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IMPRESSUM

“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır”. 

(Yunus Emre)

BAŞLARKEN

Değerli Okurlar,

Toplumun refah düzeyinin artmasında, maddi ve manevi 
alanda yükselmesinde en önemli faktörlerden biri ilimdir. 
Bu nedenle yüce dinimiz İslam, ilme ve ilim adamlarına 
büyük önem vermiştir. 

Vahyin ilk hitabı “Oku” emriyle başlamış  ve inananları, 
kendileri,  yerin ve göğün yaratılışı, tabiat olayları  
hakkında, kısacası varlığın her boyutu üzerinde 
düşünmeye davet etmiştir. Öğretisinin temelinde bilgi 
olan ve kendisinin bir öğretmen olarak gönderildiğini 
ifade eden,  Allah Resulü (sas.); cehalet bataklığı içerisinde 
yolunu kaybetmiş bir toplumu, 23 sene gibi kısa bir sürede, 
ilim ve irfan ile ihya ederek, insanlık tarihinin en hayırlı 
nesli hâline getirmiştir. Hz. Peygamber bu süreçte ilim ve 
okul geleneği başlatmış ve İslam’ın ilk günlerinde Erkam 
b. Erkam’ın evini okula dönüştürmüştür. Medine’ye
hicretin ardından mescidin bir bölümü ilmî faaliyetler
için ayrılmış, “Suffa” adını alan bu okul geleneği, ilmin
öğretilmesi ve öğrenilmesinde önemli ve tarihi bir misyon
üstlenmiştir.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu 
DİTİB Genel Başkanı 

Resul-i Ekrem Efendimiz “Âlimler, Peygamberlerin 
varisleridir.”buyurarak âlimlerin toplumdaki yerini 
tayin etmiştir. Hz. Ali (ra.)’ın “Bana bir harf öğretenin 
kölesi olurum” ifadesi de İslam’ın âlimlere, öğretmenlere 
bakışını özetleyen nadide sözlerden biridir. İlmin değerini 
bilen kimseler, ilim adamlarına saygı göstermeyi medenî 
bir insan olmanın gereği kabul ederler. Zira bu sevgi ve 
hürmet görünüşte âlime ise de, hakikatte ona bu bilgiyi 
ihsan eden Cenab-ı Hakk’adır. Bu saygı, ilim adamlarının 
insanlara hayrı öğretmeleri ve faydalı yolları göstermeleri 
sebebiyledir.

Bu vesileyle bizlere ilim ve irfanı ile yol 
gösteren, bilmediklerimizi bize öğreten âlimlerimiz, 
hocalarımız ve öğretmenlerimizi şükranla yâd ediyoruz. 

En kalbi selam ve muhabbetlerimle…
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Ransbach-Baumbach DİTİB 
Yeni Camii ibadete açıldı

Açılış törenine; T.C. Mainz Başkonsolosu Arif Eser 
Torun, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Ya-
şar Aşıkoğlu, Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Ahat 
Taşçı, Ransbach-Baumbach Vali Yardımcısı Kurt 
Schüler, Ransbach-Baumbach Belediye Başkanı 
Michael Merz, Katolik Kilise temsilcisi Sonja Perk, 
Rhein-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıl-
dız, eyalet milletvekilleri, siyasi temsilciler, kilise 
temsilcileri, bölge DİTİB dernekleri din görevlileri, 
dernek yöneticileri ile çok sayıda Türk ve Alman 
davetli iştirak etti.

Ransbach-Baumbach DİTİB Yeni Camii Başkan Yar-
dımcısı Ayşegül Bekar’ın sunumu ile gerçekleşen 
açılış programı, Din Görevlisi Nimetullah Öyün’ün 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tasavvuf mu-
sikisi eşliğinde sema gösterisi ile başladı.

Geçmişten günümüze güzel hatıralar bırakan 
Ransbach-Baumbach DİTİB Yeni Camii‘nin kuru-
luşu ile ilgili anektotları aktaran  Başkan Yardım-
cısı Ayşegül Bekar’ın ardından Dernek Başkanı 
Ramazan Şengül, Haziran 2012 yılında temeli 
atılan caminin yapımında emeğini esirgemeyen 

cemaate ve hayırsever insanlara, desteklerinden 
ötürü DİTİB Genel Merkeze ve yerel yönetimlere 
teşekkür etti.

