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

Bundan bir ay önce hep birlikte Ramazan ayını 
yaşadık. Kadir gecesini ihya ettik. Bayramın 
neşe ve huzurunu hissettik. Huzur ve bereket 
dolu sahurları, sevinç dolu iftarları doyasıya 

yaşadık. Sadece bedenlerimizi değil, gönüllerimizi ra-
hatlatan teravihlere her akşam ayrı bir heyecanla koştuk. 
Okunan mukabelelerle Kur’an aşkımızı pekiştirdik. Fit-
re, zekât ve sadakalarımızla kazancımızı ve kalbimizi 
arındırdık. 

Ramazan’ın son günlerinde bir ömre bedel Kadir Ge-
cesini hep birlikte ihya ettik. Namaz, salat ve selamları-
mız, zikir ve niyazlarımızla Rabbimiz katında kadrimizi 
artırmaya çalıştık. Neşe, sevinç, birlik ve beraberlik gün-
leri olan Ramazan bayramını gurbette daha bir hüzünlü 
ama bir o kadar da dünyanın farklı coğrafyalarından 
kardeşlerimizle daha coşkulu yaşadık. 

Değerli Okurlar...
Bu Ramazan Almanya’yı, gurbeti kendine vatan edin-

miş bizler için farklı bir mana daha ifade etti. Zira uzun 
yıllardır inşaatı devam etmekte olan Köln DİTİB Merkez 
Camimiz Ramazan ayının ikinci cumasıyla birlikte iba-
dete açıldı. Ramazan coşkusunu, teravih namazlarının 
manevi atmosferini merkez camimizde daha farklı yaşa-
dık ve hissettik.

Bu vesileyle Almanya’nın bir simgesi haline gelen ve 

Almanya’da yaşayan Türk – Müslüman toplumunun if-
tihar vesilesi olan Köln DİTİB Merkez Cami ve Kültür 
Kompleksi’mizin inşasında zerre miktarı emeği, gayreti 
ve duası olan tüm kardeşlerimizi bu vesile ile tekrar teb-
rik ediyor, bir defa daha minnet ve şükranla anıyorum. 

Değerli Okurlar...
Feyzi, bereketi ve kandilleriyle manevi dünyamızın 

zenginleşmesine vesile olan üç ayları geride bırakmanın 
hüznünü yaşarken, kutsal hac mevsimine yaklaşmanın 
da heyecanı içindeyiz. Yıllardır hasretiyle yanıp tutuş-
tukları Kâbe’ye kavuşmak, İslam’ın beş esasından biri 
olan hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlık yapan 
kardeşlerimizin bu yolculuklarını en güzel ve en rahat 
şekilde yapabilmeleri için gerekli çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Aynı zamanda vekaletle kurban kesim organi-
zasyonlarımızda başlamış bulunmaktadır. 

Bu duygular içinde tekrar bütün kardeşlerimizin, gö-
nül coğrafyamızın ve tüm İslâm âleminin mübarek Ra-
mazan bayramını kutluyor, bu bayramın iç dünyamıza, 
hanelerimize, dünyamıza huzur ve mutluluk getirmesini 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Bizleri nimetleri ile mükâfatlandırarak, ayların sultanına kavuşturan, rahmet ayını değerlendirip bağışlanan-
lardan olmak ümidiyle Ramazan bayramı sevincini yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 

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

Sevgili Okurlar...
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“Unendlicher Lob sei Allah, dem Erhabenen, der uns mit Seinen Gaben beschenkt und den Ramadan als Gebieter 
der übrigen elf Monate erleben lassen hat. Lob sei Ihm, der uns mit der Zuversicht, diesen Monat gut ausgeschöpft 

zu haben, die Freude des Ramadanfestes erleben lassen hat.”

Liebe Leserinnen und Leser...
Vor einem Monat haben wir alle gemeinsam den Monat 

Ramadan erlebt. Wir haben die Nacht der Bestimmung 
(Qadr) begangen, die Freude und das Wonnegefühl des Fes-
tes gespürt. Wir haben die glücklichen und segensreichen 
Frühstücke (Sahur) vor dem Fastenbeginn sowie die reich-
lich freudenerfüllten Fastenbrechen erlebt. Wir sind begeis-
tert zum Nachtgebet herbeigeeilt um nicht nur unsere Kör-
per, sondern auch unsere Herzen zu entspannen. Mit den 
Rezitationen haben wir unsere Liebe zum Koran bestärkt. 
Mit unseren Pflichtabgaben (Zakat), Fitra und Spenden (Sa-
daqa) haben wir unsere Herzen geläutert.

In den letzten Tagen des Ramadans haben wir alle ge-
meinsam die Nacht der Bestimmung, die so viel Wert ist 
wie ein Leben, begangen. Mit unseren Gebeten, Segens- und 
Friedenswünschen, Gottesgedenken (Dhikr) und Bittgebe-
ten haben wir versucht, unseren Wert bei Allah, dem Erha-
benen, zu steigern. Trotz der Betrübnis in der Fremde ha-
ben wir das Ramadanfest als Tage der Munterkeit, Freude, 
Einheit und Eintracht erlebt und mit Geschwistern aus den 
verschiedensten Ländern und Regionen begeistert das Fest 
erlebt.

Verehrte Leserinnen und Leser...
Dieser Ramadan hatte für uns, die sich die Fremde 

zur Heimat gemacht haben, eine gesonderte Bedeutung. 
Schließlich haben wir mit dem zweiten Freitagsgebets im 
Ramadan die Kölner DITIB Zentralmoschee in Betrieb 
genommen und für den Gottesdienst freigegeben. In der 
Zentralmoschee haben wir die Begeisterung des Ramadans 

und die spirituelle Atmosphäre der Tarawihgebete geson-
dert erlebt und gespürt.

In diesem Sinne gratuliere ich alle Geschwister, die von 
Beginn an bis heutzutage auch den kleinsten Beitrag für  die  
Fertigstellung  dieser  Kölner Zentralmoschee, die zu einem 
Symbol der türkischen und muslimischen Gesellschaft in 
Deutschland geworden ist, geleistet haben, sich eingesetzt 
haben und dafür gebetet haben. Ich bedanke mich in die-
sem Zusammenhang ehrend bei allen Geschwistern.

Werte Leserinnen und Leser...
Wir erleben die Begeisterung, uns der gesegneten Periode 

der Pilgerfahrt zu nähern, obwohl wir die Betrübnis emp-
finden, die gesegneten drei Monate hinter uns gelassen zu 
haben, die mit ihrer Gunst, ihrem Segen und ihren gesegne-
ten Nächten zur Bereicherung unserer spirituellen Welt bei-
getragen haben. Wir arbeiten weiterhin daran, dass unsere 
Geschwister, die ihre lang ersehnte Pilgerfahrt - als eines 
der fünf Säulen des Islams - mit ruhigem Gewissen und auf 
beste Art und Weise durchführen können. Gleichzeitig hat 
auch unsere Organisation zur „Opfergabe durch Stellvertre-
tung“ bereits begonnen.

In diesem Sinne gratuliere ich nochmals allen Geschwis-
tern, den Geschwistern in den uns herzlich verbundenen 
Regionen und der ganzen islamischen Welt zum Ramadan-
fest. Ich hoffe von Allah, dem Erhabenen, dass dieses Fest 
unserer inneren Welt, unseren Häusern und unserer Welt 
Wohlergehen und Glück bringen möge.

Mit den herzlichsten Grüßen
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 yöneltilen: “Muhammed size ne emrediyor? sorusuna, ‘O 
bize namazı, zekatı ve sıla-i rahimi emrediyor” şeklinde 
cevap vermesi bir beşer olarak Peygamberimiz’in sıla-i 
rahime verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Modern dünyanın giderek yalnızlaştırdığı bireyler, 
mutluluğu çok değişik yerlerde, şekillerde ve sanal alem-
de aramaktadır. Oysa insan için, kendisini yanlızlıktan 
kurtaracak ve çevresini tamamen kuşatan sanal hapisha-
neden özğürlüğüne kavuşturacak en iyi çözüm yolu, sı-
la-i rahimdir. Şu bir gerçektir ki, bu çözümü görmezlik-
ten gelen ya da ihmal eden bireyler hem ruhen hem de 
zihnen bunalımlar yaşamakta iken, sıla-i rahimde bulu-
nan, akrabasını, eşini dostunu ve komşusunu gözetip 
kollayan bireyler ise daha mutlu ve huzurlu bir yaşam 
sürdürmektedir. Dolayısıyla (müslüman) bireylerin sa-
nal ve yapay bağlardan kendilerini kurtararak, sosyal 
çevresini oluşturan ana baba, akraba ve komşularıyla 
gerçekçi bir bağ kurmaya çalışması, bu bağı güçlendire-
cek her türlü fırsatı değerlendirmesi gerekir. Tatil dö-
nemlerinde ve diğer zamanlarda mutluluğu ve sahte cen-
netleri tatil yerlerinde, alış veriş merkezlerinde, internet 
ortamlarında veya sadece kendi hayatını düşünmek yeri-
ne, gerçek mutluluğu, ayakları altında cennet olan anala-
rın, cennetin orta kapısı olan babaların yanında aramak 
bir (müslüman) birey için daha anlamlıdır. Baba yarısı 
olan amcaya, ana konumunda olan teyzeye ve diğer ak-
raba ve dostlara kol kanat germek, kısacası sıla-i rahim-
de bulunmak, Peygamberimiz’in (sav) ifadesiyle bireyi 
gerçek cennete yaklaştıracak ve onu cehennemden uzak-
laştıracaktır. Sıla-i rahimi gözeten ve yerine getiren 
(müslüman) birey hem dünyevi hem uhrevi saadete eri-
şecek, kendisinin rızkı bollaşacak, ve mükafatı daha bu 
dünyada iken kendisine verilecektir.

Yüce Allah tarafından en güzel şekilde yaratılan 
insanın bu dünyaya başı boş olarak gönderil-
mediği ilahi bir hakikattir. Bu hakikatin bir 
sonucu olarak insan, hem yaradanına, hem 

kendine hem de yakın ve uzak çevresine karşı bir takım 
sorumluluklar taşımaktadır. Bu anlamda kendisi de sos-
yal bir varlık olan insanın, temel sorumluluklarından 
birisi de sıla-i rahimi gözetmesidir. Terim olarak “kan 
bağı ve evlenme yolu ile oluşan akrabalık bağlarını ya-
şatma, akrabalarla ilişkiyi sürdürme, onların haklarını 
gözetme, onlara ilgi gösterme, yardımda bulunma ve on-
ları ziyaret etme olarak tanımlanan” sıla-i rahim, İslam 
alimleri tarafından tıpkı namaz ve oruç gibi farz kabul 
edilmiş, ihmali ise haram kategorisi içerisinde değerlen-
dirilmiştir.

