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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

“Şüphesiz biz sana Kevser’i 
verdik. O hâlde, Rabbin için 

namaz kıl, kurban kes. 
Doğrusu sana buğzeden, soyu 

kesik olanın ta kendisidir.” 
(Kevser Sûresi; 108/1-3)

BAȘLARKEN

Değerli Okurlar,

İbrahimi bir sadakat ve İsmaili bir teslimiyet içerisinde 
kutlu bir mevsimi yaşadığımız bu günlerde, hem hac 
farizasının, hem de sadakat ve teslimiyetimizin bir 
göstergesi olan kurban ibadetinin ifa edildiği Kurban 
Bayramı günlerine kavuşmuş olmanın heyecanıyla 
“DİTİB Haber„ adıyla çıkan haber bültenimizin yeni 
sayısını sizlere sunmanın sevincini yaşıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 2015 Yılı 
Vekalet Yolu İle Kurban Organizasyonu‘nu gerçekleş-
tirmiş bulunmaktayız. Kurban, Allah’a teslimiyetin 
mükemmel bir ifadesi olduğu kadar, içinde taşıdığı sosyal 
dayanışma ruhuyla milyarlarca mü’mini birbiriyle 
kardeş kılan bir ibadett ir. Bu vesile ile vekaletle kurban 
kesim organizasyonuna katılarak kurbanlarımızın gönül 
coğrafyamızdaki kardeşlerimize ulaşmasına vesile olan 
herkesin halisa niyetlerinin ve kurban ibadetlerinin 
kabulünü yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. 

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim’in duasıyla mü-
minlerin tek yürek, tek vücut oldukları,  aynı iman ve 

aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, 
tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı 
bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ett ikleri, tek 
meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine 
getirdikleri mübarek zaman dilimleridir. Kurban Bay-
ramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî 
bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfett iği nimetlere 
şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda 
ett ikleri mübarek vakitlerdir. 

Bu mübarek bayram günlerinde sevinç ve kardeşlik 
heyacanıyla yaşarken, vatanlarından koparak bu 
diyarlara hicret etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci 
kardeşlerimizede bir ensar ahlakı ve anlayışıyla yak-
laşmalı ve onlarında bayram sevincini tatmalarını 
sağlamalıyız. 

Bu duygular içinde bütün vatandaşlarımızın, Arafat’ta 
Cenab-ı Allah’a mülaki olmaya çalışan kardeşlerimizin, 
gönül coğrafyamızın ve tüm İslâm âleminin mübarek 
Kurban bayramını kutluyor, bu bayramın iç dünyamıza, 
hanelerimize, ülkemize, dünyamıza huzur ve mutluluk 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından 1993 yılından beri kurban ibadetini dini 
hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği 
kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen 
vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan millet varlığımıza 
ve Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmak maksadıyla 
düzenlenen Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu‘nun 
bu yılki çalışmalarına Hannover Ronnenberg DİTİB Eyüp 
Sultan Camii‘nde düzenlenen toplantı ile başlandı.

Almanya’nın Köln, Frankfurt, Karlsruhe ve Stuttgart 
bölgelerinde  devam eden tanıtım toplantıları Münih – 
Ingolstadt DİTİB Kocatepe Camii’nde yapılan programla 
tamamlandı.

Tanıtım toplantılarına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Kamil Yılmaz, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen, TDV 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun ve Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkan Yardımcısı Suat 
Okuyan konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen toplantılara, Münih Başkonsolosu Mesut 
Koç, Hannover Başkonsolos Muavini Cemal Alsulu, Din 
Hizmetleri Ataşeleri Ahmet Dilek (Köln), Ramazan Ilıkkan 
(Düsseldorf), Yusuf Ay (Hannover), Kuddusi Uysal (Münih), 
Yunus Yüksel (Münster),  Ramazan Dağlı (Frankfurt), Ahat 
Taşçı (Mainz), Mümin Şener (Nürnberg), Cahit Küçükyıldız 
(Hamburg) ile din görevlileri, cami dernek yetkilileri ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Bir derdimiz var. O da yıkık gönüllü insanlarla 

gani gönüllü insanlar arasında bir gönül 

köprüsü oluşturmak” diyen Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın her yerinde gözlerini Türkiye’ye diken, 
Türkiye’den imdat bekleyen, şefkat bekleyen insanlar, 
topluluklar var, kardeşlerimiz var. Bir tarafta böyle bir ruh 
var. Bir tarafta da gerek Türkiye’de ülkemizde, gerekse 
Avrupa ve başka ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın bu 
şefkat talebi karşısında gani gönüllü tavırları var. Bunların 
buluşturulması gerekiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı böyle bir organizasyon adına üç 
yıldan beri alana inerek sizlerle bir araya geliyor. Her yıl 
yüzde 40-50’lere varan artışlarla kurban kampanyamıza 
katkılar sağlıyorsunuz. Biz her yıl daha çok sayıda yıkık 
gönüllü insana ulaşmanın hazzını yaşıyoruz. Sizlere bu 
bakımdan minnettarız. 

