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Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DİTİB Genel Başkanı | DITIB-Bundesvorsitzender

Her yıl nisan ayı geldiğinde içimizi ayrı bir 
sevinç ve mutluluk kaplar. Baharla gelen 
yağmurların tabiatı yeniden hayata dön-
dürmesi gibi, rahmet peygamberinin (sas) 

doğumu da ölü ruhlara can, maneviyat eksikliği ile dara-
lan kalplere huzur ve inşirah verir. Kerim Elçi’nin do-
ğum yıldönümü, dinî hayatımızda hissedilir bir silkin-
me, getirdiği değerler etrafında yeni bir diriliş ve heyecan 
sağlar. Bu yıl, üç ayların rahmet ve mağfiret iklimiyle de 
buluşan kutlu doğum ise ayrı bir huzur, feyiz ve bereke-
tin kutlu habercisidir. 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nın 
ana teması “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” olarak 
belirlenmiştir.

Veladetiyle insanlığa kurtuluş müjdesi getiren, insanı 
ve insani değerleri yükselten, ahlaki erdemleri yaşayarak 
öğreten sevgili peygamberimizin en başta gelen vasıfla-
rından biri güvenilir olmasıdır. O, kendisine inanan 
inanmayan herkesin itimat ettiği, en değerli eşyalarını 
emanet ettiği ve kendisinden asla bir zarar beklemediği 
Muhammed’ül-Emin’dir. 

İslam’a göre, güvenin yegâne kaynağı Cenab-ı Hak’tır. 
Yüce Rabbimizin esmaü’l-hüsnasından biri olan “el-Mü-
min”, “huzur, esenlik ve güven veren, kendisine güven 
duyulan, emniyet ihsan eden” demektir. Dolayısıyla 
Allah’a iman eden bir mümin, kendisinin de bir parçası 
olduğu varlık âleminin Yüce Allah’ın himayesi, koruma-
sı ve garantisi altında olduğuna inanır. Mümin, Yüce 
Allah’ın kudretine teslim olan, zihnini ve yüreğini en 

sağlam, bâki, değişmez mesnede yaslayan, böylelikle hu-
zura kavuşan kimsedir. Mümin, dünyada ve ahirette hu-
zur ve mutluğa ancak bu güven sayesinde kavuşabilece-
ğini bilir. Nitekim meşhur şairlerden Mehmet Âkif 
Ersoy, bu hakikati “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete 
râm ol / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol” de-
mek suretiyle dile getirmiştir.

Sevgili Okurlar,
İçerisinde yaşadığımız ve yeşermesi için güven tohum-

larını attığımız bu diyarda, Kutlu Doğum Haftası müna-
sebetiyle derneklerimizde gerçekleştirilecek bütün prog-
ramların verimli, bereketli geçmesini ve güven toplumunu 
hep birlikte inşa etmede bizlere yeni ufuklar açmasını di-
liyorum.

Ayrıca bu vesileyle, bereket, rahmet ve mağfiret iklimi-
nin habercisi mübarek Regaib Kandili’yle başlayan ve 
içinde sevgili Peygamberimizin (sas) İsra ve Miraç muci-
zesini yaşadığı Miraç, şaban ayının ortasına denk gelen 
Berat, Kur’an ve oruçla manevi hazzın doruğa çıktığı ra-
mazan ayı ve bu ayın son on günü içerisinde yer alan Ka-
dir Gecesi’nin bulunduğu değerli bir zaman dilimi olan 
üç aylarınızı tebrik ediyor, her anını ibadete dönüştür-
meyi ve bol manevi kazanımlar elde etmeyi bizlere ihsan 
etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. | Im Namen Allahs, des Barherzigen und Gnädigen.

Değerli Okurlar...
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser;
Im April jeden Jahres erfüllt eine gesonderte Freude 

und Glück unsere Herzen. So wie die Natur mit dem Re-
gen im Frühling zu neuem Leben zurückgeführt wird, 
gibt uns auch die Geburt des Propheten der Barmher-
zigkeit neues Leben für unsere erlegenen Seelen, sowie 
Wohlergehen und Weite für unsere Herzen, die aus Man-
gel an Spiritualität verengt sind. Die Jahreswende der Ge-
burt des edlen Gesandten bringt einen fühlbaren Anstoß 
in unser religiöses Leben und um die überbrachten Wer-
te herum verleiht es uns ein neues Wiedererwachen so-
wie Aufregung. In diesem Jahr trifft sich die segensreiche 
Geburt mit der Atmosphäre der gesegneten drei Manate 
und ist aus dieser Sicht ein gesonderter Bote des Wohlbe-
hagens, der Zufriedenheit und des Segens. Das Motto der 
segensreichen Geburtswoche des Propheten im Jahr 2017 
wurde als “Der Prophet und die Gesellschaft der Sicher-
heit” festgelegt.

Die vorrangigste Eigenschaft unseres geliebten Pro-
pheten (s), der mit seiner Geburt die Verheißung für die 
Errettung der Menschheit überbrachte, war seine Ver-
trauenswürdigkeit. Er verlieh sowohl dem Menschen 
als auch den menschlichen Werten einen höheren Rang 
und lehrte die ethischen Tugenden durch eigene Praxis. 
Er war Muhammad al-Amin, dem jeder vertraute, egal 
ob dieser gläubig oder ungläubig war. Deshalb vertrau-
ten die Mekkaner ihm die wertvollsten Wertsachen an 
und erwarteten von ihm nicht, irgendeinen Schaden zu 
erleiden.

Nach dem Islam ist Allah, der Erhabene, die einzige 
Quelle des Vertrauens. Einer der schönen Namen un-
seres erhabenen Allahs ist “al-Mu’min”, also Derjenige, 
Der das Wohl, den Frieden und das Vertrauen verleiht, 
und Derjenige, Dem vertraut wird und Derjenige, der 
Sicherheit verleiht. Folglich ist ein Gläubiger der Über-
zeugung, dass die Schöpfung unter Schutz, Bewahrung 
und Garantie des erhabenen Allahs ist. Dieser Mensch ist 

ein Gläubiger, der sich der Macht des erhabenen Allahs 
hingibt, seinen Verstand und sein Herz Allah, der stand-
festen, ewigen und unveränderlichen Stütze anlehnt und 
somit das Wohlergehen erlangt. Der Gläubige ist sich be-
wusst, dass er den Frieden und das Glück in der Welt und 
im Jenseits nur durch dieses Vertrauen erlangen kann. 
Schließlich hat der berühmte Dichter Mehmet Akif Er-
soy diese Wahrheit wie folgt ausgedrückt:

“Stütz dich auf Allah, klammere dich an den Eifer, gib 
dich der Weisheit hin / wenn es einen Weg gibt, ist es die-
ser, ich weiss nicht, ob es einen anderen Ausweg gibt.”

Liebe Leserinnen und Leser;
In diesem Land, wo wir leben und versuchen, Körner 

der Sicherheit zu säen, damit ihre Früchte aufkeimen, 
hoffe ich, dass alle Veranstaltungen im Rahmen der se-
gensreichen Geburtswoche des Propheten ertragsreich 
und zuträglich verlaufen. Ich hoffe, dass diese Woche uns 
neue Horizonte beim gemeinsamen Aufbau einer Gesell-
schaft der Sicherheit eröffnet.

Außerdem gratuliere ich ihnen zu den gesegneten drei 
Monaten, dessen spirituelle und wertvolle Atmosphäre 
des Segens, der Barmherzigkeit und Vergebung durch 
den ersten Boten der Nacht der Wünsche (Raghaib) be-
ginnt, mit der Nacht der Himmelfahrt (Miradsch), in 
der unser Prophet (s) das Wunder der Nachtreise und 
der Himmelfahrt erlebte, fortdauert. In der Mitte des 
Monats Schaban wird die Nacht der Vergebung (Barat) 
sein und den krönenden Abschluss der spirituellen Er-
fahrung mit dem Koran und den Fasten im Monat Ra-
madan sowie den letzten zehn Tagen finden, worin die 
Nacht der Bestimmung ist. Ich wünsche vom erhabenen 
Allah, dass wir jeden Moment dieser wertvollen Zeit für 
den Gottesdienst nutzen können und dass wir reichliche 
spirituelle Verdienste erwerben können.

Mit den herzlichsten Grüßen
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kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz” gibi 
uyarılarıyla bu bağı daha da kuvvetli hale getirmiştir. 
Kin, düşmanlık, asabiyet, dedikodu ve kul hakkı gibi 
toplumsal hastalıklara karşı çokça uyarılar yapmış ve 
bunların önüne geçecek tedbirler almıştır. Bunlar ve sa-
yamayacağımız birçok uygulaması ile Rasulullah (s.a.v.), 
öncelikle inananlar arasındaki birliği ve bağı pekiştir-
miştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in toplumun diğer unsu-
ru olan gayri müslimlere yönelik muamelesi ise, çeşitli 
kültür ve dinlerle müzeyyen günümüz toplumlarına 
ufuk açıcı örnekler içermektedir. Bilindiği üzere Medine 
İslam toplumunda gerek müşriklerle, gerekse Yahudi ve 
Hristiyan olan Ehl-i Kitap ile birçok diyaloglar yaşan-
mıştır. Nitekim Nebi (a.s.), Medine’ye hicretinden he-
men sonra, toplumun önemli unsurlarından biri olan 
Yahudiler’le “Medine Vesikası” adıyla bilinen antlaşma-
yı imzalayarak, onları kendi dini inanç ve uygulamala-
rında serbest bırakmıştır.

Günümüzde Nebevi Sünnet’in barış, birlik ve hoşgörü-
ye yönelik mesajlarına günümüz insanlarının ne kadar 
çok ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bu ise, ancak Müslüman-
lar’ın Peygamberimizin mirasını dillendirmekten ziyade, 
onu pratikte yaşama ve yaşatmaları ile mümkün olacak-
tır.

[1] Buharî, Edeb, 12  [2] Buharî, İman, 7; Müslim, İman, 71-72

Küreselleşmenin bir neticesi olarak, geçmişe 
nazaran günümüzde toplumsal ilişkilerin 
daha fazla yoğunluk kazanması ve toplum-
ların kitlesel göç ve ticaret gibi değişik ne-

denlerle diyaloglarının artması, cemiyet mensubu her 
bir ferdin ötekilerine karşı sergilediği iletişim ve diyalog 
anlayışını daha da önemli hale getirmiştir. Bu anlamda 
gerek aynı din mensupları arasındaki ilişkiler, gerekse 
farklı din ve ideoloji mensupları arasındaki ilişkilerin 
keyfiyetinin temel dinamiklerini bulacağımız Kur’an ve 
onun pratiği olan Nebevi Sünnet, başta Müslümanlar ol-
mak üzere tüm insanlar için önem arzetmekte ve kayda 
değer çözümler sunmaktadır.

