  piyes, defile ve şi-
irlerle devam etti.



Emniyet Teşkilatı‘ndan 
bilgilendirme semineri

Essen - Essen Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen bilgi-
lendirme toplantısına ilgi büyük oldu. 

Toplantıya, Essen Altenessen DİTİB Derneği‘ninde bulun-
duğu sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Top- 
lantıda yapılan konuşmalarda Müslüman temsilciler özelli-
kle Avrupa‘da  İslamiyet‘in terörle birlikte anılmasına tepki 
gösterdiler. Başkomiser Susanne Skorzik ise konuşmasında; 
‚‘Polis teşkilatı olarak burada yaşayan Müslümanların gü-
venliğinin herzaman bizim için önemli olduğunu birkez 
daha belirtmek istiyorum. Bizler derneklerle her konuda 
her zaman birlikte çalışmak ve ortak projeler üretmek is-
tiyoruz‘ dedi.

Aachen‘lılar Gazze 
için tek yürek oldular

Köln - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘ne bağlı Aachen ve 
çevresi 11 dernekten oluşan gençlik kollarının düzenlediği 
„Gazze için tek yürek“ Uğur Işılak konserine katılım yüksek 
oldu.

Kur‘an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı‘nın okun-
masıyla başlayan programda, Gazze tanıtım gösterisi, Gaz-
ze tiyatrosu ve şiirler okundu. Dernekler tarafından hazır-
lanan tatlı ve yiyecekler gelen misafirlere yardım amaçlı 
ikram edildi.

Sanatçı Uğur Işılak sahne aldıığı programda misafirlere gü-
zel eserlerini seslendirdi. DİTİB Gençlik Kolları programın 
sonunda programı hazırlayanlara çiçek takdim etti.

DİTİB HABER BÜLTENİ
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Huzurevine anlamlı ziyaret

Münih - Burgkirchen DİTİB Camii‘ne hafta sonu devam 
eden öğrenciler şehirlerindeki huzurevini ziyaret etti.

Ziyaretin ilgi odağı çocukların yaşlıları sordukları sorularla 
duygulandığı an oldu. Kendilerini ziyaret eden öğrenciler 
karşısında duygulanan huzurevi sakinleri hayat tecrübele-
rini genç kuşaklara aktardı. 

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrenciler de neşe-
li tavırlarıyla huzurevi sakinlerinin morallerini tazeledi. Bir-
likte pasta yiyerek  eğlenen huzurevi sakinleri ve öğrenciler 
bol bol sohbet etti. 

Büyüklerinin nasihatlerini can kulağıyla dinleyen minikler 
ziyaretlerini tekrarlayacaklarını söylediler.

Dernek üyeleri özel bir 
programla onurlandırıldı

Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii, 15 yıllık 
üyelerini yapmış olduğu güzel bir programla onurlandırdı.

Son 3 yıldır 15 yıllık üyelerine yönelik yapılan onurlandır-
mak programları bu sene de devam etti.

Din Görevlisi Esref Kaçmaz‘ın Kur‘an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan program Dernek Başkanı İsmet Harbi‘nin selamla-
ma konuşması ile devam etti. 

Cami inşaatının yapımında bugüne kadar ve yapılan etkin-
liklerin fotograflardan oluşan sinevizyon şeklinde gösteril-
diği bir ortamda 15 yıl önceki anıların yaşandığı duygu dolu 
anlar yaşandı.
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Gençlik Akademisi „Dini Çoğulculuk“ konusunu işledi
Münih - DİTİB Güney Bavyera Gençlik Akademisi Lands-
hut‘ta Ataşe Kuddusi Uysal ile altıncı dersini sundu. Güney 
Bavyera çapından toplam 220 katılımcının büyük çoğun-

DİTİB bayanlar için Eğitim Merkezini faaliyete açtı
Düsseldorf - Duisburg DİTİB Genç Osman Camii Gençlik Kolları 
gençlere verdiği destekle tanınıyor. Şimdi de kızlar ve yetişkin 
bayanlara yönelik Eğitim Merkezi (Zentrum für Mädchen Frau-
enbildung-ZMF) açıldı.