Almanya‘da vekaletle kurban 
kesim programları tanıtıldı

Hannover
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Bizim taşıdığımız bu emanetler sizlerin emanetleri, 
kardeşlerimizin gayretlerinin bereketidir, sonucudur. 
Allah hepinizden razı olsun.”

Kurban programının bütün dünyayı saran bir merhamet 
eline dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, “Bugün Afrika’da 
ve dünyanın başka bölgelerinde Türkiye’ye karşı bir 
teveccüh varsa bunda, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı hizmetlerinin çok önemli bir yeri var” 
diye konuştu.

“Diyanet artık bir dünya kurumu oldu”

DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Türkler Daire 
Başkanı Kazım Türkmen de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
yurt dışı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Diyanet’in yurt dışı hizmetlerine ilk olarak 1978 yılında 
kadrolu olarak 17 din hizmetleri müşaviri ile başladığına 
işaret eden Türkmen, “Şu an itibariyle Başkanlığımızın 
yurt dışındaki hizmetleri, 52 müşavirlik, 38 ataşelik, 12 
koordinatörlük ve 2 bine yakın din görevlimizle bazı 
küçük ülkelerin iş hacmine denk hale geldi. Diyanet artık 
bir dünya kurumu oldu” dedi.

Almanya vekaletle kurban bağışında birinci

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tutkun da toplantıda yaptığı sunumda, vakıf 
olarak yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan, 
kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyenlere 
yardımcı olmak amacıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile birlikte Vekaletle Kurban Kesim Programı 
düzenlediklerini belirtti.

Hayırsever milletimizin emanetlerini bu yıl da gerek 
ülkemizde ihtiyaç sahiplerine gerekse yurt dışında 
mazlum coğrafyalara ulaştıracağını ifade eden Tutkun, 
2015 yılı Vekaletle Kurban Kesim Programında 200 bin 
hisse hedefl endiğini, bu kapsamda yurt içinde 182 
il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 90 ülkenin 450 
bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesim ve 
dağıtımlar yapılacağını söyledi.

Kurban kesim programını dini esaslara uygun, güven 
ve emanete riayet şiarıyla sürdürdüklerini belirten 
Tutkun, “Vekaletle Kurban Kesimimde kurbanlar dini 
esaslara uygun bir şekilde kesilerek; yurt içinde ihtiyaç 
sahiplerine, Kur’an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt 
dışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve 
iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya, 
Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin 
Amerika’ya kadar uzanan coğrafyalardaki kardeşlerimize 
dağıtılacaktır. Bu yıl kurban bedelinin Almanya için 150 
Avro olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Münih

Stuttgart

Karlsruhe

Köln
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Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) işbirliğiyle 2015 yılı Hac Organizasyonu’nda 
görev yapacak olan kafile başkanı ve grup görevlilerini 
bilgilendirmek amacıyla DİTİB Köln Genel Merkezi’nde 
bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Din Hizmetleri Müşavir Vekili Suat Okuyan 
başkanlığında, Mekke ve Medine’de hacılarımıza reh-
berlik yapacak Din Hizmetleri Ataşeleri Mümin Şener 
(Nürnberg), Dr. Mehmet Tekin (Karlsruhe) ile Ahmet Di-
lek (Köln), Ramazan Ilıkkan (Düsseldorf), Hac ve Umre 
Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir, kafile başkanları, grup 
görevlileri, bayan görevliler ve merkez görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan bilgilendirme toplan-
tısında, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Suat Okuyan şöy-
le konuştu: “Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek, 
manevi kazançları olan, sonucunda bizleri ayrıca mutlu 
edecek bir görevi ifa edeceğiz. Bu hizmetlerin en şerefl isi 
de insanlara ibadetlerini yaptırırken aynı zamanda ken-

di görevimizi icra ettiğimiz hac vazifesini 
yerine getirmiş olacağız. İçinde bu-

