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Bütün Annelerin Anneler Gününü Kutluyorum
Anne, bizleri dünyaya getiren eli öpülesi varlık. 
Gönüllerin derinliğinde hiç eksilmeyen ve eskimeyen 
mutluluk. Sevgi, şefkat, fedakarlık ve merhametini 
karşılıksız olarak bizlerin üzerine yağdıran en güzel 
dost. Başların tacı, gönüllerin ilacı. Dünya ve ahiret 
mutluluğunun anahtarı, Hz. Peygamberimizin; 
“Ana-babasına iyilik edene müjdeler olsun! Allah, 
anne ve babasına iyilik edenin ömrünü uzatır” 
(Buhârî) müjdesine mazhar olan evlatların ibadet 
aşkıyla bağlandıkları güzel insan. “Ana-babadan biri 
veya ikisi yaşlanınca usanıp da öf deme! Ağır söz 
söyleme! Onlarla yumuşak ve tatlı konuş!” (İsrâ 23) 
emriyle Rabbimizin değil üzülmelerine, en hafif bir 
şekilde incinmelerine bile tahammül edemediğini yüce 
kelamında beyan ettiği ve cenneti ayaklarının altına 
serdiği saadet kaynağı. Yüce dinimiz, Allah rızasını 
kazanmanın ve cennete ulaşmanın en kestirme 
yolunun anneye hizmetten ve anneyi sevmekten 
geçtiğini bildirmektedir.

Anne, kendi hayatını bile tehlikeye atarak sevgi dolu 
duyguları ile çocuklarını her türlü tehlikelerden 
korumaya ve kollamaya çalışan, onları himaye eden 
yüce bir insandır. Anne hiç bir karşılık beklemeden 
hep verir. Anne fedakârlık sembolüdür. Anne şefkât 
sembolüdür. Anne sevgi sembolüdür.

Anneler hayat boyu hizmete, saygıya ve sevgiye  layık 
yüce  değerlerimizdir.  Onları sadece belli günlerde 
değil, her zaman hatırlamalı ve hizmetlerinde olmalıyız. 
Annelerimize yapacağımız iyilik ve hizmetin seviyesi 
ne olursa olsun,  onların üzerimizdeki haklarını 
ödeyemeyiz. Önemli olan annelerin hoşnutluğunu 
kazanıp, hayır duâsını almaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün annelerin  anneler 
gününü, bu anneler gününde bir kez daha kutluyor 
ve hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Essen bölgesinde faaliyet göstermekte olan Oberaden  DİTİB Camii, 
düzenlenen muhteşem törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine;  DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, T.C. Essen Başkonsolos Yardımcısı 
Ahmet Faik Davaz, Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat 
Okuyan, Unna Şehri Valisi Michael Makiolla, Bergkamen 
Belediye Başkanı Roland Schäfer, Bergkamen Polisi 
Müdürü Hans-Georg Zech, Protestan Kilisesi Papazı 
Bernd Ruhbach, Yeni Apostolik Kilisesi Volker Bahr, 
Katolik Kilisesi Papazı Thorsten Neudenberger, 
Musevi Cemaati Başkanı Alexandra 
Khariakova, DİTİB NRW Eyalet Birliği 
Essen Bölge Başkanı Hüseyin Sağ, 
Alman Parlamentosu Milletvekili 
Oliver Kaczmarek yanı sıra 
bölge DİTİB dernekleri 
din görevlileri ve dernek 
yöneticileri ile çok sayıda 
Türk ve Alman davetli iştirak 
etti.

DİTİB Lünen Selimiye 
Camii Din Görevlisi Selçuk 
Dönmez’in Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile açılışı yapılan 
programda, DİTİB Oberaden 
Camii yönetiminden İbrahim 
Keskinsoy ve  Kemal Öztürk caminin 
yapım aşamaları ile ilgili bilgi vererek 
bilhassa yakın komşularına gösterdikleri 
yardımseverlikten ve anlayışlarından ötürü kendilerine 
teşekkür etti.

Dernek Başkanı Cengiz Uysal’ın selamlama 
konuşmasının ardından caminin yapımından duydukları 
memnuniyeti ifade eden kilise yetkilileri, “Uyum karşılıklı 
dinlerin birbirlerini anlamaları ve saygı göstermeleridir. 
Bugün burada uyum adına bir adım atılmıştır. Bu 

eser şehrimize güzellik katmıştır. Birlikteliklerin ve 
bu güzelliklerin devamlılığını diliyoruz” temennisinde 
bulundular.

Obaraden Bergkamen’in bir parçası olduğunu 
söyleyen Belediye Başkanı Roland Schäfer,  
Bergkamen’deki dini cemaatlerle birlikte, huzur içerisinde 
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Schäfer, “DİTİB Camii, 

şehrin görüntüsüne zenginlik ve değer katan, 
şehrimizin ziyaret edilecek mekanları 

arasında yerini almıştır”dedi.

Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat 
Okuyan yaptığı konuşmasında: “Bugün 

burada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, 
barışın, huzurun, omuz omuza hak için mücadelenin 

bir mekanı olan, ona hayat veren çok kıymetli bir 
değerin etrafında toplanmış durumdayız. Bu eserin 
oluşmasında ter akıtan, ilk nesilden son ferdine kadar 
tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan DİTİB Genel Başkanı 

Oberaden
DİTİB
Camii 
ibadete 
açıldı
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Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, “Bugün 
burada bölgemizde 
faaliyet gösteren 
camilerimizin bir yenisini 
açmış olmanın verdiği 
mutlulukla toplanmış 
bulunmaktayız. Bu 
açılışın herkese hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Camilerin dostluğun ve toplum huzurunun iç teminatı 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aşıkoğlu konuşmasını 
şu şekilde tamamladı: “Cami, insanları bir araya 
toplayan, problemlerine çareler bulduğu, insanların 
kültürlerinin geliştiği, insanların dostluklarının oluştuğu, 
insanların eğitim aldıkları yer demektir. Camiler, sosyal 
faaliyetlerimizin, Alman dostlarımız ve komşularımız 
tarafından davet edilerek gösterildiği yerlerdir. Ayrıca 
camilerimiz, hanımlarımızın bir araya geldiği, eğitim 
aldığı, aldıkları eğitimi yine kendi dostlarına, arkadaşlarına 
aktardığı yerlerdir. Bu anlattığımız çerçevede, biz 
camilerimizi uyumun merkezleri olarak görüyoruz. Cami 
sayısının artması, bir bakıma birlik ve beraberliğin en üst 
seviyede gerçekleşmesi anlamına da gelmektedir. Ben 
huzurlarınızda bir kez daha Alman resmi makamlarına, 
Alman komşularımıza, dernek yetkililerimize ve bütün 
vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Aşıkoğlu, caminin yapımı ve hayata 
geçirilmesinde emeği geçenler adına Dernek Başkanı 
Cengiz Uysal’a bir plaket taktim etti.

Toplumsal barışın temelinde hoşgörünün yattığını 
belirten Essen Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Faik 
Davaz, “Toplum içerisinde veya toplumlar arasında 
hoşgörü farklı olanı kabul etmek ve saygı göstermektir. 
Farklılıklar bilakis zenginleştirir ve güçlü kıllar” dedi.