Ransbach-Baumbach şehrinde uzun yıllardır 
birlikte ortak çalışmalar yaptıklarını ve bundan 
sonra da devam edeceğine değinen Katolik Kili-
sesi adına programa katılan Sonja Perk, Müslü-
manlar buraya geldiklerinde inançların gereği ve 
dinlerini yaşamak için camileri inşa ettiler. Farklı 
ırklarda insanların ibadet edebileceği mekanlar 
oluşturdular“ dedi. Perk, bu caminin okul ve di-
ğer grupların ziyaret edebileceği güzel bir mekan 
olmasının yanı sıra şehirlerine zenginlik katan bir 
mabed olacağını söyledi.

Rhein-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız da, „54 yıl önce çalışmak için gelen büyükle-
rimiz bodrum katlardan çıkıp bu güzel şaheserleri 
inşa ettiler. Öncelikle yerel yetkililere, destekle-
rinden ötürü dernek yönetimine ve cemaatimize 
teşekkür ediyorum“ dedi.

Ransbach-Baumbach Belediye Başkanı Michael 
Merz konuşmasına Türkçe „Merhaba, Hoşgeldi-
niz“ diyerek başladı. 

Mainz bölgesinde faaliyet göstermekte olan Ransbach-Baumbach DİTİB Yeni Camii, düzenlenen muhteşem törenle ibadete açıldı.
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Başkan Merz, „Silüeti, mimarisi ve çevreye umuyu 
göz alıcı inşa edilen caminin şehrimize kazandırıl-
masından ötürü emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
Ransbach-Baumbach şehri farklı dinlere açılan 
kapı olduğunu göstermiştir. Hangi dine mensup 
olursa olsun şehrimizde yaşayan halkımız hu-
zurlu ve mutlu bir şekilde geçinmektedir“ dedi. 

Hangi dine mensup olursa olsun bütün hemşeh-
rilerinin şehirlerinde huzur içinde yaşamasını 
istediklerini ifade eden Ransbach-Baumbach Vali 
Yardımcısı Kurt Schüler, „DİTİB Camii yöneticileri 
ve cemaati her zaman yardımlaşmada ve dayanış-
mada hep yanımızda oldular. Aranızda bu sayede 
bir çok kişi ile arkadaşlık kurduk ve arkadaşlığımız 
da devam etmektedir“ dedi.

 

Mainz Din Hizmetleri Ataşesi Ahat Taşçı da; 
Dünya semasını andıran gök kubbesi ile cema-
atimizi kuşatan ve huzur veren tüm güzellikle-
riyle bugün camimizi tamamlamış bulunuyoruz. 
Caminin Ransbach-Baumbach şehrimize ve 
toplumumuza faydalı olmasını diliyorum“ dedi. 
 

 

Güzel atmosferi gördükten sonra duygularını 
paylaşan Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun da 
konuşmasında; „Bu gün burada olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Ransbach-Baumbach 
yöneticilerine ve cemaatine Alman yetkililerle, 
dostlarımızla ve komşularımızla kurduğunuz bu 
güzel ilişkiden dolayı tebrik ediyorum. Dinimizi ve 
Türkiyemizi güzel bir şekilde temsil örneği göste-
riyorsunuz. Bu camimiz sadece bir ibadet mekanı 
olarak değil, sosyal yönüyle çocuklarımızı, gençle-
rimizi ve yetişkinlerimizi bir araya getiren, eğitim 
faaliyetleri veren bir mekan olmasını diliyorum. 
Gençlerimizin hem yaşadıkları ülkeye hem de Tür-
kiyemize faydalı insan olmaları için bu mekandan 
faydalanalım. Emeği olan herkese teşekkür edi-
yor, şükranlarımı sunuyorum“ dedi.

Bu cami bütün insanları buluşturacak 
ortak bir mekandır

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğ-
lu Ransbach-Baumbach cami açılışında yaptığı 
konuşmasında salonda hazır bulunan siyasilere, 
kurum temsilcilerine ve misafirlere bu anlamlı 
günde sevinçlerini paylaştıklarından dolayı mem-
nun olduğunu dile getirerek bütün DİTİB camiası 
adına teşekkür etti. DİTİB Yeni Camii’nin açılışını 
hep birlikte gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aşı-
koğlu bu açılışın aynı zamanda birlikte olan bir 
geleceğin de aynası olduğunu vurguladı. Cami 
kavramının da birleştirmek, birlik olmak, bir 
yerde toplamak ve buluşturmak olduğunu ifade 

eden Aşıkoğlu bu mabedin sadece Müslüman ce-
maat mensupları için değil gayrimüslim komşu ve 
dostların da gelebileceği bir yer olduğunu söyledi. 
Aşıkoğlu, Ransbach-Baumbach Camisine bu güne 
kadar gönüllü olarak emeği geçen ve caminin bu 
şekle gelmesini sağlayan kurum, yönetici ve diğer 
kişilere şükranlarını sunarak, ahirete intikal eden-
lere de Yüce Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini 
noktaladı.

