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Değerli Okurlar, 

Almanya genelinde hizmet veren DİTİB derneklerinde, 
Ramazan Ayı münasebetiyle din görevlileri tarafından 
gerçekleştirilen din hizmetleri faaliyetlerimiz ile Ramazan 
ayının amacına uygun bir manevi dönem geçirdik. 
Cami derneklerimizde gerek mukabeleler, gerek vaaz 
ve nasihatler, irşad faaliyetleri; gerekse iftar ve teravih 
namazları ile Ramazan iklimini dolu dolu yaşadık.  

Derneklerimizde hayırsever cemaatimizin de maddi – 
manevi katkılarıyla Ramazan ayı boyunca hazırlanan iftar 
sofralarına katılan Türk, Alman ve diğer din ve milletlere 
mensup insanların oluşturdukları dostluk, komşuluk ve 
kardeşlik duyguları sıcak görüntülerin ortaya çıkmasına 
vesile oldu.

Bu sene belirlenmiş olan “Vakit İyilik Vakti, Bu Ramazan 
ve Her Zaman” temasını cami derneklerimizde görev 
yapan din görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimizin 
marifetiyle her bir kesime duyurmak için çaba gösterdik. 

DİTİB Yönetimi olarak, Almanya’nın hemen hemen her 
bölgesinde Müslüman kardeşlerimizle buluştuğumuz 
bu mübarek ayda; özellikle T.C. Berlin Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Karslıoğlu, Federal İçişleri Bakanı Thomas 
de Maiziere, Federal Uyum, Göç ve Mültecilerden 
Sorumlu Bakan Aydan Özoğuz, Rheinland-Pfalz Eyaleti 
Başbakanı Malu Dreyer,  Baden-Württemberg Başbakan 
Yardımcısı-Ekonomi ve Maliye Bakanı Dr. Nils Schmid, 
Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakanı Bilkay Öney,  
Rheinland-Pfalz Eyalet Adalet Bakanı Prof. Dr. Gehard 
Robbors başta olmak üzere, çeşitli eyaletlerin milletvekileri, 
başkonsoloslarımız ve başkonsolosluk mensupları ile 
din hizmetleri ataşelerimiz, belediye başkanları, siyasi 
parti temsilcileri, kilise yetkilileri, emniyet mensupları, 
sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, 
akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile değişik 
kesimlerden çok sayıda davetli ile iftar sofralarımızda 
buluşmanın memnuniyetini yaşadık.

Rabbimizden temennimiz odur ki, Ramazan ayı 
haricindeki diğer aylarda da her kesimle bu birlikteliğin, 
diyalog ve tanışma ortamının devam etmesidir.  

IMPRESSUM
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DİTİB iftar sofraları 
her kesimden insanı bir araya getirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB),  bu yılki Ramazan ayı iftar sofralarını 

„Vakit İyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman“ 
sloganı ile gerçekleştirdi.

Ramazan ayı boyunca devam eden halka açık iftar sofralarının yanı sıra DİTİB 
Genel Merkez konferans salonunda akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine, 
DİTİB personeline ve Alman komşularına, dini cemaatlere, sivil toplum kurumları 

temsilcilerine yönelik geniş katılımlı iftar programları düzenlendi.
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Halka açık iftar 
yemeği geleneği 
devam etti

DİTİB‘in organizesiyle gerçekleştirilen 
halka açık iftar yemeklerinde bu yılın ilk 
iftar yemeği 19 Haziran 2015 Cuma günü  
verildi.

1996 yılında başlatılan halka açık iftar ye-
meklerinin geleneksel hale dönüştüğü-
nü söyleyen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB olarak Al-
manya genelinde camilerinde her akşam 
toplu iftarlar düzenlendiğini, genel mer-
kezde ise hayır sever sponsorlarımız tara-
fından Ramazan boyunca her akşam 800 
ile 1000 kişiye halka açık iftar yemeği ve-
rildiğini söyledi. Aşıkoğlu ayrıca aynı sofra 
etrafında yapılan iftarların dostluğu, birlik 
ve beraberliği pekiştirdiği, manevi iklimin 
bulunmaz fırsatları olduğunu ifade etti.

Üniversite camiası 
iftar sofrasında 
buluştu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde 
eğitim – araştırma çalışmalarının gelişti-
rilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren 
DİTİB Akademisi koordinesinde, üniversite 
camiası ile iftar sofrasında bir araya gelin-
di.

Almanya’da yer alan Üniversitelerin İlahi-
yat bölümlerinde görev yapan akademis-
yenlere ve üniversite öğrencilerine yöne-
lik gelenekselleşen iftar programı, bu yıl 
da geniş katılım ile gerçekleştirildi.
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DİTİB ailesi iftar 
sofrasında bir 
araya geldi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), her 
yıl olduğu gibi bu yıl da personeli ile iftar 
yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğine; DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, yönetim kurulu 
üyeleri, DİTİB ve Sosyal Dayanışma Merke-
zi Derneği (ZSU) personeli katıldı.

 

DİTİB, komşularına
iftar verdi

Köln’ün Ehrenfeld semtinde bulunan Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), verdi-
ği iftar daveti ile Köln Ehrenfeld çevre sa-
kinleri ve komşularıyla iftar sofrasında bir 
araya geldi.

İftar davetine çoğunluğu Alman ve Al-
manya’da yaşayan diğer göçmen kökenli 
komşular iştirak etti.

DİTİB’den geniş 
katılımlı iftar

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, geleneksel 
hale getirdiği iftar programlarının bir di-
ğerinde de inanç,  sanat, siyaset, iş, bilim 
ve bürokrat dünyası ile bir araya geldi.

300’ün üzerinde davetlinin katıldığı iftar 
programında DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu bütün misafirlere 
DİTİB camiası adına geleneksel iftar yeme-
ğine katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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Prof. Dr. Aşıkoğlu, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’de siz 
dostlarımızla birlikte merkezimizde iftar 
etmekten dolayı sonsuz mutluluk içerisin-
deyiz. Sizlerle “aşımızı / ekmeğimizi” paylaş-
mak üzere yapmış olduğumuz davetimizi 
kırmayarak iftarımıza iştirak ettiğinizden 
dolayı her birinize DİTİB ailesi olarak şük-
ranlarımı sunuyor, her birinizi teker teker 
selamlıyorum” . Aşıkoğlu Ramazan’ın ina-
nanları iyiliğe yönelttiğini ve kötülüklerden 
koruduğunu dile getirerek, bu yılki Rama-
zan ayı sloganının „Vakit İyilik Vakti, Bu Ra-
mazan ve Her Zaman“ olduğunu vurguladı.

Aşıkoğlu bu mübarek ayda mülteci yurtları-
nın,  yaşlı bakım yurtlarının, hastanelerin ve 
hapishanelerin, çocuk ve gençlik yurtlarının aynı zaman-
da da Müslüman mezarlıklarının ziyaret edilmesi gerek-
tiğini dile getirdi. Ramazan ayında hangi dilden, dinden 
ve kültürden olursa olsun, yoksul ve mağdurlar ile daya-
nışmanın arttığını söyleyen Aşıkoğlu, bu ayda özellikle 
bu kişilere maddi ve manevi desteğin önemini vurgula-
dı. Aşıkoğlu bu bağlamda özellikle mültecilere yönelik 
yardımlarda DİTİB cami ve cemaatlerine daha aktif olma-
ları hususunda hatırlatmaların da yapıldığını sözlerine 
ekledi ve DİTİB’in kendi komşuları arasında da mültecile-
rin olduğunu, her akşam yaklaşık bin kişiye iftar verdik-
lerini ve bunların yaklaşık yüzde 80’inin sığınmacılardan 
oluştuğunu söyledi. Son zamanlarda toplumda oluşan 
fanatizm ve aşırı grupların oluşmasına da değinen DİTİB 
Başkanı, bu gibi oluşum ve gelişmelere toplumun müsa-
ade etmemesi gerektiğini, buna karşı karşılıklı anlayışın 
ve tanışmaların artırılması gerektiğini  söyledi.