Açılışına Duisburg Belediye Başkanı Volker Mosblech, Emniyet 
Müdüresi Elke Bartels, Ordnungsamt (Halkla İlişkiler Ofisi) Şefi 
Rheinhold Medlen, yerel siyasetçiler, STK temsilcileri, gençlik 
kolları üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Duisburg DİTİB Genç Os-
man Camii Dernek Başkanı ve Uyum Meclisi Başkanı Erkan 
Üstünay, gençlere yatırım yaparak onları hertürlü kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştırmak için camia olarak uzun yıllardan buyana 
büyük çaba sarfettiklerinin altını çizdi. Üstünay, kendilerine her 
türlü desteği veren bütün cemiyet üyelerine ve bayanların kat-
kılarından dolayı teşekkür etti. Duisburg Beledye Başkanı Volker 
Mosblech yatığı konuşmasında, STK‘ların faaliyetlerinin önemi-

Bremen‘de önce sabah namazı ardından kahvaltı 

luğu genç kızlardı. DİTİB Landshut Yunus Emre Camii‘nin orga-
nizesinde çok faydalı bilgiler ve nasihatler ile genç katılımcıların 
beklentilerinin üzerinde bir program gerçekleşti. 

11 programdan oluşan DİTİB Güney Bavyera Gençlik Akademi-
si‘nin altıncı programı Münih Din Hizmetleri Ataşesi ve DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Kuddusi Uysal‘nın „İslam‘da dini 
çoğulculuk, mezhepler ve selefilik“ konulu sunumu yoğun ilgiyi 
gördü.  „Mezhep, gidilen yol anlamında dinin yorumudur, fikir 
zenginliğidir.“ diyen Ataşe Uysal, Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbe-
li mezheplerini anlatarak temel meselelerde ihtilaf olmadığını, 
sadece düşünce zenginliği olduğunu aktardı.

Landshut Gençlik Kolu Başkanı Taner Durmaz ve resmi şehir 
rehberi Bayan Nachtmann desteğiyle misafirlere Landshut şehir 
gezisi yaptırıldı ve genç katılımcılara tarihi belediye binasındaki 
Prunksaal ve ünlü „Landshut Düğünü“ daha yakından tanıtıldı.

ni vurgulayarak, birlik ve beraberlikle yapılan faaliyetlerin 
toplumdaki olumlu katkılarını dile getirerek emeği geçen-
lere teşekkür etti.

Hannover - Bremen Nord‘ta hizmet veren  DİTİB  Eyüp Sul-
tan Bahçe Camii düzenlediği programla, vatandaşlarımızı 
ailece Sabah Namazı‘nda buluşturdu.  

Bremen‘de hizmet veren  din görevlilerinin yer aldığı program, 
Sabah Namazı, Kuran ı Kerim  Tesbihat, ilahi, sohbet ve  dualar 
ve ardından birlikte yapılan kahvaltı ile tamamlandı.  

Bremen‘de ilki Hz. Mevlana Camii‘de düzenlenen programdan 
sonra  Eyüp Sultan Bahçe Camii‘nde de gerçekleşen buluşmaya, 
DİTİB dernek başkanlarıyla birlikte, Eyalet Milletvekili Oğuzhan 
Yazıcı ve cami cemaati, ailece katıldı. Burada konuşma yapan 
Bremen Koordinasyon Din Görevlisi Şaban Anuştekin, birlik 
ve beraberliğin önemine değinirken, „İnsanların adeta atom 
parçacıkları gibi dağıtılmaya çalışıldığı günümüzde  birlik ol-
maya özen göstermeliyiz. Çeşitli vesilelerle bir araya geline-
bilir elbette. Ama, Allah yolunda yapılan etkinliklerle cemaat 
oluşturmak çok değerlidir“ diyerek, programı düzenleyenlere 
teşekkür etti. Evsahibi derneğin başkanı Harun Sapmaz ise, sa-
bahın erken saatinde evlerinden kalkarak camiye geldikleri için 
tüm konuklarına teşekkürde bulundu.
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Gerçekler belgeleri ile sunuldu
Münih - DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği organizesinde 
düzenlenen bilimsel konferansta, Dr. Ali Söylemezoğlu Er-
meni sorunu gerçeğini belgeleri ile sundu.

Almanya çapında Ermeni sorunu konusunda konferanslar 
veren Dr. Ali Söylemezoğlu Bavyera’da iki konferans verdi. 

DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği organizesinde Münih 
DİTİB Merkez Camii’nde katılımcıları Türkçe bilgilendiren 
Dr. Söylemezoğlu, bir gün sonra DİTİB Federal Gençlik Bir-
liği’nin Almanya çapındaki projesi kapsamında DİTİB Eya-
let Gençlik Birliği organizesinde İngolstadt DİTİB Kocatepe 
Camii’nde sadece gençlere özel Almanca konferans verdi.

Panelde İslam Dini‘nin 
ölüye bakışı işlendi

Hannover- Schüttorfer  şehrinde „KunstWerk“ konulu yak-
laşık 40-50 kişilik bir  dinleyici grubunun katıldığı ve yoğun 
ilgiyle izlenilen bir program düzenlendi.

Konuşmacılara merak edilen soruların yöneltildiği prog- 
ramda inancların ölüme bakışı konulu bir panel düzenlendi.

Panele Schüttorf DİTİB Fatih Camii Din Görevlisi Zekeriya 
Erdem ve Dernek Başkan Yardımcısı aynı zamanda Belediye 
Encümeni Ömer Yağcı katıldı. İslam Dini´nin ölüme bakışı 
ve ölüye yapılması gereken görevler hakkında Diyanet ve 
DİTİB‘in yayınlarından oluşan bilgileri broşur halinde geti-
rerek katılımcılara sundu.

Çağımızda Müslüman Gençlik 

Düsseldorf - Duisburg-Wanheimerort DİTİB Ayasofya Ca-
mii Genç Kızlar Kolu “Modernizmin Gölgesinde Müslüman 
Gençlik“ adlı bir program düzenledi. 

Programa Marxloh Merkez Camii, Ostacker Mehmet Akif 
Camii, Rheinhausen Eyüp Sultan Camii, Hochfeld Muradiye 
Camii ve Haci Bayram Veli Camii gençlik kolları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlayan program İlknur 
Demir ve Seher Mavi’nin sunumlarıyla gerçekleşti. 

KRV Düsseldorf Kadın Birliği Bölge Başkanı Nermin Aslan  
ve yönetim kurulu üyesi Necla Şen, gençlerin örnek çalış-
malarını kutlayarak, çalışmaların devamını diledi. 

Ayasofya ilahi ekibinin gençleri Hilal Uygun, Seyma Akay, 
İrem Turan ve Gizem Uyanık tarafından seslendirilen ilahi 
ve türkülerle programa ayrı bir renk kattı. Devamında ko-
mik ve mecazi “Bu Farz Benim“, “Boş Vakit“ ve “Forum Tiyat-
ro“ gösterileri günlük hayatta yapılan yanlışlara değinildi. 
“Müslüman bir gençlik nasıl olmalıdır?“ anlatan program 
seyiricilerin aktif katılımı ile renkli sahnelere şahit oldu. Prog 
ramın genelini değerlendiren Dernek Başkanı Adnan Mavi, 
„Derneğimiz bünyesinde kadın kollarımız ve genç kızlar gu-
rubumuz çok faal bir şekilde çalışmaktadır. Toplumumuzun 
temel sorunlarını bu düzeyde ele alması ve sorunlarımıza 
çözümler sunması bizleri hak ettiğimiz konuma taşıyacaktır. 
Dernek olarak bu tür faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam 
edecektir“ dedi.
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Eğitime mutlaka önem verilmeli
Essen - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyalet 
Kadın Birliği, 50 kadınla eğitim yolculuğuna çıktı. 25 DİTİB 
derneğinden 50 kadın kolları yöneticisi Kuzey Ren Vestfalya 

(NRW) Eyaleti Parlamentosu ve yapımı devam eden DİTİB Köln 
Merkez Camii‘sini ziyaret etti. 

NRW Parlamentosu Genel Kurulu‘nda ‚Vatandaşları İzleme Yeri-
ne Koruma‘ isimli gündemi takip eden DİTİB‘li kadınlar, Yeşiller 
Partisi Milletvekili Arif Ünal ile biraraya gelerek gençliğin ge-
leceği isimli toplantıya katıldı. 