Prof. Dr. Aşıkoğlu, caminin yapımı ve hayata geçi-
rilmesinde emeği geçenler adına Dernek Başkanı 
Ramazan Şengül’e bir plaket taktim etti.

Germersheim DİTİB Gençlik Kolları mehteran takı-
mının gösterisinin ardından Ransbach-Baumbach 
DİTİB Yeni Camii’nin kurdelası, T.C. Mainz Başkon-
solosu Arif Eser Torun, DİTİB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Mainz Din Hizmetleri 
Ataşesi Ahat Taşçı, Ransbach-Baumbach Vali 
Yardımcısı Kurt Schüler, Ransbach-Baumbach Be-
lediye Başkanı Michael Merz, Katolik Kilise tem-
silcisi Sonja Perk, Rhein-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği 
Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından kesilerek hizmete 
açıldı.
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24 Ekim 2015 tarihinde DİTİB Federal ve Eyalet Gençlik Birlikleri Yönetim 
Kurulu üyeleri, Avusturya ve Hollanda’dan gençlik teşkilatlarının temsilcile-
ri‚ Müslüman Gençlik – Barışçı Gelecek‘ projesinin açılış programı için DİTİB 
Köln Merkez Camii‘sinde buluştu.

Açılış Programına Türkiye ve Almanya’dan uzmanlar da katıldı. 2019 yılına 
kadar sürecek olan ve Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ta-
rafından desteklenen proje, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başta olmak üzere 
Almanya’nın altı eyaletinde uygulanacaktır.

Projeyi tanıtan DİTİB-Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ayten 
Kılıçarslan, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek pro-
je hakında kısaca bilgi verdi. Kılıçarslan, projenin gayesinin, gençleri sahip 
oldukları değerler sistemi hakkında bilinçlendirerek kimliklerini güçlendir-
mek, kedilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak, aidiyet ve demokrasi 

bilincini geliştirerek radikal akımlara karşı dirençlerini artırmak ve toplumsal 
barışa katkı sağlamak, şeklinde özetledi.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi şerifi ile konuşma-
sına başlayan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB 
camiasının son aylarda mültecilere yönelik özel gayretler içinde olduğunu 
anlatarak, „DİTİB camilerimizde verdiğimiz din hizmetini bütün Müslüman-
ların faydasına olacak şekilde düzenleyebilmek için çalışıyoruz. Cami ve di-
ğer derneklerimizin yaptığı hizmetlerin hangi din ve kökenden olursa olsun 
herkese açık olması ve daha fazla insanın bu hizmetlerden faydalanması ana 
prensibimizdir.“ dedi.

“Müslüman Gençlik - Barışçı Gelecek” projesi ile de insanlığın hayrına olacak 
işlere bir yenisini eklemek çabasında olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu: „Bu proje ile daha fazla genç kardeşimize ulaşmayı ve cami 
gençliğimizi daha da güçlendirerek her türlü zararlı akıma karşı daha dirençli 
hale getirmeyi hedefliyoruz. Sahip olduğumuz değerler bize, yaratılanı Allah 
için karşılıksız sevmeyi, insanlara ve çevremize karşı adaletli davranmayı, 
komşuluk haklarını gözetmeyi, farklı fikirlere ve dünya görüşlerine saygılı 
olmayı, yaşatmayı ve incitmemeyi emrediyor.

Gençlerimizi radikal eğilim ve yaklaşımlara, tutum ve davranışlara karşı 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, evrensel insan temel hak ve özgürlükle-
rini, birlikte yaşama ahlakı ve hukukunu öğreterek yetiştirmek, hem insani 
hem de toplumsal görevimizdir. Ortak geleceğimizi tehdit eden önyargılara, 
korkulara ve toplumsal kutuplaşmalara karşı yapılabilecek en etkili çalışma, 
toplumu her alanda aydınlatmaktır.

Müslüman gençlik - barışçı gelecek
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Müslüman gençliği temsil edenler ve temsil edecek olanlar, yaptığınız çalış-
malarla, gösterdiğiniz gayretlerle, örnek oluşunuzla, duruşunuzla sizlersiniz. 
Müslüman gençlik dediğimizde medyanın da, politikanın da, kamuoyunun 
da aklına gelmesi gerekenler, bu salondaki gençler ve bu salondaki gençlerin 
temsil ettiği kitlelerdir.“ dedi.