Karşılıklı anlayış ve hoşgörününün anahtar olduğunu 
söyleyen Davaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “50 yıl 
önce Almanya’ya gelen insanlarımız bu ülkeye zenginlik 

katmışlardır. Bu insanlarımız ana vatanlarıyla bağlarını 
koparmaksızın bu ülkeyi de baba vatan olarak kabul 
ederler. Almanya’da da insanlarımız dini inançlarını ve 
kültürlerini korumak için çatılar oluşturmuşlardır. Bu 
hüsnü kabulü Bergkamen şehrinde DİTİB Camii’nin 
açılışında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
eder, Alman makamlarına da teşekkürlerimi sunmak 
isterim. Burada sergilenen birliktelik bu toplumda yabancı 
düşmanlığı ve İslamafobi geleneğinin olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu caminin toplumlar arası birlikteliğe ve 
hoşgörüye katkı sunmasını diliyorum”dedi.

Mabedlerin birlikteliğin 
ve beraberliğin sembolü 

olduğunu söyleyen Unna 
Şehri Valisi Michael 

Makiolla, değişik inançların 
Unna şehrinde güzel bir 

şekilde yaşadıklarını, birlik 
ve beraberliği, kültürler 

arası dayanışmayı 
başardıklarını ifade etti. 

Makiolla, şehrin siluetine 
zenginlik katacak mabedin 

hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmalardan sonra Oberade DİTİB 
Camii’nin kurdelası, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, T.C. Essen Başkonsolos Yardımcısı 
Ahmet Faik Davaz, Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat 
Okuyan, Unna Şehri Valisi Michael Makiolla, Bergkamen 
Belediye Başkanı Roland Schäfer, Bergkamen Polisi 
Müdürü Hans-Georg Zech, Protestan Kilisesi Papazı 
Bernd Ruhbach, Yeni Apostolik Kilisesi Volker Bahr, 
Katolik Kilisesi Papazı Thorsten Neudenberger, Musevi 
Cemaati Başkanı Alexandra Khariakova, DİTİB NRW 
Eyalet Birliği Essen Bölge Başkanı Hüseyin Sağ, Alman 
Parlamentosu Milletvekili Oliver Kaczmarek tarafından 
kesilerek hizmete açıldı.

Açılışın ardından, cami gezilerek müştemilat 
hakkında bilgi verildi.
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Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 
''Sayın bakanım teşriflerinizle bizleri onurlandırmanızdan 
ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 
DİTİB kurumu olarak büyük bir teşkilatız. Ancak büyük 
bir kurum olamamıza ve büyük projelere imza atmamıza 
rağmen belkide kendimizi tam tanıtamıyoruz.Yaptığımız 
faliyetleri daha çok tanıtmamız gerekiyor. Ama kurum 
olarak bu toplum içinde imsanlarımızın birlikte yaşaması 
ve kardeşlik şuuru içerisinde birlikte hareket etmeleri 
konusunda elimizden geleni yapamaya çalışıyoruz. 
Mevcut din görevli kadromuza da burada bu topluma 
uyum sağlamaları konusunda da başta dil ve kültür 
olmak üzere  gerekli seminerler ve eğitimler vererek 
onları hazırlıyoruz '' dedi. 

İnşaatının bir kısmı devam eden cami hakkında 
bilgi alan Bakan Özoğuz, Köln Merkez Camii‘nin bir 
sembol olduğunu belirterek, barış içinde ve birlikte 
yaşayabilmemiz için bu tür yerlerin çoğalması 
gerektiğini söyledi. 

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
Bakan Özoğuz‘a camiyi gezdirip inşaat hakkında bilgi 
verdi.

Aydan Özoğuz da ziyarete ilişkin şunları söyledi: 
"DİTİB'in buradaki Köln camisi gibi güzel bir caminin 
Almanya'da olabilmesi hepimiz için önemli. Burası 
sadece DİTİB üyeleri için değil, tüm müslümanlar için bir 
sembol oluyor. Çünkü buradaki müslümanlar hakkında 
garip düşünceler olduğunu biliyoruz, bunlara karşı 
çıkmamız lazım. Barış içinde beraberliğimizi dostça 
devam ettirebilmemiz için gerçekten böyle yerlerin 
olması önemli ama burada yaşayan herkesin bunu 
birlikte desteklemesi önemli. Sadece müslümanlar 
olarak gelip bir cami kuramayız. Burada etrafında 
yaşayan herkesle birlikte bir yakınlık sağlamamız 
gerekiyor ve ben bunu Köln Camii’ne de görüyorum 
ki gerçekten buna önem veriliyor. Bu çok güzel ve 
başkalarına da örnek olabilecek bir adım. Buranın yakın 
zamanda bitirileceğini ümit ediyorum ve ben de açılışına 
inşallah katılabilirim."

Bakan Özoğuz'dan 
birlik mesajı 

Almanya'nın Federal Göç, Uyum ve 
Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Aydan 
Özoğuz, Federal Milletvekili Rolf Mützenich ile 
birlikte Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
Köln Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 
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Hannover - Yaklaşık beş  aylık bir inşaattan 
sonra tamamen yenilenerek, üzerinde iki 
kubbe ve minare yapılmak suretiyle 
modern bir görünüm sağlanan 
Bremen DİTİB Selimiye Camii 
ibadete açıldı. 

Açılış törenine, Hannover 
Başkonsolosu Mehmet 
Günay ve Din Hizmetleri 
Ataşesi Yusuf Ay, Blumenthal 
Belediye Başkanı Peter 
Nowack ve Hiristiyan 
Demokrat Birlik Partisi (CDU) 
Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan 
Yazıcı ile birlikte, çok sayıda 
DİTİB dernek başkanları, din 
görevlileri ve cami cemaati yer aldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
törenin açılış konuşmasını yapan Bremen 
Selimiye Camii Derneği Başkanı Hidayet Tekin, hemen 
hemen yeniden inşa edilen caminin tamamlanmış 
olmasından duyduğu memnuniyetini ifade ederken, 
"Bunu hep birlikte başardık" diyerek, kendilerine maddi 
ve manevi destek olanlara teşekkür etti. Konuşmasında 
Belediye Başkanı Peter Nowack'a ayrıca teşekkür eden 
Tekin, arkalarında güzel bir eser bırakmak adına cami 
yapımı için tüm malzemelerle birlikte  ustalarını da 
Türkiye'den getirmek istediklerini anlatarak, "Herşey 
tamamlanmışken son anda ustalarımızın vize taleplerinin 
red edildiği haberiyle yıkıldık. Yaptığımız görüşmeler 
sonucunda belediye başkanımız, ustalarımızın vize 
probleminin çözüme ulaşmasına yardımcı oldu" dedi.