Toplantıda gençlerin geleceğe dönük vizyonlarını olumluya çe-
virme ve gençlerin siyasete katılımının önemi vurgulandı. 

DİTİB Essen Eyalet Kadın Eyalet Birliği Başkanı Hacer Sepetçi,  
kadın kolları başkanlarına annelerin eğitimde önemli bir rol 
alması gerektiğini belirterek, erkeği okutursun ailesini kurtarır, 
kızını okutursun neslini kurtarır‘ diyerek annelerin de birer eği-
timci olduklarını dile getirdi. 

Kirchseeon Mevlana Camii’nin mülkiyeti alındı
Münih - Şubat 2002 yılında ibadete açılan Kirchseeon Mev- 
lana Camii, şubat 2015 yılında mülkiyeti alınarak DİTİB’e 
devredildi.

Din Görevlisi İdris Sağlık ve dernek yönetimi: “Cemaatimizin 
ibadetlerini ve dini eğitimini yerine getirebilmesi,  birlik ve be-
raberliklerini muhafaza edebilmesi ve sosyal faaliyetlerini icra 
edebilmesi maksadıyla satın alınan caminin toplam alanının 
566 metrekare olduğunu belirttiler. Aynı zamanda caminin bay-
an ve erkek cemaate yönelik iki lokali, konferans salonu, imam 
lojmanı gibi müştemilat odalarının yanında 6 adet garajının da 
bulunduğunu ifade ettiler. 

Kuruluşundan günümüze kadar camimize maddi ve manevi 
yönden emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyleyen dernek 
başkanı Hasan Yavuz: “Rabbimize hamd olsun ki camimizin bu-
lunduğu mekanı faize bulaşmadan, kredi çekmeden aldık. Lakin 
kalan borçlarımızın en kısa zamanda ödenebilmesi için  maddi 
ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Hayırsever kardeşlerimizin 
yardımlarını talep ediyoruz“ dedi.

Gladbeck‘te eğitim materyalleri geliştirme toplantısı yapıldı
Münster - Gladbeck DİTİB Türkiye Camii´nde, eğitim Ma-
teryal geliştirme komisyon toplantısı yapıldı. 

Toplantıya, Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, Müns-
ter Eyalet Birliği Temsilcisi Necati Bilgin, bölge merkez görevli 
koordinatörleri, Haseki mezunu din görevlileri ve ev sahibi der-
nek Başkanı Nadir Kahraman katıldı. 

Toplantıda,  eğitim materyal geliştirme komisyonunun bu alan-
da yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Camilerde yapılan din 
hizmetleri ve faaliyetlerin kalitesinin arttırılması için yapılmasi 
gerekenler hususunda fikir alış verişinde bulunuldu. 

Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, hedeflerinin 
gençlerimize ve insanlarımıza en iyi hizmeti sunmak olduğunu, 
bunun için bu tür toplantıların son derece önemli olduğunu 
dile getirerek  kendilerini en iyi şekilde ağırlayan ev sahibi Din 
Görevlisi Kasım Oğan, Dernek Başkanı Nadir Kahraman ve yö-
netim kurulu üyeleriyle kadın kollarına teşekkür etti. 
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DİTİB ailesine başsağlığı
Münster - Lügde DİTİB Ashab-ı Kehf Camii Derneği‘nin ilk 
kurucularından ve uzun yıllar dernek başkanlığı görevini 
yürütmüş Mehmet Akçin hakkın rahmetine kavuştu.

Diğer bölgelerde de birçok cami derneğinin kuruluşuna 
önderlik etmiş Akçin‘in cenaze namazına Lippe ve Stein-
heim cami derneklerinin din görevlileri ve cami cemaati  ile 
çok sayıda seveni iştirak etti. Cenaze namazı Lügde DİTİB 
Ashab-ı Kehf Camii Din Görevlisi Yakup Uçmaz tarafından 
kıldırılarak, tekbirlerle vatan toprağı Manisa İli Kula İlçesine 
uğurlandı.  DİTİB Camiası olarak camimize ve derneğimize 
büyük emeği geçmiş olan Mehmet Akçin büyüğümüze 
Allahtan rahmet, aile efradına baş sağlığı dileriz.  Mekanı 
Cennet olsun. 

Duisburg‘da Kur‘an ziyafeti
Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii‘de diya-
betik hastaları bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzen-
lendi.