Sıla-i rahim, hem dini hem de dünyevi yönü bulunan 
bir ibadettir. Cenabı Hakk’ın Nisa Suresi’nin 36. ayetin-
de kendisine ibadet etme ve ortak koşmama emrinden 
sonra ana baba ve akrabaya iyi davranmanın gerekliliği-
ne işaret etmesi ve peygamberimizin ‘Kim Allah’a ve ahi-
ret gününe inanıyorsa akraba ile irtibatını sürdürsün’ 
hadis-i şerifi, sıla-i rahimin imanla ilişkisini ortaya koy-
ması yönünden dikkat çekicidir. Sıla-i rahimin beşeri 
açıdan gerekliliğine ve Peygamber Efendimiz’in sıla-i 
rahime verdiği öneme işaret etmesi bakımından ise, Hz. 
Hatice annemizin, Peygamberimiz’in ilk vahye muhatap 
olduğu ve eve döndüğü anda kendisine teskin edici şu 
sözleri manidardır: “Korkma! Allah’a yemin ederim ki O 
seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabana ba-
karsın...” Yine Habeşistan’a hicret eden Cafer-i Tayyar’ın 
Necaşi’ye, Peygamber Efendimiz’in akrabalarla iyi geçin-
meyi ve komşuları gözetmeyi tavsiye ettiğini dile getirme-
si ve Ebu Süfyan’a Bizans kralı Herakleios tarafından 

Sıla-i Rahîm
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PFLEGE DER
VERWANDSCHAFT

Es ist eine göttliche Wahrheit, dass der erhabene Allah 
den Menschen, den Er auf beste Art und Weise erschaffen 
hat, nicht zum herrenlosen Herumtreiben auf diese Welt 
geschickt hat. Als Schlussfolgerung dieser Realität trägt 
der Mensch sowohl gegenüber seinem Schöpfer, als auch 
gegenüber sich selbst und gegenüber seiner nahen und fer-
nen Umwelt bestimmte Verantwortungen. Als ein soziales 
Wesen ist es auch in diesem Sinne eines seiner grundle-
gendsten Verantwortungen, die Verwandtschaftsfürsorge 
(Silatu’r-Rahim) einzuhalten. Die Verwandtschaftsbezie-
hungen, die durch Blutsverwandtschaft oder durch Ver-
mählung entstehen, aufrecht zu erhalten; die Beziehung 
mit den Verwandten weiterzupflegen; ihre Rechte einzu-
halten; sich ihrer anzunehmen; ihnen zu helfen und sie zu 
besuchen, wird als Silatu’r-Rahim definiert. Die Ver-
wandtschaftsfürsorge wird seitens der islamischen Ge-
lehrten genauso wie das Pflichtgebet und Fasten als obli-
gatorische Pflicht (Fard) gewertet. Das Unterlassen dessen 
wird hingegen als Verbot (Haram) gewertet.

Silatu’r-Rahim ist ein Gottesdienst, der sowohl eine welt-
liche als auch eine jenseitige Ausrichtung hat. Es ist bemer-
kenswert, dass Allah, der Erhabene, im 36. Vers der Sure 
an-Nisa (4/36) nachdem Er die Menschen auffordert, die 
Gottesdienste für Ihn durchzuführen und Ihm selbst nie-
manden beizugesellen, die Notwendigkeit ausdrückt, den 
Vater, die Mutter und die Verwandten gut zu behandeln. 
Auch ist es bemerkenswert, dass unser Prophet (s) in einer 
Überlieferung die Beziehung zwischen der Verwandt-
schaftsfürsorge und dem Glauben herstellt. Die Notwen-
digkeit der Verwandtschaftsfürsorge aus menschlicher 
Sicht und die Bedeutung, die ihm der Prophet zugemessen 
hat, werden durch die beruhigenden Worte von Hadidscha 
an unseren Propheten deutlich. Unmittelbar nach der 

Rückkehr des Propheten nach Hause als er die erste Offen-
barung erhalten hatte, richtete sie diese Worte an ihn: 

„Habe keine Angst! Ich schwöre bei Allah, Er wird dich nicht 
demütigen. Denn du kümmerst dich um deine Verwand-
ten…“ Ebenso hat Dschafar at-Tayyar dem abessinischen 
Negus (Nedschadschi) auf seine Frage hin erklärt, dass un-
ser Prophet die Pflege eines guten Umgangs mit den Ver-
wandten und die Fürsorge mit den Nachbarn empfiehlt. 
Auf die Frage des byzantinischen Kaisers Herakles: „Was 
gebietet euch Muhammed?“ antwortete Abu Sufyan: „Er ge-
bietet uns das Gebet, die Zakat und die Verwandtschafts-
fürsorge.“ All dieses zeigt uns offen, welche Bedeutung un-
ser Prophet der Verwandtschaftsfürsorge beigemessen hat.

Die immer mehr vereinsamenden Menschen der mo-
dernen Welt suchen ihr Glück vermehrt an verschiedenen 
Orten, auf verschiedene Arten und Weisen und in der vir-
tuellen Welt. Dagegen ist die Verwandtschaftsfürsorge der 
beste Lösungsweg um den Menschen von seiner Einsam-
keit und seinem virtuellen Gefängnis, die seine Umwelt 
vollständig umgibt, zu entkommen und seine Freiheit zu 
erlangen. Es ist eine Realität, dass diejenigen Individuen, 
die diese Lösung missachten oder außer Acht lassen, so-
wohl seelische als auch mentale Krisen durchlaufen. Dage-
gen führen diejenigen Individuen ein glücklicheres und 
zufriedeneres Leben, die Verwandtschaftsfürsorge üben 
und sich um ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn 
kümmern. Folglich sollten sich die Muslime von ihren in-
dividuellen virtuellen und künstlichen Fesseln befreien 
und versuchen, reale Verbindungen mit dem sozialen Um-
feld -bestehend aus Mutter, Vater, Verwandte und Nach-
barn- aufzubauen, diese Verbindungen zu stärken und 
jede Gelegenheit hierfür zu nutzen. In den Ferien und in 
den übrigen Zeiten sollten Muslime das Glück und das 
Pseudoparadies nicht in den Urlaubsorten, Einkaufszent-
ren, Internetmilieus oder im egoistischen Denken zum 
eigenen Leben suchen. Sondern es ist für das muslimische 
Individuum noch sinnvoller, das wahre Glück bei den 
Müttern, unter deren Füßen das Paradies ist, und bei den 
Vätern, die die Mitteltür des Paradieses sind, zu suchen. 
Den Onkel oder die Tante als jeweilige Stellvertreter des 
Vaters oder der Mutter zu besuchen, sich der anderen Ver-
wandten und Nachbarn anzunehmen und sich für sie zu 
sorgen, kurzum Verwandtschaftsfürsorge zu üben, wird 
uns nach dem Ausspruch unseres Propheten dem Para-
dies nähern und uns von der Hölle entrücken. Dasjenige 
muslimische Individuum, das die Verwandtschaftsfürsor-
ge durchführt und einhält, wird sowohl das weltliche als 
auch das jenseitige Glück erlangen, seine Gaben werden 
ihm reichhaltiger zugeteilt und dieser wird bereits auf die-
ser Welt seine Belohnung bekommen.

 Osman DERTLİ 
 KÖLN-ChLoDwIGpLATZ DİTİB VeySeL KARANİ CAMİİ DİN GÖReVLİSİ
 ReLIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB VeySeL KARANI MoSChee, KÖLN

7TEMMUZ ·  JUL I 2017 ·  BÜLTEN



“Bütün melekler
benim ile iftihar ederler.
Ben de Osman bin Affan 

ile iftihar ederim.”

yılında altı yaşında vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.), kızı 
Rukiyye’nin vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü 
Hazreti Osman ile evlendirdi. Bundan dolayı kendisine Hz. 
Peygamber’in iki kızıyla evlenmesinden dolayı “Zi’n- 
nûreyn” (iki nûr sahibi) denmiştir. Hicretin dokuzuncu yı-
lında Ümmü Gülsüm de vefat edince Peygamberimiz (s.a.v.) 

“Ey Osman, bir kızım daha olsaydı, onu da sana verirdim” 
buyurdu.

Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’den sonra Hazreti Os-
man Müslümanların üçüncü halifesi olarak seçildi. Hazreti 
Osman 12 sene hilâfet makamında kalmıştır. Bilhassa hali-
feliğinin ilk yılları, İslâm tarihinin en parlak dönemleri olan 
Ebubekir ve Ömer devirlerinin bir devamı niteliğinde ol-
muştur. Devrinde birçok fetihler yapılmıştır. Horasan, Hin-

distan, Maverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs 
adası ve  kuzey Afrika’nın birçok yerle-
ri, onun devrinde İslâm topraklarına ka-
tılmıştır. Yine onun halifeliği sırasında 
Şam’da valilik yapan Hazreti Muaviye 
komutasındaki ordu, Kıbrıs adasını ala-

rak Akdeniz’de önemli bir mevki elde etti.
Hazreti Osman’ın hizmetlerinden biri de Hazreti Ebûbe-

kir’in bir komisyon marifetiyle bir araya toplattığı Kur’an-ı 
Kerim nüshasından, altı nüsha daha yazdırıp, büyük İslâm 
merkezlerine göndermesidir. Bu bakımdan ona “Nâşir-ül-
Kur’ân” (Kur’an’ın yayıcısı) denilmiştir.

Hz. Osman (r.a.)’ın hilâfetinin son altı senesi karışık ve gü-
rültülü geçti. İslâm düşmanları, çeşitli ihtilaflar çıkararak, 
fitne ve fesadı yaymak teşebbüsüne geçtiler. Bu fitnenin ne-
ticesinde Hz. Osman Medine’deki evinde, Kur’an okuduğu 
bir sırada, oruçlu olduğu halde, 82 yaşında şehit edildi.

Hz. Peygamber (a.s) bir hadis-i şeriflerinde kendisiyle ilgi-
li şöyle buyurmuşlardır: “Bütün melekler benim ile iftihar 
ederler. Ben de Osman bin Affan ile iftihar ederim.”

Hz. Osman (ra) ashab-ı kiramın en büyükle-
rinden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in damadı ve 
üçüncü halifesidir. 577 yılında Mekke’de 
doğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin 

Beni Ümeyye kolundandı. Hz. Osman’ın soyu, Abdi Me-
naf’ta Peygamberimiz’in temiz nesebi ile birleşir.

Hz. Osman, ilk müslüman olanların beşincisidir ve cen-
netle müjdelenen on sahabeden biridir. Daha Müslüman 
olmadan önce bile ticaretle uğraşırdı. Zengin bir tüccar olup, 
mükemmel ve zarif bir cemiyet insanı idi. Hz. Ebubekir 
müslüman olduktan sonra, Hz. Osman da onun teşviki ile 
müslüman oldu.

Hz. Osman müslüman olduktan sonra, bilhassa amcası 
tarafından kendisine çok işkence edildi. O bütün bu işken-
celere sabreder, hep Kelime-i Şehadet 
okurdu. Bütün bu baskılar neticesinde iki 
kere Habeşistan’a hicret etmek zorunda 
kalmıştır. Son olarak da Medine’ye hicret 
ederek dini uğruna üç kere hicret etme 
bahtiyarlığına erişmiştir. 

Medine’ye hicret ettiği ilk günlerde su sıkıntısı çekiliyordu 
ve Hz. Osman Medine’li bir yahudinin su kuyusunu satın 
alıp müslümanlara bağışlayarak onları bu sıkıntıdan kur-
tardı. Hz. Osman Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda bu-
lundu. Hudeybiye Antlaşması’nda Mekke’ye elçi olarak gön-
derildi. Tebük seferinde on bin kişilik İslam ordusunun 
bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Bütün malını İslami-
yet’in yayılması, insanların kurtulması, saadete kavuşması 
için Allah yolunda harcadı.

Bedir Savaşı sırasında, hanımı ve aynı zamanda Peygam-
berimiz’in kızı olan Hazreti Rukiyye’nin ağır hasta olması 
sebebiyle savaşa katılmasına izin verilmedi. Zafer haberi gel-
diği gün Hazreti Rukiyye vefat etti. Hazreti Osman’ın Ru-
kiyye’den, Abdullah adında bir oğlu olup, hicretin dördüncü 

Hz. Osman
bin Affan

Bir iffet ve haya abidesi: 

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN

BÜLTEN ·  TEMMUZ ·  JUL I 2017



 Recep PEKER
 ALSDoRf DİTİB MeVLANA CAMİİ DİN GÖReVLİSİ
 ReLIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB MeVLANA MoSChee, ALSDoRf

Othman ist einer der Großen von den Gefähr-
ten und gleichzeitig Schwiegersohn unseres 
Propheten (s) sowie sein dritter Khalif. Er 
wurde im Jahr 577 in Mekka geboren. Sein 

Vater ist Affan und gehört der Sippe Banu Umayya des Stam-
mes Quraysch an. Der Stamm von Othman vereinigt sich 
bei Abdu Manaf mit dem reinen Stamm unseres Propheten.

Othman ist die fünfte Person unter den ersten Muslimen 
und einer der Gefährten des Propheten, der mit dem Para-
dies verheißen wurde. Schon bevor er den Islam annahm, 
betätigte er sich mit dem Handel. Er war ein reicher Kauf-
mann und er war eine ausgezeichnete und feine soziale Per-
sönlichkeit. Nachdem Abu Bakr den Islam angenommen 
hatte, nahm Othman den Islam durch seine Ermutigung an.