Konuşma sırasına göre 
devam eden programda, 
ilk kez bir cami açılışında 
bulunduğunu ifade eden 
ve vize konusunda güzel 
projenin gerçekleşebilmesi 
için tüm inisiyatiflerini 
kullandığını anlatan başkan 
Nowack, "Bu benim için 
bir prömier oldu. Sosyal 
medyadan da takip ettiğim 
projeyi başardığımız için 
mutluyum" dedi. Paris'te 
yaşanan olaydan sonra 
İslam'a karşı düşmanlığın 
arttığını hatırlatan Nowack, 

"Burada birlikte yaşamın en güzel örneğini 
yansıtmaktayız. Bremen eyaleti olarak 

toleranslı bir toplumuz. Karşılıklı kin ve 
nefreti birlikte engellemeliyiz" diye 

konuştu.

İslam dininde cami yapımının 
önemine değinirken, onarılarak 
hat sanatı ve kütahya çinileri 
ile süslenen camiyi gösteren 
ataşe Ay konuşmasında, 
"Bu muhteşem görünüm, 
birlik ve beraberlik içerisinde 

nelerin yapılabileceğinin bir 
göstergesidir. Camilerimiz 

sadece ibadet yerleri değil, eğitim 
ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı 

mekanlardır" diyerek, cami yapımında 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti. 

1978 yılında yapılan caminin ilk haline göre 
çok değişmiş bulduğunu ifade eden başkonsolos Günay 
ise, "Gördüğüm manzara beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. 
Bugünlere, Almanya'ya gelen ilk kuşak vatandaşlarımızın 
gayretiyle gelinmiştir" diyerek, açılışta yer alan üç 
kuşağa seslenerek, "Yaptıklarınız hizmetler unutulmadı, 
unutulmayacak ve unutturulmayacaktır" diyerek, 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti.  Toplumumuzun 
bulundukları ülkede hak ettikleri yerlerde bulunması 
açısından eğitime büyük önem vermelerini ve  katılımcı 
toplum olmaları gerektiğini ifade eden Günay, başkan 
Tekin'in belediye başkanı ile sorunlarını nasıl paylaşarak 
çare bulduğunu örnek göstererek, "Karşılıklı iyi iletişimle 
nasıl güzel işlerin ortaya çıktığı konusunda bugün çok 
güzel bir olaya şahit olduk" dedi. 

Caminin açılış kurdelesi 
ve güne özel hazırlanan 
pasta, Başkonsolos 
Günay, Belediye Başkanı 
Nowack, Ataşe  Ay,  
Selimiye Camii Derneği 
Başkanı Hidayet 
Tekin ve Caminin eski 
Başkanları Niyazi Sevinç 
ile Süleyman Poyraz 
tarafından kesildi.

Bremen Selimiye Camii'ne 
Muhteşem Açılış
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Düsseldorf - Repellen DİTİB Merkez Camisi 
Başkanı Çetin Ocakçı kılınan cenaze namazı 
sonrası sevenlerinin omuzlarında, dualarla 
son yolculuğa uğurlandı. 

Repellen DİTİB Merkez Camii’nde toplanan yüzlerce 
seveni Ocakçı’nın cenaze namazına katıldı. Namaz öncesi 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve 
Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan kısa 
konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Çetin Ocakçı’nın Merkez Camii’nde kılınan cenaze 
namazına DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan 
Ilıkkan, Moers Belediye Başkanı Christoph Fleischhauer, 
Alman yerel idareciler, DİTİB Eyalet Birlikleri Başkanları, 
bölge dernek başkanları ve din görevlilerinin yanı sıra  çok 
sevenleri katıldı.

Aynı zamanda DİTİB NRW Eyalet Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Çetin Ocakçı’nın cenaze namazını DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan kıldırdı.

 Cenaze namazı öncesi konuşma yapan DİTİB Genel 
Başkan Yardımcısı Suat Okuyan; “Kıymetli kardeşlerim, 
sevgili kardeşimizi Rahman’ın rahmetine uğurlamak 
için bir aradayız. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’inde,’ ölüm 
nerede olursanız , olun sizi bulucudur. Demirden oyulmuş 
dağlarda bile olsanız size ulaşır’ der. Henüz daha 
köprünün başında bu hakikati çok değerli kardeşimiz, dava 
arkadaşımız, beraberce hizmet yolunda yürüdüğümüz bir 

değer olan Çetin Ocakçı kardeşimiz bize bir ders olarak 
sunmakta ve hayat dersini, hayat yolculuğumuzun ne 
zaman, hangi sebeple, hangi vesile ile sona ereceğini 
açık bir şekilde göstermiştir. Bu hayata uygun olarak 
, gördüğümüz bu manzara karşısında; bizi sevenlerle, 
bizim iyliğimize şahitlik edenlerle, dua edenlerle dolu bir 
yolculuğa kendimizi hazırlamalıyız. İnşallah bu güzel bir 
vesile olsun. Bu manzara gösteriyorki bizler kardeşimizi 
gerçekten sevmişiz. Onun iyi bir insan olduğuna şahitlik 
etmekteyiz” diyerek cemaatten helallik istedi.

Kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınarak, 
cenaze arabasına konulan merhum Çetin Ocakçı’nın 
memleketi Çaycuma’daki aile mezarlığında defn edilmek 
üzere son yolculuğuna uğurlandı. 

Çetin Ocakçı
son yolculuğa
dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) olarak Merhuma 
Cenab-ı Hakk’tan rahmet, başta 
aile-i efradı ve yakınları olmak 
üzere bütün sevenlerine sabr-ı 
cemil niyaz ederiz.
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Bavyera‘da bir ilk 
Münih‘te tarihi gün

Münihli Müslümanlar ilk defa ortak
Kutlu Doğum Kutlaması gerçekleştirdiler. 

Münih ve yakın çevresinden DİTİB, IGMG ve Türk 
Federasyon üyesi dini cemaatler ile DİKZ Neuperlach 
Camii, Kuba Camii, Miraç Camii, Mescid-i Geylani ve Salih 
Şanlı Vakfı isimli beş bağımsız cami derneğinden oluşan 
toplam 23 Müslüman cemiyet, Münih Din Hizmetleri 
Ataşeliği himayesinde Kutlu Doğum Programı organize 
etti. 

Münih‘deki Öz Düğün Salonu‘nda bin kişi ile yapılan 
kutlama „Dünya bize Biz birbirimize emanetiz“ sloganı 
eşliğinde oldu ve „Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama 
Ahlakı“ konusu işlendi.

Kur‘an Okuma Dünya Birincisi Türkiye‘den İshak 
Danış‘ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 
tarihi günde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. 
Cemiyetlerin selamlama konuşmalarının ardından Münih 
Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, yaptığı konuşmada 
„Bu birliğin her daim korunması son derece önemlidir. 
Kutlu Doğum Haftası hemen hemen Münih‘teki bütün 
farklılıklara rağmen, İslami cemaatlerin birlikte hareket 
etmesine vesile olduğu için oldukça mutluyum. Bu 
birlik ve beraberlik olgusunu daha da ileriye götürmek 
arzusundayız“ dedi.