Federal Almanya Anayasa Mahkemesi’nin Almanya’da 
ki başörtüsü sorununa yönelik verdiği kararın da inanç 
hürriyeti açısından memnuniyet verici olduğunu dile 

getiren Aşıkoğlu, ’’Şimdi bu kararı uygulamaya geçirmek 
için siyaset ve topluma görevler düşmektedir. Müslü-
man bayanların kabulü normal hale gelmelidir. Bunun 
için toplumumuzda bulunan bütün demokratik güçler 
omuz omuza vermelidirler’’ dedi. İslam ve Müslüman-
ların da toplumun bir parçası olduğunun kabulünün de 
aynı şekilde önemli olduğunu savunan Aşıkoğlu, Müslü-
manların toplumun ve hayatın her alanında sorumluluk 
almak istedikleri ve bunun için de toplumun desteğine 
ihtiyacın olduğunu vurguladı.

İftar davetine icabet eden T.C. Köln Başkonsolosu Hü-
seyin Emre Engin, Almanya Protestan Kilisesi Diyalog 
Sorumlusu Kilise konseyi Üyesi Dr. Detlef Görrig, Alman 
Başpiskoposlar Konferansı Temsilcisi Helmut Viesmann, 
Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanvekili Dr. Ab-
raham Lehrer günün anlam ve önemini ihtiva eden ko-
nuşma yaparak davet için DİTİB’e teşekkür ettiler.

DİTİB Tasavvuf Müziği Ekibi Aşk-ı Segah‘ın renk kattığı 
musiki programları, ezanın okunması ve birlikte oruçla-
rın açılmasıyla sona erdi.
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DİTİB’den 
çocuklara iftar

Köln - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB), geleneksel hale getirdiği iftar sofra-
larının son haftasında çocuklara özel iftar 
programı düzenledi.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi 
gösterdiği özel iftar programında Kara-
göz ve Hacivat gösterisi büyük beğeni 
topladı. İftar öncesi düzenlenen etkinlikte 
Almanca ve Türkçe sergilenen Karagöz ve 
Hacivat gösterilerinin ardından DİTİB Türk 
Tasavvuf Musikisi Korosu mini bir konser 
verdi.

Çocukların sevincine ortak olan DİTİB Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
da çocukların ilgisine hayran kaldığını ifa-
de etti. Aşıkoğlu„Neşe kaynağı olan çocuk-
larımızı Ramazan ayında da unutmuyoruz. 
Büyüklerinden dinledikleri Ramazan hatı-
ralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklara 
yönelik böyle bir akşamı da gelenek hali-
ne getirmemiz elzem oldu” dedi.

Çocuklara özel hazırlanan programa ken-
dileri kadar büyükler de büyük ilgi gös-
terdi. Ramazan iftar sofrasında bin kişiye 
yakın misafir, ezanın okunmasıyla birlikte 
oruçlarını açtı.

İftar sofrasına ilgi 
artarak devam etti

Köln - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘nin 
(DİTİB), Ramazan ayı boyunca, Türk mut-
fağının damak tadına uygun şekilde hazır-
lanan seçkin yemekler usta aşçılar tarafın-
dan hazırlanarak, Köln DİTİB Genel Merkez 
binasının yakınındaki geniş salonda kuru-
lan iftar sofrasında her milletten insana 
dağıtıldı.  Hayırsever iş adamlarının des-
tekleri ile geleneksel hale getirdiği iftar 
sofralarında her gün yaklaşık bine yakın 
kişi iftar yaptı.

|TEMMUZ 2015 | SAYI 7 6

DİTİB HABER BÜLTENİ



DİTİB 2015 Akademisyenler iftarında, İslam ilahiyat mer-
kezlerine kitap bağışı yapıldı ve bursiyer yüksek lisans 
mezunlarına belge merasimi yapıldı.

DİTİB Akademi’nin “Geleneksel Akademisyenler İftarı” 
vesilesiyle Almanya’da yaşayan ilahiyat camiasından 250 
akademisyen, Köln Genel Merkez Camii konferans salo-
nunda biraraya geldi.

Törende, DİTİB’in burs programı çerçevesinde yüksek li-
sans çalışmalarını tamamlayan Alexander Schmidt, Gül-
nur Hilal Tekin, Serdar Aslan ve Selva Yıldırım’a belgeleri 
takdim edildi. 

Ayrıca Almanya’da İslami çalışmaların ilmi altyapısını 
güçlendirmek amacıyla 2014 yılında başlatılan kitap ba-
ğışı kampanyası ile de beş İslam ilahiyatı merkezine top-
lam 5400 adet ilmi kitap bağışında bulunuldu. Kampan-
yaya başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı olmak üzere 72 yayınevi katkı sağladı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ta-
rafından İlahiyat Merkezleri Bölüm Başkanları Prof. Dr. 
Bekim Agai (Frankfurt), Prof. Dr. Erdal Toprakyaran (Tü-
bingen), Prof. Dr. Bülent Uçar (Osnabrück), Prof. Dr. Mou-
hanad Khorchide (Münster) ve Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya 
(Gießen) şahsında, diğer kitapları sembolik olarak temsil 
etmesi bakımından, birer Kur’an nüshası hediye edile-
rek, kitaplar takdim edildi.

DİTİB Akademi iftarı
Geleneksel iftarda kitap bağışı ve belge merasimi yapıldı
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İçişleri Bakanı Maizière 
Berlin‘de iftara katıldı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, 
Almanya‘daki her Müslüman‘ın kendisini toplumun değerli ve 
önemli bir parçası olarak algılamasını önemli bulduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de 
Maizière, Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Berlin Eyalet Birliği‘nin 
Şehitlik Camii‘nde düzenlediği iftara 
katıldı.

Almanya‘da dört veya beş milyon 
Müslüman‘ın yaşadığına işaret eden 
Maiziere, bunun toplumun yüzde 5‘ini 
teşkil ettiğini ve önemli bir parçasını 
oluşturduğunu kaydetti.
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„Almanya‘daki her Müslüman‘ın kendisini 
toplumumuzun değerli ve önemli bir par-
çası olarak algılamasını önemli buluyorum“ 
diyen Maizière, bunun birlikte yaşamak için 
önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Maizière, bu etkinlikte yapılan konuşmalarda 
„bu bizim içişleri bakanı veya bu bizim bele-
diye başkanı“ ifadesinin kullanıldığına dikka-
ti çekerek, „Ben de burada tüm bu milyon-
ların, toplumumuzun bizim Müslümanları 
olduğunu söylüyorum“dedi. Bakan de Mai-
zière ayrıca “Bugünkü iftar yemeğinde oldu-
ğu gibi birlikte yaşamda da insanlar arasında 
sıcaklıkların oluşmasını temenni ediyorum” 
dedi. “Mükemmel bir akşam geçirdiğini” ifa-
de eden Maizière karşılıklı hoşgörüden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

DİTİB Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da de-
ğişik ülkelerden gelen sığınmacıların yük 
olarak algılanmamasını istedi. Türkiye‘nin bir 
ayda 20 bin, bir yıl içinde ise 2 milyon sığın-
macıyı kabul ettiğine işaret eden Aşıkoğlu, 
Avrupa ülkelerinin de bu konuda sorumlu-
luktan kaçmamaları gerektiğini söyledi. Aşı-
koğlu, Müslümanlara ve camilere saldırıların 
arttığına dikkati çekerek, önleyici tedbirler 
alınması için Yahudi düşmanlığında olduğu 
gibi bu olayların kayıt altına alınması gerek-
tiğini kaydetti.

Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da 
yaptığı kısa konuşmada, Alman politikacıla-
rın artık sık sık iftar programlarına katılma-
larının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kars-
lıoğlu, son olarak hükümetin Göç ve Uyum 
Politikaları Bakanı Aydan Özoğuz‘un verdiği 
iftara katılan Başbakan Angela Merkel‘in, bu 
iftarda sarf etmiş olduğu ‚İslam artık şüphe-
siz Almanya‘nın bir parçasıdır‘ ifadesini de 
çok önemsediklerini belirtti. İftarların top-
lumları birbirine yaklaştırdığını ve birbirleri-
ni daha iyi tanımalarına yardımcı olduğunu 
söyleyen Karslıoğlu, karşılıklı anlayış için bu 
tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini vurgu-
ladı.