Nach seiner Annahme des Islams, hat 
ihn im Besonderen sein Onkel viel ge-
foltert. Er hat all diese Folter mit Geduld 
überwunden und dabei ständig das Glau-
bensbekenntnis wiederholt. Aufgrund all 
dieser Repressalien war er gezwungen, 
zweimal nach Abbesinien auszuwandern. Schließlich ist 
er nach Medina ausgewandert und hat dadurch die be-
neidenswerte Glückseligkeit erlangt, dreimal aufgrund 
seiner Religion ausgewandert zu sein.

In den ersten Tagen nach seiner Auswanderung nach 
Medina gab es Wasserknappheit. Othman erwarb einen 
Wasserbrunnen von einem jüdischen Medinenser und 
stiftete diesen Brunnen den Muslimen und befreite sie 
von dieser Not. Außer Badr hat er an allen Schlachten 
teilgenommen. Für die Aushandlung des Abkommens 
von Hudaybiya wurde er als Botschafter nach Mekka ge-
sandt. Für die Schlacht von Tabuk hat er die aus zehn-
tausend Personen bestehende islamische Truppe mit all 
ihren Bedarfen ausgestattet. All sein Vermögen hat er 

auf dem Wege Allahs ausgegeben und dafür aufgeopfert, 
dass sich der Islam ausbreiten konnte, dass die Menschen 
gerettet wurden und dass den Menschen zu ihrem Glück 
verholfen wurde.

Während der Schlacht von Badr war seine Frau Ruqay-
ya, die gleichzeitig die Tochter unseres Propheten war, 
schwer krank. Aus diesem Grunde wurde ihm die Teil-
nahme an der Schlacht nicht erlaubt. An dem Tag, wo die 
Siegesnachricht eintraf, starb Ruqayya. Er hatte einen 
Sohn Namens Abdullah von ihr. Als er sechs Jahre alt 
war, starb dieser im vierten Jahr des islamischen Kalen-
ders. Nach dem Tod seiner Tochter Ruqayya verheiratete 
unser Prophet seinen Schwiegersohn Othman mit seiner 
anderen Tochter Ummu Gulthum. Aus diesem Grund 
wird Othman mit dem Beinamen „Besitzer der beiden 
Lichter“ (Dhu’n-Nurayn) genannt, weil er zwei Töchter 
des Propheten geheiratet hatte. Als im neunten Jahr der 
Auswanderung auch Ummu Gulthum verstarb, sagte un-
ser Prophet: „O Othman, wenn ich noch eine Tochter 
hätte, hätte ich sie mit dir verheiratet.“

Nach Abu Bakr und Omar wurde Othman als dritter 
Kalif der Muslime gewählt. Othman hat 12 Jahre lang 
das Amt des Kalifen bekleidet. Vor allem die ersten Jah-
re seines Kalifats waren eine Fortführung der brillanten 
Zeit von Abu Bakr und Omar. Zu seiner Zeit wurden viele 
Eroberungen durchgeführt. Chorasan, Indien, Transoxa-
nien, Kaukasien und die Insel Zypern sowie viele Gebiete 
von Nordafrika wurden zu seiner Zeit Teil des islamischen 
Gebietes. Die Truppen unter dem Befehlshaber Muawiya, 
Gouverneur von Damaskus, eroberten Zypern und nah-
men dadurch eine wichtige Position im Mittelmeer ein.

Ein wichtiger Verdienst von Othman 
ist es auch, dass er das von Abu Bakr dur-
ch eine Komission zusammengebrachte 
Exemplar des edlen Korans (Mushaf) in 
sechsfacher Ausfertigung handschriftli-
ch vervielfältigen lassen hat und diese in 

die großen Zentren des Islams gesandt hat. Aus diesem 
Grund wird er auch mit dem Beinamen „der Verbreiter 
des Korans“ (Naschiru’l-Koran) genannt.

Die zweite Hälfte des Kalifats von Othman war von 
Wirren und Turbulenzen geprägt. Die Feinde des Islams 
hatten verschiedene Streitigkeiten angezettelt und wa-
ren bestrebt, Machenschaften und Aufruhr zu verbrei-
ten. Aufgrund dieser Machenschaften wurde schließlich 
Othman in seinem Hause in Medina umgebracht und er 
erlangte mit 82 Jahren den Märtyrertod während er Ko-
ran rezitierte und fastete.

In einem Hadis sagte der Prophet über ihn: „Alle Engel 
sind stolz mit mir. Und ich bin wiederum stolz mit 
 Osman bin Affan.“

Othman b. Affan
Monument der Keuschheit

und des Schams:

„Alle Engel sind stolz
mit mir. Und ich bin
wiederum stolz mit
 Osman bin Affan.“
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“Kendisi adına birbirinize dilekte bulunduğunuz Al-
lah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını kesmekten 
sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” 
(Nisâ, 4/1)

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöy-
le buyurur: Ben Rahmân’ım o (akrabalık bağlarının 
adı) da rahimdir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim 
verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sür-
dürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim.” 
(Ebû Davud, Zekat, 45) 

Arapça’da sıla kelimesi, sözlük olarak; ulaşmak, kavuş-
mak, irtibat-bağ, rahim ise, yakınlık, acıma, koruma ve şef-
kat anlamlarına gelir. Dini bir kavram olarak sıla-i rahim 
ise, “akrabalık hak ve hukukunun yerine getirilmesi, kişi-
nin mirasçısı konumunda olan veya olmayan akrabalarına, 
yakınlık derecesini gözeterek, imkanı nispetinde maddi ve 
manevi yönden yardımcı olması, ilgi ve alaka göstermesi, 
onlarla irtibatı koparmaması” şeklinde tanımlanabilir.

Kur’an-ı Kerim’de, akraba olanların, birbirlerine diğer 
müminlerden daha yakın oldukları,1 akraba ile bağını kes-
menin, Allah’ın rahmetinden kovulmaya2 ve Allah’ın lane-
tine3 sebep olacağı, akrabaya yardım etmenin ise adaletin, 
ihsanın4 ve iyi bir insan olmanın gereği olduğu vurgulanır.

Hayatında akrabayı gözetmenin en güzel örneklerini 
ortaya koyan Hz. Peygamber (sav) ise, akrabalık bağını gö-
zetenlerin, rızkının geniş, ömrünün uzun olacağını,5 Al-
lah’ın da onları gözeteceğini,6 verecekleri sadakanın, biri 
sadaka vermek, diğeri de akarabaya yardım etmekten do-
layı iki kat sevap olacağını,8 akrabalık bağını gözetmenin 
cennet vesilesi amellerden olduğunu ve onların cennette 
özel bir makama sahip olacaklarını haber vermiştir. Ayrıca 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden akrabasına iyilik 
etsin.”9 buyuran Hz. Peygamber (sav) gerçek akrabalık ba-

ğının, muhtaç olanları ziyaret etmek ve onlara yardım 
etmekle, kendisiyle ilgiyi kesenleri bile görüp-gözetmekle,10 
mümkün olacağını beyan etmiştir. 

Konuyla ilgili bütün âyet ve hadisler bize şunu göster-
mektedir: Yakınlara şefkatli ve merhametli davranmak, 
onları görüp-gözetmek, insan için Allah’ın merhameti-
ne ve daha birçok berekete vesile olacaktır. Akrabalarla 
irtibatı koparmak ise kişiyi O’nun rahmetinden ve ihsa-
nından uzaklaştıracaktır.

Sıla-i rahmin birkaç derecesi vardır. En alt derecesi; akra-
balarımıza karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, karşılaştığı-
mızda selamlaşmayı, hal-hatır sormayı ihmal etmemektir. 
İkinci derece, ziyaretlerine gitmek ve ihtiyaç duydukların-
da yardımlarına koşmaktır. Özellikle yaşlıları zaman-za-
man yoklayıp, yapılacak işleri varsa onları takip etmektir. 
Sıla-i rahmin üçüncü derecesi, imkanımız varsa akrabalara 
maddî yardım ve destek sağlamaktır. 

“Yakınları görüp gözetme” ile işte bu üç derecedeki yar-
dımdan hangisine güç yetiriliyorsa ve akrabanın bunlardan 
hangisine daha çok ihtiyacı varsa, onun yapılması anlaşılır. 

Sıla-i rahim, aslında dinin emri olduğu gibi, insan ol-
manın gereği olarak yapılan iyi bir davranıştır. İslamiyet 
insanları akrabalık bağlarını korumaya ve geliştirmeye 
davet etmiştir.

Bireyselleşme, gelişen teknoloji, lüks ve konfora dayalı 
yaşam tarzı nedeniyle her geçen gün daha da zayıflayan 
akrabalık bağlarımızı, yeniden gözden geçirmek ve İslâ-
mın hayat veren ilkelerini hayatımıza taşımak, dünyevî 
ve uhrevî pek çok faydayı beraberinde getirecek, birlik ve 
beraberliğe, huzur ve barışa vesile olacaktır. 

[1]  Enfal, 8/75  [2] Muhammed, 47/22  [3] Ra’d, 13/25  [4] Nahl, 16/90
[5]  Buhari, Edeb, 12  [6] Müslim, Birr, 6  [7] Tirmizi, Zekat, 26
[8]  Buhari, Edeb, 13  [9] Buhari, Edeb, 85  [10] Buhari, Edeb, 15

Sıla-i Rahîm
Akrabaları Ziyaret

 Mehmet YILMAZ
 BeTZDoRf DİTİB SULTAN AhMeT CAMİİ DİN GÖReVLİSİ
 ReLIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB SULTAN AhMeT MoSChee, BeTZDoRf
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Helfenden für die Verwandten einerseits als Spende, 
andererseits aufgrund der Hilfe an die Verwandten dop-
pelt belohnen.7 Er hat auch ausgedrückt, dass die Ver-
wandtschaftspflege eines der Taten ist, die das Paradies 
erfordern und diese eine besondere Stellung im Paradies 
einnehmen werden8. Auf der anderen Seite hat der Pro-
phet gesagt: „Wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, 
der möge sich gegenüber den Verwandten gut verhhal-
ten.“9 Er hat erklärt, dass die wahre Pflege des Verwandt-
schaftsbandes dadurch möglich sein wird, wenn die 
Bedürftigen besucht werden, ihnen geholfen wird und 
diejenigen Verwandten aufgesucht werden, die mit dem 
Betreffenden die Verbindung gekappt haben.10 

Alle Verse und Hadise zu diesem Thema zeigen uns, 
auf, dass die barmherzige und mildherzige Handlung ge-
genüber Verwandten und ihre Fürsorge eine Gelegenheit 
für die Regung der Barmherzigkeit Allahs sowie Regung 
für viel Segen sein werden. Die Verbindung zu den Ver-
wandten zu kappen dagegen, wird den Menschen von der 
Barmherzigkeit und der Güte Allahs entfernen lassen.

Es gibt einige Stufen der Verwandschaftsfürsorge (Si-
latu’r-Rahim). Nicht zu versäumen, gut zu den Verwand-
ten zu sprechen, sie zu grüßen wenn man ihnen begegnet 
und nach ihrem Wohlbefinden zu fragen, bilden dessen 
niedrigste Stufe. Die zweite Stufe erfordert den Besuch 
von ihnen und ihnen zur Hilfe zu eilen, wenn sie es brau-
chen. Ebenso erfordert es, besonders die Älteren zeitwei-
se zu besuchen und ihre Angelegenheiten zu erledigen. 
Die dritte Stufe der Verwandschaftsfürsorge ist es, den 
Verwandten finanziell unter die Arme zu greifen und sie 
zu unterstützen wenn wir die Möglichkeiten dazu haben.

„Verwandtschaftsfürsorge“ bedeutet also, diejenige 
Hilfe dieser Stufen auszuführen -wenn wir dazu in der 
Lage sind- und den Verwandten diejenige Hilfe zukom-
men zu lassen, wonach sie am meisten angewiesen sind.

Verwandschaftsfürsorge also ist einerseits im Grunde 
genommen ein Gebot der Religion und andererseits eine 
Handlung als Erfordernis des Menschseins. Der Islam 
hat die Menschen dazu eingeladen, die Verwandschaft-
bänder zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Entgegen eines Lebens basierend auf Individualisie-
rung, fortschreitende Technologie, Luxus und Bequem-
lichkeit sollten wir unsere Verwandtschaftsbeziehungen 
erneut auf den Prüfstand stellen. Die Umsetzung der le-
bensspendenden Prinzipien des Islams eigenen werden 
gewaltigen diesseitigen und jenseitigen Nutzen mit sich 
bringen und einen Beitrag für Einheit, Eintracht, Wohl 
und Frieden leisten.