Katılımın yüksek olduğu seminere diyet uzmanı emekli Dr. 
Firuz Sadr ve yardımcı olarak kadınlar kolu başkanı Hemsire 
Ayşe Harbi eşlik etti.

Almanya‘da diyet hastalarının oranının yüksekliğine vurgu 
yapan Dr. Sadr insanların yiyeceklerini,  yürüyüş ve sporları-
na titizlikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.  Amaçlarının 
sadece diyet hastası insanları bilinçlendirmek yönünde 
yardımcı olmak istediklerini söyleyen Dr. Sadr böyle güzel 
bir organizasyonu hazırlayan dernek yönetimine  teşekkür 
etti ve  gerektiğinde ikincisinde yapılabileceğini ifade etti.

Yüzyılın Yalanı Sözde 
Ermeni Soykırımı

Frankfurt - Darmstadt DİTİB Derneği tarafından “Yüzyılın 
Yalanı Sözde Ermeni Soykırımı“ konulu konferans düzen-
lendi. 

Konuşmacı olarak Barış için Diyalog Derneği Başkanı Dr. 
Ali Söylemezoğlu‘nun katıldığı konferans dinleyiciler tara- 
fından ilgi ile izlendi. Söylemezoğlu, nasıl bir yalan uydu-
rulduğunu, bütün dünyanın nasıl kandırıldığını Avrupa ve 
Amerika arşivlerinden elde ettiği belgelerle ispatlamaya 
çalıştı. Bu yalanla hedeflenenin 3T formülü (Tanıma, Taz-
minat, Toprak) ve necip milletimizi lekelemek olduğunu 
dile getiren Söylemezoğlu Türk milleti olarak alnımızın ak 
olduğunu, kimseye de verilecek bir karış dahi toprağımızın 
olmadığını ifade etti. Söylemezoğlu, konu ile ilgili hazır-
ladığı kitapları imzaladıktan sonra konferans sona erdi.

Ayasofya‘ya ziyaretci akını

Stuttgart - Kornwestheim DİTİB Ayasofya Camii‘ne ziyaret-
ci akını devam ediyor. 

Geçtiğimiz gün, Sachsen Anhalt Eyaleti Başbakan Yardım-
cısı ve Maliye Bakanı Jens Bullerjahn ve yardımcısı Frank 
Paternoga ile Kornwestheim Belediye Başkanı Ursula Keck, 
Kornwestheim‘ın kardeşşehri  Weissenfels kentinin Bele-
diye Başkanı Robby Risch ve Kornwestheim SPD Teşkilat 
Başkanı Atilla İhtiyar camiyi ziyaret ettiler. 

Konukları Cemiyet Başkanı Suat Özcan karşıladı. Misafir-
ler, caminin bölümlerini gezerek ve dernek başkanınından 
cami ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.



DİTİB HABER BÜLTENİ

14 | MART  2015 | SAYI 2

Fahri öğreticilere yeterlilik belgesi verildi
Köln - DİTİB tarafından yapılan fahri öğreticilik yeterlik sına-
vında başarılı olanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi. 
Chorweiler DİTİB Camii konferans salonunda düzenle-

Veliler Birliği‘nden öğrencilere kahvaltı
Düsseldorf - Krefeld DİTİB Yunus Emre Camii Veliler Birliği tar-
afından haftasonu eğitim programına devam eden öğrencilere 
periyodik olarak verilen kahvaltılara bir yenisi daha eklendi. 

Düzenlenen kahvaltıya; Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ken-
an Kiraz, Veliler Birliği Başkanı Fatih Kale ve diğer yöneticilerle 
birlikte Din Görevlisi Fatih Altın ve yardımcı görevliler ile yüze 
yakın öğrenci katıldı. 

Başkan Kenan Kiraz, „Sizlerin bir arada olmanız, kaynaşmanız 
için bu ve benzeri etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Gördüğü-
müz manzara ne kadar haklı olduğumuzu bizlere gösterdi. Ai-
leler, çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını göstermiş 
oldular. Eğitim, öğretim bir bütündür. Bu ve benzer etkinlikleri-
miz ileri zamanlarda yine olacaktır” dedi.