lunmuş olduğumuz bu yolcu-
luğun ve bu organizasyonun 

bizden neler beklediğini, 
hangi samimiyet ölçüsün-
de çalışmamız gerektiğini 
hissetmemize vesile olma-
sını diliyorum. Hac sıradan 

bir ibadet değil, her anı her 
saniyesi birer ibadet olan, bi-

rer görevler manzumesi olan 
bir ibadettir. Yani Allah’ın misafir-

lerine rehberlik ediyoruz, bu yolculuğa da bizler vesile 
oluyoruz. Her bir kafile başkanımız, grup din görevlile-
rimiz ve bayan görevlilerimiz, organizasyonu bizatihi 
kendisinin gibi sahiplenmelidir. Bayanlara, erkeklere ve 
genel olmak üzere çeşitli irşad programlarımız yapılacak. 
Bu günden başlayarak, hacılarımızın havalimanı intikali 
ve son olarak dönüşte havalimanına teslim edinceye ka-
dar görevimiz devam etmektedir. Bu yıl Almanya’dan 18 
kafile ile 5 Eylül’de başlayacak uçuşlar 16 Eylül’de sona 
erecektir. Bu yılki organizasyonumuzu sağ salim yapmayı 
rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim aldığımız emane-
ti idraki içerisinde emanetlerimize hizmet etmeyi güler 
yüzle, tatlı dille, samimiyet içerisinde kutsal bir seyahat 
etmeyi bizlere nasip eylesin.“

Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir ise sineviz-
yon eşliğinde vize, uçuş, havalimanı intikalleri ve  kargo 
hizmetleri hakkında geniş bilgi verdi. Uçuşların İstanbul 
iniş bağlantılı olduğunu ve İstanbul havalimanında alan 
sorumlusunun kafilelerimize yardımcı olacağını belirten 
Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Mekke ve Medine’de irtibat 
bürolarının oluşturulacağı-
nı söyledi. Özdemir ayrıca, 
hacı adaylarının ve görev-
lilerin uçuş öncesi en az 4 
saat önce havalimanında 
olmaları gerektiğini, pa-
saport başta olmak üzere 
ihramlarını yanlarına alma-
ları gerektiği üzerine vurgu 
yaptı.

2015 HAC ORGANİZASYONU
görevlileri toplantısı gerçekleştirildi
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Hacı adaylarının 

Mekke’ye intikalleri 

tamamlandı

Almanya  DİTİB 2015 Hac Organizasyonu ile hac 
görevini ifa etmek üzere yola çıkan kafi lelerimizin 
tamamı Mekke’ye ulaşmış bulunmaktadır.

Mekke’ye intikal eden bütün hacı adaylarımız 
umre görevlerini büyük bir aşk ve heyecanla 
tamamladılar.

Hacı adaylarımız bir taraftan Arafat hazırlığı 
yaparken bir taraftan da fırsat buldukça bol bol 
dua ederek, kabede tavaf yaparak zamanlarını 
değerlendirmektedir.  

Arafat’a çıkma hazırlılarımızın son aşamaya 
gelmesiyle birlikte, 22.09.2015 Salı günü 
kafi lelerimizin Arafat’a intikalleri başlayacaktır.

Kutsal topraklarda 12.09.2015 
tarihinde saat 17.00 sıralarında 
başlayan şiddetli yağış ve fırtına 
nedeniyle Mescid-i Haram inşa-
atında bir vinç hacı adaylarının 
üzerine düşmesi sonucu orada 
bulunun adayların hayatını kay-
bettiğini üzüntü ile öğrenmiş bu-
lunuyoruz.

Hayatlarını kaybeden hacı aday-
larına Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

2015 Yılı Hac Organizasyonu’mu-
za Almanya’dan katılan vefat ve 
yaralanan hacı adayları bulunma-
maktadır.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
olarak, vefat edenlere Allah’tan 
rahmet, yaralı hacı adaylarına acil 
şifalar diliyoruz.

Mescid-i Haram’da kaza
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Prof. Dr. Aşıkoğlu 
Mekke Sağlık 

Ocağı’nı
ziyaret etti 

Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB işbirliği ile düzenle-
nen 2015 yılı Hac Organizasyonu`na Almanya´dan iştirak 
eden hacı adayıları 22.09.2015 tarihinde Arafat’a intikal 
etmeye başladı.