Rasulullah (s.a.v)’in toplumsal barış ve birliği sağlama-
da izlediği metoda baktığımız zaman, bunun iki temel 
ayağı olduğuna şahit olmaktayız. Birincisi, vahiy ve Ne-
bevi Sünnet’in direkt muhatabı olan Müslümanlar’dır. 
Diğeri ise, İslam toplumunun bir parçası olan gayri müs-
lim unsurlardır. İslam toplumunun asli unsuru olan 
Müslümanlar arasındaki birliğin ve huzurun sağlanma-
sında Peygamber Efendimiz’in gösterdiği çaba ve uygu-
lamalar, o toplumu –Kur’an’ın ifadesiyle- tuğlaları birbi-
rine kenetlenmiş bir bina gibi sağlam bir yapıya 
büründürmüştür. Binaenaleyh Medine’de birçok Müslü-
man arasında kardeşlik akdi yaparak inananları birbir-
lerine kenetlerken, “Komşusu açken kendisi tok yatan 
bizden değildir” ve “Sizden birisi kendisi için istediğini 

TOPLUMSAL BARIŞ
VE HOŞGÖRÜNÜN
NEBEVİ KODLARI
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Die prophetischen Codes des 
gesellschaftlichen Friedens und 
der gesellschaftlichen Toleranz

Als ein Resultat der Globalisierung haben im Gegen-
satz zur Geschichte die Beziehungen der Gesellschaften 
untereinander sowie der Dialog der Gesellschaften - be-
ruhend auf Gründe wie Massenmigration und Handel- 
stärker zugenommen. Aus dieser Sicht ist das Verständ-
nis zur Kommunikation und zum Dialog eines jedes 
einzelnen Individuums der Gesellschaft mit den anderen 
Mitgliedern der Gesellschaft noch wichtiger geworden. 
In diesem Sinne gewinnt der Koran und seine praktische 
Anwendung in der Sunna eine große Bedeutung und bie-
tet sowohl die Grunddynamiken für die Art und Weise 
der Beziehung als auch Lösungsvorschläge für die   Bezie-
hungen zwischen Menschen der selben Religion wie auch 
für die Beziehungen mit Angehörigen anderer Religio-
nen und Weltanschauungen.

Wenn wir die Methode untersuchen, die der Prophet 
angewendet hat, um den gesellschaftlichen Frieden und 
die gesellschaftliche Einheit herzustellen, stellen wir 
zwei fundamentale Pfeiler hierfür fest. 

Den ersten Pfeiler bilden die Muslime als direkte An-
sprechpartner der Offenbarung und der Sunna des Pro-
pheten. Den zweiten Pfeiler als Teil der islamischen Ge-
sellschaft bilden die Nichtmuslime. Die Bestrebungen 
und Maßnahmen des Propheten für die Herstellung des 
gesellschaftlichen Friedens und der gesellschaftlichen 
Einheit unter den Muslimen als Hauptelement der isla-
mischen Gesellschaft haben  -in der Sprache des Korans- 
 die Ziegelsteine dieser Gesellschaft so fest miteinander 
gekittet, dass eine starke Struktur wie ein festes Gebäude 
entstanden ist. Folglich hat die Verbrüderung der Musli-
me die Menschen so zusammengeschweißt, dass sie mit 
den Warnungen wie “Wenn jemand satt schlafen geht 
obwohl sein Nachbar hungrig ist, gehört er nicht zu 
uns”1 und “Keiner von euch glaubt wahrhaftig, wenn er 
für seinen Bruder nicht das wünscht, was er sich selbst 
wünscht.”2 diese Verknüpfung noch stärker werden lie-
ßen. Der Prophet hat zu gesellschaftlichen Problemen 
wie Hass, Feindschaft, Vetternwirtschaft, üble Nachrede 
und Menschenrechte öfter Warnungen ausgesprochen 
und Maßnahmen getroffen um gegen deren Übertritte 
entgegnenzutreten. Mit diesen und weiteren unzähligen 
Maßnahmen hat der Prophet (s) die Einheit und die Ver-
bindung der Menschen untereinander gestärkt.

Das andere Element der Gesellschaft -die Nichtmusli-
me- behandelte  der Prophet so, dass seine Praxis auch 
Horizonte für heutige Gesellschaften, die aus unter-
schiedlichen Kulturen und Religionen zusammengesetzt 
sind, eröffnen kann. Wie bekannt, gab es in Medina viele 
Dialoge mit sowohl Polytheisten als auch mit den Ange-
hörigen der Buchreligionen, also den Juden und Chris-
ten. Schließlich hat der Prophet unmittelbar nach seiner 
Auswanderung nach Medina eine Vereinbarung mit den 
Juden unterzeichnet, die als “das Dokument von Medi-
na” (Medina Vesikası) bekannt ist. Darin wurden ihnen 
Freiheiten in ihrer religiösen Überzeugung und Praxis 
gewährt.

Es ist klar, dass die heutige Menschheit die Botschaften 
der prophetischen Sunna für den Frieden, für die Einheit 
und Toleranz braucht.  Dieses kann nur dadurch ver-
wirklicht werden, indem die Muslime das Erbe des Pro-
pheten umsetzen als vielmehr darüber zu sprechen.

[1] al-Bukhari, Adab, 12  [2] al-Bukhari, Iman, 7; al-Muslim, Iman, 71-72

 Talip İÇÖZ
 KAlTeNKİRcheN DİTİB VeySel KARANİ cAMİİ DİN GöReVlİSİ
 RelIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB MoSchee, KAlTeNKIRcheN 
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İslam’ın en kıymetli ve güzel günlerini başlatacak 
olan Hicret’in sonlarına yaklaşılmıştı. Peygamber 
efendimiz (s.a.s) Yesrib’e varmak üzere iken Yes-
rib’liler tatlı bir telaş içerisinde idiler.

Allah Resulü gelmişti Yesrib’e... Peygamber efendimizi 
misafir etmek üzere devesinin yularından tutarak “ana-
mız, babamız sana feda olsun ey Allah’ın Resulü!  Buyu-
runuz” diyerek O’nu evlerine davet ederlerken Fahri Kâinat 
Efendimiz kimsenin gücenmesini istemiyor ve devesi Kus-
va’yı işaret ederek, “devemin yularını bırakınız! Kimin 
evinin önünde çökerse o eve misafir olurum” diyordu.

Yorgunluğuna rağmen vakur hareketlerle bir hayli iler-
ledikten sonra iki yetime ait olan boş bir arazide yere çö-
küyor Kusva, fakat Efendimiz deveden inmiyor ve deve 
tekrar kalkarak biraz daha ilerledikten sonra tekrar çök-
tüğünde Efendimiz devesinden inerek buraya en yakın 
ev’in kime ait olduğunu soruyor. Halid bin Zeyd Ebu Ey-
yüb el Ensari hazretleri sevinçle cevap veriyor.

“Buyurunuz Ey Allah’ın Resulü! Buyurunuz ki fakir-
hanemiz varlığınızla şereflensin” diyerek Efendimizi 
evine davet ediyordu.

Mescid-i Nebi’nin inşası tamamlanıncaya kadar, yakla-
şık 7 ay Efendimizi misafir etmesinden dolayı Mihman-
dar-ı Nebi ünvanı ile anılan Ebu Eyyüb, aslen Medineli 
Neccaroğulları kabilesine mensubiyeti ile Efendimiz’in 
anne tarafından akrabası oluyordu. Hicretten yaklaşık 
olarak iki yıl önce eşi Ümmü Eyyüb ile birlikte Müslüman 
olarak Ensar’dan İslamiyet’i ilk kabul edenler arasında yer 
aldı. Efendimize zarar gelmemesi için O’nun yanından 
ayrılmaz, hatta bazı geceler Efendimizin çadırı etrafında 
nöbet tutardı.

Hz. Peygamberin vefatından sonra Ebu Eyyûb Medi-
ne’den ayrılmıştır ve İstanbul’un kuşatması devam ettiği 
sırada hastalanarak vefat etmiştir. Cenaze namazını Yezîd 
b. Muâviye kıldırdı. Vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere 
götürülerek oraya defnedildi. 

Medine döneminden itibaren Hz. Peygamber’den hiç ay-
rılmadığı halde Ebu Eyyûb el-Ensari’den sadece 150 hadis 
rivayet edilmesinin iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri 
hadis rivayetinde çok titiz olması, diğeri de ömrünün sefer-
lerde geçmesidir. Ebu Eyyûb’un rivayet ettiği hadislerden 
kırk tanesinin şair Bâkî tarafından Türkçe’ye tercüme edil-
diği bilinmekle beraber bu güne kadar eserin herhangi bir 
nüshasına rastlanmamıştır.

Manevi istirahatgahı İstanbul’un kendi adıyla anılan 
Eyüp semtinde, Eyüp Sultan Camii’nin müştemilatında 
yer almaktadır.

EBU EYYUB
EL ENSARİ

MİHMANDAR-I NEBİ

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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Abu Ayyub al-Ansarı
 Ömer GÜLBAY

 hAMBURG DİTİB MeRKeZ MeScİD-İ AKSA cAMİİ DİN GöReVlİSİ  
 RelIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB MeScID-I AqSA MoSchee, hAMBURG

Der Gastgeber des Propheten:

Es war gegen Ende der Auswanderung, durch 
die die wertvollsten und schönsten Tage des 
Islams beginnen sollten. Als unser Prophet (s) 
sich der Stadt Yathrib näherte, waren die Be-

wohner der Stadt Yathrib fieberhaft aufgeregt. 
Der Gesandte Allahs war in Yathrib eingetroffen...

Die einheimischen Medinenser hielten an der Leine des 
Kamels unseres Propheten fest indem sie sagten: „Mögen 
unsere Eltern für dich geopfert werden o Gesandter Al-
lahs! Trete herein!“ und beabsichtigten dadurch, den 
Propheten als Gast bei sich zu Hause aufnehmen zu 

 können. Der Prophet wünschte sich nicht, dass jemand 
gekränkt wird und zeigte deshalb auf seinen Kamel Quswa 
indem er sagte: „Lassen sie die Leine los! Ich werde Gast 
in dessen Haus vor wessen Haus das Kamel anhält.“
Trotz seiner Müdigkeit schreitete das Kamel mit würde-
vollen Bewegungen ziemlich weit fort. Dann senkte sich 
Quswa an einem Grundstück ab, das zwei Waisen gehör-
te. Der Prophet aber stieg nicht ab. Daraufhin stand das 
Kamel erneut auf und fuhr noch etwas weiter fort. Dann 
senkte sich das Kamel erneut und der Prophet stieg ab. 
Auf Nachfrage, wem das nächste Haus gehörte, wo er hi-
nabgestiegen ist, antwortete Khalid bin Zayd mit Freude, 
dass es das Haus von Abu Ayyub al-Ansari ist.