Kendileri için hazırlanmış kahvaltı masalarına oturan öğrenciler 
Veliler Birliği‘nin hazırladığı diğer sosyal etkinlikler gibi kahvaltı-

nen seminerde Sosyal Pedagog Halide Özkurt “Çocuklarda ve 
Ergenlerde Dini Gelişim”,  Kastamonu Eğitim Merkezi Müdürü 
Mehmet Öztürk “Kur’an Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri”, DİTİB Öğrenci Evleri Koordinatörü Murat De-
mirel “Eğitimde Materyal Üretme ve Teknoloji Kullanımı” ve DİB 
Uzman Yardımcısı Hasan Yerkazan “Etkili Din Eğitimi ve Sınıf Yö-
netimi” konularında bilgi verildi. 

Seminer kapanış törenine katılan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu yaptığı konuşmada, yurtdışındaki millet 
varlığımızın teminatı olan çocukların ve gençlerin eğitiminde 
din görevlileri kadar fahri öğreticilerin de önemli bir görev üs-
tlendiklerini ifade etti. 

Seminerin ardından DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ve DİTİB Yö-
netim Kurulu Üyesi Hakan Aydın tarafından katılımcılara yeter-
lik belgeleri takdim edildi. 

dan da keyif aldıklarını fakat etkinliklerin daha sık olmasını 
istediklerini söylediler. Kahvaltı programı yapılan dua ile 
sona erdi ve dersliklere geçildi.

Eyalet Kadın Birliği Aalen‘de toplandı
Münih - DİTİB Württemberg Eyalet Birliği, 25 cami derneği-
nin  başkanı, kadınlar kolu başkanı, gençlik kolu ve veli bir-
likleri başkanlarını Aalen DİTİB Merkez Camii‘nde düzenle-

diği programla bir araya getirdi.

Aalen Merkez Camii ve aynı zamanda 5. Bölge koordinatör baş-
kanı Kadir Yılmaz‘ın selamlama konuşmasıyla başlayan prog-
ram, din görevlisi Mürsel Gökdere‘nin Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle 
devam etti.

Eyalet birliği başkanı Erdinç Altuntaş, Tübingen İlahiyat Fa-
kültesi‘ndeki gelişmeleri, cemaat kütüğü, bölge koordinatör 
seçimleri hakkında  dernek yöneticilerini bilgilendirdi. Altuntaş, 
derneklerin yapılan genel kurullarda  yeni tüzüğe bir an önce 
geçmesiyle, İslam dininin resmen tanınma noktasında önemli 
bir mesafe kat edileceğinin altını çizdi.

Stuttgart Din Hizmetleri Ataşesi  Dr. Bilal Doğan, uluslararası 
programlara, seminer ve personel eğitimi ile ilgili konularındaki 
çalışmalar hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.
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Herten‘de „Kültürlerin Meleği“

Münster - Herten‘de kültürlerin bir arada yaşama adı altın-
da bir program düzenlendi. Waldschule de başlayan pro-
gramda müzik, birlik ve beraberliğe dikkati çeken şarkıların 
söylenmesi, mesaj veren kısa konuşmaların yapıldı.

Farklı kiliselerden papazlar ile cemaatin, dini kuruluşların 
katıldığı ve özellikle de Herten’de DİTİB’e bağlı Sultan Ah-
met, Hacı Bayram ve Yeni Camilerin din görevlilerinin ve 
cemaatlerinin iştirak ettiği geniş bir katılım oldu. Anaoku-
lundan küçük çocuklar da katıldı.  

Daha önceden hazırlanan “Kültür Meleği” Engel Der Kultü-
ren, sembolü tanıtıldı ve sonra toplu şekilde yaya yürüne-
rek Langenbochum merkezinde inşaatı devam eden cadde 
üzerine sembol, törenle yerleştirildi.

Dünya Kadınlar Günü‘nde „
İslam‘da Kadın“ konulu panel

Köln - Köln Bölge Kadın Birliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle  „İslam‘da Kadın“ konulu bir program düzen-
ledi.