[1]  Enfal, 8/75  [2] Muhammed, 47/22  [3] Ra’d, 13/25  [4] Nahl, 16/90
[5]  Buhari, Edeb, 12  [6] Müslim, Birr, 6  [7] Tirmizi, Zekat, 26
[8]  Buhari, Edeb, 13  [9] Buhari, Edeb, 85  [10] Buhari, Edeb, 15

O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der 
euch aus einem einzigen Wesen schuf, und 
aus ihm schuf Er seine Gattin und ließ aus 
beiden viele Männer und Frauen sich ausbrei-
ten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) ihr 

einander bittet, und die Verwandtschaftsban-
de. Gewiß, Allah ist Wächter über euch.“ (Koran, 

an-Nisa 4/1)
Der Gesandte Allahs (s) sagte: “Der erhabene Allah 

sagt: Ich bin der Erbarmer und die Barmherzigkeit (ist 
der Name der Verwandschaftsbeziehungen). Ich habe 
diesem einen Namen verliehen, der von Meinem Namen 
abgeleitet ist. Wer seine Beziehung zu ihm aufrechterhält, 
mit dem führe ich auch Meine Beziehung fort, wer aber 
die Beziehung mit ihm abbricht, mit dem breche auch ich 
Meine Beziehungen ab.“ (Abu Dawud, Zakat, 45)

Das Wort „Sila“ bedeutet im Arabischen: erreichen, 
zusammentreffen, Verbindung und Band; dagegen be-
deutet „Rahim“ erbarmen, schützen und barmherzig 
zu sein und Nähe. Als religiöser Begriff kann „Sila-
tu’r-Rahim” als Erfüllung der aus den Verwandschafts-
beziehungen herleitenden Rechte und Pflichten definiert 
werden. Ebenso sich der als Erben in Frage kommenden 
Verwandten oder der anderen Verwandten anzunehmen 
und ihnen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten finan-
ziell und spirituell zu helfen, sowie sich um sie zu sorgen 
und zu kümmern; und die Verbindung zu ihnen nicht 
abzubrechen.

Im edlen Koran wird betont, dass sich die Verwand-
ten näher sind als die anderen Gläubigen1, die Verwand-
schaftsbänder aufzugeben die Vertreibung2 von der 
Barmherzigkeit Allahs und den Fluch3 Allahs regen. 
Dagegen aber Verwandten zu helfen eine Erfordernis der 
Gerechtigkeit und Gütigkeit4 ist sowie eine Erfordernis 
ist, ein guter Mensch zu sein.

Der Prophet hat in seinem Leben die besten Beispie-
le für Verwandtschaftsbeziehungen aufgezeigt. Er hat 
mitgeteilt, dass diejenigen, die die Verwandtschaftsbe-
ziehungen pflegen, reichliche Gaben (Rizq) geschenkt 
bekommen werden und sie ein langes Leben haben wer-
den.5 Allah wird auch beschützen6 und die Spende der 

Verwandschafts-
fürsorge 
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Hürth
DİTİB Camii

Köln - Hürth DİTİB Camii ilk olarak, 1982 yı-
lında kuruldu ve 1991 yılında tüzük değişikli-
ği ile birlikte adı “Diyanet Türk-İslam Kültür 
Derneği” olarak değiştirildi. Kuruluşundan 

2002 yılına kadar bir fabrikanın az sayıda kişinin namaz 
kılabileceği kiralık bir bürosunda hizmet veren dernek, 
1999 yılında Hürth Belediyesi’nden 1870 metrekare arsa 
satın alarak, 2000 yılında 547 metrekare üzerine yeni ca-
minin temeli atıldı. 2002 yılının sonlarına doğru cami-
nin alt katında bulunan konferans salonunda ilk namaz 
kılınmaya başlandı. Hürth DİTİB Camii, 2003 yılında 
tamamen bitirilerek faaliyete geçti. Dernek yönetimi ve 
cemaatin aldığı kararla caminin ismi, içinde bulunduğu 
şehrin ismi verilerek Hürth DİTİB Camii oldu.

Hürth DİTİB Camii, çifte minareli ve kubbeli olup Os-
manlı mimarisinde inşa edilmiştir. Caminin iç çini süs-
lemeleri Kütahya’dan getirilmiştir. 

İçerisinde bulunan üst mahfil ile birlikte Cuma na-
mazlarında 600 kişi, bayram namazlarında ise konferans 
salonu da kullanılarak 1000 kişilik bir cemaat kapasitesi-
ne ulaşmaktadır. Cuma günleri sala ve ezanın dışarıya 
hoparlörden okunduğu nadir camilerden biridir. 

Caminin 400 metrekare büyüklüğünde bir konferans sa-
lonu, dört adet dersliği, bir mutfağı, bir adet lokali ve din 
görevlisi lojmanı bulunmaktadır. Hafta sonlarında yaklaşık 
120 öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri 
verilmektedir. Her Ramazan ayında bir ay boyunca günlük 
150 kişiye camide iftar sofrası kurulmaktadır. Hürth DİTİB 
Camii aynı zamanda insanların, nişan ve mevlid gibi prog-
ramlarda bir araya geldikleri bir buluşma adresidir.

2013 yılında caminin bitişiğinde bulunan 2320 metrekare 
arsa da satın alınarak toplam arsa büyüklüğü 4190 metreka-
reye ulaşmıştır. Camimizin park problemi bulunmamakta-
dır. Camimizin inşasında büyük emekleri olan değerli baş-
kanlarımız ve üyelerimiz kıyamete kadar unutulması 
mümkün olmayan bir hizmetin öncüleri olmuşlardır.

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Die Hürther DİTİB Moschee wurde 1982 gegründet. 
Im Jahre 1991 wurde der Name des Vereins in der Sat-
zung geändert auf „Türkisch-Islamischer Kulturverein 
e.V.“. Von Gründung bis zum Jahre 2002 hat die Gemein-
de ihre Dienste in angemieteten Büroräumen einer ehe-
maligen Fabrik angeboten. Dort konnten nur wenige 
Personen ihre Gottesdienste verrichten. Im Jahre 1999 
wurde ein 1870 m2-großes Grundstück von der Stadt 
Hürth erworben. Der Grundstein der neuen Moschee  
wurde im Jahre 2000 auf einer Fläche von 547 m2 gelegt. 
2002 wurde bereits das erste Gebet im fertiggestellten 
Konferenzsaal im unteren Geschoss verrichtet. Die 
Hürther Moschee wurde im Jahre 2003 vollständig fer-
tiggestellt und in Betrieb genommen. Durch Beschluss 
des Vereinsvorstandes und der Moscheegemeinde wurde 
die Moschee mit dem Namen „Hürth DITIB Moschee“ 
geweiht.

Die Hürth DITIB Moschee wurde mit ihrer Kuppel 
und ihren zwei Minaretten gemäß der osmanischen Ar-
chitektur gebaut. Die Kachelverzierungen im Innenbe-
reich wurden aus Kütahya angeschafft.

Mit der Empore zusammen können in den Innenräu-
men der Moschee insgesamt 600 Personen ihr Gebet 
 verrichten. 

An den Festtagsgebeten können durch 
Nutzung des Konferenzsaals ungefähr 
1000 Personen gleichzeitig das Gebet 
durchführen. Die Hürther Moschee 
ist eines der wenigen Moscheen, wo 
das Stoßgebet (Sala) als Erinnerung 
an das Freitagsgebet sowie der Ge-
betsruf am Freitag durch Lautsprecher 
verstärkt von außen zu hören sind.

Die Moschee hat einen 400 Quadrat-
meter großen Konferenzsaal, vier Schulungsklassen, 
eine Küche, ein Lokal und eine Dienstwohnung für den 
Religionsbeauftragten. An den Wochenenden nehmen 
ungefähr 120 Teilnehmer an den Koran- und Religions-
unterricht teil. Jedes Jahr wird im Ramadan ein Monat 
lang Fastenbrechen für täglich 150 Personen angeboten. 
Die Hürther DITIB Moschee ist gleichzeitig ein Ort, wo 
die Menschen zu ihren Verlobungsfeiern und Gedenk-
veranstaltungen für die Verstorbenen (Mawlid) zusam-
men kommen.

Im Jahre 2013 wurde das angrenzende 2320 m2 große 
Grundstück erworben. Mit seinem großen Parkplatz bie-
tet die Moschee ihre Angebote in ausreichend großen 
Räumlichkeiten an.

Hürth DITIB Moschee
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Ummet
D eğerli Mü’minler!

Okuduğum Ayet-i Kerime’de Yüce Rabbi-
miz mealen şöyle buyurmaktadır; “Andol-
sun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a 

ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden 
kimseler için güzel bir örnek vardır.”1 Hz. Aişe annemize 
Peygamber efendimizin (s.a.s) ahlakı sorulması üzerine; 
Hz. Aişe: “Sen Kuran okumuyor musun? Resülullah'ın 
ahlakı Kuran idi”2 diye cevap vermiştir. Allah’ü Teala, 
Kuran-ı Kerim-i doğrudan insanlığa göndermeyip, 23 
yılda Sevgili Peygamberimiz’e peyderpey göndermiştir. 
Allah Rasülü’nün övülen ahlakı, temizliği, ibadet haya-
tı, insanlarla olan ilişkisi kısaca her halinin, her zaman  
Müslümanlar için örneklik teşkil ettiğini bizzat Kur’an-ı 
Kerim’de Yüce Rabbimiz bizlere bildirmiştir.

Değerli Kardeşlerim!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) insanlığı, bir olan Al-

lah’a inanmaya ve yalnızca O’na kul olmaya davet etmiş-
tir. Allah’ı tanımayı, O’nu sevmeyi, O’na karşı saygılı ol-
mayı bizlere O (sav) öğretti. Ahlakı öğretti, edebi, hayayı, 
iffeti, salih ameli, sevgiyi, merhameti, şefkati, samimiyeti 
ve vefakarlığı öğretti bizlere.

Aile olmayı, baba olmayı, anne olmayı, dostluğu, hedi-
yeleşmeyi, hasta ziyaretini, giyim kuşamı, yeme içmeyi; 
hayata dair herşeyi bize, Rasülullah (sav) bizzat örnek-
liğiyle gösterdi. Çocuklara sevgiyi ve merhameti gerçek 
manada ondan öğrendik. Sabırlı olmak nedir, doğru 
sözlü olmak nedir, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek 
nedir, hep o sevgiliden öğrenmedik mi? Cömert olmak, 
güleryüzlü olmak, adaletli davranmak ve hoşgörülü ol-
mak gibi güzel hasletleri, Efendimiz yaşayarak bize gös-
termedi mi?

Kıymetli kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, Kur’an- Kerim’de; “Doğrusu sizin üm-

metiniz tek ümmettir. Bende sizin Rabbinizim. Öyleyse 
bana itaat edin”3 buyurmaktadır. Örnek ümmet olmak 
ancak her müslümanın örnek mümin olması ile müm-
kündür. Her müminin, hayatının asıl amacının, Rab-
bimizin rızasını kazanmak olduğunun farkında olması 
gerekir. Aynı zamanda hepimizin, yüce dinimiz İslamı 
temsil eden müminler olduğumuz düşüncesini ve inan-
cını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekmek-
tedir. Bu anlamda; Zekatı gönül rızasıyla veren, Allah yo-
lunda infak etmekten geri durmayan, güzel ahlakı yoldaş 
edinen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, iyiliği emreden ve 
kötülükten sakındıran bir anlayışla ömrümüzü devam 
ettirdiğimiz müddetçe, Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de 
övgüyle söz ettiği en hayırlı ümmet olmanın hedefine 
erişeceğiz inşallah. 