Arafat vakfesi haccın en önemli şartlarından biri. Vakfe 
belirlenen yerde bir süre kalmak manasına gelmekte-
dir. Gece geç saatlere kadar hacı adaylarının Arafat’a in-
tikalinin tamamlanması bekleniyor. Hacı adayları yarın 
(24.09.2015) öğle saatlerinde Arafat’ta vakfe yaptıktan 
sonra öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kılacak. 
Güneşin batmasından sonra Müzdelife’ye geçecek hacı 
adayları, akşam ve yatsı namazlarını da birleştirecek. Hacı 
adayları burada şeytan taşlamak için taş toplayacaklar. 
Burada yapılacak vakfenin ardından da bayramın birinci 
günü Mina’ya geçilecek. Hacı adayları burada şeytan taş-
layacak, daha sonra Kabe’ye geçerek tavaf ve say yapa-
caklar. Daha sonra kurban kesip, tıraş olan Müslümanlar 
hacı olarak bayramdan sonra da kafile kafile Medine`ye 
geçecekler.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu Almanya DİTİB 2015 Hac Organi-
zasyonu ile hac görevini ifa etmek üzere, Mekke’de bu-
lunan hacı adaylarımızdan Şişe bölgesi Saff etuşşuruk 
Oteli’nde hizmet veren sağlık ocağının acil servisinde 
hastaları ziyaret etti.  

Hacı adaylarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunan Aşı-
koğlu, Yüce Allah’tan acil şifalar dileyerek, Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın burada başarılı bir şekilde sağlık hizmeti 
verdiğini söyledi.

Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu hasta ziya-
retinin ardından Mekke-Saff etuşşuruk Sağlık Ocağı’nda 
görev yapan sağlık ekibi ile bir araya geldi.

Kutsal topraklarda hacı adaylarının 
Arafat yolculuğu başladı
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Mülteci akını ile birlikte Yardımseverlik dalgaları da geldi – peki 
Müslümanlar ne yapıyorlar? Facebook da bir yorum bunu çok 
güzel özetliyor: “ya Müslümanlar ne yapıyor... yardım, herkes 
gibi! Aslında bunu söylemeye bile gerek olmaması gerekirdi, 
eğer toplumda sürekli Müslümanların katkıları ile ilgili imalı 
sorular olmasaydı. Çoğu cami derneği organizasyonlar yaptı. 
Kısmen acil kurulmuş yardım grupları içinde planlı ve organize 
şekilde vardiyalı olarak büyük salonlarda yerel yetkililer ile sürekli 
bir iletişim halinde yardım ettiler. Kendi aralarındaki iletişimi 
gerektiğinde saniyeler içinde facebook ve WhatsApp üzerinden 
sağladılar. Yüzlerde hoşgeldiniz paketleri hazırlandı, Arapça 
tercümanlar, farisi ve başka dillere tercümanlar aralarından 
temin edildi. (...) Lütfen, halen birileri Müslümanların katkısını 
soruyorsa, ona söyleyecek bir söz yok. Müslümanlar ve İslam 
ayrılmaz bir şekilde şehrimizin toplumsal yapısına dahildir.”

Yerel imkanlar ile spontane yapılan bu yardımlar büyük bir fahri 
özverinin ifadesidir.  Camiler yerelde iyi bir iletişim içindeler ve 
fahri yardımlarını yerel ihtiyaçlara göre – bazen kamuoyunun 
ilgisi çoğu zaman ise ilgisizliği eşliğinde - yapıyorlar. Bu 
bağlamda cemiyetlerimizin katkıları “iyilik yap ve bunu duyur” 
şeklindeki tanıtım odaklı prensibe göre değil, İslamın: “Bir elin 
verdiğinden diğer elin haberi olmasın!” tevazu emrini ön planda 
tutan bir anlayışla yapılmakta. DİTİB Sachsenheim Camii başkanı 
İsmet Harbi bundan yola çıkarak: “Biz bunu afi şe ederek değil, 
sessizce yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insan için bu göze batmadan 
yapılmalı.” Bu İslamın ihtiyaç sahibine yapılacak yardımın 
kişinin onurunu zedelememek veya kendini üstün görmemek 
için başa kakılmadan yapılması düsturunu yansıtan bir duruşu 
yansıtmaktadır.

Bu şekilde nerdeyse bütün camilerde giyecek ve maddi 
bağış kampanyaları düzenlemektedir. Bunun dışında kendi 
mekan darlıklarına rağmen camilerimizden bazıları uygun 
olan mekanları olması durumunda buraları mültecilere açarak 
onlara sıcak bir yuva sağlamaktalar; Würzbuger Aumühle DİTİB 
Camisinde olduğu gibi. Yine kimsesiz bakıcı aile statüsünü elde 
ederek aileleri olmayan göçmen çocuklara evini açarak onlara bir 
yuva verebilmek için başvurularda bulunan çok sayıda cemaat 
üyelerimiz bulunuyor. Bu konularda gerekli uzmanlığa sahip 

olan DİTİB Genel Merkezi olarak üyelerimizi servis hattımız ve 
sosyal medya üzerinden bilgilendiriyor ve cesaretlendiriyoruz.