Alfter-Witterschlick DİTİB Derneği‘nde gerçekleştirilen 
programa Köln bölgesi bayan din görevlisi Haceri Öncü 
ve DİTİB Aile ve Sosyal Danışma Uzmanı Halide Özkurt ko-
nuk oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 
“İslam‘da ve Sosyal Alanda Kadın“ konularında yapılan ko-
nuşmaların ardından çocuklar tarafindan sergilenen tiyatro, 
piyes ve semazen gösterileri büyük ilgi gördü. 

Programın sonunda konuşmacılara günün anısına birer 
çiçek verilerek teşekkür edildi.

Herşey gençlik için

Essen - Essen DİTİB Altenessen Yeni Camii Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. 

Seçime gençlerin özellikle kızlarımızın ilgisi büyük oldu. 
Genel kurul toplantısını Essen Eyalet Gençlik Kolu Başkan 
Yardımcısı Bilal Toksoy, Dernek Başkanı Abdullah Uçak, Baş-
kan Yardımcısı Muharrem Yılmaz ve Denetleme Kurulu Baş-
kanı Cemal Köse yönetti.  

Din Görevlisi Aydın Demir‘in Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle top- 
lantıda Başkan Burak Kıyırlı‚ gençliğin sorunlarına daha 
yakından takip ederek gençlere yönelik çalışmalara hız ve- 
receklerini söyledi.

Süssen‘li gençlerin organizesi 
büyük ilgi gördü

Stuttgart - Süssen DİTİB Derneği‘nin organize ederek halk-
la buluşturduğu Theater Ulüm seyirciden tam not aldı. 

Süssen TSV Halle‘de „Günter gider Mersin‘e, Mehmet Das 
gider tersine“ adlı oyunla sahne alan Theater Ulüm yaklaşık 
dört yüz kişilik salonu kahkahaya boğdu. Tiyatro gösterin-
den önce Süssen DİTİB derneğinde eğitim gören çocuklar 
İstiklal Marşı‘nı okudular ve dernek başkanı Beytullah Sarı 
yaptığı konuşmada; „Genç ve dinamik bir yönetim kurulu 
oluşturduklarını, dini ibadetlerin yanısıra kültürel ve sosyal 
faaliyetlerin de gerçekleştirileceği bir çaba içerisinde olaca-
klarını vurgulayarak bu gibi kültürel faaliyetlerin devamının 
geleceğini söyledi. Gösteri salonundaki seyircilerin büyük 
alkışları son buldu.
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Aile ve Sosyal Danışma Hattı Hizmeti
DİTİB‘in önemli hizmet alanından biri 2009 yılında 
başlatılmış olan Sosyal Danışma Hattı’dır. Almanya gene-
linde bu hizmetten 5000‘den fazla vatandaşımız faydalan-
mıştır. Telefonla anonim olarak bağlanabileceğiniz gibi, 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nde hanımlar bir araya geldi
Stuttgart - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Württem-
berg Eyalet Kadın Birliği, camiler bünyesindeki hanımları bir 
araya getirdi.

Programa; Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Din Hizmetleri 
Ataşesi Dr. Bilal Doğan, DİTİB Kadın, Gençlik, Aile ve Sosyal İşler 
Müdüresi Ayten Kılıçarslan‘ın yanısıra yaklaşık 700‘ün üzerinde 
davetli katıldı.

İstiklal  Marşı ve Kur‘anı Kerim tilavetiyle başlayan programın 
açılış konuşmasını Württemberg Kadın Birliği Başkanı Ayşe Har-
bi ve Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş yaptı.

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı bu tür birlikteliklerin 
toplumumuzun dinamikliğini geliştireceğine vurgu yaparak ai-
lede annenin rolüne dikkat çekti. Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal 
Doğan da İslam da kadının yerine ve dinimizin kadına vermiş 
olduğu değerlerin üzerinde durdu. DİTİB Kadın, Gençlik, Aile ve 

Münih Emniyet Müdürü güvenlik konularını değerlendirdi

E-Posta yoluyla da tüm sorun ve sorularınızı sosyal danışman-
larımızla paylaşıp yardım alabilirsiniz. Uzmanlar arayan insan-
ların dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip çözüm yolları sunarlar. 

Bu hizmetin önemli bir özelliği ise arayanların bilgisinin ve 
anlatılanların gizli tutulmasıdır. Arayanların anlattıkları gizlilik 
esasına dayalı olarak dinlenir ve çözüme ulaştırılır. Ancak aray-
an kişi izin verir ve bilgilerine dayanılarak resmi kurum ve ku-
ruluşlardan yardım almasına yardımcı olmamızı isterse bilgiler 
değerlendirilebilir. 