Münih Başkonsolosu 
Mesut Koç ise 
yaptığı açıklamada, 
çocuklarımızın eğitimi ile 
alakalı önemli mesajlar 
verdi. Yaşadığımız çağın 
bilgi çağı olduğuna 
dikkat çeken Mesut Koç, 
her nimetin bir külfeti 
olduğunu hatırlattı ve 
Almanya‘da yaşayan 
çocuklarımızın bu ülkenin 
diline ve kültürüne en üst 

düzeyde vakıf olmasının oldukça önemli olduğunu, lakin 
bunları sağlarken de, kendi öz benliğimiz ve kültürümüz 
ile de bağlantıların son derece güçlü olması gerektiğinin 
önemine işaret etti. Konuşmasında sık sık birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu yapan Mesut Koç, „Birlik ve 
beraberlik içinde hareket edilirse; muhataplarınız sizleri 
çok daha ciddiye alacaktır“ şeklinde görüş belirtti.

Programa Ankara‘dan gelerek katılan Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş konferansında 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri sayesinde, insanların 
birbirlerine olan davranışlarında çok daha olumlu 
değişikliklerin olduğunu, bu bir hafta boyunca 
yardımlaşma ve dayanışma duygularının tavan yaptığı 
söyledi şu bilgileri aktardı: „Ayrıca 7 gün boyunca, açılan 
çadırlarda doktorlar insanlara ücretsiz sağlık hizmeti 
veriyor, aşevlerinden de devamlı sıcak yemek servisi 
oluyor. Bu gibi güzellikleri ‚Kutlu Doğum Haftası‘nın o 
benzersiz bereketine borçluyuz. Ataullah İskenderi‘nin 
dediği gibi, ‚Allah‘ın sizin hakkınızda ne düşündüğünü 
bilmek istiyorsanız şayet, sizi ne ile istihdam ettiğinize 
bakın‘. Siz de şimdi görüyorsunuz ki Yüce Mevla bizleri 
son derece güzel bir işle meşgul etmekte. Bu da 
inanılmaz güzel bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır.“ Son 
zamanlarda din adına yapılan katliamları da kınayan 
Dr. Keleş, „Üzerine bomba bağlayarak bir Cuma günü 
camide kendini patlatmak suretiyle yüzlerce insanın 
ölmesine neden olan o adam, bu hareketini peygamber 
efendimize nasıl nispet edecek?“ diyerek İslam adına 
yapılan saldırıları ve masum insanların öldürülmesini her 
daim şiddetle kınadıklarını belirtti.

 Konuşmaların ardından Kur‘an Okuma Dünya 
Birincisi Güney Afrika‘dan Abdurrahman Sadien‘den 
Kur‘an-ı Kerim tilaveti sundu ve Diyanet TV‘de program 
yapan Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Dr. Fatih Koca ve 
ekibi ilahileri ile Tasavvuf Musikisi dinletisi sundular. 
Programın sonunda sponsorlara teşekkür plaketi takdim 
edildi.

 

  MAYIS 2015 | SAYI 5 | 7

DİTİB HABER BÜLTENİ



Herne DİTİB Merkez Camii Kutlu Doğum Haftası 
çerçevesinde bir programımızı icra etti. Programa Essen 
Din Hizmetleri Ateşesi Suat Okuyan’ın yanı sıra çevre 
cami din görevlileri ve dernek yöneticileri katıldı.

Din Hizmetleri Ateşesi Suat Okuyan “Hz. Peygamber ve 
Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu konferansının ardından 
kız öğrencilerin seslendirdikleri ilahiler, naatlar ve 
görsel hadis anlatımlarıyla güzel bir program icra edildi. 
Ayrıca çocuklara ve yetişkinlere yönelik dini bilmeceler 
sorulduğu programda çeşitli ödülle verildi. 

Essen – Hamm Pelkum DİTİB Fatih Camii, Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle Cuma namazı sonrası dernek 
yönetimiyle birlikte Pelkum’da Alman ve Türk esnaflar 
ziyaret edildi.

Hamm Pelkum DİTİB Fatih Camii Din Görevlisi Mehmet 
Topu ve beraberindeki dernek yönetimiyle birlikte 
gezilen esnaflara haftanın önemi anlatılarak Peygamber 
Efendimizin remzi güller takdim edildi. 

Herne Merkez Camii
Kutlu Doğum Programı

Gül Gününde
Güllerin Efendisi Anıldı

Kutlu Doğum Coşkusu
Münih - Immenstadt, Lindau, Lindenberg ve Kempten DİTİB 

dernekleri ortak düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum 2015 programı, 
Immenstadt Hofgarten de büyük coşkuyla kutlandı.

Türkiye’den programa okuyucu olarak katılan, Hafız Ali Tel 
ve Hafız Mehmet Bilir hocalarımızın okudukları aşr-ı şerifler ve 
birlikte icra ettikleri Esma‘ül Hüsna dinletisi, salonda duygusal 
anların yaşanmasına vesile oldu.

Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Avrupa’da Kutlu 
Doğum programlarının önemine vurgu yaparak, bu programların 
özellikle gençlerin ve çocukların hayatında silinmez izler bıraktığını 
hatırlattı. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunan Uysal, 
Kutlu Doğum haftasının bu seneki teması olan ‚‘Hz. Peygamber 
ve birlikte yaşama ahlakı” ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin 
Medine de Yahudilerle birlikte yaptıkları Medine vesikasına atıfta 
bulunarak, İslam dininde barışın esas olduğunu hatırlattı.

Program Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü 
Yaşar Yiğit konferansıyla devam edildi. Tüm insanların, insanlıkta 
eş ve dinde kardeş olduklarını hatırlatan Yiğit, “Dünyanın gelinen 
noktasında; savaşlar, nefret ve kin egemen kılmıştır.

 Oysa tüm insanlar, hep birlikte daha güzel şeyler yapabiliriz. 
Birbirimizi sevelim, kardeşlik hukukumuza dikkat edelim, el ele 
verelim, göreceksiniz başaramayacağımız hiç bir sorunumuz, 
aşamayacağımız  hiç bir engelimiz kalmaz” dedi.

Sevgide, saygıda, merhamette ve tüm dünyanın kabul ettiği 
evrensel ilkelerde bir araya gelip, savaşlara son verebiliceğini 
söyleyen Yaşar Yiğit konuşmasını şöyle tamamladı: “Çocuklarımıza 
daha güzel bir dünya, yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Yetimlerin 
ellerinden tutabiliriz, açlıkla ve yoksullukla mücadele edebiliriz 
mesajını hatırlatıp, unutmayın, dünya bize, biz birbirimize 
emanetiz.”

Programın hazırlanmasına öncülük eden derneklerin 
öğrencilerinden Kempten Kinder Mosche öğrencilerinin piyes 
gösterisi, Lindenberg öğrencilerinin hadis-i şerifleri, Lindau Fatih 
Camii öğrencilerimizin ilahileri konuklarımızdan tam not aldı. 
Immenstadt Yunus Emre Camii öğrencilerinden Yüsra Şahin‘in 
okuduğu 40 yaşındasın şiiri salonda duygusal anların yaşanmasına 
vesile oldu.

Programın sonunda katılımcılara Kutlu Doğum anısına plaket ve 
katılımcılara gül takdim edildi. 
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Essen - Menden DİTİB Yeşil Cmii‘nde Kutlu Doğum 
programı yapıldı 

Menden Yeşil Camii Din Görevlisi Mevlüt Büber, çevre 
derneklerin din görevlilerinden M. Emin Çavdar ve  Yavuz 
Ersoy, Eyalet Birliği yönetimi ve dernek yöneticileri ile çok 
sayıda davetlinin katıldığı program saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve  Dekan Yardımcısı Doç Dr. Sami Şahin „Hz.
peygamber ve birlikte yaşama ahlaki „ konulu konferans 
verdi.