Ve yine DİTİB’e bağlı Gençlik ve Spor Derneklerimiz de kendi 
imkanları ölçüsünde göçmen çocuklara yönelik özel faaliyet ve 
çalışmalar yaparak düzenli hizmet ve yardımlarda  bulunuyorlar. 
Bu sayede çocukların hayatlarında bir nebze normalleşme 
imkanı oluşuyor. 2014 senesinden beri devam eden hizmetlerini 
bu amaçla daha da genişleterek sunmaya devam eden Köln DSK 
derneğimiz son olarak ödüle layık görüldü ve Köln Şehri Spor 
Birliği tarafından da bu faaliyetleri için fi nansal destek almaktadır.

Müslüman Cemaatlerin imkan ve temel şartlarının Hayır hizmet 
kurumları ile eşit olmadığı ve sadece fahri hizmetlere dayanarak 
verildiğini bir defa daha belirtmekte fayda var. Buna rağmen bir 
dini cemaat olarak İslamın insanlara yardım edilmesi prensibi 
gereği mülteci yardımında daha aktif olmak için bu spontane ve 
kısa vadeli yerel faaliyetlerin yanı sıra planlı orta ve uzun vadeli 
çalışmalar ve projeler de uygulanmaktadır.

Sırf bu amaçla Müslümanların fahri hizmetlerini daha iyi 
koordine edebilmek, sinerji oluşturmak ve yetkili ve etkili bir 
çalışma yapabilmek  için yeni bir İnternet platformu çalışması 
yapılmıştır. (www.ditib.de)  23 – 27 Eylül 2015 tarihlerinde eda 
edeceğimiz Kurban bayramının manevi ruhuna uygun olarak 
İslamın ameli uygulamasının merkezinde duran paylaşma 
anlayışının toplumsal yaşantımızda canlanmasını sağlayacak 
bir kampanyamız başlayacaktır. Ramazandaki İftar sofralarımıza 
benzer şekilde bütün insanlar camilerimize davet edilecekler ve 
Kurban etleri ihtiyaç sahibi ve komşular ile paylaşılacak.

Yine 3 Ekimde düzenlenecek Açık Cami Günü yapılan faaliyetlerin 
bir kısmı da mülteciler ile ilgili olacak. Bu seneki konseptinin “İslam 
ve Gençlik” olması sebebi ile orada özellikle mülteci çocuk ve 
gençlere yönelik faaliyetlerde de bulunulacak. Ancak ilk yardım 
ile iş bitmiyor. Mülteciler orta ve uzun vadeli desteğe ihtiyaç 
duymaktalar. Bütün cami derneklerimiz hangi dine veya ırka 
mensup olduğuna bakmaksızın dini bir vecibe olarak gördükleri 
bu yardımı sağlamak için çaba sarfetmekteler. Bu manada 
hayırsever herkese “Allah razı olsun! Bütün yardımseverlere 
teşekkürler! –  “Aynen devam!” diyoruz.

MÜLTECİ 

YARDIM 

KAMPANYASI

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU

DİTİB Genel Başkanı

“DİTİB Ensar ile Muhacirun’u buluşturuyor!“
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Genel Merkez 
tarafından başlatılan “DİTİB Ensar ile Muhacirun’u Buluştu-
ruyor” kampanyası camianın yoğun destek ve katılımı ile 
devam ediyor.  Kampanya kapsamında Almanya’nın değişik 
şehirlerinde yaşayan değişik ülkelere mensup mültecilere 
kuru gıda, giyim, muhtelif ev eşyası, ayni ve nakdi yardım-
lar yapılılıyor. Konu ile ilgili konuşan DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu; “DİTİB camiasının destek 
ve gayretleriyle, ülkelerini terk ederek Almanya’nın değişik 
bölgelerinde barınmaya çalışan mülteci kardeşlerimizin her 
zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 

Kampanyamızla, mülteci ailelerinin ihtiyaç tespitleri yapıl-
makta ve mümkün mertebe karşılanmaktadır. Bu bağlamda 
bizlere destek olan başta DİTİB camiasına,  kadirşinas ruhlu 
ve yardımsever insanlara teşekkür ediyor, yardımlarının ve 
tüm ibadetlerinin Allah katında kabul olmasını diliyorum. 
“DİTİB Ensar ile Muhacirun’u Buluşturuyor” kampan-
yamıza katılmak isteyen hayırsever insanlar bulundukları 
şehirlerde DİTİB dernekleri din görevlileri ve dernek yöne-
ticilerine ulaşabilirler” dedi.  