Değerli Kardeşlerim!
Bugün mü’minler olarak yeniden örnek insan, örnek 

mü’min olma bilincini inşa etmeye ihtiyacımız vardır. 
Bu anlayış bizlere örnek insan ve örnek ümmet olma 
sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmaktadır. Şu ger-
çeği hiçbir zaman unutmayalım ki; örnek insan, örnek 
ümmet olabilmenin yolu, gönülleri bir, gayeleri bir, sa-
mimiyet ve sadakatle kenetlenmiş kardeşler olmaktan 
geçer. Allah’ım! Bizleri, bizzat Kur’an’da övdüğün sevgili 
Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. 
Allah’ım! Bizleri, Peygamber efendimizin rehberliğinde; 
örnek insan, örnek mümin ve örnek ümmet olmaktan bir 
an dahi olsa geri bırakma.

[1] Ahzab, 33/21  [2] Ebu Davud, Tatavvu, 26  [3] Enbiya, 21/92
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Vorbildlicher Mensch
Vorbildliche Gemeinschaft

V erehrte Gläubige!
Im rezitierten edlen Vers sagt Allah, der 

Erhabene: “Wahrlich, in dem Gesandten Al-
lahs habt ihr ein schönes Beispiel für jeden, 

der auf Allah und den Jüngsten Tag hofft und oft Allahs 
gedenkt.“1 Auf die Frage nach dem Charakter unseres 
Propheten (s) antwortete Aischa (r): “Liest du nicht den 
Koran? Der Charakter des Gesandten Allahs war der Ko-
ran.”2 Allah, der Erhabene, hat den edlen Koran nicht un-
mittelbar an die Menschheit gesandt, sondern Er hat den 
Koran innerhalb von 23 Jahren Stück für Stück an unseren 
geliebten Propheten herabgesandt. Der edle Koran berich-
tet uns, dass der Charakter des Propheten, seine Reinheit, 
sein gottesdienstliches Leben und seine Beziehung mit den 
Menschen, kurzum alle seine Handlungen stets Vorbilder 
für die Muslime bilden.

Meine geehrten Geschwister!
Unser geliebter Prophet hat die Menschheit dazu einge-

laden, an den Einen und Einzigen Gott, Allah, zu glauben 
und nur Sein Diener zu sein. Der Prophet hat uns gelehrt, 
Allah zu kennen, Ihn zu lieben und Ihn zu respektieren. 
Er lehrte uns tugendhaften Charakter, Anstand, Scham, 
Keuschheit, Wohltätigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Mit-
leid, Fürsorglichkeit, Aufrichtigkeit und Treue. Er war 
durch seine eigene Handlung und Persönlichkeit zu allem 
und in jedem Lebensbereich ein Vorbild für uns. Er zeig-
te uns was es bedeutet, Familie zu sein, Vater zu sein und 
Mutter zu sein; er zeigte uns die Freundschaft, das gegen-
seitige Schenken, den Krankenbesuch, die Kleidungsweise 
und die Anstandsregeln für Essen und Trinken. Die Liebe 
und Barmherzigkeit zu den Kindern haben wir im wahren 
Sinne von ihm gelernt. 

Was bedeutet es geduldig zu sein, was ist Aufrichtigkeit? 
Was bedeutet es, das Geschaffene um des Schöpfers Willen 
zu lieben? Haben wir all das nicht von dem geliebten Pro-
pheten gelernt? Hat unser Prophet uns nicht die schönen 
Tugenden, wie beispielsweise freigiebig, großzügig und 
freundlich zu sein, gerecht zu handeln und tolerant zu 
sein, durch seine eigene Praxis gezeigt?

Werte Gläubige!
Allah, der Erhabene, sagt im edlen Koran: „Gewiß, die-

se ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und 
Ich bin euer Herr; so dient Mir!“3 Es ist erforderlich, dass 
jeder einzelne Muslim ein vorbildlicher Gläubiger ist, da-
mit die muslimische Gemeinschaft (Umma) ein Vorbild 
sein kann. Jeder Gläubige sollte sich bewusst sein, dass das 
Erlangen des Wohlwollens Allahs das eigentliche Ziel des 
Lebens ist. Jeder Muslim muss sich in seinem Verhalten 
gleichzeitig bewusst machen, dass er den Islam vertritt. In 
diesem Sinne werden wir unserem Ziel, die beste Gemein-
schaft zu sein, das von Allah im Koran gelobt wird, näher 
kommen, solange wir für die Dauer unseres Lebens aus in-
nerer Überzeugung die Pflichtabgabe entrichten, auf dem 
Wege Allahs spenden und uns den tugendhaften Charak-
ter aneignen, sowie das Rechte und die Geduld empfehlen, 
das Gute gebieten und das Bösen verbieten.

Meine verehrten Geschwister!
Als Gläubige sind wir heutzutage darauf angewiesen, 

das Bewusstsein eines vorbildlichen Menschen und eines 
vorbildlichen Gläubigen zu etablieren. Dieses Bewusstsein 
wird unsere Verantwortung, ein vorbildlicher Mensch und 
eine vorbildliche Gemeinschaft zu sein, nochmals stei-
gern. Wir dürfen folgende Realität niemals vergessen: Es 
ist nur möglich, ein vorbildlicher Mensch zu sein und eine 
vorbildliche Gemeinschaft zu sein, wenn wir Geschwister 
werden, deren Herzen und deren Ziele vereint sind und die 
sich in Aufrichtigkeit und Treue aneinander klammern.

O Allah! Lass uns Tugenden, die Du als die Tugenden 
des geliebten Propheten lobst, verinnerlichen. O Allah! 
Lass uns die Aufgabe, unter der Wegweisung unseres Pro-
pheten ein vorbildlicher Mensch, ein vorbildlicher Gläu-
biger und eine vorbildliche Gemeinschaft zu sein, nicht 
mal einen Moment vernachlässigen.

[1] Koran, al-Ahzab, 33/21  [2] Abu Dawud, Tatavvu, 26
[3] Koran, al-Anbiya, 21/92

 Hasan GÜNDÜZ
 NeUwIeD DİTİB RAVZA CAMİİ DİN GÖReVLİSİ
 ReLIGIoNSBeAUfTRAGTeR DITIB RAVZA MoSChee, NeUwIeD
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) ve Almanya Arnavut İslam Mer-
kezleri Birliği (UİAZD) Yönetim Ku-
rulu Başkanları 9 Haziran 2017 Cuma 
günü federal ve eyalet bazında bir işbir-
liği anlaşması imzaladı. Almanya Boş-
nak İslam Cemaati (İGBD) ve Almanya 
Faslı Müslümaları Merkez Konseyi 
(ZRMD-KRV) ile yapılan anlaşmanın 
ardından bu üçüncü anlaşma oldu. Bu 
şekilde DİTİB Türk kökenli olmayan 
Müslüman cemaatlere de bir açılım 
gerçekleştiriyor.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu, anlaşmanın Rama-
zan ayında bir Cuma gününe ve inşaatı 
tamamlanan Köln Merkez Camii’nin 
açılışına denk gelmesinden dolayı bü-
yük mutluluk duyduğunu ifade ettik-
ten sonra, “Bugün birçok nedenden 

dolayı bizim için tarihi bir gün” diye 
konuştu. Köken ülkelerle tarihi bağları-
mızı daha da güçlendirmek için köprü-
ler inşa etmekle birlikte, aynı zamanda 
Almanya’daki İslam’ın çoğulculuğu-
nun da muhafazasının sağlanmasının, 
bu ülkenin hayrı için önemli olduğunu 
söyleyen Aşıkoğlu, Almanya’daki Müs-
lüman cemaatlerin gittikçe çoğaldığını 
ve eskiden beri kurulmuş teşkilatların 
bu değişime yönelik yeni çözümler 
üretmeleri gerektiğini de dile getirdi. 
Aşıkoğlu, cemaatler arasındaki iletişi-
min ve işbirliğinin kurulması ile cema-
at profilinin değiştiğini vurgulayarak, 
tek tip olmaktan ziyade heterojenleşe-
rek kültürel ve etnik çoğulculuğun bü-
tün dini cemaatlere yansıdığının altını 
çizdi. UİAZD Genel Başkanı Mensur 
Halili de konuşmasında,  ilahiyat an-

layışında ve tarihi köklerde ortaklıkla-
rın olduğunu ve çok az sayıda farkın 
bulunduğunu, ancak bunların ayrıştı-
rıcı değil tam tersine birleştirici zincir 
olduğunu dile getirdi. Mensur Halili, 
“Bizim ortak bir İslam tarihi ve gelene-
ğimiz bulunuyor. Almanya’da ortak bir 
sorumluluğumuz mevcut. Bu işbirliği 
anlaşması bizim için onur vericidir. Bu 
anlaşmayı hayat ile doldurarak cemaat 
ve teşkilatlarımız arasındaki kardeşli-
ğimizi de güçlendirmeyi arzuluyoruz” 
diye konuştu.

İmza töreninde DİTİB ve UİAZD 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernekle-
rin diğer temsilcileri de hazır bulundu. 
İşbirliği anlaşmasının imzalanması 
sonrasında delegasyonlar ibadete açı-
lan camiyi ziyaret edip beraber iftar 
açtılar.

DİTİB ile UİAZD arasında işbirliği anlaşması imzalandı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Kooperationsvereinbarung:
DITIB und Albanische Gemeinde (UIAZD) stärken innermuslimische Zusammenarbeit

Am Freitag, den 9. Juni 2017, ka-
men der Vorstand der Union UIA-
ZD und Vertreter der DITIB in der 
neuen Zentralmoschee in Köln zu-
sammen und unterzeichneten eine 
Kooperationsvereinbarung, die die 
Zusammenarbeit auf Bundes- und 
Gemeindeebene stärken soll. Nach 
ähnlichen Vereinbarungen mit dem 
IGBD (Islamische Gemeinschaft der 
Bosniaken in Deutschland) und dem 
ZRMD-NRW (Zentralrat der Ma-
rokkaner in Deutschland), ist diese 
die dritte Kooperation, mit der sich 
die DITIB verstärkt anderen musli-
mischen Organisationen und Gläu-
bigen, insbesondere nichttürkischer 
Herkunft, öffnet.

Bei der Unterzeichnung waren ne-
ben dem gesamten Vorstand des UI-
AZD sowie Vertretern des DI-
TIB-Vorstandes auch mehrere 
Vertreter der beiden Verbände an-
wesend.

Prof. Dr. Nevzat Y. Aşıkoğlu, DI-
TIB-Bundesvorsitzender, betonte in 
seiner Grußrede die Bedeutung der 
Zusammenarbeit und zeigte sich er-
freut, dass die Unterzeichnung eben 
an einem Freitag im segensreichen 
Monat Ramadan stattfand, an dem 
auch der Kuppelsaal der Moschee er-
öffnet werden konnte: “Dies ist da-
her in vielfacher Hinsicht ein histo-
rischer Tag für uns!”, so Herr Prof. 
Aşıkoğlu. 

Auch betonte der DITIB-Vorsit-
zende, dass diese mittlerweile die 
dritte Kooperationvereinbarung, die 
die DITIB mit anderen muslimi-
schen Verbänden geschlossen hat, 
nicht nur die innerislamische Zu-
sammenarbeit stärken und gegensei-
tige Solidarität fördern solle.