İftara, Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen, Neukölln 
Belediye Başkanı Franziska Giffey’in yanı sıra milletvekil-
leri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Camiyi gezen Bakan de Maizière Şehitlik Camisi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Çetin’den cami mimarisi ve diya-
log çalışmalarıyla ilgili bilgiler de aldı.
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Eyalet Başbakanı Dreyer 
DİTİB iftarında

Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği, gençlik ve 
kadın kollarımızla birlikte Mainz DİTİB Yunus 
Emre Camii’nde iftar programı düzenledi.

Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’in davetli olarak 
katıldığı iftara, Mainz Başkonsolosu Arif Eser 
Torun, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan, 
Din Hizmetleri Ataşeleri Ahat Taşçı (DİTİB),  
Ramazan Dağlı (Frankfurt), Wittlich Belediye 
Başkanı Joachim Rodenkirsch, Bad Kreuznach 
Belediye Başkanı Dr. Kastel Meurer, DİTİB eyalet, 
kadın, gençlik birliklerinin yöneticileri, kilise ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti. 

Eyaletlerinde Müslümanların huzur ve barış 
içerisinde yaşadıklarına dikkat çekti. Başbakan 
Malu Dreyer, Rheinland Pfalz Eyaleti’nde 
Müslümanlar ile iç içe yaşadığımız için ramazan 
ve oruç günlük hayatımızın bir parçası olduğunu 
söyledi. 

Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun, DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve 
RLP DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız’ın 
günün anlam ve önemine dair değerlendirmeler 
yaptılar.

Başbakan Malu Dreyer, Rheinland Pfalz Eyaleti’nde Müslümanlar ile iç içe yaşadığımız 

için ramazan ve oruç günlük hayatımızın bir parçası olduğunu söyledi. 
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Mülteci gençler DİTİB
iftarında buluştu

Münih – Güney Bavyera DİTİB Eya-
let Birliği, Münih’te üçüncü defa ge-
leneksel iftar programı düzenledi. 

İftara, Münih Başkonsolosu Mesut 
Koç, Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi 
Uysal, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. İlyas 
Öztürk ve Ticaret Ataşesi İsmet Sa-
lihoğlu, ABD Münih Başkonsolosu 
William E. Moeller, Bavyera Ana-
yasayı Koruma Dairesi Başkanı Dr. 
Burkhard Körner, İslam Din Dersi 
öğretmenleri, DİTİB dernekleri din 
görevlileri ve dernek başkanları ile 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
katıldı. 

BM tarafından “Dünya Mülteciler 
Günü” olarak belirlenen 20 Haziran 
günü tertiplenen iftarda mülteciler 
unutulmadı. Şeref misafiri olarak 
programa Diakonie Jugendhilfe 
Oberbayern tarafından bakılan 15-
17 yaş arası anne-babasız, yetim ve 
savaştan kaçmış Afganistan, Eritrea, 
Somali, Pakistan, Suriye, Ghana, 
Gambia ve Namibia ülkelerinden 
50 mülteci genç katıldı. 

DİTİB Eyalet Birliği Başkan Yardım-
cısı Aykan İnan açılışta Ramazan 
hakkında bilgi verirken Bavyera’da 
toplam 150 cami cemiyetini temsil 
eden Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği (DİTİB)’in Almanya Anayasası 
yedinci Maddesi’ne göre resmi dini 
cemaat olarak tanınmasını istedi. 

Bavyera Protestan Kilisesi Dinle-
rarası Diyalog ve İslam Sorumlusu 
Dr. Rainer Oechslen konuşmasında 
DİTİB’in mülteciler için yaptığı çalış-
maları övdü.

ABD Başkonsolosu William E. Moeller 
Müslümanlar ile aynı iftar sofrasında 
olmaktan mutlu olduğunu belirtti. 
ABD’de 6 Milyon Müslüman’ın yaşa-
dığını belirten Moeller’e göre Türkler 
Bavyera Kültürü’nü zenginleştirdiler 
ve “İslam dini Almanya’nın, ABD’nin 
ve Bavyera’nın bir parçasıdır” dedi.

Münih Başkonsolosu Mesut Koç da, 
çok sayıda üyesi ile İslam hakkında 
aydınlatan ve gençleri eğiten DİTİB‘in 
desteklenmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. Koç, DİTİB’in güvenilir bir part-
ner olarak resmi dini cemaat olarak 
tanınmasını istedi. 
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Hof Stadtpark‘ta toplu iftar

Nürnberg - Hof DİTİB Osmanlı Camii’nin ilk kez açık ha-
vada organize ettiği iftar programına bin 700 kişi katıldı. 
Theresienstein Stadtpark’ta kurulan çadırlarda iftarlarını 
açan vatandaşlar,  akşam  ve teravih namazı birlikte kıldı.

Dernek Başkanı Kadir Konak, gençler kolu ve kadınlar 
kolunun Hof’ta ilk kez açık havada organize ettiği iftar 
programı yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü. Çadır-
lara sığmayan vatandaşlar, yağmur altında şemşiyelerini 
açıp iftar yaptı. 

Hof Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Harald Fichtner, 
Nürnberg Din Ateşesi Mümin Şener,  Eyalet Milletvekili 
Alexander König, Dekan Günter Saalfrank, papaz Hol-
ger Fiedler,  Belediye Meclis Üyeleri Aytunç Kılınçsoy, 
Hülya Wunderlich, Ayşe Tansev, Chirstina Schörner ve 
Heidemaria Schwarzel, DİTİB bölge ve dini cemaat der-
nekleri temsilcileriyle, Hof, Bayreuth, Marktredwitz, Selb, 
Schwarzenbach, Münchberg,  Rehau, Selbitz, Schrinding 
ve kasabalarından Türk, Alman, Afganistan, Pakistan, Su-
riye ile diğer milletlere mensup bin 700 kadar kişi katıldı. 

Hof Stadtpark’ta 5 saat süren programda din görevlileri 
Hilmi Yirik, Halil İbrahim Uğur, İrfan Kutbay, Nurettin Er-
kekoğlu ve Murat Kayabaşı, Kur’an-ı Kerim, Neutraubling 
Dernek Başkanı Erdal Ünlü’de  Mevlid-i Şerif okudu.

Programda tasavvuf müziği eşliğinde  Dr. Fazlı Küçüköz-
türk, ilahiler okudu. Hof Osmanlı Camii Gençler Kolu, 
Alman misafirlere İslamiyet ve Ramazan hakkında bilgi-
ler verdiği iftar programında Bayreuth’tan Ali Özcan ve 
Tuncay Çetinkaya, ekibiyle birlikte bin 700 kişiye  iftar 
yemeği hazırladı.  

Hof Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Harald Fichtner, ko-
nuşmasında, tüm müslüman aleminin Ramazan ayını 
kutladı ve Hof’ta böyle güzel bir organizasyonu yapan 
DİTİB Osmanlı Camii yöneticilerini tebrik etti. 

Nürnberg Din Ateşesi Mümin Şener’de kısa konuşmasın-
da, kutsal Ramazan ayında Türk ve Almanların birlikte 
iftar etmeleri  hepimizi mutlu etmiştir dedi.
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Rahmet, bereket ve fazilet ayı Ramazan ayı içerisinde, 
unutulanların hatırlanması, toplumun bütün katmanla-
rıyla milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, kardeşlik 
ve selamlaşma kültürümüzün yaygınlaşması çerçevesin-
de, geleneksel hale gelen, iftar programları Nürnberg 
bölgesinde bu yılda artarak devam etti. 

Erlangen, Röthenbach, Schweinfurt, Miltenberg, Aschaf-
fenburg, Bamberg, Erlenbach, Lohr am Main ve Nürnberg 
DİTİB dernekleri Ramazan ayı boyunca her akşam  orta-
lama 2 bin 500 civarında kişiye ev sahipliği yaptı. Yoğun 
ilginin olduğu iftar programlarında başta Başkonsolos 
Asip Kaya ve Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener olmak 
üzere yerel yöneticilerden de yoğun katılımlar oldu.