DİTİB YARDIM KAMPANYASI
“DİTİB Ensar ile Muhacirun’u Buluşturuyor”

Borken Chorweiler
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Mültecilere destek veren 
DİTİB Camiası

Maulborn / Mühlacker / Heidelberg
Tuttlingen / Spaichingen

Maulbronn DİTİB Mimar Sinan Camii Kadınlar Birliği, cami  yö-
netimi ve hayırsever cemaat Karlsruhe şehrinde 879 Suriye, 
187 Filistin, 466 Bosna, 1177 Sırp ve Makedon, 137 Afganistan, 
122 Eritre uyruklu 13 mülteci kampından biri olan Karlsruhe 
Gürünwinkel semtindeki Hermann-Leichlin Strasse’de bu-
lunan sığınmacı yurdunu ziyaret ettiler. Duyarlı hayır sever 
vatandaşlar iki minibüs, iki römork ve üç araba dolusu kuru 
gıda, kıyafet, mutfak malzemesi, çocuk bezi ve maması, hij-
yen malzemesi, çocuk oyuncakları yardımında bulundular. 
Kadınlar Birliği Başkanı Nuray Cebeci, ’’Ülkelerinde acı zulüm, 
açlık ve savaşlardan kaçarak Avrupa ülkelerine sığınan insanlar 
ve Müslüman kardeşlerimize, bu mübarek günlerde bir nebze-
de olsa yardım etmek istedik. Bunun içinde yardım kampanya-
sı başlattık. Çok kısa bir zaman zarfında duyarlı Müslümanlar 
tarafından tonlarca gıda malzemesi topladık. Bu kampanya-
mızda bizleri yalınız bırakmayarak destek veren Mühlacker El 
Aksa Cami, Heidelberg Yavuz Sultan Selim Camii, Tuttlingen 
DİTİB Camii, Spaichingen DİTİB camii cemaatine, yönetimine 
ve duyarlı Müslüman kardeşlerimize canı gönülden teşekkür 
ederiz“ dedi.

Karlsruhe

Bünde
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Vaichingen a.d. Enz

Württemberg Württemberg

Nürnberg

Vaichingen an der Enz

Vaichingen an der Enz DİTİB Fatih Camii kadın temsilcileri 
mülteci yurdunu ziyaret ederek yiyecek ve giyecek yardı-
mında bulundular.

Messkirch / Mengen / Pfullendorf
Sigmaringen / Bad Saulgau
Bad Schussenried

DİTİB Württemberg 11. Bölge Kadın Temsilcileri DRK ile 
işbirliği yaparak müteci yurduna yardım kampanyası baş-
lattı. 

Halen sürmekte olan kampanyada mültecilerin İslami ka-
dın kıyafeti ihtiyacı öne çıktı.

Nürnberg

Nürnberg’de faaliyet yapan DİTİB Hüma Derneği biri “mül-
teci kayıt ve kabul merkezi” Zirndorf da dahil üç mülteci 
kampında 2.000 mülteciye lahmacun ve içecek dağıttı ve 
kıyafetler toplayarak dağıtımını yaptı.
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Wörth Wörth

Fürth

Führt DİTİB Derneğimiz konferans salonunu mülteciler 
için ayakkabı ve kıyafet deposuna dönüştürdü. Her hafta 
25 Mülteci camimize gelerek kendilerine kıyafet seçiyor-
lar.

Ingelheim / Mainz / Eisenberg  
Schiff erstadt / Landau / Wörth
Lübeck / Germersheim

DİTİB cami derneklerimiz mülteci kampını sürekli ziyaret 
ederek öncelikli olarak çocuklara hediyeler dağıtıyorlar.

Düren

Düren şehrine gelen Suriye ve Afganlı mültecilere Düren 
DİTİB Fatih Camii giyecek, gıda ve Kur’an-ı Kerim yardımı 
yaptı.

Fürth

Düren
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Lübbecke DİTİB Derneği mülteciler için organize 
ettiği Almanca dil kursunu bu hafta başlattı. Dernek aynı 
zamanda mülteciler için oluşturulan Runder Tisch üyesi.