Konferans sonrasında öğrencilerin ilahi söylediği 
programda din görevlileri de kasideler okudu. Dua ve hediye 
takdimiyle program sona erdi.

Essen - Herne (Wanne-Eickel) DİTİB Hacı Bayram 
Camii‘nde „Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı“ 
konulu Kutlu Doğum programı gerçekleştirildi.

Essen - Herne (Wanne-Eickel) DİTİB Hacı Bayram 
Camii Din Görevlisi İbrahim Türkan günün önemi 
hakkında konuştu. Camiye devam eden kız öğrenci 
ilahi gurubunun birbirinden güzel seslendirdiği ilahilerle 
renklenen programda günün anısına katılımcılara güller 
dağıtıldı.

Menden’de Kutlu Doğum Hacı Bayram’da 
Kutlu Doğum

Karlsruhe - Geleneksel olarak Maulbornn DİTİB  Mimar 
Sinan Camii yaranına düzenlenen kermes, bu yıl 30. Yılını 
kutladı. 

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açılışı yapılan kermese çevre 
dernek başkanları, din görevlileri, kilise temsilcileri, 
Maulbronn'da yaşayan Alman ve Türk misafirler katıldı. 

Dernek Başkanı Hamit Şaşmaz, son yıllarda geleneksel 
hale gelen kermesin Karlsruhe bölgesinde ilk kendi 
camilerinde gerçekleştiğini belirterek, ''Geleneksel olarak 
düzenlediğimiz kermesimizin 30'ncu yılını kutlamaktayız. 

Gün boyunca bizi yalnız bırakmayacak olan Maulbronn 
halkına, cemata ve üyelerimize teşekkür ediyorum. 

Nice 30 yıllara diyerek Allah hepinizden, hepimizden razı 
olsun'' dedi. 30 yıl anısına pasta kesti. 

Din görevlisi Lütfullah Yıldırım, bu tür etkinlikler iyilik, 
hayır ve yardımlaşma hareketidir. Değerli Müslümanlar 
50 yıl önce buralara geldiğinizde belki bu günleri hayal bile 
edemezken bu gün burada 30 yılınızı kutluyorsunuz. Camiler 
yaptınız onları yaşatmak ve ayakta tutmak için kermesler 
düzenleyerek Allahın mescitlerine sahip çıktınız.

Kermes'de 30 yıl kutlandı
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Greven’de 23 Nisan
Münster - Greven DİTİB Ulu Camii´nde 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. 
İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 

programda günün anlamına binaen konuşmalar yapıldı. 
Greven DİTİB Ulu Camii öğrencilerinin 23 Nisan şiirleri 
okuduğu programda folklor ekibi Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerine ait oyunlar sergiledi. Programın sonunda 
Din Görevlisi İbrahim Işık'ın önderliğinde de öğrenciler 
arasında bilgi yarışması yapıldı. Dereceye girenlere  
hediyeler verildi.

Münih’te çocukların 
23 Nisan coşkusu

Münih - Allach DİTİB Camii’nin düzenlediği 23 Nisan 
2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar 
günün tadını çıkardı.

İstiklal marşı ve ardından çocukların şiirleriyle 
başlayan programda Allach ve Pasing DİTİB dernekleri 
çocuk gurupları gösteriler sergiledi. Dachau DİTİB Okul 
Aile Birliği Folklor ekibinin sahne aldığı kutlama bir 
bayram havasında geçti. 

Münster - Greven DİTİB Ulu Camii bünyesinde 
04-06 yaşındaki çocuklara yönelik ana okulu 
uygulaması başlatıldı. Din Görevlisi İbrahim Işık 
uygulama ile ilgili şöyle konuştu: “Vatandaşlar 
tarafından yoğun bir ilginin olduğu ana okulu eğitim 
programı fahri görevliler tarafından 14 çocuğa 
veriliyor. Amaçlarının kapasitelerini artırarak daha 
çok çocuğa ana okulu eğitimi vermek olduğunu 
hatırlatan İbrahim Işık, bu projelerinin sayesinde 
kendine güvenen, dinine sahip çıkan sağlam temelli 
bir gençlik yetiştirmek istediklerini kaydetti.”

Greven Ulu Camii'nde 
Ana Okulu Açıldı
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Eyalet Kadın Birliği’nden 
Meclis ziyareti
DİTİB Eyalet Kadın Birliği ve Bölge Koordinatör 

Başkanları eyalet meclis binasını gezdiler.

Eyalet Kadın Birliği Başkanı Ayşe Harbi ve 
Başkan Yardımcısı Aysun Pekal,  meclis binasını 
gezerek Eyalet Çevre Bakanı Franz Untersteller 
ile tanışma fırsatı bulan Kadın Birliği çalışmalar 

hakkında bilgi aldılar. 

Eyalet Kadın Birliği Başkanı Ayşe Harbi,  
koordinatör başkanlarla böyle bir imkanın 

tanınmasından çok memnun kaldı ve rehberlik 
esnasında ilgilenen yetkililere teşekkür etti.

Stuttgart - Bad Urach Müslüman Mezarlığı resmi 
açılış töreni Stuttgart Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal 

Doğan, Bad Urach Belediye Başkanı Elmar Rebmann, 
Din Görevlisi Abuzer Yücekaya, Dernek Başkanı 

Cihan Albayrak, Protestan Kilisesi Papazı Wilhelm 
Keller, Katolik Kilisesi Papazı Dr. Alain Rabarijaona, 

çevre dernek başkanları ve din görevlileri ile çok 
sayıda Müslüman ve Alman davetlilerin katılımıyla 

gerçekleşti.

Belediye Başkanı Rebmann, Din Hizmetleri Ataşesi 
Dr. Doğan ve Keller’in kısa konuşmalar yaptığı törenin 

sonunda Belediye başkanına plaket takdim edildi. 
Daha sonra mezarlık alanı ziyaret edilerek dua edildi. 

Bad Urach Müslüman Mezarlığı 
resmi açılış töreni yapıldı
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DİTİB ZSU GmbH Kitabevi, Münih’te 3. Kitap Sergisini 
düzenledi.

Münih - DİTİB ZSU GmbH Kitabevi, Münih DİTİB Merkez 
Camii Konferans Salonu'nda iki hafta boyunca "Oku-Okut" 
sloganı "3. Münih Kitap Sergisi" düzenledi. 

Açılış törenine Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Münih Din 
Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, Münih Eğitim Ataşesi Prof. 
Dr. İlyaz Öztürk, DİTİB Köln ZSU Genel Müdürü Melih Külahçı, 
DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği 2. Başkanı Aykan İnan ve 
çok sayıda Türk STK temsilcisi katıldılar. 

Başkonsolos Mesut Koç, sergideki bütün standları teker 
teker dolaştı ve 3. Münih Kitap Sergisi'ni organize eden 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma 
Merkezi (ZSU) yetkililerine teşekkür etti.