Enlangen

Selb Herzogenaurach

Rottenbach

Nürnberg‘de iftar
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Bad Homburg’da geleneksel 
şehir meydanı iftarı

Bad Homburg – Frankfurt yakınlarında tarihi ve doğal gü-
zellikleri ile bilinen Bad Homburg şehrinde her yıl Rama-
zan ayında geleneksel hale gelen halka açık iftar programı 
yaklaşık 800 Türk, Alman ve değişik din ve milletten katı-
lımcı ile şehrin ünlü Kurhaus Meydanı’nda Ramazan ayının 
son günü gerçekleştirildi. 

Bad Homburg DİTİB Ulu Camii’nin organizesinde gerçek-
leştirilen program Dernek Başkanı Selami Şahin’in teşek-
kür konuşması ile başladı. 

İftar programına Bad Homburg Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Michael Korwisi, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı ve 
Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan, Frankfurt Din 
Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, Kastamonu Şenpazar 
İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, DİTİB Merkez Din Görevli-
si Mehmet Akif Ceyhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yunus Emre iftarı birleştirdi

Köln - Aachen DİTİB Yunus Emre Camii’nde hüzün ve se-
vinç bir arada yaşandı. 

Ağustos ayında görev süresi dolacak olan Din Görevlisi 
Mustafa Necati Barış ve Ayşe Barış  için dernek yönetimi 
tarafından yeni cami içinde iftar ve veda programı dü-
zenlendi. 

Programa, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Köln Muavin Kon-
solosu Efsane Temür, Din Hizmetleri Ateşesi Ahmet Dilek, 
KRV Eyalet Milletvekili Daniela Jansen, Aachen Belediye 
Başkanı Björn Jansen, Aachen ve çevresi DİTİB dernekleri 
yönetici ve din görevlilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluş-
ları, siyasi parti ve semavi dinlerin temsilcileri katıldılar.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların 
ardından Din Görevlisi Mustafa Necati Barış, ”Eşim Ayşe 
Bayraktar Barış ile birlikte 17 haziran 2010 tarihinde baş-
ladığımız Almanya yurdışı görevimizi 10 Ağustos 2015 ta-
rihinde tamamlıyoruz. Derneğimize ve yöneticilerimize, 
burada bu programı hazırlayan kadın ve gençlik kollarımı-
za bizi yanlız bırakmayan cematimize, Alman dostlarımıza,  
çevre derneklere ve din görevlisi arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Aachen’da Yunus Emre Camii gibi bir yerde gö-
rev yapmak ben ve eşim için büyük bir tecrübe ve şanstı” 
dedi.

Plaket takdiminin ardından okunan ezanla birlikte oruçlar 
açıldı. Program, iftar sonrası yapılan dua ve çay sohbeti ile 
devam etti.
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Sokakta iftar sofrası kuruldu

Bilal-i Habeşi‘de 300 kişi oruç açtı
Hannover - Bremen DİTİB Bilal’i Habeşi Camii’nde gün-
lük verilen iftarda 300’e yakın kişi oruç açtı. 

Çevrede yaşayan mülteciler başta olmak üzere bir çok 
müslümanın iftarını açtığı Bilal-i Habeşi Camii’nde her 
gün hayırsever bir işadamının katkılarıyla iftar sofraları 
kuruldu.

Eyalet Milletvekili Mehmet Acar, sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ile birçok müslümanın katıldığı iftar 
yemeğinde evsahibi Dernek Başkanı Bekir Kozak, ko-
nuklarını selamlayarak, camilerinde her  akşam iftar 
programlarının devam ettiğini belirtti. Kozak, “Bu güzel 
geleneğimiz birlik ve beraberliğimizi de pekiştirmekte-
dir” dedikten sonra, iftarların maliyetini üslenen işadam-
larına teşekkür etti. 

Eyalet Milletvekili Mehmet Acar ise, “Memlekitimizden 
uzakta Türk ve Müslüman dostlarımızla iftar açmak biz-
leri çok duygulandırıyor. Ramazan ayı sadece dini iba-
det ayı değil, sosyal bakımdan da kuvvetli bir ay. Bu 
iftar programları da sosyal yanımızı kuvvetlendiriyor” 
diyerek, duygularını ifade ederken, iftara vesile olanlara 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

Din Görevlisi Şaban Anuştekin, Kuran’ın insana verdiği 
değeri anlatarak, “İnsanlar birbirlerine karşı ne kadar 
sevgi beslerlerse o kadar insanlık görevini yerine getir-
miş olurlar. Tarihte yaşanan acı olaylar maalesef bu işin 
eksikliğini göstermiştir. İşte bu Ramazan ayı ve sofra da, 
insanın yaradılış anlamına uygun bir semboldür.” dedi. 

Frankfurt - Neu-Isenburg şehrinde özel izinle trafiğe ka-
patılan sokakta kurulan iftar sofrası büyük ilgi gördü. 

DİTİB Selimiye Camii tarafından düzenlenen programa 
Neu-Isenburg Belediye Başkanı Herbert Hunkel, Offen-
bach Kaymakamı Oliver Quilling, Frankfurt Din Hizmet-
leri Ataşesi Ramazan Dağlı, DİTİB Hessen Koordinatörü 
Selçuk Doğruer’in yanısıra 500’den fazla kişi katıldı.

İftar programlarının sabrın, selametin, Allah’ın nimet-
lerine şükretmenin sevincinin yeri olduğunu söyleyen 
Selçuk Doğruer, “Burada yüzlerce Müslümanın ve diğer 
dinlerden insanların, birlikte iftar sofrasına oturması, di-
nimizin sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma özelliklerinin gü-
zel örneklerinden biri oldu” dedi. 

Dernek Başkanı Salih Özkan ise “İftar sofrasını sokağa 
kurmamızın sembolik olduğunu, bu konuda belediye 
ve kamu kurumları bizi destekledi ve gerekli izinleri so-
runsuz alabildik. Alman komşularımızla birlikte herkese 
birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz” şeklinde konuştu. 

Belediye Başkanı Hunkel de Müslümanların ramazan 
ayını kutlayarak, emeği geçen DİTİB teşkilatına teşekkür 
etti. Hunkel sözlerini  “Hepimiz Neu-Isenburgluyuz” di-
yerek tamamladı.
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Bakan Özoğuz
Delmenhorst iftarına katıldı

Hannover - Aşağı Saksonya Eyaletine bağlı Delmenhorst 
kentinde üç islami çatı kuruluş Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Merkez Camii öncülüğünde beşinci defa if-
tar vermenin sevincini yaşadı ve yaşattı.

Gelenek haline getirilen iftara,  Almanya’nın Göç, Mülteci-
ler ve Uyumdan Sorumlu Federal Bakanı Aydan Özoğuz, 
Hannover Başkonsolosu  Mehmet Günay, Delmenhorst 
Belediye Başkanı Axel Jahn,  ev sahibi  dernek başkanları 
Mahmut Andız (DİTİB),  Zafer Çiftçi (İGMG) ve Yusuf Alıç 
(DIBV), Yahudi ve Hıristiyan dini temsilcileri, yerel siya-
setçiler, Delmenhorst ve çevresinden işadamları, dernek 
başkanları ve temsilcilerinden oluşan çok sayıda Türk-Al-
man davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan programda ev sa-
hibi dernekler adına selamlama konuşması yapan Zafer 
Çiftçi, Ramazan ayının ruh ve bedeni temizlediği gibi, aile 
ve komşu bağlarını pekiştirdiğini söyledi.  

Konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları veren da-
vetlilerden başta Belediye Başkanı Axel Jahnz bir selam-
lama konuşması yaptı. 

Başkonsolos Mehmet Günay ise, Almanya’da yaşayan üç 
milyon Türk kökenli vatandaşların yıllar içerisinde çeşitli 
kesimlerde başarılı bir şekilde yer aldıklarına dikkat çekti.