Açılış konuşmalarından sonra gerçekleştirilen programın birinci bölümünde 
Türkiye’den gelen uzmanlar bilhassa İslam inanç ve ameli mezheplerin tarihi 
ile dini olma iddiasındaki hareketlerin dini arkaplanlarını ele aldılar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenksu Üçer 
sunumunda mezheplerin oluşumuna değindi. Mezheplerin Müslümanların 
her zaman ve mekana göre farklı ihtiyaçlarının olabileceğini ve mezheple-
rin Müslümanların günlük hayatta karşılaştıkları ihtiyaçtan ortaya çıktığını 
anlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Avcu da konuşma-
sında ‚Ehl-i Sünnetin iman anlayışı radikelleşmeyi tetikler mi?‘ konusunda bir 
sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Büyükkara ise katılımcıları, günümüzde terör yöntemlerini kullanan dini 
oluşumların tarihsel, sosyal ve psikolojik profili hakkında bilgilendirdi ve 
dünyadaki müslümanların ülkelerinde yaşanan çatışmaların ve emperyal 
baskıların bu psikolojiyi önemli ölçüde etkilediğini açıkladı.

Programın birinci kısmı, DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa’nın yönettiği 
soru faslı ile son buldu. Programın ikinci bölümünde ise Almanya’daki radi-
kalleşme süreçleri ve nedenleri ortaya konuldu. Duisburg-Essen Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan sunumunda din motifli şiddetin 
psikolojik boyutlarını dile getirdi. Şiddet eğilimlerinin sebebinin sanıldığının 
aksine din değil, cinsiyet ve sosyalleşme olduğunu vurguladı.

Arkasından Goethe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekim Agai ve Bacem 
Dziri konuşmalarında İslami gençlik çalışmalarının radikalizm, iftira, sosyal 
medya ve popüler gençlik kültürü karşısındaki zorluklarını açıkladılar. Oluşan 
protest kültürünün gençleri nasıl etkilediğini örnekleri ile sundular.

Son olarak Köln Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olan Emine Tayfur, Al-
manya’da radikalleşen gençlerin profilleri ve radikalleşmenin sonuçları hak-
kında katılımcılara bilgi verdi.

DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürü Taner Yüksel‘in yönettiği 
ikinci soru faslına da gençlerin ilgisi yoğundu.
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25 Ekim 2015 tarihinde yüzü aşkın 15 Eyalet ve Bölge’nin Gençlik Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi, Müslüman Gençlik Birliği (BDMJ) Genel Kurulu’nda bir 
araya gelerek ikinci dönem Yönetim Kurulu’nu seçtiler.

Gençlik Genel Kurulu’nun bu döneme damga vuran konusu DİTİB ve BDMJ iş-
birliği ile ve 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilecek olan projeydi. “Müs-
lüman Gençlik-Barışçı Gelecek” adını taşıyan bu proje, Federal Aile, Yaşlılar, 
Kadın ve Gençlik Bakanlığı tarafından Demokrasiyi Yaşamak programı çer-
çevesinde destekleniyor. Bu proje ile DİTİB, gençliğini dini ve sosyal hayatta 
desteklemeyi, her türlü radikal ve aşırıcı eğilimlerden korumayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan ve bir panel çerçevesinde, son geliş-
melerden dolayı ortaya çıkan yeni zorluklar, sorunlar ve çözüm yolları hak-
kında müzakerede bulunan gençler, proje uygulaması ile ilgili somut eylem 
planları hazırladılar.

Daha sonra Genel Kurul’a geçildi. 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyra 
Kılıç‘ın faaliyet raporunu okumasının ardından okunan Denetleme raporun-
dan sonra yönetim ibra edilerek 2. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçi-
mine geçildi.