Prof. Aşıkoğlu führte weiter aus: 
„Der historische Bezug, auch zu den 
jeweiligen Herkunftsländern, ist 
wichtig, um Brücken zu bauen und 
Wurzeln zu schlagen. Die Vielfalt 
des Islams zu bewahren wird am 
Ende auch ein Segen für Deutsch-
land sein. Wir Muslime und unsere 
Gemeinden entwickeln uns aber 
auch in Deutschland weiter. Die Ge-
meinschaft der Muslime wird immer 
vielfältiger. Diesem Wandel müssen 
auch etablierte Organisationen, wie 
auch wir, die DITIB, Rechnung tra-
gen und unsere Arbeiten und Ange-
bote entsprechend anpassen. Unsere 
Moscheebesucher sind viel heteroge-
ner geworden. Sie bilden in sich eine 
kulturelle und ethnische Vielfalt ab. 
Es ist daher unsere Aufgabe, mehr 
inner islamische Zusammenarbeit zu 
wagen.“

Mensur Halili, Vorsitzender des 
UIAZD, ging in seiner Grußrede 
auch auf die Gemeinsamkeiten, so-
wohl in der theologischen Ausrich-
tung, als auch bezüglich gemeinsa-
mer historischer Wurzeln ein, und 

betonte, dass die wenigen Unter-
schiede kein trennendes, sondern 
vielmehr verbindendes Glied sind. 
„Wir haben eine gemeinsame Ge-
schichte und eine gemeinsame Tra-
dition des Islams. In Deutschland 
haben wir eine gemeinsame Verant-
wortung. Es ist uns eine Ehre, diese 
Vereinbarung, die unsere Gemein-
samkeit und Solidarität stärken 
wird, an einem für die DITIB, aber 
auch für die Muslime, so wichtigen 
Tag zu unterzeichnen. Wir wollen 
diese Vereinbarung mit Leben füllen 
und das Band der Geschwisterlich-
keit zwischen unseren Gemeinden 
und Verbänden weiter stärken.“

Nach der feierlichen Unterzeich-
nung der Verträge besichtigten die 
Delegationen gemeinsam den neu 
fertiggestellten und erstmalig ge-
nutzten Gebetsaal. Die gelungene 
Verbindung von Tradition und Mo-
derne in der Ausgestaltung des Kup-
pelsaals wurde besonders gewürdigt.
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2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının 
sona ermesiyle birlikte, Diyanet İşle-
ri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami 
derneklerinde hafta sonu temel dini 
bilgiler kurslarına devam eden öğ-
renciler için karne merasimleri dü-
zenlendi. 

Cami derneklerinde düzenlenen 
programlara din görevlileri, sınıf öğ-

retmenleri ile öğrenci velileri katıldı.
Merasimlerde öğrencilere karnele-

ri verildi. Karne dağıtımı sırasında 
en az öğrenciler kadar ebeveynlerin 
de heyecanlı olduğu gözlendi. Cami 
bünyesinde değişik etkinliklerin dü-
zenlendiği programlar yapılan dua-
larla sona erdi. 

Zeugnisfreude in unseren Gemeinden
Karne Sevinci

erneklerimizde

Berlin

Heilbronn

Bremen

GoslarEsslingen

Chorweiler

Essen

HABERLER
NACHRICHTEN

BÜLTEN ·  TEMMUZ ·  JUL I 201718



Hassel

Walldorf

Hamm

Schwelm

Düren

Wedel

Hürth

Westerholt

Köln Chlodwigplatz

Ludwigsburg

Bamberg

Oberstenfeld

TEMMUZ ·  JUL I 2017 ·  BÜLTEN 19



Nürnberg – Lohr DİTİB Ulu Ca-
mii’nde 2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılının sona ermesi münasebetiyle 
çeşitli okullarda okuyan Müslüman 
çocuklar için okul kapanış duası ya-
pıldı.

Geçen yıl ilki yapılan okul kapanış 

duasının ardından bu yıl da velilerin 
talepleri doğrultusunda okul yöneti-
ci ve öğretmenlerinin onayı ile Dİ-
TİB Ulu Camii’nde bir merasim dü-
zenlendi. Dernek Başkanı Hanifi 
Oymak ve Din Görevlisi Davut Şim-
şek’in organizesinde düzenlenen 

programa okul müdürleri ile öğret-
menlerin yanı sıra Müslüman öğ-
renci velileri katıldı.

Merasim kısa konuşmaların ar-
dından Almanca ve Türkçe yapılan 
dua ile sona erdi.

Köln – Köln DİTİB Merkez Ca-
mii’nde 2016-2017 eğitim yılının 
sona ermesi ve okulların yaz tatiline 
girmesi münasebetiyle karne mera-
simi düzenlendi. Programda çocuk-
lara karneleri dağıtılarak öğrencile-
rin sevinçlerine ortak olundu.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde eği-
tim gören 4-18 yaş gurupları arasında 

450 kız ve erkek öğrenciye yönelik 
düzenlenen merasim Kur’an-ı Kerim 
tilavi ardından Merkez Camii Din 
Görevlisi Emre Şimşek’in selamlama 
ve teşekkür konuşması ile başladı.

Öğrenci ve velileri buluşturan karne 
merasiminde ilk olarak 2016-2017 eği-
tim yılı birincileri açıklandı.

Veliler tarafından yoğun ilginin 

olduğu merasimde renkli görüntüler 
yaşandı. 

Dönem boyunca Kur’an-ı Kerim 
ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ve-
rildiği kurslara devam eden öğrenci-
lere kendi öğretmenleri tarafından 
karneleri verildi. Program dua ve 
aile fotografının çekilmesiyle sona 
erdi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde karne sevinci

Lohr’da öğrenciler için dua edildi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Düsseldorf – Kamp-Lintfort 
DİTİB Hacı Bayram Camii dernek 
yönetiminin girişimi ile şehirlerin-
de hizmet veren St. Bernhard-Hos-
pital Kamp-Lintfort hastanesine 
mescid açıldı. 

Müslüman hasta ve yakınlarının 
ibadetlerini yapabilecekleri mekan 
için bir kaç yıldır hastane yönetimi 

ile hastanede görevli papazlarla ya-
pılan toplantı ve görüşmeler sonu-
cunda bu ihtiyacın karşılanması 
için olumlu yaklaşım sağlandı ve 
hastanede mescid için yer temin 
edildi. Din Görevlisi Fehmi Özcan, 
gösterilen kolaylık ve yardımların-
dan ötürü hastane yönetimine te-
şekkür etti.

Ramazan arefesi Cuma günü 
cami dernek yönetimi ile halı, sec-
cade, Kur’an-ı Kerim, rahle ve diğer 
ihtiyaçlar giderildi ve mescid tan-
zim edildi. Resmi açılışı ise hastane 
yönetimi tarafından ileriki zaman-
da belirlenecek ve DİTİB yönetimi 
ile birlikte açılacak.

Nürnberg – Hof DİTİB Osmanlı 
Camii’nde 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde derslerine yıl boyunca 
devam eden öğrencilere karneleri ve-
rildi. 

Din Görevlileri Güngör ve Gönül 
Çakan yavrularımızın küçük yaşlar-
da dinini, İslam ahlakını, değerlerini, 
aile terbiyesini ve buna benzer şeyleri 
öğrenmelerinin gelecekleri, dünya ve 

ahiret saadeti için çok önemli oldu-
ğunu vurguladı. 

Ayrıca cami derslerine gönüllü ola-
rak yardımcı olan görevlilere ve öğ-
rencilere teşekkür belgesi takdim 
edildi. Dernek yönetimi de derslere 
devam eden öğrencileri çeşitli hedi-
yelerle ödüllendirdi. Cami bünyesin-
de yılsonu etkinliği olarak öğrenci ve 
velilerin katılımı ile Freizeitpark 

Plohn’a bir eğlence ve kaynaşma 
programı düzenlendi. Veli ve öğren-
ciler gönüllerince eğlendi ve günün 
tadını çıkardı.

Hof’ta karne sevinci

Kamp-Lintfort Hastanesi’ne mescid açıldı
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Hannover – Ramazan Bayramı 
münasebetiyle Bremen Ella-Ehl ers-
Haus huzur ve bakımevi ziyaret edil-
di. Ziyarette Türk huzurevi sakinleri-
ne bayram mutluluğu yaşatıldı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Bremen ve Delmen-
horst kentlerinde hizmet veren cami 
dernekleri öncülüğünde gerçekleşen 
kutlamada, dernek başkan ve temsil-
cileri ile din görevlilerinin yanı sıra, 
huzurevi yetkilileri, sakinleri ve ba-
kım danışmanları yer aldı.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Bremen Din Görevlisi Arafat De-
mir, “Sizlerle bayramlaşmanın bahti-
yarlığını yaşamak için buradayız. 

Sizin yanınızda mutlu olmak ve dua-
nızı almak için geldik” diyerek prog-
ram akışını aktardı. Bremen DİTİB 
Mevlana Camii Din Görevlisi Uğur 
Yarış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ar-
dından konuşma yapan Bremen Dİ-
TİB Bilal-i Habeşi Camii Din Görevli-
si Osman Bozkurt ise, Allah’ın 
kullarına ne denli yakın ve af edici 
olduğunu anlatan Kur’an ayetlerin-
den örnekler verdi.

Huzur ve bakımevi müdüresi An-
nette Zarnitz Konuklarını, “Sizleri 
burada görmekten çok mutlu olduk” 
diyerek selamladı. Zarnitz “15 ülke-
den çalışanımızın olduğu evimizde, 
12 farklı ülkeden bakıma muhtaç in-

sanımıza evsahipliği yapan çok kül-
türlü bir kurumuz” diye konuştu.

“Geçmişine sahip çık” başlığında 
DİTİB projesi Bremen ve Delmen-
horst Bölge sorumlusu Elveda Şeren, 
bu kapsamda 3,5 yıldır huzur evinde 
bayramlaşma programları organize 
ettiklerini belirterek, “Ayrıca, her ayın 
ilk Pazartesi günleri burayı ziyaret 
ederek yaşlılarımızla buluşuyoruz. 
geleceğimiz için nasıl çocuklarımıza 
önem veriyorsak, geçmişimizide 
önem vererek yaşlılarımıza sahip çık-
malıyız” dedi.

Program; çeşitli ikramların yanın-
da çiçek takdimi ile sona erdi.

Bayramda huzurevi unutulmadı

Hamburg – Neumünster DİTİB 
Ulu Camii tarafından ilk kez düzen-
lenen Textil Müzesi’ndeki Ramazan 
Bayramı resepsiyonuna yoğun ilgi 
oldu.

Çevrede ikamet eden Alman ve di-
ğer milletlerden insanların yoğun ilgi 
gösterdiği resepsiyona; Neumünster 
Belediye Başkanı ve Valisi, kilise tem-
silcileri, emniyet teşkilatı, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Neumünster Valisi Anna-Kathari-
na Schättiger, Türklerin de Alman-
lar gibi bu şehrin bir numaralı va-
tandaşları olduğunu söyleyerek 
müslümanların bayramını kutladı. 
Schättiger “Neumünster’de birlikte 
yaşama kültürüne yaptığınız katkı-

lardan çok memnunuz” dedi.
Neumünster DİTİB Ulu Camii adı-

na konuşan Din Görevlisi Hüseyin Ay-
dın, Ramazan’ın Müslümanlar için 

önemli olduğunu anlattı. 
Resepsiyon bayramlaşmanın ardın-

dan verilen ikramla sona erdi.

Neumünster’de Ramazan Bayramı Resepsiyonu

HABERLER
NACHRICHTEN
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Stuttgart – Albstadt-Tailfingen 
DİTİB Eyüp Sultan Merkez Camii’n-
de Ramazan ayında 15 öğrenciye ya-
tılı eğitim verildi. 

Din Görevlisi Mahmut Arslan’in 
öncülüğünde öğrencilerle hatim in-
dirildi. Yatılı eğitim hakkında bilgi 
veren Arslan, “İslam geleneğini bu 
Ramazanda öğrencilerimizle birlikte 
yaşadık. Öğrencilerimiz paylaşma-

nın, birlikte hareket etmenin, karşı-
lıklı saygı ve sevginin özellikle toplu 
yaşam alanlarında ne kadarda önem-
li olduğunu yaşayarak tecrübe ettiler. 
Yerine göre kimi zaman cami içinde 
oyun oynadılar, kimi zaman kendile-
rine verilen cüzlerini okudular, kimi 
zaman kürsüye çıkıp vaaz denemesi 
yaptılar, kimi zaman film izlediler, 
nöbetleşe iftar ve sahur hazırladılar. 

Dolu dolu geçen yatılı eğitimin so-
nunda gençlerle bir anket yapıp, bir 
sonraki yatılı eğitime tekrar katılıp 
katılmayacaklarını sorduk. Hepsi de 
çok memnun kaldıklarını bir daha 
yapılsa tekrak katılacaklarını, kendi-
leri için çok büyük bir tecrübe oldu-
ğunu ifade ettiler” dedi.

Cep harçlıklarıyla susuz Afrika’ya yardım 
Düsseldorf – Wuppertal DİTİB 

Merkez Camii’nde hafta sonu ders-
lere katılan öğrenciler anlamlı bir 
dayanışmaya imza attı.