Günay, “Biz burada sadece müslümanlar bir arada bu-
lunmuyoruz. Diğer dini cemaat temsilcileride aramızda. 
Alman dostlar ve komşular aramızda. Ramazan ayının 
manevi ruhuna uygun bir akşam” diye konuştu.

Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Federal Bakanı Ay-
dan Özoğuz da, uyum için diyaloğun şart olduğunu  be-
lirtti. İnsanların inançları nedeniyle göz ardı edilmemesi 
gerektiğine de değinen Bakan Özoğuz, “Delmenhorst 
kenti uyuma çok güzel örnek olmuş. Bugün burada her 
dinden ve milletten insanı görebiliyoruz. Üç sivil toplum 
kuruluşumuz birleşip bir çatı oluşturmuş, bunu her yerde 
görmek mümkün değil. Almanya artık ramazana alıştı. 
Ramazan ayında yapılan bu iftar sofralarının uyuma bü-
yük katkısı var. Bu çok önemli birlikte olmak ve insanlara 
yakınlık sağlamak için bu iftarların önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Bu nedenle buraya katıldım ve destek veri-
yorum” dedi.  

Konuşması sonrası Mevlana Cami Başkanı Zafer Çiftçi Ay-
dan Özoğuz’a  “Delmenhorst Kenti” isimli bir tablo hedi-
ye etti. 

Bölgeler arası Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet 
Emin Öksüz’ün okuduğu Kur’an-ı Kerim’den sonra Ahmet 
Özbal’ın okuduğu ezan ile iftarlar açıldı.

|TEMMUZ 2015 | SAYI 7 16

DİTİB HABER BÜLTENİ



Başbakan Yardımcısı Schmid 
Sindelfingen iftar çadırında
Stuttgart - Ramazan ayı münasebetiyle Sindelfingen Dİ-
TİB Ulu Camii tarafından kurulan iftar çadırının konuğu 
eyalet Başbakan Yardımcısı-Maliye ve Ekonomi Bakanı 
Nils Schmid oldu. 

Cami bahçesine kurulan iftar çadırında verilen iftar dave-
tine Sindelfingen bölgesinden seçilen eyalet Milletvekili 
Florian Wahl, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti-
lerin temsilcileri, çeşitli kiliselerden din adamları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Ulu Cami Dernek Başkanı Zeki Tekin yaptığı açılış konuş-
masında, “Oruç ve birlikte yapılan iftar, başkalarını daha 
iyi anlamaya, çatışmaları ortadan kaldırmaya ve daya-
nışmaya yardımcı olur. Bu da toplumlar arasında oluşan 
köprüleri ve uyumu destekler” dedi.

Başbakan Yardımcısı Dr. Nils Schmid, eyalette Müslüman-
lar adına atılmış adımlar ve çeşitli çalışmalardan bahsetti. 
Eyalette hükümetinin koalisyon sözleşmesinde 2006-

2007 eğitim yılından bu yana pilot proje olarak devam 
eden İslam Din derslerinin kaynaklar nispetinde genişle-
tileceğini söyledi. Dr. Schmid ayrıca Müslümanların cena-
zelerini İslami usüllerle defin etmeleri konusunu yasayla 
güvence altına aldıklarını da sözlerine ekledi. Meslek öğ-
reniminin önemine de değinen Başbakan Yardımcısı Dr. 
Nils Schmid, özellikle Türk gençlerinin toplumda güvenli 
bir yer edinebilmesi için meslek okullarına yönlendirilme-
leri gerektiğini vurguladı. Bu konuda büyük çalışmalar 
gerçekleştirildiğini kaydeden Dr. Schmid, “Kendine gü-
ven meslek öğren” sloganı altında projeler gerçekleştir-
diklerini vurguladı.

Ulu Cami Din görevlisi Mehmet Akbulut’un okuduğu 
Ezan sonrası Abdullah Bora’nın duasının ardından keyifli 
sohbetler eşliğinde iftar yemeği yendi.

İftar sonrası Ulu Camiyi gezen Dr. Schmid çok beğendiği-
ni söyledi. Güzel bir eseri bu kente kazandıranlara teşek-
kür edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Bonn
Köln - Bonn DİTİB Merkez Cami yönetimi tarafından her yıl 
geleneksel olarak tertiplenen bir iftar yemeği düzenlendi. 

İftar yemeğine Bonn Belediye Başkanı Jürgen Nimptsch, 
Bonn Yabancılar Meclisi Başkanı Rahim Öztürker, Belediye 
Entegrasyon Sorumlusu Coletta Manneman, Müslüman ve 
Hırıstiyan Derneği (Muchri)’nden Anne Tilian katıldı. 

Dernek Başkanı Mustafa Ocak ve yetkililerden inşatın du-
rumu hakkında bilgi alan Belediye Baskanı Jürgen Nimpt-
sch, yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve caminin 
açılışını da bizzat kendisinin yapmak istediğini belirtti. 

Gladbeck
Münster - Gladbeck DİTİB Türkiye Camií nde, Gladbeck Be-
lediye Başkan Yardımcısı  Felix Weikelt,  Din Görevlisi Kasım 
Oğan, Dernek Başkanı Nadir Kahraman, kilise temsilcileri 
ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı iftar yemeği verildi.

Din Görevlisi Kasım Oğan tarafından okunan ezan, iftar 
duası ve  kilise temsilcilerinin yemek duasıyla başladı.  Ye-
mekten sonra yapılan konuşmalarda birlik beraberlik me-
sajları verildi. 

Gladbeck Belediye Başkan Yardımcısı  Felix Weikelt de, ev 
sahipliğinden ve şehirlerine katkıtlarından ötürü cami der-
neğine teşekkür etti.

Dreieich
Frankfurt - Dreieich DİTİB Eyüp Sultan Camii, sığınmacılar 
için iftar yemeği düzenledi. 

Dreieich Belediye Başkanı Dieter Zimmer, sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri ve sığınmacılar büyük ilgi gösterdiği if-
tar yemeğinde Etiyopya asıllı Nearen Mbamo, “Etiyopya’da 
çok Müslüman var. Bu nedenle ramazanın önemini biliyo-
rum. Almanya’da bu şekilde bir iftar sofrası kurulması ve 
Müslüman olmayanların da davet edilmesi örnek olmalı. 
Ancak bu şekilde bizleri gerçekten sıcak karşılayan insan-
ları gördükçe mutlu oluyoruz. İftarı düzenleyen DİTİB’e ve 
emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.
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Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu tarafın-
dan cami dernekleri adına, Stuttgart şehir merkezinde 
bir iftar yemeği tertip edildi.

DİTİB Eyalet Birliği iş, sanat, siyaset, bilim ve dernek yö-
neticileri ile Stuttgart ve çevresinin tanınmış simalarının 
katıldığı bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

Katılımın yoğun olduğu programa; Uyum Bakanı  Bilkay 
Öney, Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Din Hiz-
metleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, DİTİB Genel Sekreteri 
Dr. Bekir Alboğa, Milletvekili Rainer Hinderer, Tübingen 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bernd Engler, dini cemaat 
temsilcileri, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları-
nın başkan ve yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DİTİB Eyalet Başkanı Erdinç Al-
tuntaş, Ramazan ayının anlam ve önemi üzerinde dura-
rak, şunları söyledi: „Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayı-
dır. Birlik sadece Müslüman kesimlerin birlik olması değil, 
gayri müslümlerle de birlikte olması, işbirliği içinde oma-
sıdır. Uyum Bakanı Sayın Öney‘in kurduğu yuvarlak masa 
ile defin yasası değişti. Eyalet başbakanı Winfried Krets-
chmann iftar yemeği verdi. Anayasa mahkemesi başör-
tüsü yasasını kaldırdı. Dini bayramlarda Müslümanların 
izin alma imkanın sağlanmasında önemli yol alındı. Eya-
letimizdeki Müslümanlara yönelik bu olumlu gelişmeler, 

Müslüman toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.“ 
dedi. Altuntaş, İslam derslerinin tüm okullarda resmi 
ders olmasından da umutlu olduklarını ifade etti. 