DİTİB-Federal Gençlik Birliği, Bund der Muslimischen Jugend (BDMJ) 2. Dö-
nem Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen 9 kişi aralarında görev dağılımı ya-
parak Başkan ve Başkan Yardımcılarını belirlediler. Buna göre:

 
BDMJ Yönetim Kurulu

Taner Beklen (KRV):  Başkanı 
Barış Bilen (Güney Bavyera):  Başkan Yardımcısı 
Merve Öztürk (KRV): Başkan Yardımcısı 

Üyeler: 
Eda Karanfil (Berlin) 
Oğuzhan Uçar (KRV) 
İsmail Özkan (Württemberg) 
Zehra Çolak (Hessen) 
Yeliz Kargu (KRV) 
Gürcan Mert (Köln)

DİTİB-Federal Gençlik Birliği (BDMJ) 
ikinci Genel Kurulu’nu yaptı
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Köln - DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yaşar Aşıkoğlu, beraberinde Köln Din 
Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek ve DİTİB Genel 
Sekreteri Dr. Bekir Alboğa ile birlikte, Köln 
bölgesinde faaliyet gösteren Porz Mevlana 
Camii’ni ziyaret etti ve kermes programına 
katıldı.

Porz DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı 
Ömer Bayazıt; “Genel Başkanımız Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun camimizi ziyaret 
etmesi, kermes programımıza katılması ve 
sorunlarımızı dinlemesi bizleri son derece se-
vindirmiştir” dedi.

Genel Başkan Aşıkoğlu da konuşmasında 
“böyle bir faaliyeti gerçekleştirmiş olmala-
rından dolayı Porz Mevlana Camii’nin din 
görevlisini, dernek başkanını ve yönetim 
kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu 
güzel hazırlığın yapılmasında, bu hizmetlerin 
tanıtılmasında katkısı olan kadın kollarımıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Aşıkoğlu 

Porz Mevlana Camii’ni ziyaret etti

Frankfurt - Darmstadt DİTİB Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Yıl-
maz tarafından geliştirilen anaokulu projesinde eğitmen olarak Pedagog Nur-
can Yapar ve öğretmen adayları Öznur Kılıç ile Merve Bedir görev aldı. 

Din Görevlisi Abdulkadir Millidere’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış 
programında Pedagog Nurcan Yapar anaokulunda eğitim görecek ilk 15 çocu-
ğun ana dillerinde dini ve milli değerlerimizi eğlenceli bir şekilde hissederek öğ-

Darmstadt Derneği bünyesinde 
3-6 yaş grubu çocukları için 
anaokulu açıldı

reneceklerini kaydetti. Anaokuluna ilginin yoğun olduğu, on kişilik yedek 
listesinin de dolduğu sözlerine ekledi.

Anaokulunun açılışına Frankfurt Başkonsolosu M. Mustafa Çelik de katıldı.  
Bu tür girişimlerin toplumsal sorumluluğun önemli bir parçası olduğunu 
ifade eden Başkonsolos Çelik, “Çok güzel bir proje. Bu çocuklar bizim nesli-
miz. Bizden sonra da burada olacaklar. Türkiye’nin ve Türk insanının güzel 
yüzü olarak Alman toplumunda hak ettikleri yerleri alacaklar. Bu nedenle 
çok aydın ve güzel bir şekilde eğitim görmeleri, Alman arkadaşlarıyla aynı 
sevide olmaları önem taşıyor. Bu çerçevede ana dillerini, dinlerini ve bütün 
kültür miraslarına sahip çıkmaları çok önemli. Kendilerini bu şekilde daha 
iyi hissedeceklerdir. Kültürel değerlerimizi korumak önemli” dedi.

Amaçlarının yuvalara giden çocuklara eksik kalan dili, dini, kültürü ver-
mek, onları daha komple bireyler haline getirmek olduğunu kaydeden 
Dernek Başkanı Fuat Kurt ise, “Ümit ediyoruz ki projemiz diğer kentlere de 
örnek olur. Toplumda kendini daha iyi ifade edebilen, hakkını, hukukunu 
arabilen, daha başarılı gençler olmaları ümidi taşıyoruz. İnşallah bu ama-
cımıza hep birlikte ulaşırız. Bu bir başlangıç. Başlangıçlar zordur. Birlikte 
en iyisini yapmaya çalışacağız. Öğretmenlerimize, kadın kollarımıza çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensubu  ‘Beşikten mezara kadar ilim talep 
ediniz’ diyen bir peygamberin ümmeti olarak böyle bir okuldan memnuni-
yetimi dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullanan Din Görevlisi Abdülka-
dir Millidere de Hz Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra 
ilk iş mescit yanına da bir okul inşaa etmek olduğunu belirtti. 
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Münih bölgesinde görev yapan din 
görevlileri Strazburg Diyanet Akade-
mi Merkezi’nde 26 – 29 Ekim 2015 ta-
rihlerinde “Mesleki Gelişim Semineri” 
kapsamında bir araya geldiler.