Er lud den Propheten in sein Haus ein indem er sagte: 
„Treten Sie herein o Gesandter Allahs! Treten sie ein, da-
mit unser Haus mit Ihrer Existenz beehrt wird.“
Abu Ayyub war ungefähr 7 Monate lang Gastgeber unseres 
Propheten. Deshalb wird er mit dem Titel als Gastgeber 
des Propheten (Mihmandar an-Nabi) bezeichnet. Abu 
Ayyub gehörte ursprünglich dem Stamm der Söhne des 
Nadschdschar in Medina an und ist daher auch mütter-
licherseits Verwandter des Propheten. Mit seiner Frau 
Ummu Ayyub zusammen war er ungefähr vor zwei Jah-
ren vor der Auswanderung unter den ersten Medinen-
sern, die den Islam annahmen. Er entfernte sich nicht 
vom Propheten, damit ihm kein Schaden zugefügt wird. 
Dies ging so weit, dass er sogar manche Nächte Wach-
dienst um das Zelt des Propheten herum hielt.
Abu Ayyub verließ nach dem Tode des Propheten die Stadt 
Medina und starb infolge einer Erkrankung während der 
Belagerung von Istanbul. Das Totengebet von ihm betete 
Yazid b. Muawiya vor. Entsprechend seines Testamentes 
wurde er in der Nähe der Stadtmauer von Istanbul beerdigt.
Obwohl er in der medinensischen Periode ständig bei dem 
Propheten war, wurden von Abu Ayyub nur 150 Hadise 
überliefert. Das hat zwei wichtige Gründe. Ein Grund war, 
dass er sehr penibel bei der Überlieferung war. Der andere 
Grund war, dass sein Leben voller Kriegseinsätze war. Es 
ist bekannt, dass vierzig der von ihm überlieferten Hadise 
von dem Dichter Baqi in die türkische Sprache übertragen 
wurden. Allerdings konnte bis heute kein Exemplar dieses 
Werkes vorgefunden werden.
Sein Grabmal befindet sich im Komplex der Eyüp Sultan 
Moschee in Istanbul im Stadtteil Eyüp, der nach seinem 
Namen benannt ist.
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B ismillâhirrahmânirrahîm.

“Peygamber, mü'minlere kendi canların-
dan daha önce gelir. Onun eşleri de mü'min-

lerin analarıdır...”1

Tüm peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) de Al-
lah’tan aldığı vahyi insanlara eksiksizce tebliğ ederek 
onların ebedi kurtuluşuna vesile olmuştur/olmaktadır. 
Hz. Muhammed (s.a.v)  değer getirmiş ve değer üret-
miştir. Dolayısıyla gönüllerde değerli olmuştur.  Değer 
getirmiştir çünkü vahiy yoluyla bize ulaştırdığı her bir 
haber bizim için/insanlık için en büyük hazine olmuştur. 
Her hafta cuma hutbesinde ilan ettiğimiz şu ayet buna en 
güzel örnektir. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 
yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor.”2

O aynı zamanda değer üretmiştir. Çünkü vahyin ışı-
ğında insan onur ve şerefini ayakta tutacak kalıcı ve genel 
geçer kurallar koymuştur. Efendimiz; “İnsanların en ha-
yırlısı insanlara en çok faydası olandır” (Buhârî, Mağâzî, 
35.) diyerek insanlık etme değerini ebedileştirmiştir. İn-
san ve toplumların ilişkilerinin maddi çıkarlar üzerine 
değil insani ihtiyaçlar ve değerler üzerine kurulacağını 
öğretmiştir.

Tarihe mal olmuş bilim insanları insanlığa kazandır-
dıkları değerlerden dolayı toplumlara referans olmuş ve 

övgüyle yâd edilmişlerdir. Bugün yaşayan milyarlarca 
insanın çoğunun referans aldığı ve minnetle yâd ettiği üç 
büyük insan Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’dir.  
Bu önder insanların bayraktarlığını yaptıkları insanlık 
değerleri Hz. Muhammed’in dilinde son şeklini almıştır. 

İnsanlığın yolunu bir kandil gibi aydınlatan kişi nasıl 
değerli olmasın. İnsanlara tebliğ ettiği dinin emirlerine 
sadakatle bağlı olarak sözü ile faaliyeti, düşüncesi ile 
ameliyesi birbirinden fark göstermeyen, takvası, ameli ve 
ahlakıyla kâmil bir kul, zamanımıza kadar gelen milyar-
larca insana hidayetin yolunu açmış bir Rehber/Peygam-
ber, Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlığın kıyamete  kadar 
yolunu aydınlatacak meşaleyi yakmış  Allah’ın vahyini, 
Kur’an-ı bize  sunmuştur. 

Bu nedenle; bir mümin Peygamberin şahsiyetini ve 
sünnetini/yolunu sahiplenerek onu kendinden daha çok 
sevmeli, onu ve değerlerini savunmalıdır. Ancak bu şe-
kilde çağları kucaklayan ilim ve irfan yolu korunmuş 
olur ve kendimizden daha çok onu ve yolunu sevmiş olu-
ruz.

[1] Ahzab Suresi, 33/6  [2] Nahl Suresi, 16/90

Canımdan
Aziz Peygamberim

 Cahit KÜÇÜKYILDIZ
 DİTİB hAMBURG/SchleSwİG-holSTeİN eyAleT BİRlİğİ DİNİ DANIşMA KURUlU BAşKANI
 VoRSITZeNDeR DeS RelIGIöSeN BeIRATS DeS DITIB lANDeSVeRBANDeS hAMBURG/SchleSwIG-holSTeIN
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und ihre Herzen. Er hat uns Werte gebracht, denn jede 
über Offenbarung übertragene Nachricht wurde zum 
größten Schatz für uns und die Menschheit. Ein Beispiel 
dieser Werte ist folgender Vers, der an jedem Freitag in 
der Freitagspredigt verlesen wird: „Allah gebietet Ge-
rechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu be-
schenken und Er verbietet das Schändliche, das Ver-
werfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, 
auf dass ihr bedenken möget.“2

Er hat auch gleichzeitig Werte geschaffen, denn er hat 
bleibende Regeln im Lichte der Offenbarung gesetzt, 
die die Würde und Ehre des Menschen aufrecht erhal-
ten und allgemein gültig sind. Ein Beispiel hierzu wäre: 
„Der beste Mensch ist derjenige, der den Menschen am 
meisten nützlich ist.“3, wodurch er die menschliche Hil-
fe verewigt hat. Er hat gelehrt, die Beziehungen zwischen 
den Menschen und Gesellschaften nicht auf materielle 
Interessen, sondern auf menschliche Bedürfnisse und 

Werte aufzubauen.
Wissenschaftler, die in der Geschichte Verdienste 

für die Menschheit erworben haben, werden auf-
grund der beigetragenen Werte zu Referenzen für 
die Gesellschaften und auch ihrerseits lobend er-
wähnt. Millionen der heutzutage lebenden Men-
schen nehmen sich die Propheten Moses, Jesus und 
Muhammed als Referenz und loben sie dankend. 
Die Menschheitswerte der vorbildhaften Menschen, 

nahmen in der Sprache Muhammeds ihre letzte Ge-
stalt an.
Wie soll denn auch jemand, der den Weg der 

Menschheit wie ein Licht beleuchtet, denn auch nicht 
ehrenwert sein? Denn Muhammed war ein Wegweiser 
und Prophet, der den Geboten der Religion, die er den 
Menschen verkündet hat, in Loyalität verbunden war. 
Seine Gedanken und Taten unterschieden sich in keiner 
Weise voneinander und er war ein vollkommener Diener 
Allahs mit seiner Frömmigkeit, seinen Handlungen und 
Tugenden. Er hat bis heutzutage Milliarden von Men-
schen den Weg der Rechtleitung geebnet. Er entzündete 
das Licht, das der Menschheit bis zum Jüngsten Tag ih-
ren Weg beleuchten wird und er hat uns die Offenbarung 
Allahs, das Licht des Korans präsentiert.

Aus diesem Grund sollte sich ein Gläubiger die Per-
son und die Sunna/den Weg des Propheten aneignen. 
Ein Gläubiger sollte den Propheten mehr lieben als sich 
selbst und ihn sowie seine Werte verteidigen. Nur auf 
diese Art und Weise kann der Weg des Wissens und der 
Bildung geschützt werden, der die verschiedenen Zeiten 
umfasst und nur so kann die Liebe zu ihm und zu seinem 
Lebensweg artikuliert werden.
[1] Koran, al-Ahzab 33/6  [2] an-Nahl, 16/90  [3] Bukhari, Magazi, 35

Mit dem Namen Allahs,
des Barmherzigen, des All gnädigen,

„Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich 
selbst, und seine Gattinnen sind ihre Mütter...“1

Der Prophet Muhammed (s) hat - so wie auch alle 
anderen Propheten - die empfangene Offenbarung lü-
ckenlos an die Menschen weitergegeben und dadurch in 
der Geschichte wie auch heutzutage zu ihrer ewigen Erlö-
sung der Menschen beigetragen. Lassen sie uns wie folgt 
überlegen: Muhammed (s) hat Werte gebracht und Werte 
geschaffen. Deshalb war er auch wertvoll für die Mensch 

Mein liebster Prophet
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Kiel DİTİB
Ulu Camii

Hamburg - Kiel şehri Schleswig Holstein 
eyaletinin başkentidir. Camimiz şehirde 
bulunan en büyük ve en fazla üyeye sahip 
bir Cemiyettir. Şehrin yabancı yoğunluğu-

nun en fazla olduğu Gaarden bölgesinde olup, dünyaca 
ünlü Denizaltı fabrikası HDW ile karşı karşıyadır. Ca-
miinin cemaat kapasitesi kadın-erkek yaklaşık 700 kişi 
olup, normal vakitlerde 80-100 civarı, cuma ve bayram 
namazlarında ise 1000 kişiye kadar ulaşmaktadır.

Kiel’e ilk gelen gurbetçiler ilk etapta arka sokaklarda 
ve dar mekanlarda da olsa mabetsiz kalmamışlar, 2005 
yılına gelindiğinde ise bugünkü yer fabrikadan camiye 
dönüştürülmüştür.

2016 yılında kapsamlı bir tadilat süreciyle birlikte gü-
zel bir minare yapılmıştır.

Camiide kadın kolları etkin faaliyetlerine devam et-
mekte olup, gençlerle ilgili neler yapılabileceği ile ilgili 
çaba sarf eden cemiyet yetkilileri görev başındadır. Cami 
çocukların severek geldikleri ve güler yüzle karşılandık-
ları mekanların başındadır ve tüm gayretler bu yöndedir.

Kiel Ulu Camii’nin çok sayıda ziyaretçisi olmakta ve 
her kesimle güzel ilişkiler kurulmaktadır.

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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HAMBURG - Kiel ist die Hauptstadt von Schleswig-Hol-
stein. Unsere Moschee ist die größte und mitgliedsstärks-
te Moscheegemeinde in unserer Stadt. Im Stadtteil Gaar-
den, wo der Migrantenanteil am meisten ist, befindet sich 
die Moschee gegenüber der weltberühmten U-Boot Werft 
HDW. Die Moschee hat eine Kapazität von ungefähr 700 
Personen. Zu den üblichen Gebetszeiten ist eine Gemeinde 
von 80 bis 100 Personen und zu den Freitags- und Festtags-
gebeten sind bis zu 1000 Gemeindeangehörige vorzufinden.