Sielmingen DİTİB Camii Bürgerhospital Stutt-
gart‘a yerleştirilen Suriyeli mültecilere oyuncak, seccade, 
Kur’an-ı Kerim  gibi  ihtiyaçlarını karşılamak  üzere  yardım-
da bulundu.

Greven DİTİB Camii, mültecilere kıyafet ağırlıklı 
çocuklara oyuncaklardan oluşan yardım paketleri ha-
zırlayarak düzenli bir şekilde dağıtmaya devam ediyor.
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Mültecilere Yönelik Ramazan Etkinlikleri

Düzenleyen Kadın Birlikleri

Baden Eyalet Kadın Birliği

• DİTİB Maulbronn Mimar Sinan Derneği iftar programı
• DİTİB Hockenheim Derneği yardım paketleri
• DİTİB Heidelberg Yavuz Sultan Derneği yardım paketleri
• DİTİB Tuttlingen Derneği yardım paketleri
• DİTİB Spaihingen Derneği yardım paketleri

Köln Bölge Kadın Birliği

• DİTİB Lindlar Derneği Kadın Temsilciliği iftar programı
• DİTİB Euskirchen Kadın Temsilciliği iftar programı
• DİTİB Niederkassel Derneği Kadın Temsilciliği yardım paketleri
• DİTİB Übach Palenberg Küba Derneği Kadın Temsilciliği iftar programı
• DİTİB Leverkusen Derneği iftar programı
• DİTİB Proz Derneği iftar programı
• DİTİB Wipperfürth Kadın Temsilciliği iftar programı
• DİTİB Alsdorf Derneği Kadın Temsilciliği iftar programı

Saarland Eyalet Kadın Birliği

• DİTİB Schmelz Derneği iftar programı
• DİTİB Neunkirchen Derneği iftar programı
• DİTİB Völklingen Derneği iftar programı
• DİTİB Homburg Derneği iftar programı

Rheinland-Pfalz Eyalet Kadın Birliği

• DİTİB Eisenberg Derneği Kadın Temsilciliği
• DİTİB Ingelheim Derneği Kadın Temsilciliği
• DİTİB Oggersheim Derneği Kadın Temsilciliği
• DİTİB Schiff erstadt Derneği Kadın Temsilciliği
• DİTİB Pirmasens Derneği Kadın Temsilciliği

Münster Bölge Kadın Birliği

• DİTİB Maul Fatih Derneği

DİTİB-Nord Eyalet Kadın Birliği

• DİTİB Kaltenkirchen Veysel Karani Kadın Temsilciliği
• DİTİB Harburg Mehmet Akif Derneği

Baden-Württemberg Eyalet Kadın Birliği

• Stuttgart Sachsenheim Derneği Kadın Temsilciliği

DİTİB Niedersachsen & Bremen Eyalet Kadın Birliği

DİTİB Düsseldorf Bölge Kadın Birliği
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Chorweiler

Lindlar

Maulbronn

Chorweiler

Maulbronn

Lindlar

Chorweiler

Cho

MMMMMMau

Chorweiler DİTİB Camii 
mültecilere yönelik 

kıyafet ve oyuncak ağırlıklı 
yardım kampanyası 

düzenlendi. 

Ayrıca cami yönetimi 
sığınmacı kampında 

yaşayan müslümanlar 
için çadır kentte 

mescit hazırlandı. 

Lindlar DİTİB 
Derneği 

mültecilere iftar 
yönelik iftar 

verildi

Baden-Maulbronn 
DİTİB Mimar Sinan 

Camii Kadınlar Birliği’nin 
13.07.2015 tarihinde 

Karlsruhe Grünwinkel 
semtindeki mülteci 

kampına yardım 
kampanyası
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Wiesloch

Niederkassel

Eisenberg

Langenfeld 

Niederkassel

Langenfeld

Eisenberg

Wiesloch

derkkkaasssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllll

nbeeeeerrrrgggggggg

gennnnfffffeeeeeeelllldddddddddd

slocchhhhhhhhhhh

Niederkassel DİTİB Derneği 
Kadın Temsilciliği
mülticilere ramazan 
paketleri yardımıyla 
destek verdi.

Rheinland-Pfalz –Eisenberg 
DİTİB Camii mültecilere         
iftar verdi.