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa da konuşmasında 
camilerin konumu üzerinde durarak, „Camiler, eyalet  ve 
dernek düzeyinde yapmış oldukları çalışmalarla gençle-
rin yanlış akımlara kapılmasının önüne geçiyor. Bu çalış-
malar  fahri olarak yapılıyor. Devlet bu çalışmalara maddi 
ve manevi destek vermesi gerekiyor“dedi.

Bakan Öney, 
DİTİB Württemberg iftarına katıldı
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Her yıl geleneksel hale getirilen Ramazan iftar sofraları, 
bu yılda derneklerin faaliyet gösterdiği şehirlerde yoğun 
ilgi gördü.

Hannover bölgesi 63 DİTİB derneğinde düzenli olarak ku-
rulan iftar çadır ve sofralarıyla, hafta içi ve hafta sonu ol-
mak üzere on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nda 
binlerce insan oruç açtı. 

Başda yerel makamlar, semavi dinlerin temsilcileri olmak 
üzere birlik ve beraberliği sağlayıcı etkinlikler düzenlendi.  

Cami dernekleri üyeleri, gençlik-kadın kollarına ve hafta 
sonu eğitim gören çocuklara yönelik özel iftar program-
ları düzenleyerek Ramazan ayının manevi atmosferinin 
her kesim tarafından yaşanması sağlandı.

Bölge iftarlarında binlerce 
insan oruç açtı

Salzgitter-Lebenstedt 

Goslar

HildesheimSchüttorf

Sarstedt 

Peine Bad Essen

Hannover Eyüp Sultan

Ronnenberg

MelleFindorff Lehrte
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Bad Kreuznach
Mainz - Bad Kreuznach DİTİB Merkez Camii mübarek 
Ramazan ayı dolayısıyla geniş katılımlı iftar yemeği dü-
zenledi. 

Cami bahçesinde organize ettiği iftar programına RLP 
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, Gençlik Kolu 
Başkanımız İbrahim Alboğa’nın yanı sıra kilise temsilcile-
ri, yerel yöneticiler ile çevre sakinleri katıldı. 

Programda söz alan davetliler de bu güzel gelenekten 
etkilendiklerini ifade ederek, dernek yönetimine teşek-
kür ettiler.

Alzey
Mainz - Alzey DİTİB Hicret Camii’nin düzenlemiş olduğu 
iftar davetine Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı Prof. Dr. 
Gehard Robbors, Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun, 
Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşçı, Alzey Belediye 
Başkanı Christoph Burkhard, DİTİB Rheinland-Pfalz Eya-
let Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, 
Federal Milletvekilleri, kilise ve siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Programda katılımcıların günün anlam ve önemine dair 
konuşmalarının yanısıra ney dinletisi de büyük bir beğe-
niyle takip edildi.

Mainz
Mainz - Mainz DİTİB Yunus Emre Camii bünyesinde  5.si  
düzenlenen “Ramazan Ayı Feshane Şenlikleri” bu yıl 
gençlik kolları tarafından gerçekleştirildi. 

Programda DİTİB Gençlik Kolları adına selamlama ko-
nuşması yapan Ramazan Ertuğrul ile Dernek Başkanı Sa-
lih Çiçek’in ardından Rheinland-Pfalz Hükümeti Uyum 
Sorumlusu Miguel Vicente ve Din Hizmetleri Ataşesi 
Ahat Taşcı günün anlan ve önemine dair birer konuş-
ma yaptı. Tasavvuf musikisi sunumu ve sema gösterisi 
de yer aldı. Feshane Şenlikleri ramazan ayı boyunca her 
hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık kaldı.

Simmern
Mainz - Simmern DİTİB Emir Sultan Camii tarafından  or-
ganize edilen iftar programına, Mainz Başkonsolosu Arif 
Eser Torun, Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşcı, Simmern 
Belediye Başkanları Michael Boos ve Dr. Andreas Nikolay, 
Rheinböllen Belediye Başkanı Bernadette Obertühr, RLP 
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız,  sivil toplum ku-
ruluşu ve dini cemaat temsilcileri katıldı. 

İftar öncesinde Simmern DİTİB Emir Sultan Camii Dernek 
Başkanı Mehmet Balcı’nın selamlama konuşmasını mü-
teakiben katılımcılar günün anlam ve önemine dair birer 
konuşma yaptı.
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Schongau
Münih - Schongau DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii mül-
teciler iftar verdi.

Caminin avlusuna kurulan iftar çadırında her gün 350 
kişinin katıldığı iftar yemeğinde semtlerinde yaşayan 
mülteciler ve sığınmacılar da unutulmadı. 

50’nin üzerinde mültecinin katıldığı iftar yemeğinde  
Dernek Başkanı Halit Köklü ve yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte mültecilere yemek dağıttı. Köklü, bu iftarla mül-
tecilerin ve sığınmacıların yalnız olmadıklarını göster-
mek istediklerini belirtti. 

Laubach
Frankfurt -Laubach Diyanet İşleri Türk İslam Birliği            
(DİTİB) Yunus Emre Camii top atışı ile iftar programı ger-
çekleştirdi. Cami derneği tarafından düzenlenen iftar 
programına, Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan 
Dağlı başta olmak üzere, semavi dinin temsilcileri, işa-
damları, Alman komşular, DİTİB derneklerinin başkan ve 
yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

İftardan önce yapılan konuşmaların ardından top atışı ve 
ezan okunmasıyla oruçlar açıldı.

Stuttgart
Stuttgart - Stuttgart Feuerbach DİTİB Camii’nde Hatay, 
Adana ve Mersin Alevi cemiyetlerine toplu halde iftar 
yemeği verildi. İftar’dan önce Dernek Başkanı İsmail Ça-
kır, bu tür organizasyonların birliğimize, kardeşliğimize 
katkı yapacağını ve cami derneği olarak her zaman bu 
tür faaliyetlere açık olduklarını ifade etti. 

Din Görevlisi Eyüp San’ın Kur’an-ı Kerim okuması ve iftar 
duası ile iftara geçildi. Yemekten sonra da Alevi Federas-
yonları adına Salih Şahin, kardeşliğin, birliğin, beraberli-
ğin önemine vurgu yaptı.

İftar sorası program çay sohbetiyle devam etti.

Lindau
Münih - Lindau/Bodensee DİTİB Fatih Camii, 2015 yılı 
ramazan ayı programı dahilinde yerel yöneticiler, öğret-
menler, kilise temsilcileri ve Alman komşular başta ol-
mak üzere Lindau Belediye Başkanı Gerhard Ecker,  DİTİB 
Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa’nın katılımıyla bir iftar 
yemeği verdi. İftar öncesi DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir 
Alboğa, iltica ve mülteciler hakkında Almanca bir sunum 
yaptı. Okunan akşam ezanı ve açılış duası sonrası davetli-
ler, hazırlanan sofralarda oruçlarını açtılar. Gösterilen mi-
safirperverlikten memnun kaldıklarını ifade eden Alman 
misafirler DİTİB yöneticilerine teşekkür ettiler.

|TEMMUZ 2015 | SAYI 7 22

DİTİB HABER BÜLTENİ



Sachsenheim
Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii mül-
teciler iftar sofrasında buluştu. 

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı ve özellikle Suriye, Makedon-
ya Bosna ülkeleriden Amanya‘ya sığınmacı olarak gelen 
40 kişiye cami derneği iftar yemeği verdi. 

Din Görevlisi Eşref Kaçmaz’ın Kur‘an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan iftar öncesi programda Dernek Başkanı İsmet 
Harbi’nin iftar sonrası Almanca duasıyla devam etti.

Lügde
Münster -Lügde DİTİB Ashab-i Kehf Camii’nde iftar ve sa-
hur sahur programıyla gençler bir araya geldi.