Auch wenn es in der ersten Etappe in Hinterhöfen und 
in engen Räumlichkeiten war, blieb die erste Gastarbeiter-
generation nie ohne Gebetsstätte. Im Jahre 2005 wurde die 
heutige Moschee aus einer Fabrik zur heutigen Moschee 
umfunktioniert.

Im Rahmen der umfassenden Sanierungsarbeiten im 
Jahre 2016 wurde eine Minarette gebaut.

In der Moschee ist ein Frauenvorstand aktiv und ein Vor-
stand tätig, der sich für die Jugendlichen einsetzt.

Die Moschee ist einer der Orte, wohin sich die Kinder 
gern hinbegeben und sie auch dort freundlich empfangen 
werden. All die Bestrebungen dienen diesem Zweck. Die 
Ulu Moschee wird von sehr vielen Besuchern aufgesucht. 
Der Verein knüpft gute Beziehungen mit allen Gesell-
schaftsschichten.

Kiel
DITIB Ulu Moschee
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Değerli Mü’minler!
23 Nisan Pazar’ı Pazartesi’ne bağlayan 

gece mübarek Miraç kandilini idrak edece-
ğiz. İsra ve Miraç, alemlere rahmet olarak 

gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in yaptığı mu-
cizevi yolculuğun ve yükselişin adıdır. Peygamberimizin 
hayatında önemli bir yere sahip  olan Miraç, Cenab-ı 
Hakk’ın Hz. Peygamber’e  sunduğu ilahi bir ihsanıdır. 

Miraç, kameri takvime göre, Recep ayının yirmi altısı-
nı yirmi yedisine bağlayan gece meydana gelmiştir.  Bir-
çok ilahi hikmeti ve lütfu bünyesinde barındıran bu mu-
cizeler gecesi, İsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle ifade 
edilmektedir:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 
kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çev-
resini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Al-
lah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hak-
kıyla görendir.”1

Kardeşlerim!
Mübarek gün ve geceler Rabbimizin özel ihsan ve ikra-

mıdır. Bu zaman dilimleri, salih amellere büyük ecir ve 
sevapların bahşedildiği müstesna gecelerdir. İsra ve Mi-
raç olayının Müslümanlar için en önemli özelliği, beş 
vakit namazın farz kılınması, Allah’a şirk koşmayanla-
rın cennetle müjdelenmesi ve Bakara Suresi’nin son iki 
ayetinin insanlığa hediye olarak sunulmasıdır. Rabbimiz 

Miraç’ta aynı zamanda müminlerin güç yetiremedikleri 
işlerden dolayı sorumlu tutulmayacaklarını, şirk hariç 
Rabbimizin dilemesi ile günahlarımızın affolunacağını 
müjdelemiştir.

Muhterem Müslümanlar!  
Miraç gecesinde nice ilahi ikrama nail olan bir Pey-

gamber’in ümmeti olarak, bu gecenin feyz ve bereketin-
den, af ve mağfiretinden istifade etmeye gayret edelim. 
Miracın bize en kıymetli hediyesi olan, dinin direği, mü-
minin miracı, gözümüzün nuru beş vakit namazı terk 
etmemek üzere ahdederek kendi miracımızı gerçekleşti-
relim. 

Allah’tan af ve bağışlanma dileyelim. Aile fertlerimize 
bu gecenin anlam ve önemini anlatalım. Anne- babamı-
zı ve büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, duaları-
nı alalım.  Bu duygu ve düşüncelerle Miraç kandilinizi 
tebrik ediyor, başta İslam âlemi olmak üzere tüm insan-
lığa selamet, barış ve huzur getirmesini Yüce Mevla’dan 
niyaz ediyorum. 

[1] İsra, 1.

Miraç Kandili

 DİTİB Hutbe Komisyonu
 DITIB-Predigtkomission
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Die Nacht der Himmelfahrt

Verehrte Muslime!
In der Nacht vom Sonntag, 23. April 2017 

auf Montag werden wir die Nacht der Him-
melfahrt begehen. Isra und Miradsch sind die 

Bezeichnungen für die wundersame Reise und den Auf-
stieg unseres geliebten Propheten, der als Barmherzigkeit 
der Welten gesandt wurde. Die Himmelfahrt ist ein wich-
tiges Ereignis im Leben des Propheten und ist eine göttli-
che Gabe Allahs an ihn.

Die Himmelfahrt, Miradsch, fand nach dem islami-
schen Kalender in der Nacht des 26. zum 27. des Monats 
Radschab statt. Diese Nacht der Wunder, in der viele gött-
lichen Weisheiten und Gaben enthalten sind, wird im ers-
ten Vers der Sura al-Isra wie folgt erwähnt:

„Preis sei Dem, Der Seinen Diener bei Nacht von der 
geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, de-
ren Umgebung Wir gesegnet haben, reisen ließ, damit 
Wir ihm (etwas) von Unseren Zeichen zeigen. Er ist ja 
der Allhörende, der Allsehende.“1

Gesegnete Tage und Nächte sind besondere Geschenke 
und Gaben Allahs. Diese Zeitabschnitte sind besondere 
Zeiten, in der große Belohnungen und Auszeichnungen 
für rechtschaffene Werke gewährt werden. Für die Mus-
lime sind die wichtigsten Besonderheiten der Nachtreise 
und Himmelfahrt, dass die fünf Gebete zur Pflicht wur-
den, dass diejenigen, die Allah niemanden beigesellen 
mit dem Paradies verheißen wurden und dass die darin 

offenbarten letzten beiden Verse der Sura al- Baqara als 
Geschenk für die Menschheit präsentiert wurden. Gleich-
zeitig hat Allah den Muslimen verheißen, dass sie nicht 
für solche Dinge verantwortlich sind, die sich ihrer Macht 
entziehen und alle unsere Sünden - außer der Beigesellung 
- vergeben werden, wenn Allah es wünscht.

Lassen sie uns in dieser Nacht als Angehörige der Ge-
meinschaft des Propheten, der in dieser Nacht unzählige 
göttliche Gaben erfahren hat, vom Segen, Erlass und von 
der Vergebung profitieren. Lassen sie uns unsere eigene 
Himmelfahrt verwirklichen, indem wir uns selbst ver-
sprechen, die fünf Gebete - als Pfeiler unserer Religion, als 
Himmelfahrt des Gläubigen und als Licht unserer Augen 
das wertvollste Geschenk der Himmelfahrt - nicht zu ver-
nachlässigen.

Lassen sie uns um Erlass und Vergebung von Allah bit-
ten. Lassen sie uns unseren Familienangehörigen den Sinn 
und die Bedeutung dieser Nacht erläutern. Lassen sie uns 
unsere Eltern und Älteren besuchen und ihnen unsere 
Ehre erweisen und Bittgebete von ihnen ernten. In diesem 
Sinn gratuliere ich Ihnen zu ihrer Himmelfahrt und hoffe 
von Allah, dass diese Nacht der Himmelfahrt Wohlerge-
hen, Frieden und Wohlbehagen für die ganze Menschheit 
und allen voran der islamischen Welt bringen möge.

[1] Koran, al-Isra, 17/1
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Essen bölgesinde faaliyet göster-
mekte olan Attendorn DİTİB Camii 
ve Kültür Merkezi, düzenlenen tö-
renle ibadete açıldı.

2014 yılının Mart ayında temeli 
atılan ve bir yıl gibi kısa sürede ta-
mamlanan Attendorn DİTİB Camii 
ve Kültür Merkezi iç ve dış, zarif 
minaresi ile estetik ve mimari açı-
dan da oldukça ilgi görüyor. Cami-
nin altın rengi kubbesiyle bu gör-
kemli mabed gece aydınlatmasıyla 
da ayrı bir dikkat çekiyor.

Açılış törenine DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yasar Aşıkoğ-
lu, Federal Milletvekili Dr. Matthi-
as Heider, Bölge Kaymakamı Frank 
Beckehoff, Din Hizmetleri Ataşesi 
Suat Okuyan, Katolik Kilisesi Papazı 
 Andreas Neusser ve Protestan Kili-

sesi Papazı Andreas Schliebener, 
çevre dernek yöneticileri ve din gö-
revlileri ile çok sayıda davetli işti-
rak etti.

Attendorn DİTİB Camii Din Gö-
revlisi Hacı Bayın’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve Almanca mealinin veril-
mesinin ardından Katolik Kilisesi 
Papazı Andreas Neusser  ve Protes-
tan Kilisesi Papazı  Andreas Schlie-
bener birlikte yaptıkları dualarla 
programın açılışı yapıldı.

DİTİB Attendorn Camii’nde 
2008-2013 yılları arasında görev ya-
pan Din Görevlisi Mustafa Yağ-
cı’nın konuşmasının akabinde Der-
nek Başkanı Ahmet Özdemir 
caminin inşa süreci ve müştemilatı 
hakkında bilgi verdi. 

Özdemir, caminin yapımında 

emeği geçenlere ve şehir idarecileri-
ne teşekkür etti.

Törende, Mimar Mehmet Tümce, 
Federal Milletvekili Dr. Matthias 
Heider, Bölge Kaymakamı Frank 

Attendorn DİTİB Camii ve Kültür Merkezi ibadete açıldı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Becke hoff, Din Hizmetleri Ataşesi 
Suat Okuyan günün anlam ve öne-
mine binaen birer konuşma yaptı-
lar.

“Kim birşey inşa ederse o kalır” 
ata sözüyle konuşmasına başlayan 
Belediye Başkanı Christian Pospis-
chil, “Hırıstiyanlar” ve Müslüman-
lar daima barış içinde birlikte yaşa-
malıdır ve yaşıyorlar” dedi.

İslam medeniyetinde ve kültü-
ründe caminin önemine değinen 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 

Nevzat Yasar Aşıkoğlu’da, “Camiler 
İslam medeniyetinde önemli me-
kanlardır. Camiler ibadet mekanla-
rının yanı sıra eğitim, kültür faali-
yetlerin  yapıldığı, insanların bir 
araya geldiği mekandır. Bundan 50 
yıl önce gelen insanlarımız yaşa-
dıkları şehirlerde mescidler inşa et-
meye çalıştılar. Camilerin en güzel 
süsü cemaatidir. Cemaatsiz cami de 
tasavvur edilemez. Bu sebeple ca-
milerimizi cemaatsiz bırakmaya-
lım” diye konuştu. 

Caminin yapımında başta şehir 
idaresi olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür eden Aşıkoğlu, Dernek 
Başkanı Ahmet  Özdemir’e bir pla-
ket taktim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve 
Umre Eğitimi Daire Başkanı Dr. 
 Fatih Kurt tarafından yapılan dua-
nın ardından kurdele kesilerek ca-
minin ibadete açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası davetlilerle birlikte 
cami gezildi ve cami müştemilatı 
hakkında bilgi verildi.
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Essen – Hayırseverlerin katkıla-
rıyla yapımı gerçekleştirilecek olan 
Bergkamen DİTİB Merkez Camii’nin 
ilk temel kazma çalışması dualarla 
başlatıldı. 