Strasbourg Din Hizmetleri Ataşesi 
Dr. M. Fevzi Hamurcu’nun açılışını 
yaptığı seminerde Strasburg Diyanet 
Akademisi ve Yunus Emre Lisesi hak-
kında bilgi verdi. 

Münih Din Hiz-
metleri Ataşesi 
Kuddusi Uysal’da 
semindeki amaç-
larının görevli-
lerin moral ve  
motivasyonunu 

artırmak, görevlilerin hizmet ettikleri 
şartları ve ortamı daha iyi tanımaları-
nı sağlamak olduğunu söyledi.

Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet 
Paçacı ise değişen dünyada Diyanet 
İşleri Başkanlığı faaliyet ve hedefle-
ri konusunu ele aldı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bugün tüm dünyanın 
umudu haline geldiğini ifade etti.

Üç gün süren eğitim seminerinde 
aşağıdaki konular ele alındı.

Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi 
Ramazan Ilıkkan “İtikadi Mezhepler 
ve Güncel Dinî Akımlar”, Bielefeld 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sakin 
Özışık “Avrupa’da Yetişen Müslüman 

Gençler” başta olmak üzere, DİTİB 
Güney Bavyera Eyalet Birliği Başka-
nı Önder Yıldız ve İkinci Başkan Ay-
kan İnan, Federal Kadın Birliğinden 
Nurten Afat ve DİTİB Güney Bavyera 
Eyalet Kadın Birliği Başkanı Emine 
Çandır, Eyalet Gençlik Birliği İkinci 
Başkanı Yusuf Üzümcü Eyalet, Kadın 
ve Gençlik Birlikleri ile ortak çalışma 
(Zorluklar, imkânlar, dikkat edilmesi 
gereken hususlar), Manevi Rehberlik 
Uzmanı Seat Uzeirovski “Görev kay-
naklı stres, kaygı ve tükenmişlik ve 
bunlara karşı çözümler” ve Manevi 
Rehberlik (Hastane, hapishane, acil 
durumlarda manevi rehberlik – resmi 
kurum ve kişilerle iletişim, konuşma 
teknikleri, kriz anında müdahale ve 
ölüm haberi iletimi vs.) DİTİB Akade-
mi Sami Alphan “Yurt dışı cami eği-
timinde sınıf yönetimi – örnek ders 
anlatımı konularında sunumlarda 
bulunmuşlardır.

Seminer görevlilerin verimli ve etkin 
bir hizmet yürütmeleri açısından son 
derece verimli geçmiştir.

Münih Din Görevlileri 
Strasburg‘ta bir araya geldi
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Köln -DİTİB Veysel Karani Camisi’nde veliler ve çocuklar 
sabah kahvaltısında buluştular. Çocuklar, kahvaltıdan 
sonra üç dilde hadis okumak için yarıştılar.

Veysel Karani Camisi Başkanı Nuh Öztürk’ün teşekkür ko-
nuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle bilgi yarış-
ması programı başladı.

Katkılarından dolayı velilere teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Din Görevlisi Satı Açıkgöz, kadınlara, yetişkin 
erkeklere yönelik dini eğitim ve Kur’an-ı Kerim kursla-
rı hakkında bilgi verdi. Her ay farklı bir konuda yarışma 
yaptıklarını ifade eden Açıkgöz, bu ayın yarışma konusu-
nun „Hadis-i Şerif Okuma Yarışması” olduğunu belirtti. 
7-13 yaşları arasındaki çocukların katıldığı üç dilde (Türk-
çe, Arapça ve Almanca) hadis okuma yarışmasında Aylin 
Karaca ve Selim Öztürk, ezbere 14 hadis okuyarak birinci 
oldular. Yarışmada en az 10 hadis okunması gerekiyor-
du. Yarışmaya katılan tüm çocuklara velileri tarafından 
hediye verildi. Birinci gelenlere ayrıca teşekkür belgesi 
de takdim edildi. Gelecek sabah kahvaltısının ve yarışma 
programının 29 Kasım’da düzenleneceğini açıklayan din 
görevlisi Satı Açıkgöz, yarışma konusunun ise sofra ve na-
maz duası olacağını söyledi.

Kamp-Lintfort‘ta 30. yıl coşkusu
Düsseldorf - Kamp-Lintfort DİTİB Hacı Bayram Camii 30. 
yıl anınsına açılış programı ve kermes düzenlendi. 