Lügde DİTİB Ashab-i Kehf Camii dernek yönetimi ve Din 
Görevlisi Yakup Uçmaz tarafından hafta sonu Cumartesi 
geceleri düzenlenen iftar ve sahur programları düzen-
lendi. Hafta sonunda gençlere özel düzenlenen prog-
ramda Din Görevlisi Uçmaz, gençlerle sohbet ve dertleş-
me imkanı bulduğunu ifade etti. 

Dernek Başkanı Hüseyin Şahin de, dernek yönetiminin 
birlikte hazırladıkları programdaki amacın gençleri cami 
etrafında toparlamak olduğunu ifade etti. 

Hamm
Essen - Hamm DİTİB Merkez Sultan Ahmet Camii Gençlik 
Kolları geleneksel hale getirdiği iftar yemeğine de bu yıl 
ilgi büyüktü.

Sultan Gençlik adıyla faaliyetlerini yürüttüklerini ifade 
eden Gençlik Kolları Başkanı Aykut Akkaya, Ramazan 
ayında biraraya gelmeye vesile olduğunu bu maksatla 
güzel bir ortamda gençlerle güzel bir iftar sofrası etra-
fında toplanmak olduğunu ifade etti. 

İftar yemeğine 60’ın üzerinde genç katıldı. Okunan eza-
nın ardından oruçlar açıldı. Program çay sohbetiyle sa-
hur vaktine kadar devam etti.

Steinfurt 
Münster- Steinfurt DİTİB Yeni Camii’de 9 cami derne-
ğinin gençlik kolları, dernek başkanları ve din görevli-
leri’nin katıldığı ‘’Gençlik İftarı Programı’’ düzenlendi. 
Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel’in de katıl-
dığı program iftar öncesi tanışma ve DİTİB Genel Mer-
kez Bölge Koordinatörü Necati Bilgin ile Münster Eyalet 
Birliği Gençlik Kolları Başkanı Tarkan Nas’ın sunumlarıyla 
başladı. Günün anısına gençlere kitapların hediye edildi-
ği programda topluca iftar yapıldı ve teravih namazı kı-
lındı. Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel genç-
lere sosyal medya kullanımı hakkında bir sohbet yaptı.
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Kirchseeon
Münih - Kirchseeon DİTİB Mevlana Camii, “Dünya Mülte-
ciler Günü” vesilesiyle Kirchseeon’da bulunan mültecile-
re ve Kirchseeon halkına iftar yemeği verdi.

Dernek Başkanı Hasan Yavuz, çeşitli sebeplerden dolayı 
Almanya’ya gelmiş bulunan mülteciler için “Zor şartlar 
altında yaşayan bu kardeşlerimize yardımda bulunma-
lıyız” dedi. Din Görevlisi İdris Sağlık’ta yardıma muhtaç 
durumda olan bu insanlara karşı kendimizi dinen ve vic-
danen sorumlu hissediyoruz“ dedi. Kur’an-ı Kerim tila-
veti ve slayt gösterisinin de yer aldığı iftar programında 
ney dinletisi de programa ayrı bir renk kattı.

Greven
Münster - Greven DİTİB Ulu Camii’nde düzenlenen iftar 
programına Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yük-
sel, yerel idareciler, kilise yetkililerinin yanı sıra çok sayı-
da davetli katıldı.

Greven Ulu Camii Din Görevlisi İbrahim Işık ve Dernek 
Başkanı Rıza Ök iftar öncesi yaptıkları konuşmalarında 
davetlilere teşekkür ettiler. Din Hizmetleri Ataşesi Yunus 
Yüksel, ‘’Böyle güzel ve kalabalık bir ortamda bulunmak-
tan çok mutlu olduğunu, bu manevi ortamda beraber 
olduğumuz gibi inşaallah cennette de beraber oluruz’’ 
dedi. 

Chorweiler
Köln - Chorweiler DİTİB Camii, bu yıl 4. iftar programını 
yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

İftar programına; Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre 
Engin, DİTİB Genel Başkanı Prof. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-
lu, Chorweiler Belediye Başkanı Reinhard Zöllner, Köln 
Emniyet Müdürü Wolfgang Albers, Milletvekili Andreas 
Kossiski’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve dini ce-
maatlerden temsilciler katıldı. Konuşmalarının ardından 
cami derneği gençlerinde Selim Adanur kum sanati gös-
terisiyle herkesi büyüledi. İftar programı okunan ezanın 
ardından oruçların açılması ve sohbetle davem etti.

Düren
Köln - Düren şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen ‘’İslam Form’’un Ramazan iftar ve eğlence programı 
DİTİB Fatih Camii’nde yapıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kevser ilahi grubu-
nun renklendirdiği gecede Düren Belediye Başkanı Paul 
Larue, Düren Milletvekili Dietmar Niettan, Uyum Mec-
lisi Başkanı Nurullah Çelik, Şehir Yabancılar Sorumlusu 
Sybilla Hausmann, Protestan Kilisesi’nden Dirk Siedler, 
DİTİB Fatih Camii Din Görevlisi Muammer Özbek günün 
anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptılar.
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Siegen
Essen - Siegen DİTİB Selimiye Camii iftarlarına ilgi her yıl 
artarak devam etti.

Yaklaşık 12 yıldır kesintisiz olarak ramazan ayında iftar 
yemekleri vermeye devam eden Selimiye Camii, her 
gün ortalama 350-400 kişiye iftar yemeği verdi. Şehirde 
bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Siegen 
Üniversitesi öğrencileri de bu iftarlara katıldı. Hayırsever 
insanlar tarafından karşılanan iftar yemekleri Ramazan 
ayına ayrı bir neşe ve canlılık katmaktı. Ayın anlam ve 
önemine binaen yapılan konuşmalarda birlik, beraber-
lik, sevgi, saygı ve hoşgörü mesajları verildi.

Sontheim
Stuttgart - Sontheim DİTİB Camii, Ramazan ayı boyunca 
hafta sonları iftar ve sahur yemekleriyle dolup taştı.

Hafta sonları verilen iftar ve sahur yemeklerinin akabin-
de sohbetlerin yapıldığı Sontheim DİTİB Camii’nde, birlik 
ve beraberlik içinde kaynaşmaya da fırsat oldu. 

Camide ayrıca yerel idarecilere, kilise yetkililerine, Alman 
komşulara, öğrencilere yönelik iftar yemekleriyle kom-
şulukların ve paylaşmanın örnekleri sergilendi. Alman 
davetliler misafirperverlikten ötürü yönetime ve cami 
cemaatine teşekkür etti.

Burgau
Münih - Burgau DİTİB Selimiye Camii 2010 yılından bu 
güne 6 yıldır soydaş ve paydaşların milli ve manevi heye-
canlarını canlı tutmak amacıyla Ramazan aylarında hafta 
sonu her Cumartesi günü  iftar çadırlarında buluşmakta 
ve hasret gidermektedir. Dernek üyelerinin katkılarıyla 
ikram edilen ve yönetim kurulu tarafından organize edi-
len iftar programlarına 350 kişi eş ve çocukları ile birlikte  
iştirak etmektedir. Manevi  havanın teneffüs edildiği ca-
mide teravih öncesi ve sonrasında içilen çaylar ve kah-
veler eşliğinde yapılan hoş muhabbetlerle “iftar bahane 
sohbet şahane“ Ramazan ayı değerlendirilmektedir.

Espelkamp
Münster - Espelkamp DİTİB Ulu Cami Derneği bünye-
sinde gençlik kolları tarafından iftar ve sahur programı 
düzenlendi. Program, iftar öncesi Espelkamp DİTİB Ulu 
Camii Din Görevlisi Mustafa Kara’nın Kur’an-ı Kerim ve 
mealini okumasıyla başlayıp, Dernek Başkanı Sadettin 
Ekiz’in misafirlere hoş geldiniz konuşmasıyla devam etti. 
Eflin İlahi grubunun renklendirdiği programa çevre der-
neklerden gelen misafirler ve din görevlileri de iştirak 
ettiği programda, fıkralar ve ilahilerle ramazan atmos-
ferine uygun bir gece yaşandı. Katılımın yoğun olduğu 
program, sahur yemeği ile sona erdi.
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Ichenhausen 
Münih - Ichenhausen DİTİB Yunus Emre Camii’nde Ra-
mazan ayında hafta sonları (Cuma,Cumartesi,Pazar) ve 
Kadir gecesinde olmak üzere 13 gün iftar yemeği verildi. 
Cumartesi günleri sahur programlarının düzenlendiği 
Yunus Emre Camii’nde 128  kişi iftar yemeği verdi. 