Bergkamen şehrinin yeni sembol-
lerinden biri olmaya aday DİTİB 
Camii’nin temel kazma törenine; 
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, Bergkamen Be-
lediye Başkanı Roland Schäfer, Es-
sen Din Hizmetleri Ataşe Vekili 
Celil Dindar, Katolik Kilisesi Papa-
zı Neuenberger, Protestan Kilisesi 
Papazı Ruhbach, DİTİB Eyalet Böl-
ge Birliği Başkanı Fahrettin Alpte-
kin’in yanı sıra sivil toplum kuru-

luşları temsilcileri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Bergkamen DİTİB Merkez Camii 
Din Görevlisi İbrahim Gök’ün 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan kürsüye gelen Dernek Başkanı 
Süleyman Battal cami hakkında 
kısa bir bilgi verdi. Battal, caminin 
kuruluşundan bu yana emeği ge-
çenlere, Belediye Başkanı Schäfer ve 
diğer yerel idarecilere teşekkür etti. 

Cami, 980 metrekare kapalı alanı 
ile ibadet, eğitim ve sosyal kültürel 
ihtiyaçların karşılanması hedefi 
doğrultusunda üç kat ve çifte mina-
reli olarak inşa edilecek. Cemaat 
kapasitesi 1000 kişi olarak tasarla-

nan cami, yaklaşık 4 bin 500 metre-
karelik alan üzerinde inşa edilecek.

Programda, “Türkler ve Müslü-
manlarla uzun yıllara dayanan 
dostluklarının olduğunu söyleyen 
Katolik Kilisesi Papazı Neuenber-
ger ve Protestan Kilisesi Papazı 
Ruhbach, bu külliye bitirilince 
dostlukların daha da ileriye gidece-
ğine inandıklarını söylediler. İn-
sanların mabedlerde huzura kavuş-
tuğuna vurgu yapan din adamları 
“Bizler farklı dinlerden olsak ta tek 
Allah’a inanmaktayız. Hepimiz 
Bergkamenliyiz, Bergkamen hepi-
mizin vatanı olduğuna göre de he-
pimiz huzur ve mutluluk içerisinde 
yaşamalıyız. Elimizden geldiğince 
birlik ve beraberlik konusunda des-
tek olmağa çalışacağız” dedi.

Tarihi bir günü birlikte yaşama-
nın mutluluğu ve sevinci içerisinde 
olduklarını ifade eden Essen Din 
Hizmetleri Ataşe Vekili Celil Dindar 
ve DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başka-
nı Fahrettin Alptekin de, Camiler 
dün olduğu gibi bugün de barışın, 
sevginin, kardeşliğin, dostluğun 
sembolüdür. Bu manada camileri-
mizde bu güne kadar hiçbir zaman 
olumsuzluk ve uyumsuzluklar ya-
şanmamıştır. Alman ve Türk toplu-
mu her zaman kardeşce yaşamış ve 

Bergkamen Cami inşaatı için ilk kazma vuruldu

HABERLER
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her konuda birbirleriyle yardımlaş-
mış ve omuz omuza olmuşlardır. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Camilere ellerinden gelen kolaylığı 
sağladıklarını ifade eden Bergkamen 
Belediye Başkanı Roland Schäfer, 
“Bergkamen’de Türk hemşeri-
lerimizle gurur duyuyorum. Çalış-
kanlıkları, dostane yaşantıları, 
komşuluk bağları ve yasalarımıza 
saygınlıklarından dolayı kendileri-
ne hayranlık duyuyorum. Şahsım, 
belediyemizin bütün çalışanları, 
Alman halkımız adına sizlere en iç-
ten duygularımla teşekkür ediyo-
rum. Çevremizde faaliyet gösteren 

beş camimiz var ve elimizden gelen 
kolaylığı gösteriyoruz. Kendi arsa-
ları üzerine yeni camii ve külliyeler 
inşa ettiler. Sizlerin huzuru bizler 
için çok önemlidir. Bugün, sizlerle 
birlikte bu tarihi ana şahitlik ediyo-
rum. Cami inşaatının en kısa za-
manda tamamlanacağı ümidiyle, 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Camilerin dini, sosyal ve kültürel 
alanlarda toplumlara hizmet veren 
mekanlar olduğunu söyleyen DİTİB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Ya-
şar Aşıkoğlu, “Bergkamen’de tarihi 
bir günü yaşıyoruz. İnşa edilecek bu 
cami Berkamenlilerin gurur kayna-
ğıdır. Dostluğun, kardeşliğin, arka-
daşlığın, komşuluğun, kaynaşma-
nın, tanışmanın ve dayanışmanın 

merkezinin temelini atmaya hazır-
lanıyoruz. Almanya’nın her bir kö-
şesinde kardeşlerimiz külliye şek-
linde camiler inşaa ediyorlar. 
Camiler; dini, sosyal ve kültürel 
alanlarda toplumlara hizmet veren 
mekanlardır. Başta Bergkamen Be-
lediye Başkanı olmak üzere yerel 
idaricilere ve caminin yapımında 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Kuruluşundan bu güne ka-
dar hizmeti olanlara da ayrıca te-
şekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Bergka-
men DİTİB Merkez Camii Din Gö-
revlisi İbrahim Gök tarafından ya-
pılan dua ile birlikte külliyenin 
temel atma öncesi ilk kazması vu-
ruldu.
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Münster – Alemlere rahmet ola-
rak gönderilen Peygamber Efendi-
miz Hz. Muhammed (sas)’in dünya-
ya teşrifinin 1446. yıl dönümünde 
Münster’de Kutlu Doğum programı 
düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne bağlı Recklinghausen, Gelsen-
kirchen ve Castrop bölgelerinden 27 
DİTİB derneğinin ortaklaşa hazırla-
dığı program Castrop-Rauxel Euro-
pahalle’de yoğun katılım ile gerçek-
leşti.

Recklinghausen-Suderwich DİTİB 
Kuba Camii Din Görevlisi Vehbi 
Açıköz’ün sunumu ile başlayan 
program, İstanbul İstoç Camii 
İmam-Hatibi Kurra Hafız Mustafa 
Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile devam etti.

Ardından selamlama konuşmala-
rına geçildi. 27 DİTİB derneği adına 
Kutlu Doğum Komite Başkanı Can 
Kara’nın selamlama konuşmasının 
ardından din görevlileri adına Gel-
senkirchen-Scholven DİTİB Ayasof-
ya Camii Din Görevlisi Mesut 

 Özdemir kürsüye geldi. Daha sonra 
Münster DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Yunus Yüksel ve Müns-
ter Konsolosu Fatih Yazıcı birer se-
lamlama konuşması yaptılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Program 
Geliştirme Daire Başkanı Cafer 
 Tayyar Doymaz “Hz. Peygamber ve 
Güven Toplumu” konulu konferans 
verdi. Toplumsal hayatın sığınağı-
nın güven olduğuna vurgu yapan 
Doymaz şöyle konuştu: “Dünyanın 
dört bir tarafında alemlere rahmet 
Hz. Peygamberi (sas) anıyoruz. 
O’nun hayatından seçkin örnekler 
sunuyoruz ve yeniden O’nun rehber-
liğine, O’nun önderliğine ne kadar 
muhtaç olduğumuzu bir kez daha 
hatırlıyoruz. Tekrar Hz. Peygambe-
rimizi hayatımızın merkezine koya-
biliriz diye çaba gösteriyoruz. Bütün 
insanlığın bütün toplumların güven 
ve güven ortamına çokça ihtiyacı 
var. Toplumsal hayatın sığınağı gü-
vendir. Arkadaşlar, komşular, akra-
balar ve aileler arasında güven var 
ise o zaman herkes birbirinden 

emindir. Şayet güven yoksa herkes 
birbirine kuşkuyla bakar. Bizim gö-
revimiz Kadim geçmişimizde ve ge-
leneğimizde inşa ettiğimiz güven 
duygusunu yaşadığımız topluma ve 
bütün dünyaya inşa etmeliyiz.”

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da konuşma-
sında, “Peygamber sevgisi etrafında 
gönüllerin birleştiği ve salonların 
adeta tıklım tıklım dolduğu bir 
programda daha Peygamberimizi 
anlamak, O’nun güzelliklerini tek-
rar etmek için bir aradayız. Hz. Pey-
gamberi anmak ve anlamak için, 
O’nu örnek almalı, O’nun temsil et-
tiği aşkın değerlerin bütününü tanı-
malı ve hayatımıza ışık tutan bir me-
şale yapmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından bölge Dİ-
TİB dernekleri kız ve erkek öğrenci-
lerimizin ilahi dinletisine geçildi. 
Hediye ve çiçek takdiminin ardın-
dan hatıra fotografı çekimiyle prog-
ram sona erdi.

Münster’de Kutlu Doğum programı düzenlendi

HABERLER
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Stuttgart – Eppingen Belediye-
si “Eppingen Kendini Temizliyor” 
adı altında çevre temizliği etkinliği 
düzenledi.

Eppingen’de faaliyet gösteren em-
niyet, kilise, okul, itfaiye teşkilatı ve 
spor kulüplerinin yanında bu ortak 
çalışmaya Eppingen DİTİB Mevlana 
Camii de katkı sundu.

Belediye ile bir çok alanda ortak 
çalışma yapan Eppingen DİTİB 
Mevlana Camii, her yıl katıldığı et-
kinliğe bu sene de Din Görevlisi 
Mustafa Yanar ile camide eğitim gö-
ren öğrencilerle birlikte katıldı. 

Çevre temizliği bilincinin aşılan-
ması maksadı ile gerçekleştirilen et-
kinlik birlikte yapılan sabah kahval-

tısı ile sona erdi. Etkinliğin sonrası 
katılımcı derneklere ve teşkilatlara 
belediye başkanı adına teşekkür 
edildi.

Eppingen Belediyesi çevre temizliği etkinliği

Nürnberg – Schwandorf DİTİB 
Merkez Camii, öğrencileri arasında  
20 kişilik “Mehteran Takımı” kurdu.

Çocukların kadim kültürlerini ta-
nımaları, tanıtmaları ve eski ile 
yeniyi birleştirebilmeleri ve bu folk-

lorik unsuru geleceğe taşımalarının 
hedeflediklerini belirten Din Görev-
lisi İbrahim Deniz, cemiyetlerin, 
okulların kültürel ve sosyal etkin-
liklerine renk katması düşüncesiyle 
yola çıktıklarını söyledi. Deniz, “Bu 

manada dernek yönetimine teşekkür 
ediyorum. Her kesimden olumlu ya-
nıtlar alıyoruz. Bölgemizde ilk olma 
özelliğiyle de minik mehter takımı-
mız çok ilgi çekmiş oldu” dedi.

İlk minik Mehteran Takımı kuruldu
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Hamburg – Bölge DİTİB Camile-
ri gençliğine yönelik 13-17 ve 18-25 
yaş kategorilerinde düzenlenen 
“Onu Okuyalım ve Anlayalım” adıy-
la Siyer-İ Nebi Yarışması finali Elm-
shorn Derneği‘nin organizesiyle ger-
çekleştirildi.