DİTİB ve Diyanet Vakfı’nın 
ortak laşa düzenlediği “Su Kuyusu 
Kampanyası”na katılan minikler, 
iki ay boyunca biriktirdikleri cep 
harçlıklarını Afrika için bağışladı. 
Yaklaşık 50 öğrenci, iki ay boyunca 

kumbaralarını ellerinden geldiği 
kadar doldurarak Afrika kıtasına 
gönderdi. Ramazan Bayramının 
ikinci gününe kadar devam eden 
kampanyaya katkıda bulunan ço-
cuklara büyük desteği başta Din 
Görevlisi Cüneyt Kara, Dernek Baş-
kanı Ersin Özcan olmak üzere aile-
ler verdi. 

Çocuklara günün anısına yapılan 
özel tişörtler hediye edildi.

Eyüp Sultan Camii’nde yatılı eğitim
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) merkez ve bağlı cami der-
neklerinde 2017 yılında hacca gide-
cek olan hacı adaylarına yönelik hac 
semineri verildi.

2017 yılı Hac Organizasyonu ile 
bu sene hacca gidecek olan hacı 
adaylarının haccı daha iyi anlaması 
ve öğrenmesi amacıyla, DİTİB ve 
bağlı cami derneklerininde hazırlık 
semineri verildi.

Essen - Werdohl DİTİB Eyüp Sul-
tan Camii’nde kutsal topraklara gi-
decek 66 hacı adaylarına uğurlama 
programı düzenlendi. Programda 

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Suat Oku-
yan birer konuşma yaptı. DİB Hac 
ve Umre Eğitim Daire Başkanı Dr. 
Fatih Kurt’ta, haccın önemi, mena-
sikleri Hacı adaylarına gidecekleri 
yerlerde yapmaları gerekenler, kut-
sal toprakların manevi atmosferi 
hakkında kısa bir konferans verdi. 
2500 kişinin katılımıyla gerçekle-
şen program, hacı adaylarıyla helal-
leşmenin ardından ikram ve dua ile 
sona erdi. 

Düsseldorf–Heiligenhaus, Frank-

furt–Nidda, Köln–Bonn ve Kerpen, 
Mainz–Wörth, Stuttgart–Heil bronn 
DİTİB Camii derneklerinde düzen-
lenen seminerlerde, “İbadet Bilinci 
ve Hac İbadeti”, “Yolculuğa çıkma-
dan önce maddi ve manevi hazır-
lık”, “Hac ibadetinin gereği olarak 
bir arada yaşama bilinci”, “Ana hat-
larıyla Hac ve Umre Menasiki”, 
“Haccın hikmeti ve hacdaki sem-
bollerin anlamı”, “Hz.Peygamber 
(sav), Mescid-i Nebevi ve Medine” 
gibi konular ele alındı.

DİTİB’den hac semineri

Hannover

Werdohl

HABERLER
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Kerpen Bonn

Nidda Heilbronn

Heiligenhaus Wörth
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Mainz – Alzey DİTİB Hicret Ca-
mii’nde eğitim gören öğrenciler için 
yılsonu programı düzenlendi.  Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, Dernek Başkanı Halit 
Türedi ve Din Görevlisi Muhammed 
Baki Tuncel’in açılış konuşmasından 
sonra, Cami yuva grubunda Bayan 

Din Görevlisi Rabia Tuncel’in nezare-
tinde eğitim gören 3-6 yaş grubu mi-
nik öğrenciler tarafından İstiklal Mar-
şı’nın 10 kıtasının ezbere okunması, 
ardından dua ve hadis sunumları 
ayakta alkışlandı. Slayt gösterisi ve şiir 
sunumlarından sonra erkek ve kız öğ-

rencilerden oluşan ilahi koroları ilahi-
ler seslendirdi. Anneciğim ilahisinden 
sonra öğrenciler salondaki Annelerine 
gül takdim ettiler. Kur’an-ı Kerim’e ge-
çen öğrencilere yönelik yapılan mera-
sim sonrası tüm öğrencilere hediye 
takdimi ile program sona erdi.

Alzey’de yıl sonu programı

Frankfurt – Alsfeld DİTİB Fa-
tih Camii, her yıl geleneksel düzen-
lenen “Uluslararası Şehir Etkinliği-
ne” katıldı.

Alsfeld’te faaliyette bulunan Dİ-
TİB Fatih Camii, Türk kültürünün 
zengin mutfağı, çocuklar sema gös-
terileri ve ilahi gurubunun ilahi din-
letisiyle etkinliğin ilgi odağı oldu. 
Etkinlik çerçevesinde Fatih Camii 
kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cami ziyaretine gelen konuklara 
cami müştemilatı ve yapılan faali-
yetler hakkında bilgi verildi. 

Kültürlerin buluştuğu şehir festi-
valinde DİTİB Fatih Camii çocuk 
folklör ekibinin gösterileri büyük al-
kış aldı. Dernek Başkanı Adem Ma-
den ve Din Görevlisi Hasan Erdem, 

etkinliğe katkı sunan hanım kolları-
na, cami cemaatine, Alsfeld Belediye 
Başkanı ve Kaymakamına, Vogels-
berg Meclis Başkanı ile yerel yetkili-
lere teşekkür etti.

Düsseldorf – Grevenbroich Dİ-
TİB Merkez Camii Kur’an kursunda 
hafta sonları derslere devam eden kız 
öğrencilere, bayan din görevlisi Selime 
Fidan tarafından Kur’an’a geçme ve taç 
takma merasimi düzenlendi. Kur’an-ı 
Kerim ve önemi konulu sohbetten son-
ra, merasim çocuklar tarafından oku-
nan ilahi, kısa sure, dua ve şiirlerle de-
vam etti. Çoğunluğunu velilerin 
oluş turduğu programa yoğun ilgi oldu. 

DİTİB Fatih Camii şehir festivaline katıldı

Grevenbroich’ta taç merasimi

HABERLER
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Essen – Hamm Pelkum DİTİB Fa-
tih Camii’nde yıl sonu etkinlikleri çer-
çevesinde Hamm Büyükşehir Belediye 
Başkanı Thomas Hunsteger Peter-
mann’ı ağırladı.

Cami yararına her yıl geleneksel ola-
rak düzenlenen yaz etkinliğine cemaa-
tinin yanı sıra Alman komşular da yo-
ğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılışını 
Hamm Belediye Başkanı Thomas 
Hunsteger Petermann ve bölge millet-
vekilleri birlikte yaptı. Etkinlik çerçe-
vesinde kurulan tanıtım standları gez-
dirildi. 6-12 yaş gurubu kız ve erkek 
öğrencilerden oluşan tasavvuf musiki-
si korosunun seslendirdiği birbirinden 

güzel ilahiler ve kültürel etkinlikler 
katılımcılardan büyük beğeni gön-
dü. Etkinlikte Türk mutfağının lez-
zetlerinin yanında folklor, Nasrettin 
Hoca orta oyunu, yarışmalar, öğren-
cilerin sunduğu ilahi ve şiirlerle dolu 

dolu iki gün yaşandı.
Programın sonununda miniklerle 

el ele tutuşup Başkan Petermann ve 
misafirler barış türküleri söyleyip 
barış balonlarını havaya uçurdular.

Düsseldorf – Heiligenhaus Dİ-
TİB Ulu Camii ğrencilerden oluşan 
küçük semazen grubu kuruldu.

Hafta sonu camiye gelen öğrenci-
lerden amatörce oluşturulan Heili-
genhaus DİTİB Ulu Camii küçük 
semazen grubu, gösteriler yapmaya 
başladı. Semazen grubu caminin dü-

zenlediği kermes programında ilahi 
eşliğinde bir gösteri sundu. 

İlk kez çocuklardan kurulan ama-
törde olsa semazen grubu oluşturduk-
larını belirten Heiligenhaus DİTİB 
Ulu Camii Din Görevlisi Abdulgaffur 
Akdağ, “Öğrencilerin dini bilgilerle ve 
dini sanat içerisinde bilgili, kültürlü 

şekilde yetişmelerini ve onların top-
lum önüne çıkmalarını sağlamak 
amacıyla böyle bir grup kurduk. İlk 
gösterimizde güzel destek ve tepkiler 
aldık. Bu manada Cami cemaatimizin 
ve velilerimizin guruba destek olması-
nı bekliyorum” dedi.

Başkan Petermann’dan DİTİB’e ziyaret

Küçük semazenler göz doldurdu

TEMMUZ ·  JUL I 2017 ·  BÜLTEN 27



Berlin – DİTİB Merkez Camii’n-
de “Aile Ergen İlişkileri” konulu kon-
ferans düzenlendi. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eği-
tim Fakültesi Öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. Halil Ekşi “Aile Ergen İlişki-
leri” konulu bir konferans verdi. 

Berlin DİTİB Merkez Camii Konfe-
rans Salonu‘nda düzenlenen konferan-

sa Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal 
Yıldız’ın yanı sıra gençler ve öğrenci 
velileri katıldı. 

Prof. Dr. Halil Ekşi, ailelere ve 
gençlere ergenlikle ilgili davranış 
modelleri, anne ve baba olarak doğru 
bilinen fakat aslında yanlış olan dav-
ranış ve tutumlar, aile içi iletişimde 
dikkat edilmesi gereken hususlar ile 

sevgi ve saygının olmadığı ailelerden 
oluşan toplumlardaki buhranlar gibi 
konular ele aldı.

Program sonunda Berlin Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Ahmet Fuat 
Çandır tarafından Prof. Dr. Halil Ek-
şi’ye günün anısına Berlin hatırası bir 
biblo hediye edildi.

Berlin’de “Aile Ergen İlişkileri” konulu konferans

Stuttgart – Kirchheim am Nec-
kar DİTİB Osmanlı Camii düzenlenen 
törenle ibadete açıldı.

1983 yılında kurulan Kirchheim am 
Neckar DİTİB Osmanlı Camii, 2013 
yılında temeli atılarak üç buçuk yılda 
muhteşem esere kavuştu. Açılış töreni-
ne; Stuttgant Başkonsolosluğu Konso-
losu Seyhan Sucu, Kirchheim am Nec-
kar Belediye Başkanı Uwe Seibold, 
DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Albo-
ğa, Stuttgart eski Din Hizmetleri Ata-
şesi Dr. Bilal Doğan, Baden Württem-
berg DİTİB Eyalet Birliği adına Genel 
Sekreter İsmet Harbi’nin yanı sıra çev-
re dernek yöneticileri ve din görevlileri 
ile çok sayıda davetli iştirak etti. 

Tören; Türk ve Alman milli marşla-

rının okunması ve Kirchheim am Nec-
kar DİTİB Osmanlı Camii Din Görev-
lisi Mustafa Kıvrak’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından, Dernek Başkanı 
Hamdi Tütünlü’ın açılış konuşmasıyla 
başladı.

Dernek hakkında bilgi veren Tütün-
lü; caminin kurulmasından bu yana 
emeği geçen dernek yönetimlerine, ka-
dın cemaatine, dünden bugüne beledi-
ye başkanlarına ve yerel yöneticilere 
teşekkür etti.

Halkın sempatisini kazanmış Kirch-
heim am Neckar Belediye Başkanı 
Uwe Seibold kürsüye gelirken büyük 
bir coşku ve alkışlarla karşılandı. Sei-
bold, “Caminin yapımı süreci esnasın-
da belediye ve meclis üyeleriyle olumlu 
bir duruş sergiledik. Hatta şehir plan-
lamasında bu caminin yerini şu anda-
ki olduğu yerin olması gerektiğini ba-
şından beri vurguladık” dedi. Seibold, 
caminin dışarıda herhangi bir yerde 
değil de tamamen şehir merkezinde ol-
ması gerektiğini, cami konumuna çev-
rilen mekanlardan oluştuğunu ve artık 

insanlarımızın burada kalıcılığı daha 
fazla ön plana çıkınca kendilerine yakı-
şır onurlu bir yer, bir cami niteliği taşı-
yan kubbeli ve minareli yeni bir cami 
inşaatı yapılması gerektiğini söyledi.