3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen açılış programı-
na; Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan başta olmak 
üzere, dernek yöneticileri, din görevlileri, resmi yetkililer, 
Kilise temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta Hacı Bayram Camii Din Görevlisi Fehmi Özcan ta-
rafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilip, Türkçe ve 
Almanca meali okundu. 

Dernek Başkanı Ahmet Türk’ün selamlama konuşmasının 
ardından Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan etkinli-
ğin önemine değindi. Programa katılan Alman yetkililer 
de yaptıkları konuşmalarda teşekkürlerini iletti.

30. yılı anısına yaptırılan pasta davetliler tarafından biri-
likte kesilip misafirlere ikram edildi. 

Üç gün boyunca yoğun katılımlı kermes programının dü-
zenlendiği Kamp-Lintfort DİTİB Hacı Bayram Camii’nde 
coşkulu 30. yıl kutlaması gerçekleştirildi.

Üç dilde hadis okuma 
yarışması düzenlendi
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Münih - Straubing’de, üç semavi dinin temsilcileri ve farklı inançları temsil 
eden sivil toplum kuruluşlarının üyeleri teröre karşı ortak çağrıda bulundu.

Organizede farklı dinlere mensup insanlar arasında hiçbir farkın bulunmadı-
ğını, tüm inananlara saygı duyulmasını gerektiği üzerinde duruldu. Terörün 
dini ve milleti olmadığı, insanların birlikte bir arada mutlu bir şekilde yaşa-
mak zorunda olduğu vurgulandı.

Dini temsilciler yaptıkları konuşmalarda, Straubing halkı olarak birlikte hu-
zurlu bir şekilde yaşamamıza kimse engel olamayacak ve olmak isteyenlere 
fırsat verilmeyecektir. inançsal sınırlar veya kökenler ötesinde birbirleri için 
var olmak ve şiddete karşı durmakta karalılık göstermek zorundadır. Terörün 
ter türlüsünü ve kimden gelirse gelsin kınıyor ve lanetliyoruz“ denildi.

Organizeye Straubing DİTİB Mevlana Camii Din Görevlisi Musa Güccan, der-
nek yöneticileri ile çak sayıda cemaat katıldı.

Semavi dinlerin temsilcilerinden 
ortak çağrı

Hessisch Oldendorf 
dostluk turnuvası
Hannover - Hannover bölgesi DİTİB dernekleri ve Bremen 
Gençlik kollarının organize ettiği dostluk futbol turnuvası 
düzenlendi.

6 bölgeden toplam 24 takımın katılımıyla gerçekleşen fut-
bol turnuvası Hessisch Oldendorf DİTİB derneğinin ev sa-
hipliğinde yapıldı. 

Turnuvaya Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, Din 
Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay ve Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Kılıç’ın yanı sıra bölge dernek din görevlileri ve dernek yö-
neticileri katıldı. 

Turnuva centilmence ve kardeşlik temasına uygun bir şekil-
de tamamlandı. 

Turnuva sonunda sıralama büyükler kategorisinde: Lehrte, 
Bremen - Selimiye,  Bramsche ve küçükler kategorisinde: 
Hann Münden, Garbsen, Gifhorn dereceye girerek kupala-
rını aldılar.

Dereceye giren ve turnuvamıza katılan tüm takımlara, ev 
sahipliği yapan dernek yönetimine ve organizeyi düzenle-
yen komisyona teşekkür belgesi verildi.
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Hannover bölgesinde ‘’İslam’da Evlilik’’ semineri gerçekleş-
tirildi.

Bölgeye bağlı altı ayrı şehirde gerçekleştirilen seminerlere 
yoğun ilgi göndü. 

Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay selamlama konuş-
masında gençlerin evlenmeden önce eğitilmelerinin daha  
mutlu evliliklerini beraberinde getirdiğini  belirtti. Avrupa 
‘da yaşayan Müslüman Türk ailelerin kimliklerini koruyabil-
meleri için huzurlu ve mutlu aile yapılarına bugün her şey-
den daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Hannover Merkez’de düzenlenen seminerde bilhassa genç-
lerin yoğun ilgisi ile karşılaşıldı. Bölge bayan din görevlileri 
Tuba Döğer Aslan tarafından ’’İslam’da eş seçimi ve nikah 
‘’ ve Hicret Sivari ’’Evlilik ve Mahremiyet’’, Hacer Ay ’’Kur’an 
ve sünnette evlilik ve iletişim’’ ile Tıp doktoru Şeyma Çiçek 
’’Sağlık’’ konularında sorulu-cevaplı bilgiler verdi. 