Elmshorn Gymnasium salonunda 
yapılan yarışmaya peygamber aşık-
ları katıldı.

200’ün üzerinde öğrencinin Hz. 
Muhammed’in (sas) hayatını oku-

masının sağlandığı yarışmanın fina-
linde DİTİB tarafından organize 
edilen 13-17 yaş kategorisinde birin-
cisi “Değerler Eğitimi Türkiye Gezi-
si” hakkı kazanırken, 18-25 yaş kate-
gorisinde yarışma birincisi ise 
“Eğitim Umresi” çerçevesinde umre 
ödülü kazandı. Diğer yarışmacılar 
ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 

Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi 
Cahit Küçükyıldız yaptığı açıklama-
da, “Amaçlarının Peygamberimiz 

Hz. Muhammed’in hayatını gençle-
rin öğrenmelerini sağlamak olduğu-
nu dile getirdi. Söz konusu yarışma; 
gençlerin Peygamber Efendimizin 
hayatını okumaları, O’nu anlayabil-
meleri için gerçekleştirilen bir yarış-
madır.

Amacımız genç arkadaşlarımıza 
ve kardeşlerimize peygamberimizin 
hayatını öğretmektir” dedi.

Hamburg’ta “Onu okuyalım ve anlayalım” Siyer Yarışması

Düsseldorf – Düsseldorf birin-
ci bölge koordinesinde, gençlerin 
camilerle buluşturulmasının ve ge-
leceğimiz olan genç neslin en iyi şe-
kilde yetiştirilmesinin hedeflendiği 
“Cami- Gençlik Buluşması” progra-
mı’nın ilki Düsseldorf DİTİB Mer-
kez Camii’nde gerçekleştirildi.

Düzenlen programa DİTİB Ge-
nel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, 
bölgede görev yapan bayan din gö-

revlileri ve cami gençlik kollarının 
bayan temsilcileri katıldı.

Düsseldorf bölgesi bayan din görev-
lisi Aycan Bellikli’nin organizesinde 
gerçekleşen program Düsseldorf 
DİTİB Merkez Camii Din Görevli-
si Eşref Anuştekin’in Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı.

Gençlik Buluşması’na konuşmacı 
olarak katılan DİTİB Genel Sekre-
teri Dr. Bekir Alboğa, “Dinde sa-

mimiyet ve erdemli gençlik” konu-
lu konferans verdi.

Grevenbroich, Neuss Merkez, 
Neuss Norf, Duisburg, Ratingen, 
Krefeld, Solingen Merkez, Heili-
genhaus ve Wuppertal DİTİB der-
nekleri gençlik kollarının katıldığı 
buluşmanın ikincisi Neuss Norf 
DİTİB Ayasofya Camii’nde gerçek-
leşecek.

Düsseldorf’ta “Cami-Gençlik Buluşması” ilgi gördü
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Essen – Hamm Pelkum DİTİB 
Fatih Camii’nin kuruluşundan bu 
güne kadar, vefat eden merhum ve 
merhumeler için düzenlenen 
Kur’an-ı Kerim ziyafetine katılan 
aile yakınları, geçmişlerini rahmetle 

yad ettiler. Hüzünlü geçen progra-
mın açılış konuşmasını Din Görevli-
si Mehmet Topu yaptı. Okunan 
Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, ilahi 
ve kasidelerle program süslendi. Ve-
fat edenler slayt gösterisi sırasında 

duygulu anlar yaşandı. Program ya-
pılan duanın ardından misafirlere 
ve davetlilere verilen ziyafetle ahde 
vefa programı sona erdi.

Münster – Gronau DİTİB Fatih Ca-
mii’nde gençlik kolları seçimi yapıldı.

DİTİB bağlı cami derneklerinde 
gençlik kolları oluşturarak, ideal bir 
gençliğin yetiştirilmesi hususunda ge-
rekli desteği vermeye devam ediyor. 
Gronau DİTİB Fatih Camii’nda ger-
çekleşen seçime; Din Görevlisi Musta-
fa İnce ve Dernek Başkanı Abdusse-
lam Gürbüz ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Fahri Karakaya ile 30 genç katıldı. 

Yapılan konuşmaların ardından 
altı kişilik aday listesinden Fırat 
Karakaya, Erdem Adıgüzel ve Fa-
ruk Güler en çok oyu alarak gençlik 

kollarına seçildiler. Yönetim Kuru-
lu kendi aralarında Fırat Karakaya’yı 
da gençlik kolu başkanı olarak belir-
ledi.

Pelkum’da bir ahde vefa örneği

Gronau gençlik kolları seçimi yapıldı

Hannover – Holzminden Dİ-
TİB Fatih Camii’nde “İslam’da aile 
ve aile içi iletişim” konulu konfe-
rans düzenlendi.

Wunstorf DİTİB Aksa Camii Din 
Görevlisi Zekeriya Yaşar ve Göttin-
gen DİTİB Merkez Camii Din Gö-
revlisi Semiha Bul tarafından veri-
len “İslam’da aile ve aile içi iletişim” 
konulu konferans büyük ilgi gördü.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda toplum içinde ailenin 
konumuna vurgu yapıldı. Mutlu bir 
yuvanın temelleri, sevgi, saygı, so-
rumluluk, şefkat, merhamet, neza-

ket, kibarlık, anlayış, sabır ve sada-
katten oluşur denildi. “Evlilik 
hayatı, evlilikte mutluluk ve ileti-
şim, adabı muaşeret, görgü kuralla-

rı, ev kurmak yuva kurmak” konu-
larında bilgiler verildi. Program 
çiçek takdimi ile sona erdi.

Holzminden de “İslam’da aile” konferansı
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Münih – Memmingen DİTİB Fa-
tih Camii’nde sabah namazına bu-
luşması çerçevesinde yarışma prog-
ramları yapıldı.

Programa Memmingen koordine 
bölgesi din görevlileri, dernek yöne-

ticileri ve genç yarışmacılar katıldı. 
Sabah namazında Kur-an’ı Kerim 
tilaveti, sohbet ve dualar edildi.

Namaz sonrası dernek tarafından 
hazırlanan kahvaltı ikramının ar-
dından yarışmalara geçildi Kur’an-ı 

Kerim, ezan, hutbe ve şiir kategorile-
rinde yarışmalar yapıldı. Coşkulu ve 
çekişmeli geçen yarışmalar sonunda 
katılımcılara hediyeler verildi.

Memmingen’de sabah namazı buluşması ve yarışma coşkusu

Münih – Kaufbeuren Koordine 
bölgesinde DİTİB dernekleri gençlik 
kollarının katılımı ile dostluk tur-
nuvası düzenlendi. 

Türkheim DİTİB Mehmet Akif 
Ersoy Camii Derneği’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen turnuvaya; bölge 
derneklerinin din görevlileri, dernek 
yöneticileri ve cami cemaati katıldı. 

Türkheim DİTİB Mehmet Akif 
Ersoy Camii Derneği Din Görevlisi 
Şükrü Işık ve Dernek Başkanı Aşkın 
Güngör’ün açılış konuşmalarının 

ardından başlayan turnuvada, çevre 
derneklerin gençlik kolları tarafın-
dan oluşturulan 10 takımın kıyasıya 
mücadele etti. Kıyasıya geçen müca-
dele sonunda DİTİB Mindelheim 

 birinci olurken, dernek başkanları 
ve din görevlileri arasında oynanan 
maç ise izleyiciler tarafından ilgiyle 
takip edildi.

Köln – Kutlu Doğum Haftası mü-
nasebetiyle KRV – Köln Eyalet Birliği 
birinci ve beşinci bölge DİTİB der-
nekleri Würselen ve Düren’de ayrı 
ayrı programlarla bir araya geldi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programıda; KRV Köln DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı İrfan Saral, Köln Din 
Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek gü-
nün anlam ve önemine binaen birer 
konuşma yaptı. 

Sinevizyon, Halil ve Hakan Zem-
bilci kardeşlerin ney taksimi, çocuk-

ların skeçleriyle devam eden program 
renkli anlara sahne oldu. Hz. Pey-
gamber ve Güven Toplumu“ temalı 
konfreranslara Düren’de Diyanet İş-
leri Başkanlığı Umre Hizmetleri Dai-
re Başkanı Yaşar Çapcı ve Würse-
len’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki 
Sayar konuşmacı olarak katıldı. 

Peygamber sevgisi etrafında bulu-
şan bine yakın kişinin katıldığı prog-
ram; yapılan dua ve gül takdimi ile 
sona erdi.

Gençlik futbol turnuvasında dostluk kazandı

Köln derneklerinde Kutlu Doğum coşkusu

Würselen

Düren
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Nürnberg – Biebesheim DİTİB 
Ayasofya Camii’nin Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle düzenlendeli-
ği program yoğun ilgi gördü.

Biebesheim Kulturhalle’de gerçek-
leşen program Biebesheim Ayasofya 
Camii Din Görevlisi Şerafettin Köp-
rübaşı’nun sunumu ve Ku’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.

Dernek Başkanı Kadir Sarıtaş’ın se-
lamlama konuşmasının ardından 
Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi 
Ramazan Dağlı günün anlam ve öne-
mine binaen bir konuşma yaptı. Dağ-
lı, düzenlenen programların Hz. Pey-
gamberi daha iyi anlama, anlatma, 
tanıma, tanıtma ve sevgisini canlı 
tutma amacına matuf olduğunu dile 
getirdi.

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi 
Mümin Şener de Kutlu Doğum Haf-
tası'nın bu yılki ana teması olan “Hz. 
Peygamber ve Güven Toplumu” ko-
nulu bir konferans verdi.

Şener konuşmasında bir çok pey-
gamberin toplumlarına “Ben sizlere 
gönderilmiş güvenilir bir elçiyim” di-
yerek hitap ettiklerini dile getirerek 
her peygamberin özellikleri arasında 
sıdk (dürüstlük) emanet (güvenilir-
lik) olduğunu hatırlattı. Hz. Peygam-
ber’in Peygamber olmadan önce de 
el-Emîn olarak tanındığını ve ona en 
fazla güvenen kişinin eşi Hz. Hatice 
olduğunu ve bizlerin de eşlerimiz ol-
mak üzere herkese güven vermemiz 
gerektiğini aileyi ve toplumu ayakta 
tutan şeyin güven olduğunu vurgula-
dı. Peygamberimizin Mümini, elin-
den, dilinden ve belinden diğer in-

sanların emin oldukları kimse olarak 
tanımladığını vurgulayan Şener, bu 
üç konuya Kur’an’dan ve hadislerden 
örnekler vererek konferansını ta-
mamladı.

Daha sonra Biebesheim DİTİB 
Ayasofya Camii’nde eğitim gören 4-8 
yaş grubu öğrenciler din görevlisi Ha-
tice Kübra Öndağ’ın yönetiminde, 8 
yaş üzeri öğrenciler de din görevlileri 
Şerafettin ve Melek Köprübaşı yöne-
timinde ilahiler okudular.

Program katılımcılara çiçek takdi-
miyle sona erdi. Etkinlik sonrasında 
cami yararına kermes düzenlendi.