Şimdiye kadar aşağıdaki konularda aramalar gerçekleştirilmiş ve 
yardımcı olunmaya çalışılmıştır: aile içi şiddet, ayrılık ve boşan-
malar, psikolojik sorunlar, eğitimle ilgili sorunlar, çocuk eğitimi, 
iletişim sorunları, sağlık, bağımlılık ve borçlanma, dışlanma ve 
ayrımcılık, okul sorunları, resmi dairelerle ilgili sorunlar …

Hafta içi her gün (Pazartesi-Cuma) 09.00-17.00 saatleri arasında
       hotline@ditib.de             0221-508 00 444 

Sosyal İşler Müdüresi Ayten Kılıçarslan ise Almanya‘da yak-
laşan göçün 55. yılında Türk kadınının halen arzu edilen 
yere gelemediğini  üzerinde durdu.

Münih - Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, dernek 
temsilcileri ile yemekli basın toplantısında kentte güvenlik 
konusunda yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, basın sözcüsü Wolf-
gang Wenger ile beraber Türk medyasıyla yemekli basın top- 
lantısında kentin güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi verdi.

Andrae, Türk STK temsilcilerinin de bulunduğu sohbet havasın-
da gerçekleşen toplantıda, Münih kentinin Almanya‘daki şe-
hirler arası sıralamada en güvenli şehir olduğuna işaret etti ve 
2014 yılı kriminal istatistiğinin henüz hazır olmadığını, ayrıca 
yabancı düşmanı kişi ve grupların özel birimlerle hassasiyetle 
ve İslam Bilimci uzman ile izlendiğini söyledi. 

Münih DİTİB Bölge Görevlisi Aykan İnan‘ın sorusu üzerine Em-
niyet Müdürü Andrae İslam düşmanlığı ve dini kurumlara yöne-
lik saldırılara karşı sürekli olarak dini cemaatler ile temas içinde 
olan yerel karakol görevlileri ve devriye ekipleri en ufak şüphe 
veya ihbarı değerlendirdiklerini belirtti. Ama İslam düşmanlığı 
daha hala istatistiklerde yerini alamayarak nefret suçu olarak 
değerlendiriliyor. 

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?



Hannover bölgesinde faaliyet gösteren Göttingen DİTİB Ca-
mii’nin, vatandaşların maddi ve manavi yardımlarıyla 2005 
yılında temeli atılmış olan muhteşem eser,  2006 yılındanda ta-
mamlanarak ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında, kubbeli ve minareli olarak inşa edilen 
Göttingen DİTİB Camii‘nin çift minaresi olup, mihrabı, mimberi 
ve kürsüsü Kütahya çinisi ile süslenmiştir. 

Caminin kubbe ve iç tavan kısımları Türkiye’den getirilen hat ve 
tezyinat ustaları tarafından yapılmıştır. 18 metre yüksekliğinde 
iki minaresiyle, Almanya’nın en güzel ibadethanelerinin başın-
da yer almaktadır.

Yerden ısıtılan ve özel yapım biri büyük, 60 küçük avize ile ay-
dınlatılan Camii’nin kullanım alanı 1000 metrekareye tekabül 
etmektedir.

Cuma ve teravih namazlarında 300-500, bayram namazların-
da ise 1000-1200 kişinin ibadet ettiği Göttingen Camii’nin 
kütüphanesi, bay ve bayan lokalleri, yönetim kurulu odası, kon-
ferans salonu, derslikler ve geniş oto parkıyla ferah ve geniş bir 
alanda hizmet vermektedir. Çocuklara yönelik haftada iki gün 
düzenlenen ev ödevlerine yardım ve bilgisayar kurslarına çok 
sayıda öğrenci katılmaktadır.
 
250 üyesi bulunan Göttingen DİTİB Camii, gerek Alman, ge-
rekse diğer ülke vatandaşlarının sıkça ziyaret ettiği mekanlar 
arasında yer almaktadır.
 

CAMİLERİMİZ

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

Bağışlarınızla 

daha güzel mekanlara...