Hannover‘de ‘’İslam’da Evlilik’’ 
semineri verildi 

Bad Urach 
Stuttgart - Bad Urach şehrinde belediye başkanı yönetti, 
din adamları oynadı, dostluk kazandı.

Bad Urach Büyük Stadyumunda Bad Urach Belediye 
Başkanlığı, DİTİB Mevlana Camii Derneği, Protestan ve 
Katolik Kiliseleri ortaklaşa dostluk amaçlı bir futbol mü-
sabakası düzenledi. Belediye Başkanı Elmar Rebman’ın 
hakemliğni yaptığı futbol maçında din görevlileri Abu-
zer Yücekaya, Veysel Bilen, Hasan Kaskaragil birlikte pa-
pazların Bad Urach Belediyespor’a karşı oynadılar. Seyir-
cilerin ve basının da alaka gösterdiği müsabaka 6-5 Din 
adamlarının galibiyetiyle sonuçlandı.

Sindelfingen
Stuttgart – Sindelfingen DİTİB Ulu Camii‘ne devam eden 
öğrencilerin 2015-2016 eğitim yılı ilk veli toplantısı geniş 
katılımla gerçekleştirildi.

Dernek yönetiminin ilk defa kahvaltılı olarak planladığı 
toplantı caminin iç mekanında gerçekleştirildi. 

Din Görevlisi Abdullah Bora’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan toplantı, Dernek Başkanı Zeki Tekin’in selamla-
ma konuşmasıyla devam etti. 

Cami Din Görevlisi Mehmet Akbulut toplantı gündemini 
velilerle paylaştığı ilk toplantıda veliler de düşüncelerini 
ifade ettiler. 
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DİTİB‘den  
aşure ikramı 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Muharrem ayı münase-
betiyle aşure ikram ederek, Muharrem ayının İslam alemi için önemli 
aylardan biri olduğunu hatırlatıldı. Programlarda, Muharrem ayının be-
reket, rahmet ve feyzin en bol olduğu bir ay olduğunu ifade edildi. Daha 
sonra kazanlarda pişirilen aşureler camii cemaati başta olmak üzere her 
milletten mensup insanlara dağıtıldı. Burgau

Pollman

Waldbröl

Bergkamen

Bremen

HamelnBalve
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Nürnberg - Schweinfurt DİTİB Merkez Camii’nin temeli 
1987 yılında atılmış olup, hayırsever vatandaşlarımızın yar-
dımlarıyla, 1989 yılında bütün üniteleriye birlikte tamam-
lanarak ibadete açılmıştır.

Türk mimari tarzında inşa edilen DİTİB Merkez Camii’nin 
mihrabı, minberi ve kürsüsü birinci kalite Afyon merme-
rinden yapılmıştır. Ayrıca caminin iç tavan kısımları, Tür-
kiye’den getirilen hat ve tezyinat ustaları tarafından şekil-
lendirilmiştir.

Almanya’nın en güzel ibadethanelerinin başında yer alan 
Merkez Camii, özel yapım, biri büyük olmak üzere dört 
avize ile aydınlatılmaktadır. Camii’nin toplam kullanım ala-
nı 900 m2 olup, bunun 200 m2’si ibadethane olarak, 700 
m2’lik kısmı ise bahçe ve otopark olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca 14 metre yüksekliğinde zarif bir minaresi bulun-
maktadır.

Cuma ve teravih namazlarında 500-800, bayram namazla-
rında ise 1000-1200 kişinin ibadet ettiği Schweinfurt DİTİB 
Merkez Camii, kütüphanesi, lokali, yönetim kurulu odası, 
konferans salonu, değişik hizmet birimleriyle geniş bir 
alanda hizmet vermektedir.

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen 
çesitli toplantılar ve sohbetlerle birlikte, yetişkin bayan, er-
kek ve kız çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler 
dersleri verilmektedir.

Ayrıca, düğün, sünnet, mevlid, diyalog vb. programlara da 
ev sahipliği yapan Schweinfurt DİTİB Merkez Camii, cema-
at için ikinci adres durumunda olup, ferahlatıcı, göz doldu-
rucu bir mekana sahiptir.

Gerek Alman, gerekse diğer ülke vatandaşlarının sıkça zi-
yaret ettiği mekanların başında yer alan Schweinfurt DİTİB 
Merkez Camii, kuruluşundan bugüne kadar 25 bin civarın-
da ziyaretçiyi misafir etmiştir.

Schweinfurt DİTİB Merkez Camii
CAMİLERİMİZ
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