Frankfurt – Laubach DİTİB 
Yunus Emre Camii’nde “Aile içi ileti-
şim” semineri düzenlendi. 

Seminere; Frankfurt Din Hizmet-
leri Ataşesi Ramazan Dağlı, Türk-Al-
man Sağlık Vakfı temsilcileri, 
Türk-Alman Ticaret Platformu Eş 
Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu’nun 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Laubach DİTİB Yunus Emre Ca-
mii Din Görevlisi Bilal Aralan’ın 

açılış konuşması ile başlayan prog-
ramda Frankfurt Din Hizmetleri 
Ataşesi Ramazan Dağlı “Aile içi mu-
habbet ve iletişiminin dini önemi” 
hakkında sunum yaptı. 

“Aile hayatında karşılaşılan so-
runlar ve olası çözüm yolları” Sosyal 
Pedagog Ömer Aydın ve Türk-Al-
man hukuk sisteminde “Aileye bakış 
açısı” konusunda Avukat Esen Me-
ray Tümer tarafından katılımcılara 

bilgi verildi. Seminer katılımcılar-
dan gelen sorulara cevap verilmesi-
nin ardından sona erdi. 

Biebesheim’de Kutlu Doğum coşkusu

Laubach’ta “Aile içi muhabbet ve iletişim” Semineri 
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Münih – DİTİB ZSU GmbH Kita-
bevi, Schanzenbachstrasse 1 adresin-
deki DİTİB Münih Merkez Camii 
Konferans Salonu’nda 23 Nisan 2017 
tarihine kadar iki hafta boyunca her 
gün açık olan “7. Münih Kitap Sergi-
si” büyük ilgi gördü. 

Açılış törenine; DİTİB Köln ZSU 
Genel Müdürü Melih Külahçı, Din 
Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal, 
Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu, Dİ-
TİB Güney Bavyera Eyalet Birliği 
Başkanı Önder Yıldız ve Bölge Gö-
revlisi Aykan İnan ve çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ile iş 

adamları katıldı.
7. Münih Kitap Sergisi’ni organi-

ze eden DİTİB Sosyal Dayanışma 
Merkezi (ZSU) Güney Bavyera Eya-
let Birliği Başkanı Önder Yıldız, 
“Sergide Kur’an, dini, tarihi, gün-
cel, aile ve çocuk kitapları ile 

 Almanca kitaplar olmak üzere 750 
çeşit kitap ve mesela ezan okuyan 
saat gibi DİTİB Köln Merkez Camii 
motif li her çeşit hediyelik ürünler, 
CD, DVD ve hac eşyaları bulun-
maktadır” dedi.

DİTİB ZSU, Münih’te 7. Kitap Sergisini açtı

Nürnberg – Laufach DİTİB 
Eyüp Sultan Camii’nde “Kutlu Do-
ğum Programı” düzenlendi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda Laufach DİTİB Eyüp Sul-
tan Camii Dernek Başkanı Ramazan 
İkincişahin ve Din Görevlisi Ali 
Kurk selamlama konuşması yaptı. 

Programa konuşmacı olarak katılan 
Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ra-
mazan Dağlı “Hz.Peygamber ve Gü-
ven Toplumu” konulu bir konferans 
verdi. Dağlı yaptığı açılış konuşmasın-
da, alemlere rahmet olarak gönderilen 
son peygamber Hz. Muhammed’in 
doğumunun gönüllere huzur ve mut-
luluk verdiğini ifade etti.

İslam dünyasının zor bir dönem-
den geçtiğine işaret eden Dağlı, 
“Dünya kanla, acıyla, zulümle, ada-

letsizlikle bir buhranın içine düştü. 
Bu çıkmazdan inanıyorum ki sevgili 
peygamberimizin yüzyıllar önce 
bize tebliğ ettiği barış, sevgi, merha-
met ve adalet kavramlarının hakkıy-
la yeniden anlaşılmasıyla bu sorun-
lar çözülecektir” diye konuştu. 

Konferansın ardından öğrencile-
rin okuduğu nat-ı şerif, veda hutbesi, 

şiirler ve cami korosunun seslendir-
diği ilahilerle devam edildi. Prog-
ram öncesinde katılımcılara gül tak-
dim edildi. Yoğun katılımın ve 
büyük coşkunun yaşandığı etkinli-
ğin sonunda, katılımcılara kutlu do-
ğum aşı ikram edildi. Yemek duası-
nın ardından program sona erdi.

Laufach’ta “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu” konferansı

HABERLER
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Münih – DİTİB Dini İştişare Ku-
rulu koordinesinde “Mutlu Aile, 
Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” slo-
ganıyla başlatılan aile seminerleri 
serisinin sonuncusu, Münih-Pas-
sing DİTİB Camii konferans salo-
nunda gerçekleştirildi.

Passing DİTİB Camii öğrencisi 
Dilara Kalkan’ın okuduğu İstiklal 
Marşı şiiriyle başlayan seminer. 
Yine cami öğrencilerinden Nazlı 

Şenşoy’un okuduğu Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle devam etti. Ev sahibi der-
nek adına Passing Camii yönetim 
kurulu başkanı selamlama konuş-
masının ardından seminere geçildi.

Augsburg bayan din görevlisi Si-
bel Ülker “İslam’ın Boşanmaya ba-
kışı” konulu sunumunu dinleyici-
lerle paylaştı. Daha sonra Passing 
Camii öğrencisi Ayşegül Veyisoğ-
lu’nun okuduğu yağmur şiirinde 

duygulu anlar yaşandı. Münih ba-
yan din görevlisi Hayrunnisa Pe-
ker’in “Boşanma ve Sonuçları” ko-
nulu sunumuyla devam etti.

Seminer, katılımcılardan gelen 
soruları cevaplamasıyla sona erdi. 
Seminer sonrasında katılımcılara 
yapılan sunumlarla ilgili anket uy-
gulaması yapıldı.

“Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” 10. Aile Semineri

Nürnberg – Kitzingen DİTİB Yeni 
Camii tarafından düzenlenen Kutlu 
Doğum Haftası etkinliği yüzlerce ka-
tılımcının iştiraki ile gerçekleştirildi. 

Kutlu Doğum Haftası programı Öz-
kan Akkuş’un Kur’an-ı Kerim ile baş-
ladı. Sunuculuğunu hafta sonu cami 
derslerine katılan çocukların yaptığı 
programda minikler ilahiler söyledi, 
semazen gösterisi yaptı, ayetler ve ha-
dislerden demetler okudular.

Kutlu Doğum Haftas’nın bu yıl “Hz. 
Peygamber ve Güven Toplumu” tema-
sı ile kutlandığını ifade eden Kitzingen 
Din Görevlisi Özkan Akkuş, “Pey-
gamber Efendimiz anlatılırsa, anlaşı-
lırsa ve tanınırsa dünyada barış, adalet 
ve huzur gelişir. Güzel ahlakıyla, kalp-
lere ve akıllara hitap eden hayatıyla 
Peygamber Efendimizin hepimize ör-
nektir” diye konuştu.

Renkli ve çok başarılı geçen progra-

mın sonunda “Kutlu Doğum Haftası”-
nın sembolü olan kırmızı gül takdim 
edildi.

Miniklerle Kutlu Doğum coşkusu

Münster – Bielefeld DİTİB Mer-
kez Camii’nde, kuruluşundan bugü-
ne kadar emeği geçen 60 yaş üzeri 
hanımlara yönelik teşekkür ve ahde 
vefa programı düzenlendi. 

Bayan Din Görevlisi Zehra Koca 
tarafından organize ve sunumu ya-
pılan programda; Münster DİTİB 
Bayan Din Görevlisi Semiha Yüksel, 
“Örnek Hanım Sahabiler” konulu 

sohbetin ardından ahde vefa ödül tö-
reni ve cami bayan ilahi korosunun 
hazırlağı ilahiler icra edildi. Biele-
feld ve çevre derneklerden yaklaşık 3 
yüz bayanın katıldığı program; der-
neğin ve cemaatin misafirlere ikra-
mı ile son buldu.

Bielefeld’de hanımlara teşekkür ve ahde vefa
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Nürnberg – Hof DİTİB Osmanlı 
Camii’nde hafta sonu kurslara devam 
eden öğrenciler tarafından düzenle-
nen “Kutlu Doğum” etkinliği yoğun 
bir katılımla Hof’ta yapıldı.

Dernek Başkanı Kadir Konak’ın se-
lamlama konuşması ile başlayan 
program Hof Osmanlı Camii Bayan 
Din Görevlisi Gönül Çakan’ın “Hz 
Peygamber ve Güven Toplumu” ko-
nulu konferansı ile devam etti. 

Peygamber sevdalılarının katılı-
mıyla gönüllerin huzur bulduğu 
programda cami kurslarına devam 
eden öğrenciler hünerlerini sergiledi. 
Öğrencilerin okudukları Kur’an-ı Ke-
rim ve meali, ilahiler, şiirler, Peygam-

berimizin hayatından kesitler, hadis 
sunusu ve anlamlı piyeslerle gönülleri 
fethederken, izleyenlere de heyecan ve 
duygu dolu anlar yaşattılar. Özellikle 
papatyalar sınıfı minik öğrencilerinin 
yaptıkları gösteri büyük ilgi gördü. 

Yoğun katılımın olduğu ve beğeni 

ile izlenen program minik öğrencile-
re verilen başarı belgelerinin ardın-
dan, teşekkür konuşmaları ve din gö-
revlileri Güngör ve Gönül Çakan’a, 
ayrıca programa emeği geçenlere çi-
çek sunumu ve tüm öğrenci ve misa-
firlere hediye takdimiyle sona erdi.

Hof’ta miniklerin Kutlu Doğum sevinci

Köln – Chorweiler DİTİB Camii, 
paskalya tatili münesebetiyle öğ-
rencilerine yönelik yatılı kamp dü-
zenledi.

Kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı 
6 günlük düzenlenen kampta bir-
likte kısa sürelerin tefsiri, kitap 
okuma gibi aktivitelerin yanısıra 
yarışmalar, sohbetler programları, 
futbol müsabakaları ve hat sanatı 
tanıtıldığı etkinlik saati oluşturul-
du. 

Verimli ve eğlenceli geçen kamp 
sonunda veliler ve öğrenciler mem-
nuniyetlerini ifade ederek tekrar 
düzenlenmesi konusunda talepte 
bulundu.

Chorweiler’de yatılı kamp düzenlendi

HABERLER
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Karlsruhe – Baden DİTİB ikin-
ci bölge derneklerinin ortaklaşa or-
ganize ettiği “Kutlu Doğum Haftası” 
etkinliği Mannheim’da gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan etkinliğin açılış konuşması Dİ-
TİB Baden 2. Bölge Başkanı Orhan 
Karaman yaptı. Karlsruhe Din Hiz-
metleri Ataşe Vekili Salim Üzülmez, 
Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi 
Ramazan Dağlı, bölge cami dernek-
leri din görevlileri, dernek yönetici-
leri ile yaklaşık 3 yüz davetli katıldı.