Dini, tarihi, güncel, aile ve çocuk kitapları ile Almanca kitaplar 
olmak üzere 750 çeşit kitap ve ezan okuyan saat gibi her çeşit 
hediyelik ürünler, CD, VCD ve hac eşyalarının yer aldığı sergide 
Din Görevlisi Niyazi Yıldırım hat sanatı icra etti. 

Münih’te 
Kitap
Sergisi

DİTİB ZSU GmbH Kitabevi
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Münih - Güney Bavyera DİTİB Eyalet Kadın Birliği 
"İslam'da Kadın ve Günümüzde Kadın Algısı" konulu 
program düzenledi. 

Münih ve çevresinden, Augsburg ve Waldkraiburg 
bölgelerinden yaklaşık 100 bayanın katıldığı program, 
Münih DİTİB Merkez Camii (DİTİM) Din Görevlisi Niyazi 
Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açıldı. Ardından 
Güney Bavyera DİTİB Eyalet Kadın Birliği Başkanı 
Emine Çandır-Karavil ve DİTİB Genel Merkez Bölge 
Görevlisi Aykan İnan selamlama konuşmaları yaptılar. 
Münih Bayan Din Görevlisi Huriye Akbıyık "İslam'da 
Kadın" konulu sohbet yaptı ve İslam öncesi toplumun 
kadınlara bakışı, İslam ile beraber kadınlara verilen 
değer, kadınların toplumdaki yeri ve hakları konularında 
izleyicileri bilgilendirdi. 

"Kimdir Kadın" konulu sinevizyon gösterisi ve şiir 
dinletisinin ardından Münih Bayan Din Görevlisi 
Hayrunnisa Peker, "Günümüzde Kadın Algısı" konulu 
sohbeti ile önemli bilgiler verdi. Peker konuşmalarında 
"Tutum ve davranışlarının hayatına neler getirdiği 
ve neler götürdüğü noktasında azamî dikkat etmeli, 

denge sağlamalıdır. Hanımlarımız bağımsızlığı, dînî-
manevî ve kültürel değerlerden uzaklaşmak tarzında 
algılamamalıdır. Hayatın zorlukları karşısında asla 
düş kırıklığına uğramamalı, tüm gücüyle olgun bir 
mücadelenin sahibi olmalıdır" dedi.

Eyalet Kadın Birliği'nin konuşmacılara çiçek 
takdiminden sonra bayanlara ikramda bulunuldu ve 
güzel bir sohbet ortamı oluştu. 

Karlsruhe - Eyalet İçişleri Bakanlığı‘nın desteklediği ve 
Karlsruhe, Pforzheim Emniyet Teşkilatı‘nın uygulamakta 
olduğu, 2009 yılında başlatılan ‚Koruycu Melek Projesi‘, 
Pforzheim DİTİB Fatih Camii‘nde anlatıldı. 

Dört yüze yakın farklı 
derneklerde ve kurumlarda 
uygulanan, anlatılan 
trafikte Koruycu Melek 
projesi caminin toplantı 
salonundaki programa, 
16-26 yaş arasında 
genç kız ve erkekler 
katıldı. 

Karlsruhe Emniyet 
Müdürlüğü‘nde görevli Proje 
sorumluları Başkomiserler Jochen Merkle ve Karl-Heinz 
Joos, gençlere dia ve filim gösterileri ile uygulamalı 
anlatımla, ‚‘genç ve acemi sürücüler orantısız ciddi 
tarfik kazalarına katılmaktadırlar. Kazaların nedenleri 
genellikle aşırı güven, aşırı hız ve yetersiz tecrübeden 
kaynaklanıyor. Biz yetişkinler ve görevliler, ne kadarda 
söylesek, anlatsak gençler tarafından pek ciddiye 

alınmıyor. Ama kendi gençlik dillinde konuşan, anlayan 
emsalleri anlatırsa anlamaları daha kolay ve çabuk olur. 
Bu yüzden  bu projede gençleri yetiştirirek onları eğitip 
bilgilendiriyoruz ki diğer genç sürücülere örnek olsun 
onları uyarsınlar‘‘ diye konuştular. 

Karlsruhe ve Pforzheim Belediyesi, Karlsruhe Emniyet 
Müdürlüğü, Karlsruhe Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaflar 
odası, Trafikte Yol Güvenliği Kurumu, bankalar ve yerel 
gazeteler desteklediği projede katılımcı gençlere resimli 
sertifakalar verildi. 

İslamiyet Kadını Yüceltti 

Gençler trafik konusunda bilgilendirildi
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Münih- Bobingen DİTİB Bilal 
Habeşi Camii Gençlik Kollarının 
düzenledikleri, „geç kalma 
genç gel“ adlı program çevre 
DİTİB camii gençlik kollarınında 
katılımı ile gerçekleşti. İstiklal 
Marşı ve Kur‘an-ı Kerim tilaveti 
ile başlayan programda, 
Gençlik Kolları Başkanı Serdar 
Öncül ve Saynur Tomakin, 
gençlere yönelik yaptıkları 
açılış konuşmasında, „Gelecek 
sizlersiniz“ dedi. Bobingen Bilal 
Habeşi Camii Başkanı Şenol 
İşçi‘nin konuşmasının ardından 
davetli olarak gelen, DİTİB eyalet 
birliği yönetim kurulu üyesi 
Ayhan Kalata‘da yaptığı kısa 
konuşmasında, Bobinden gençlik 
kollarının çalışmalarını çok 
yakından takip ettiğini ve taktir 
ettiğinide söyledi.

Bobingen Bilal Habeşi Camii Din 
Görevlisi Muammer Arpagus‘un 
„İnsan Nedir“ adlı yaptığı 
konuşmasında ise, insanların 
yaratılanların en üstün olduğunu 
söyleyerek, hayvanlardan ve 
robotlardan örnekler vererek 
niçin yaratıldığımızı anlattı ve 
nerden geldik nereye gidiyoruz 
dedi. Peygamberlerden ve 
Türk edebiyatından örnekler 
vererek gençleri bilgilendirdi. 
Gençlere yönelik yapılacak 
olan bu etkinlikler her ayın 
son pazar gününde, çevre 
DİTİB camilerinde sıra ile 
gerçekleşeceğinide söyleyen 
Gençlik Kolu Başkanı Serdar 
Ölcül, bu ay ise Augsburg 
DİTİB Merkez Camii‘nde icra 
edileceğini sözlerine ekledi. 

Geç kalma
Genç kal 

Stuttgart- Württemberg DİTİB Eyalet Birliği son 
seminerini Fransa'nın Strasbourg kentinde yoğun 
bir katılımla gerçekleştirdi. Son 3 aydır yapılan  bölge  
toplantılarının ardından; Din Hizmetleri Ataşeliği ve 
Württemberg Eyalet Birliği'nin ortaklaşa düzenlemiş 
olduğu seminerde, DİTİB bölge dernek  başkanları 
Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya gelerek, 2 gün 
boyunca eğitim çalışmalarına katıldılar.  