İftar yemeklerine erkek ve kadın cemaatinin yanı sıra 
gençler ve çocuklar olmak üzere ortalama 350-400 kişi 
katıldı.

Ayrıca Ichenhausen belediye başkanı ve Hıristiyan din 
adamları ve Alman komşuların da katıldığı özel bir iftar 
programı yapıldı.

Waldkirch 
Karlsruhe - Waldkirch DİTİB Selimiye Camii Gençlik Kolu 
şehirlerinde düzenledikleri “Cadde İftarı” büyük ilgi gör-
dü. 

Gençlik kollarının geleneksel hale getirdikleri ve Alman, 
Türk ve diğer milletlerden insanların büyük ilgi gösterdi-
ği cadde üzerinde iftar yemeği, bu yıl bir kamu parkında 
yapıldı. 

“Kültürlerarası İftar” adı altında düzenlenen cadde ifta-
rında günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, ilahilerin ardından okunan 
ezanla iftarlar açıldı.

Moers
Düsseldorf - Moers DİTİB Kocatepe Camii düzenlediği 
iftar programıyla üyelerini ağırladı. 

Moers ve civarında yaşayan cemaatin yoğun ilgi göster-
diği iftar programında Kocatepe Camii Din Görevlisi Rıd-
van Göçen, “Yoğun kalabalığın karşısında mutlu olduğu-
nu belirterek, Ramazan ayımızda bu tarz iftar yemekleri 
özellikle insanlarımızın kaynaşmasını sağlıyor. Bereketi, 
rahmeti, beraberliği yoğun bir şekilde hissetmemize ve-
sile oluyor” dedi. 

Nezih bir ortamda gerçekleşen program, iftar vaktinin 
girmesiyle okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Stolberg
Köln - Stolberg DİTİB Ahmed Yesevi Camii Gençlik Kol-
ları, şehirlerinde yaşayan gençlere yönelik iftar yemeği 
düzenledi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği iftar yemeğinde birlikte 
oruçlar açıldı. 

Sıcak ve samimi ortamda oruçların açılmasının ardından 
gençlik kolları tarafından hazırlanan programla gençler 
sahura kadar bir arada kaldı.
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Köln - DİTİB Merkez Camii

Oruçların tutulduğu, iftar sofralarının paylaşıldığı, mu-
kabelelerin okunduğu, teravih namazlarının kılındığı bir 
ramazan ayını daha geride bırakmış olmanın hüznünü 
ve bayrama ulaşmış olmanın sevincini bir arada yaşayan 
Müslümanlar, bir aylık nefis terbiyesinin ve sabır eğitimi-
nin ardından Ramazan Bayramına ulaştı.

Bayram sevinciyle sabahın erken saatlerinde camilere 
akın eden Müslümanlar ile camiler doldu taştı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Ca-
mii’ndeki bayram vaazını Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 
Almanya’da Ramazan ayı için görevlendirilen Başkanlık 
Vaizi Nurettin Muhtar Acar verdi. Acar, vaazında birlik ve 
beraberlik duygusuna vurgu yaptı.

Bayramların kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı, muhabbet 
gibi insani ilişkilerin pekiştirildiği günler olduğunu hatır-
latan Acar şöyle konuştu: “Ailemizde, mahallemizde, ülke-
mizde ve yaşadığımız beldelerde kavga, huzursuzluk, kin 
ve nefret olmasın. Biz beraberiz, kardeşiz. İslam hayattır, 
kardeşlik, barış ve sevgi dinidir. Ramazan’da yaşadığımız 
güzellikleri bütün yıla yayalım.“

Bayram hutbesini okumak için tekbirlerle minbere çı-
kan Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Emre Şimşek 
de,”Bayramlar, İslâm kardeşliğinin gönülden idrâk edildi-
ği ve güçlendirildiği, huzur ve sevinç günleridir. Birlik ve 
beraberlik günleridir. Bu mübarek günde dünyanın dört 
bir tarafında sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizi, zulme 
uğrayan mazlumları da unutmayalım. Duaların kabul ol-
duğu bu mübarek günde onlar için de dua edelim” dedi.

Almanya‘da Bayram Coşkusu
İslam alemi Ramazan ayını idrak etmiş olmanın heyecanını yaşadı

Karlsruhe - Pforzheim DİTİB Fatih Camii

Düsseldorf - Duisburg DİTİB Merkez Camii
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Hutbesinde aşırı akımlara ve radikal gruplara karşı da dik-
katlı olunması gerektiğini ifade eden din görevlisi Şim-
şek, „Son zamanlarda gençlerin radikal akımlara ilgi duy-
dukları şeklindeki çıkan haberler, hepimizin daha duyarlı 
ve dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir. 

Cemiyet calışmalarımızla bütün insanlara, özellikle bü-
tün müslüman gençlerimize ulaşmalıyız. Çeşitli kişi ve 
akımlar gençlerimizi yanıltabilirler. Cemiyetlerimizin ve 
ailelerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istirham edi-
yorum.“ dedi.

Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli böl-
gelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan 
Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm 
İslam alemi için dua edildi. 

Kılınan bayram namazının ardından Müslümanlar birbir-
leriyle bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde; Köln Başkonsolosu Hüse-
yin Emre Engin, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Ya-
şar Aşıkoğlu, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ve 
Merkez Cami Din Görevlisi Emre Şimşek vatandaşlarla te-
ker teker bayramlaştı.

Ayrıca Almanya genelinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) derneklerinde de bayram nama-
zı sonrasında cemaatle bayramlaşma programları tertip 
edildi.

Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii Stuttgart - Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii

Köln - DİTİB Merkez Camii
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Mannheim DİTİB 
Yavuz Sultan Selim Camii

Karlsruhe - Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Se-
lim Camii’nin temeli 12 Mart 1993 yılında atılmış 
olup, 1995 yılında da ibadete açılmıştır.

DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii’nin 38 metre 
uzunluğunda bir minaresi ve 25 m2 çapında 
orta kubbesi vardır. Arsasının tamamı 1250 m2 
üzerinde,  kullanım alanı 1100 m2, 2500 kişinin 
bir anda ibadet edebileceği 1000 m2’lik ibadet 
alanı olup, bodrum katonda 50 araçlık otoparkı, 
zemin katta 6 dükkan, lokal, 4 adet toplantı ve 
ders salonu, hanımlara mahsus kültür merke-
zi ile mutfak bulunmaktadır. Zemin katında ise 
yeşil mermerden yapılmış şadırvan görülmeye 
değer bir güzelliktedir.

450 üyesi bulunan Yavuz Sultan Selim Camii, ge-
rek estetik güzelliği, gerekse verdiği hizmetleriy-
le bölgenin en güzel mimari yapılarından birisi-
dir. İç dizaynı Osmanlı cami mimarisi özelliklerini 
taşımaktadır.

Gençlere yönelik dini, milli, sosyal ve kültürel 
alanlarda çeşitli seminerlerin düzenlenmesine 
imkan sağlayan birimlere sahip olan cami der-
neğinin bir de gençlik teşkilatı vardır. Ayrıca Ya-
vuz Sultan Selim Camii’nde, tiyatro, bağlama ve 
ebru el sanatları kurslarının faaliyetleri, büyük 
bir katılımla devam etmektedir.

Çevredeki mahalli makamlar, kilise mensupla-
rı, okullar, emniyet teşkilatı gibi kuruluşlar ile 
uyumlu bir çalışlma içerisinde olan Yavuz Sultan 
Selim Camii bugüne kadar 200 binin üzerinde 
Türk, Alman ve diğer uluslardan gelen ziyaretçi-
lere ev sahipliği yapmıştır.
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