DİTİB cami derneklerinde kurslara 
katılan çocuklar, Hz. Peygamberi ha-
disleriyle anlatı. Mannheim, Hoc-
kenheim, Ladenburg, Schwetzingen, 
Walldorf ve Weinheim DİTİB der-
neklerinin katkılarıyla gerçekleşti-
rilen programa konuşmacı olarak 

 katılan Frankfurt Din Hizmetleri 
Ataşesi Ramazan Dağlı, “Hz. Pey-
gamber ve Güven Toplumu” başlıklı 
bir sunum yaptı. Dağlı konuşmasın-
da; peygamber efendimizin hayatın-
dan kesitler aktardı.

Baden’de çocuklar Hz. Peygamberi anlattı

Stuttgart – Eppingen DİTİB 
Mevlana Camii’nde “Eppingen 
Gençliği Gecesi” düzenlendi.

Dernek Başkanı Erkan Çetinkaya 
ve Din Görevlisi Mustafa Yanar’ın 
organizasyonuyla gerçekleşen gece-
de, gençler bir araya gelerek güzel 
vakit geçirdi. Sıra gecesine benzer 
gecede bir araya gelen gençlerle, ya-
rışmaları yapıldı, ilahiler söylendi ve 

Anadolu’nun güzel ezgileri seslendi-
rildi.

Geç saatlere kadar süren buluşma-
nın sonunda Dernek Başkanı Erkan 
Çetinkaya bu tür organizasyonun 
amacının gençleri biraraya getirmek 
olduğunu, gençleri birbiriyle kay-
naştırıp cami ortamında tutmak ol-
duğunu söyledi.

Mevlana Camii’nde gençlik gecesi

Essen – Bergkamen-Oberaden ile 
çevre DİTİB derneklerinin ilk kez 
gerçekleştirdiği bahar şenliği ve ker-
mes etkinliği Oberaden DİTİB Mer-
kez Camii yerleşkesinde yapıldı.

Paskalya tatili vesilesiyle Obera-
den DİTİB Merkez Camii’nde ziya-
retci akını yaşandı. Dernek Başka-
nı Cengiz Uysal günün anlam ve 

önemini belirten konuşmasında 
emeği geçenlere ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde cami kursla-
rına devam eden çocuklar arasında 
şiirler okundu, yarışmalar düzenlen-
di. Şenlikte cami yararına açılan ye-
mek ve hediyelik eşya standları da 
yoğun ilgi gördü.

Oberaden’de bahar şenliği coşkulu geçti
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından üniversite öğren-
cilerine yönelik olarak düzenlenmekte 
olan eğitim ve kültür gezilerine bir ye-
nisi daha eklendi. 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (sav) doğum yıl dönümü 
münasebetiyle 2016 yılında ilki Endü-
lüs’e düzenlenen gezi etkinlikleri kap-
samında 2017 yılı Kutlu Doğum Haf-
tasında Peygamberimizi daha iyi 
tanımak/tanıtmak, anlamak/anlat-
mak, onun sevgisini canlı tutmak, 
Peygamberimizin örnek yaşayışını 
özellikle ihlas ve samimiyete verdiği 
değer ve önemi bütün boyutlarıyla 
gündeme taşımak, İslam’ın doğduğu, 
dünyaya yayıldığı ve asırlar boyu Müs-
lümanlara ev sahipliği yapan bölgele-
rini, kutsal beldeleri tanımak, tanıt-
mak ve insanımıza tarih şuuru 
kazandırmak amacıyla Türkiye, 
Bosna-Hersek ve Kudüs gezileri dü-
zenlendi.

DİTİB Federal Gençlik Birliği üyele-
rine ve DİTİB Erdemli Öğrenci Evle-
rinde kalmakta olan öğrencilere yöne-
lik gençlerimizin dini, ahlaki ve milli 

kimliklerinin muhafazası, aidiyet duy-
gularının güçlendirilmesi, birlik ve be-
raberlik ruhu kazandırılması, yaşadığı 
topluma uyum sağlaması ve çevresini 
yorumlamada daha başarılı bireyler ol-
malarına katkı sağlanması amacıyla, 
13-18 Nisan 2017 tarihlerinde Bosna 
Hersek’e, 14-18 Nisan 2017 tarihlerinde 
Türkiye ve 19-23 Nisan 2017 tarihlerin-
de de Kudüs’e DİTİB tarafından gezi 
organizasyonu tertip edildi.

Yoğun bir katılımın olduğu gezi-
lerde İstanbul, Çanakkale, Bursa, 
Edirne, Saraybosna, Mostar, Blagay, 
Srebrenitsa, Pocitel, Travnik, Kudüs 
gibi önemli ve tarihi mekanlar ziya-
ret edildi.

Geziye katılan öğrencilere DİTİB 
tarafından katkı sağlamış olup, bu 
tür gezi programlarının yaygınlaş-
ması yönünde çalışmalar yürütül-
mektedir. 

Gençlere yönelik faaliyetler devam ediyor

HABERLER
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Stuttgart – Albstadt şehir 
merkezinde “Kutlu Doğum Hafta-
sı” münasebetiyle gül dağıtıldı.

Albstadt DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii Din Görevlisi Mahmut Ars-
lan’ın organizesinde gerçekleşen et-
kinlikte şehir meydanında açılan 
çadırda haftaya özel Almanca ha-
dislerle yazılı güller dağıtıldı, lo-
kum, gülsuyu ve tatlı ikram edildi.

Yaptıkları etkinlik hakkında 

açıklamalarda bulunan Din Görev-
lisi Arslan, amaçlarının Hz. Pey-
gamber’in rahmet mesajlarından 

yola çıkarak, İslamiyet’in sevgi, 
barış ve hoşgörü dini olduğu anla-
tıldı.

Albstadt’ta gül günü

Düsseldorf – Langenfeld DİTİB 
Eyüp Sultan Camii tarafından Hz. 
Muhammed'in dünyaya teşrifinin 
1446’ncı yılı dolayısıyla ‘İnsanlık in-
sana emanet’ temalı Kutlu Doğum 
programı düzenlendi.

Programda Din Görevlisi Mu-
hammed Küçükşimşek tarafından 
“Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” 

konulu konferansı veridi. Minikle-
rin okuduğu coşkulu ilahiler ve ilahi 

grubunun okuduğu ilahilerin ardın-
dan gül dagıtımı ile sona erdi.

Langenfeld’de
Kutlu Doğum

Mainz – Bad Kreuznach DİTİB 
Merkez Camii’nde Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle Siyer-i Nebi 
Yarışması yapıldı.

Bad Kreuznach DİTİB Merkez Ca-
mii’nde düzenlenen Siyer-i Nebi 
(Peygamberimizin hayatı) konulu 
bilgi yarışmasına öğrenciler, velileri 
ve cami cemaati katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 

yarışma Kuran Kursu öğrencileri 
arasında iki guruptan oluştu. 

Din Görevlisi Murat Tokgöz tara-
fından siyer kitabından seçilerek ha-
zırlananan sorular öğrencilere dağı-
tıldı. Kıyasıya mücadeleli geçen 
yarışmada sonunda dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
Yarışmaca ayrıca Kur’an-ı Kerim 
okumaya yeni geçen öğrencilere bir-

birinden değerli kitapların bulundu-
ğu hediye seti takdim edildi.  

Bad Kreuznach’ta Siyer-i Nebi Yarışması
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Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne bağlı derneklerde “Hz. Peygam-
ber ve Güven Toplumu” ana teması etrafında program-
ları düzenlenmiştir.

Bu etkinlikler, Sevgili Peygamberimizi daha iyi anla-
maya, getirdiği tevhid dininin ve rahmet yüklü evren-
sel mesajlarını daha iyi anlatmaya vesile olmuştur.

Derneklerde Kutlu Doğum Coşkusu

Köln ChorweilerDüren

Alfter-Witterschlick Coburg

Würselen

HABERLER
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LaubachHessen

MünchbergOlpe

MeschedeMoosburg

KölnRheinland-Pfalz
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Münster – Steinfurt Bölgesi 
DİTİB derneklerinin (Ahaus, Gre-
ven, Coesfeld, Gronau, İbbenbüren, 
Rhei- ne, Lengerich, Stadtlohn ve 
Steinfurt) ortaklaşa organize ettiği 
Kutlu  Doğum Programı Lengerich 
DİTİB Eyüp Sultan Camii’nde ger-
çekleşti.

Gronau DİTİB Camii Din Görev-
lisi Mustafa İnce’nin sunuculuğunda 
gerçekleşen programda; İbbenbüren 

DİTİB Eyüp Sultan Camii Din Gö-
revlisi Mehmet Emin Han’ın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Meali ile 
başladı. Bölgede görev yapan din gö-
revlileri adına Steinfurt bölge koor-
dinatörü ve Greven Ulu Camii Din 
Görevlisi İbrahim Işık, bölge dernek 
yöneticileri adına Lengerich DİTİB 
Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı 
Yakup Uluğ’un selamlama konuş-
malarıyla devam etti.

Lengerich DİTİB Derneği’nde öğ-
renim gören çocuklarıdan oluşan 
grup, ilahiler söyleyip, mehter göste-
risi sundu. Kayseri Dini Yüksek İhti-
sas Kursu Müdürü Abdulkadir Kab-
dan’ın “Hz. Peygamber Tevhid ve 
Güven Toplumu” konulu konferan-
sıyla devam eden program, hediye 
takdimi, fotograf çekimi ve gül dağı-
tımıyla sona erdi.

Karlsruhe – Weinheim DİTİB 
Mevlana Camii’nde bayanlara yöne-
lik Kutlu Doğum programı gerçekleş-
tirildi. Farklı cemiyetlerden çok sayı-
da hanımın katıldığı programda 
açılış konuşmasını Weinheim DİTİB 
Cemiyeti Başkanı Hasan Sarıca ve 
Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşe Ve-
kili Salim Üzülmez yaptı.

Sunuculuğunu Kehl DİTİB Merkez 
Camii Din Görevlisi Bahar Alioğ-

lu’nun üstlendiği programda Pforz-
heim DİTİB Fatih Camii Din Görev-
lisi Zeynep Büşra Karakuran ise 
Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Ayrıca Weinheim, Pforzheim ve 
Edingen cemiyetlerinin öğrencileri 
tarafından tiyatro, şiir ve kısa film 
gösterisi sunuldu. Daha sonra “Hz 
Peygamber ve Güven Toplumu” ko-
nulu panel gerçekleştirildi.

Panelde Edingen DİTİB Selimhan 

Camii Din Görevlisi Şeyda Bertan 
Uysal “İman-Eman İlişkisi ve Toplu-
ma Yansımaları” konusunu; Karslru-
he DİTİB Merkez Camii Din Görevli-
si Hatice Kaleağası ise “Güven 
Duygusunu Zedeleyen Olumsuzluk-
lar” konusunu anlattılar.

Program dualar ile sona ererken 
tüm hanımlara kutlu doğum haftası 
hatırası olarak gül takdim edildi. 

Bayanlar Kutlu Doğum etkinliğinde bir araya geldi

Steinfurt’ta Kutlu Doğum
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