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi  Mahmut Fevzi 
Hamurcu katılımcıları selamlayarak,  bölge etkinlikleri 
hakkında kısa bilgiler verdi. Württemberg Eyalet Birliği Din 
ve Kültürel Arası İlişkiler sorumlusu Ali İpek, çalışmaları 
hakkında bilgi vererek, ihtiyaç duyulan konular üzerinde 
görüşlerini bildirdi. Dernek yöneticilerinin   çalışmalarını 
daha profesyonel yapabilmeleri, akabinde ise başarılı 
sonuçlar alabilmeleri için, dernek olarak etkinliklerde  
uyulması gereken kurallar üzerine devam eden eğitim 
seminerinde dernek başkanlarının bir arada olmaları ve 
sıcak bir atmosferde kaynaşmaları da sağlandı.

Köln DİTİB Genel Merkez  denetleme ve rehberlik 
uzmanları  alanında başarılı çalışmaları olan İsmail 
Zengin ve  Ekrem Ceşen tarafından verilen eğitici 
seminerde; değişen dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Din  Hizmeti anlayışı, Dini Hizmette ihlas ve samimiyet, 
DİTİB yönetmelikleri, mali mevzuat ve muhasebe, 
Eyalet Birliği çalışmaları ve hedefleri, DİTİB Teşkilat 
yapısı ve cemiyetcilik konuları hakkında bilgiler verildi. 
Württemberg Eyalet Birliği adına yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren  genel sekreter İsmet Harbi,  
seminerlerin önemine işaret ederek, bölge çalışmalarının 
daha verimli olabilmesi açısından belli aralıklarla yapılacak  
bu tür eğitici seminerlere çok önem verdiklerini söyledi.

DİTİB Stuttgart'tan
Yöneticilere Seminer
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Muhterem Aras'dan destek sözü aldılar 
Stuttgart - Württemberg DİTİB Eyalet Kadın 

Birliği, Yeşiller Partisi Türk kökenli Milletvekili 
Muhterem Aras'ı makamında ziyaret etti.

DİTİB Eyalet Kadın Birliği Başkanı Ayşe Harbi 
ve Yardımcısı Aysun Pekal tarafından ziyaret 
edilen Muhterem Aras, Birliğin çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgi aldı. Samimi bir 
atmosferde geçen ziyarette, DİTİB dernekleri 
ve kadın teşkilatlanmasındaki aktif gönüllü 
bayanların çalışmaları gündemin ortak 
konusuydu. Her iki tarafın memnun olarak 
ayrıldığı ziyarette, çalışmalarına destek sözü 
alan başkan Ayşe Harbi verilen destekten 
dolayı Yeşiller Partisi Milletvekili Muhterem 
Aras'a teşekkür etti.

Muhterem Aras'dan
Destek Sözü

Evlilikte sadece sevgi yeterli değil
Köln Din Hizmetleri Ataşesi 

Ahmet Dilek‘in katıldığı 
seminer DİTİB Düren Fatih 
Camii Din görevlilerinden 
Musa Saygılı‘nın okuduğu 
Kur‘an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Dernek Başkanı Atila 
Balıkçı ve din görevlilerinden 
Muammer Özbek‘in açılış 
konuşmalarının ardından 
Ayşegül Demircan „Evlilik 
ve Aile Hayatı“ konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. 
Demircan „Eş seçiminde 
sevgi gereklidir ancak tek 

başına yeterli değildir. Bunun yanında eşlerin birbirine 
denk olmaları da gerekir. Evlilikte karşılıklı sorumluluklar 
almak gerekir. Eşler arasında iletişim becerileri, problem 
çözme becerileri, rol paylaşımı, ebeveynlik becerileri, 

bütçe idaresi ve cinsel yaşam öğrenilmesi gereken temel 
becerilerdir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik için sevgi haritaları 
oluşturulmalı, eşler birbirine yönelmeli değer ve ihtiyaç 
farklılığından oluşan çatışmaların çözümü için farkındalık 
oluşturmak gerekir. İşe yaramaz tartışma kalıpları terk 
edilmeli kısır döngüden vaz geçerek çatışmalar olumlu 
bakış açısıyla sonlandırılmalıdır. Ailede mutluluk için 
evimizde sohbet birliği, sofra birliği, seyehat birliği ve 
seccade birliğinin olması lazım“ dedi. 

Ardından DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve 
Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut‘un Çocuk 
Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar konulu sunumu 
ilgiyle dinlendi. AKBULUT, Çocuğun büyük bir nimet ve 
emanet olduğunu Yüce Allah‘ın yeryüzündeki halifesi 
olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Çocuk eğitiminin 
eş seçimi ile başladığını tedbir dönemi olarak anlatan 
Akbulut ardından anne babanın örnek olması gereken 
ta‘lim döneminin geldiğini söyledi. 

Evlilik ve Aile
Hayatı
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Münih - Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği, 
bünyesindeki 91 DİTİB derneğinin Veliler Birlikleri‘ni 
temsil edecek bölge veliler teşkilatını kurdu. 

Güney Bavyera‘daki 91 DİTİB‘e üye cami 
derneklerinden gelen velilerin delege olarak katıldığı 
Kurucu Genel Kurul Toplantısı DİTİB Münih Merkez 
Camii‘nde yapıldı. Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi 
Uysal, DİTİB Bölge Görevlisi Aykan İnan, DİTİB Güney 
Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Oğuz Taşdelen, Eyalet 
Gençlik Birliği Başkanı Barış Bilen ve Eyalet Kadın Birliği 
Başkanı Emine Çandır-Karavil‘in katıldıkları toplantıda 
üç yıl boyunca görev yapacak yedi veliden oluşan 
Kurucu Yönetim Kurulu belirlendi.

Denetleme Kurulu Başkanı Aykan İnan‘ın Eyalet 
Veliler Birliği‘ni tanıtmasının ardından Kurucu Genel 
Kurul‘da Kelheim DİTİB Camii temsilcisi Sevgi İbil en çok 
oyu alarak DİTİB Güney Bavyera Eyalet Veliler Birliği 
başkanlığına seçildi. Başkan Yardımcıları olarak Nezih 
Ünal (Taufkirchen) ve Doğan Karagöz (Marktoberdorf) 
belirlendi. Niyazi Özkoç (Landshut) Muhasip, Serdar 
Geçgin (Nördlingen) Sekreter olarak seçilirken, Songül 
Yılmaz (Münih Allach Camii) ve Muzaffer Çay (Münih 
Merkez) Yönetim Kurulu üyesi, Yalçın Yılmaz (Aichach) 
ve Bülent Gündoğdu (Donauwörth) ise Yedek Yönetim 
Kurulu üyesi oldular. Almanya çapında 15 Eyalet 
Birliği bölgesi olan DİTİB‘de, ilki Aşağı Saksonya ve 
Bremen‘de, daha sonra ise Düsseldorf ve Essen‘de 
kurulan DİTİB Eyalet Veliler Birlikleri‘nin dördüncüsü 
Güney Bavyera‘da kurulmuş oldu.