Langenfeld DİTİB Hacı 
Bayram Camii mülteci 
çocuklarla bayramlaşma ve 
hediye dağıtımı

Wiesloch DİTİB Kanuni  
Sultan Süleyman Camii         
mülteci çocuklarla
bayramlaşma ve hediye 
dağıtımı
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Bückeburg

St- Feuerbach

Sachsenheim

Bückeburg

Königswinter

St- Feuerbach

Sachsenheim

Königswinter
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Langenfel

Lübeck

Wertingen

Leverkusen

Mainz

Bünde

Brake

Köln - Porz
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Taufkirchen

Lemwerder

Nordenham

Bad Zwischenahn

Hannover

Hannover

Nordenham

Taufkirchen
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Oldenburg 

Borken

Berlin

Wilhelmshaven

Borken

Ordenham

Oberkirch

Wilhelmshaven
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Wipperfürth

Heilbronn

Bad Schüssenried

Unna

Karlsruhe

Ellwangen

Backnang

Karlsruhe
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Detmold

Dortmund

Oer-Ekenschwick

Wilhelmshaven

Warendorf

Waldkreiburg

Neu-Isenburg

Marl
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Karlsruhe

Friedberg

Lülsdorf

Messkirch

Dinslaken

Spenge 

Ransbach

Flensburg
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Berlin

Berlin

Uerdingen

Tutlingen Marl-Hamm

Siegburg

Berlin 

Berlin Eyalet Gençlik Birliği ve Şehitlik  
Camii organizesinde mülteci çocuk-
lara yönelik bir dizi etkinlikler düzen-
lendi. Berlin Şehitlik Camiini ziyaret 
eden mülteci çocuklara verilen tanış-
ma yemeğinin ardından cami ziyaret 
edildi. Suriyeli mülteci çocuklar kendi 
dillerinde ilahi okudu. 

Berlin DİTİB Eyalet Gençlik Birliği 
Schöneberg ve Wilmersdorf  mülte-
ci kamplarını ziyaret ederek, kıyafet 
yardımında bulundu. Ardından ço-
cuklarla ve gençlerle değişik etkinlik-
lerle bir araya gelindi.

Berlin Şehitlik Camii’ni Schöneberg 
kampından ziyaret eden mülteciler 
Cuma namazını eda ettiler.  Birlikte 
Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ardın-
dan mültecilere ikram verildi.  Ziyaret 
sonrası mültecilere meyve ve sebze-
lerden oluşan yardım paketi dağıtıldı.
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Essen– Katernberg DİTİB Fatih Camii, ilk olarak 1981 yılında 
Katernberg semtinde kiraladığı bir binada hizmet vermeye 
başladı. 1995  yılında bilinmeyen bir sebeple kundaklanarak 
kullanılmaz hale geldi. Fatih Camii Yönetim Kurulu, daha iyi 
ve hizmete daha müsait bir cami inşaa etmek amacıyla, der-
neğe 500 metre uzaklıkta, 6000 m² büyüklüğünde yeni bir 
arsa satın aldı.  

Katernberg DİTİB Fatih Camii’nin temeli, vatandaşlarımızın 
maddi ve manavi yardımlarıyla, 02.11.1997 tarihinde muhte-
şem bir törenle atıldı. Camii büyük, azimli ve özverili çalışma-
lar sonucunda 2001 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

Almanya’da Türk işçileri tarafından, Türk mimari tarzında, 
kubbeli ve minareli olarak inşaa edilen Fatih Camii, tek mina-
reli, kubbeli ve sekiz köşeli bir yapı özelliğine sahiptir. Mihra-
bı, mimberi ve kürsüsü Kütahya çinisi ile süslenmiş, kubbe ve 
iç tavan kısımları Türkiye’den getirilen hat ve tezyinat ustaları 
tarafından yapılmıştır. DİTİB Fatih Camii, 30 metre yüksekli-
ğindeki minaresiyle, Almanya’nın en muhteşem ibadethane-
lerinin başında yer almaktadır. 

Yerden ısıtılan ve özel yapım biri büyük, on iki küçük avize 
ile aydınlatılan caminin kullanım alanı 1000 m²’ye tekabül et-
mektedir. Cuma ve teravih namazlarında 500-1000, bayram 
namazlarında ise 1500-2000 kişinin ibadet ettiği DİTİB Fatih 
Camii; kütüphanesi, lokali, yönetim kurulu odası, düğün ve 
konferans salonu, Kur’an Kursu binası ve geniş oto parkıyla 
ferah ve geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Fatih Camii, yapmış olduğu sosyal faaliyetlerinden dolayı, Al-
manya genelinde 242 projenin katıldığı yarışmada dereceye 
girerek, Berlin’de Preis der Sozialen Stadt ödülünü almıştır.

Katernberg DİTİB Fatih CamiiKaternberg DİTİB Fatih Camii
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