Ataşe Kuddusi Uysal, Ataşelik adına velilere her 
zaman desteğinin hazır olduğunu vurguladı ve din 
görevlileri sayesinde veliler ile işbirliğinde eğitime 
daha fazla önem vereceklerini açıkladı. 25 bin kişinin 
üye olduğu DİTİB Eyalet Birliği yöneticileri de eğitim 
adına Veliler Birlikleri için bütün olanakları seferber 
edeceklerini belirttiler. Eyalet Veliler Birliği velilere, 
öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere yönelik dini, eğitim 
ve kaynaşma faaliyetleri ile danışmanlık hizmetleri 
sunmak için kuruldu.

Yeni Başkan Sevgi İbil ilk açıklamasında Eyalet Veliler 
Birliğini şu şekilde tanımladı: „DİTİB Güney Bavyera 
Eyalet Veliler Birliği, Müslüman velilerin talep ve 
ihtiyaçlarını mevcut cami dernekleri içerisinde, çağın 
gerekleri ve kitlenin ihtiyaçlarını dikkate alarak organize 
ve koordine edecek. Eyalet düzeyinde Müslüman 
velilerin temsilciliğini üstlenerek, Müslüman velileri 
hukuki, siyasi ve sosyal ortamlarda temsil edecek. Farklı 
projeler ile başka veli ve eğitim teşkilatları ile işbirliğinde 
olacak. Faaliyetlerde cami dernekleri çatısı altında 
faaliyet gösteren velilerin faaliyetleri desteklenecek 
ve yeni projeler geliştirilecek. Velilerin topluma uyumu 
ve konumlarının güçlenmesi sağlanacak. İlk etapta 
üye Veliler Birlikleri‘ni ziyaret ederek durum tespitinde 
bulunacağız.“

Güney Bavyera Eyalet 

Veliler Birliği Kuruldu
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Çifte minareli cami için 
bahar kermesi
Başarılı faaliyetlerini sürdüren Essen / Hamm DİTİB 
Ulu Camii Derneği, organize ettiği bahar kermesinde 
elde ettiği gelirleri çifte minareli cami projesi için 
değerlendirecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Bahar Kermesi‘nden elde edilecek gelirleri daha 
önceki yıllarda caminin tamiratına kullanan cami 
yöneticileri geçen yıl hazırlanan yeni cami projesi için 
harcamaya karar verdiler.

DİTİB Aile-Forumu çalışmalarına başladı

Karlsruhe-DİTİB Aile Forumu, Karlsruhe Merkez 
Camii toplantı salonunda düzenlediği sabah kahvaltılı 
etkinliğe Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşesi Dr.  Mehmet 
Tekin‘i misafir etti. Aile Forum‘da ‚‘Din Eğitiminin 
Önemi‘‘ konulu etkinlikte konuşan Ataşe Dr. Tekin, 
Aile Forumun önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek 
çalışmalarında başarılar diledi. Dr. Tekin, dinin doğru 
öğretilmesi gerektiğini o zaman insanların dürüst 
olacaklarını ifade etti. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde 
Mersin‘de vahşice katledilen Özgecan‘a Allah‘tan 
Rahmet dileyerek ruhuna fatiha okudu ve dua etti.  
Tekin ‚‘Allah muhafaza bugün Özgecan‘a yarın bir 
başka insana ve bunlar ilk defa değil , son da değil,  
inşaallah son olur, biz bu tür olayları çok gördük, yurt 
dışında da cereyan ediyor. Çocuklarımıza din- ahlak 
verirsek, sorumluluk da alırlar. Allah‘a karşı, topluma 
karşı sorumluluğunu bilir. Eskilerimiz ahlakı şöyle 
tarif ederdi; Allah‘ın emirlerine saygı göstermek, 
yarattıklarına sevgi göstermek‘‘ dedi. Program sonunda 
katılımcılardan gelen  soruları cevaplandırdı. DİTİB Aile-
Forum Başkanı Derya Şahan, Mehmet Tekin‘in yaptığı 
konuşmadan dolayı teşekkür etti ve Aile Forum adına 
bir buket hediye etti.

Bu hizmet alkışlanır 
Düren DİTİB Fatih Camii‘nde her yaştaki 

vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okuma 
seferberliği yapılıyor. Haftanın üç günü 

boyunca yetişkin bayanlara hizmet verilen 
camide bayan din görevlisi Elanur Yilmaz 

yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‚‘Bir 
erkeği yetiştirmek bir kişiyi yetiştirmektir 
fakat bir bayanı yetiştirmek, bir toplumu 

yetiştirmektir. Camimizde 7 den 70 e her 
yaş grubumuz için Kur‘an eğitimi noktasında 

elimizden geleni yapmaktayız. Amacımız 
hizmetin ulaşmadığı kimsenin kalmamasıdır. 

Camimizde her türlü programa halkımızın 
teveccuhü çok güzel. Haftaiçi teyzelerimiz 

hava koşullarına aldırış etmeksizin 
derslerimize katılmaktadır. Ayrıca Düren de 

çevre bölgelerimizin aksine hanımlarımız 
özellikle Cuma namazlarına devam ediyor 

ve her Cuma namaz sonrasında hanımlarla 
vaaz-irşat programı yapılmaktadır. 
Ayrıca hafta sonları camiye devam 

eden çocuklarımız ile de farklı faaliyetler 
yapılmaktadır. Kısacası bizler burada tüm 

hocalarımız ile gönlü Kur‘an‘ın iklimiyle 
buluşmak isteyen herkesi davet ediyoruz.‘‘
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Stuttgart Bölgesi’nde faaliyette 
bulunan Sindelfingen DİTİB Ulu Camii, 
vatandaşlarımızın maddi ve manevi 
yardımlarıyla, Nisan 1998 tarihinde 
yapımına başlanmış, bir buçuk sene gibi 
kısa bir süre içerisinde tamamlanıp, Eylül 
2000 tarihinde büyük bir törenle hizmete 
açılmıştır. 

450 üyesi bulunan Ulu Camii, kubbeli ve 
minareli olarak inşa edilmiş olup, kullanım 
alanı 3800 m²’dir. Bu muhteşem eserin arsa 
büyüklüğü 5374 m²’yi tekabül etmektedir.

Cuma ve Bayram namazlarında 2500 ile 
3000 kişinin ibadet edebildiği Ulu Camii’nin, 
1800 cemaat kapasiteli bir de kadınlar 
bölümü mevcuttur. 

Sindelfingen Ulu Camii, kadınlar kolu 
birimleri, gençlik kolları, sınıflar, kütüphane, 
cemaatin oturup sohbet ettiği çay salonu, 
yönetim kurulu odası, 900 m²’lik alanı 
kaplayan marketi ve alış-veriş merkezleri, 
fırını, lokantası, berber salonu, Türk 
Bankacılar Birliği büroları, seyahat acentesı, 
kirada olan değişik hizmet birimleriyle, 
sadece Almanya’nın değil, Avrupa’nın en 
büyük kültür merkezlerinin başında yer 
almaktadır. 

Mercedes-Benz Fabrikası’na yakın olması 
nedeniyle, gerek Almanlar ve gerekse diğer 
ülke vatandaşlarının sıkça ziyaret ettiği 
mekanların başında yer alan Ulu Camii, 
bugüne kadar 10 binin üzerinde ziyaretçiyi 
misafir etmiştir.

SİNDELFİNGEN
DİTİB ULU CAMİİ
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