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Al-
boğa, Stuttgart eski Din Hizmetleri 
Ataşesi Dr. Bilal Doğan, Baden Würt-
temberg DİTİB Eyalet Birliği adına 
Genel Sekreter İsmet Harbi de günün 
anlam ve önemini belirten konuşmala-
rında caminin yapımında emeği ge-
çenlere teşekkür ettiler. 

Konuşmaların ardından dualar eşli-
ğinde caminin açılış kurdelesi kesildi 
ve cami gezilerek müştemilat hakkın-
da bilgi verildi.

Kirchheim am Neckar’a muhteşem bir mabed

HABERLER
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Münih – Landsberg Am Lech 
 DİTİB Mescid-i Aksa Camii’nde 
haftasonu kurslara devam eden öğ-
rencilere yönelik yıl sonu etkinliği ve 
kermes programı düzenlendi. 

Mescid-i Aksa Camii avlusunda 
düzenlenen etkinlikte kız ve erkek 
öğrencilerden oluşan gruplara unu-
tulmayacak bir gün yaşattıldı.

Kur’an Kerim tilaveti ile başlayan 
yılsonu etkinliğinde ilahiler, şiirler, 
hadisler okundu ve skeçler oynandı. 
Çeşitli dallarda yapılan yarışmalar-
da dereceye giren öğrencilere hedi-
yeler takdim edildi. Yaz Kur’an 
Kursu öğrencilerinin ve ailelerinin 
yoğun ilgi gösterdiği program dua-
larla sona erdi.

Nürnberg – Lauf a.d. Pegnitz’de 
faaliyet gösteren Müslüman, Katolik ve 
Protestan cemaatleri, karşılıklı ziyaret-
ler çerçevesinde çeşitli dini konularda 
istişare etti.

Lauf DİTİB Mevlana Camii Din Gö-
revlisi Şemsettin Arslan’ın verdiği bil-
giye göre ziyaret programları, Lauf Dİ-
TİB Mevlana Camii öncülüğünde 
şehirin Johannis Protestan Kilisesi Pa-
pazı Lisa Nikol Eryazıcı, Katolik Kili-
sesi Papazı Gabriele Netal Backöfer ile 
Müslüman ve Hristiyan cemaatlerinin 

yoğun ilgisiyle üç ayrı tarihte gerçek-
leştirildi.

İlk toplantı “Müslümanlar Nasıl İba-
det Ederler” konu başlığı altında Lauf 
DİTİB Mevlana Camii’nde gerçekleşti. 
Din Görevlisi Şemsettin Arslan, cema-
atle namaz kılmayı tatbikli gösterdi ve 
ardından soruları cevaplandırdı.

İkinci toplantı Katolik kilisesinde 
gerçekleştirildi. Kilisede icra edilen 
ayinden sonra karşılıklı dini sohbetler 
yapıldı. Son toplantı da “Müslümanla-
ra göre Kur’an’ın ana konuları, 

Hristiyanlar’a göre İncil’in ana konu-
ları” başlığı altında Johannis Protestan 
Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Karşılıklı 
olarak Kur’an-ı Kerim ve İncil hakkın-
da sorulan sorulara cevaplar verildi.

Müslüman ve Hristiyan cemaatle-
ri her üç toplantıya da yoğun ilgi 
göstererek, karşılıklı olarak merak 
ettikleri soruları sorma ve cevapları-
nı alma imkanı buldular. Yöresel ik-
ramların da yapıldığı toplantıların 
gelecek yıllarda da devam ettirilmesi 
kararlaştırıldı.

Kur’an Kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Cami - Kilise karşılıklı ziyaret 
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Essen – Meschede DİTİB Fatih 
Camii’nde Ramazan Bayramı’nın 
ikinci günü kamuya açık bir bayram 
resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona 
Hochsauerland Bölgesi Kaymakam 
Vekili Ferdi Lenze ve Meschede Bele-
diye Başkanı Christop Weber’in yanı 
sıra çok sayıda Alman ve Türk davetli 
katıldı.

Fatih Camii Din Görevlileri Vildan 
Korkmaz ve Ali Osman Korkmaz çif-

tinin sunumuyla gerçekleşen prog-
ramda, Meschedeli yazar Birgül Öz-
çetin-Dokumacı ‘Güneşle Randevu’ 
adlı eserinden öykülerle ramazan ayı-
na dair enstanteler sundu.

Ayrıca Hochsauerland Müzik Oku-
lu Müdürü Georg Scheuerlein ve mü-
zik öğretmeni Dilek Geçer ’in icra et-
tiği Salat-ı Ümmiye ve almanca 
ilahilerle resepsiyona katılanlara nağ-
melerle bezenmiş anlar yaşatıldı.

Ayrıca müzik eşliğinde ikram edi-
len bayrama has anadolu lezzetleriy-
le misafirler mest edildi.

Resepsiyonun sonunda Bergklos-
ter Bestwig adına söz alan Rahibe 
Maria Ignatia, “Program manevi 
açıdan çok etkileyici ve bilgilendiri-
ciydi. Özellikle de birlikte ilahiler 
söylememiz, benim için çok özel bir 
tecrübe oldu” şeklinde duygu ve dü-
şüncelerini ifade etti. 

Fatih Camii’nde bayram resepsiyonu

Mainz – Rheinland-Pfalz Eyalet 
DİTİB Birliği’ne bağlı Ludwigshafen 
Mevlana Camii, Wörrstadt Sultan 
Ahmet Camii, Bullay Yeşil Camii, 
Germersheim Maraşal Fevzi Çak-
mak Camii ve Eisenberg Ayasofya 
Camii de olmak üzere toplam beş 

bölgede “Mutlu Yuva” adlı altında 
seri konferanslar düzenledi.

“Mutlu Yuva” konulu konferansa 
konuşmacı olarak DİB İstanbul İl 
Müftülüğü emekli Başvaizi Mustafa 
Akgül katıldı.

Her yaş grubuna hitab eden konfe-

ranslar, bölgelerde yoğun ilgiyle kar-
şılandı. Bullay DİTİB Yeşil Camii’de 
düzenlenen son konferansta Rhein-
land-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız, emekli Başvaiz 
Mustafa Akgül’e DİTİB teşkilatı adı-
na teşekkür etti.

DİTİB’de “Mutlu Yuva Konferansı”
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Berlin – Kur’an Kursu öğretmeni 
olarak göreve başlayan fahri öğreticile-
re yönelik düzenlenen 45 günlük yatılı 
eğitim programı sonunda sertifika ve-
rildi.

Dokuz ay sonunda haftada bir gün 
yapılan derslere katılımla tamamlanan 
program, fahri öğretici adaylarına Din 
Hizmetleri Ataşesi Ahmet Fuat Çandır 
ve DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fatih 
Eroğlu tarafından fahri öğreticilere 

sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. 
Ayrıca program sonunda Kursun 

öğretciliğini yapan Nimet Çandır’a 

kursiyerler tarafından çiçek takdim 
edildi.

Stuttgart – Erdmanhausen Dİ-
TİB Camii’de sene boyunca 5-8 yaş 
grubundaki miniklere verilen Kur’an-ı 
Kerim eğitimi kapsamında ‘Kuran’a 
Geçiş Töreni’ gerçekleştirildi. 

Erdmanhausen Camii Başkanı 
Yunus Dumlu, din görevlileri Veli 
Boyun ve Emine Boyun ile yönetim 
kurulu üyelerinin gayretleri sonu-
cunda 60 minik öğrenci, aileleriyle 
birlikte verilen kahvaltının ardın-
dan Kur’an’a geçiş belgesi ve hediye-

lerle ödüllendirildi.
Din görevlileri Veli Boyun ve Emine 

Boyun, öncelikle imkan hazırlayan yö-
netim kuruluna, miniklere ve aileleri-
ne teşekkür ederek, “Bizler için en bü-
yük sevinç diktiğimiz ağaçların meyve 
vermesi gibi bu yavrularımızın 
Kur’an’a geçmeside bizlerin emekleri 
olan meyvemiz” dedi.

Başkan Dumlu da din görevlileri-
ne, desteklerini her zaman hissettik-
leri velilere programda olduğu gibi 

gecesini gündüzüne katan vefakar 
kadın cemaatine teşekkür ederek 
minikleri tebrik etti. Belge takdimi-
nin ardından minikler Kur’an-ı Ke-
rim ziyafeti ve ilahiler sundu.

Berlin’de fahri öğreticilere sertifika merasimi

Miniklerin Kur’an sevinci
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Stuttgart – Friedrichshafen 
DİTİB Mehmet Akif Camii’mizde 
Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Ke-
rim’i meali ile birlikte okuyan ha-
nımlara belge verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ba-
yan Din Görevlisi Mihriban Aykut, 
“Ramazan ayı münasebetiyle bütün 
camilerimizde mukabeleler okundu. 

Bir farklılık olsun diyerek günlük 
olarak okunan mukabelelerin meal-
lerini okuduk. Kur’an-ı Kerim'i anla-
yıp onu hayatımızda tatbik etmenin 
önemli olduğunu bildiğimiz için, 
mukabale dinleyen hanımlarımıza 
da sadece dinleme ile kalmaması 
dinlemiş oldukları o günkü cüz de 
nelerden bahsedildiğini öğrenmele-

ri, hangi cüzün nelerden bahsettiği-
ni azda olsa bilmeleri için böyle bir 
uygulama başlattık. Hanım cemaa-
timizden bu konuda takdir ve teşek-
kür aldık” dedi.

Program çerçevesinde bir araya 
gelen hanımlara Ramazan ayı bo-
yunca faaliyete gösterdikleri gayret-
ten ötürü belgeler verildi.

Friedrichshafen’de hanımlara belge verildi

Münster – Greven DİTİB Ulu 
Camii’nde dernek yönetimi tarafın-
dan öğrenciler için organize edilen 
“Hatim Merasimi” çerçevesinde 
“Veda ve Vefa Programı” düzenlen-
di. Etkinlik çerçevesinde görev süre-
si dolan Din Görevlisi İbrahim 
Işık’ta Greven'e veda etti. Öğrencile-
rine belge ve hediyelerini takdim 
eden Din Görevlisi Işık, “Aldığınız 
belge camiden ve ilimden ayrılış bel-
gesi değil, sadece derslere katıldığı-
nızı gösteren bir belgedir, ömrünüz 
boyunca camiden ve ilimden kop-

mamanız gerekir” dedi.
Programa Din Hizmetleri Ataşesi 

Yunus Yüksel, çevre DİTİB dernek-
leri din görevlileri ve dernek yöneti-
cileri, kilise ve sivil toplum kuruluş 
temsilcileri ile çok sayıda cemaat ka-
tıldı. 

Dernek temsilcileri ve din görevli-
lerinin duygularını aktarmasının 
ardından Din Hizmetleri Ataşesi 
Yunus Yüksel Din Görevlisi İbrahim 
Işık’a yapmış olduğu hizmetlerinden 
dolayı başarı belgesi takdim etti. 
Greven DİTİB Ulu Camii yönetim 

kurulu üyeleri, çevre dernek temsil-
cileri ve din görevlilerinin hediyele-
rini takdim etmelerinin ardından 
Din Görevlisi İbrahim Işık duygusal 
bir veda konuşması yaparak Gre-
ven’e veda etti.

Greven’de hatim ve veda merasimi
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Mainz – Worms DİTİB Veysel 
Karani Camii’nde yetişkin bayanlar 
için “Kur’an-ı Kerim okumaya geçiş” 
merasimi düzenlendi. 

Yıl boyunca camideki yetişkin ba-
yanlara yönelik verilen derslere de-
vam ederek Kur’an-ı Kerim’e geçen 
bayanlara gül takdim edildi. Slayt 
gösterisi, farklı etkinlikler ve kah-

valtı ikramının olduğu merasimde 
bayanlar ilahi korosu ilahiler seslen-
dirdi. Din Görevlisi Sebahat Havle 
Bayar nezaretinde Mülk Suresini ez-
berleyen bayanlar sureyi tilavet ede-
rek programa katılanlara duygulu 
anlar yaşattılar.

Mainz – Völklingen DİTİB Seli-
miye Camii Kur’an Kursu’na katılan 
öğrenciler için yılsonu hatim cemi-
yeti düzenlendi. 

Din Görevlisi Tahsin Albayrak, 
“Kur’an öğrenen çocuklarımızı teb-

rik ediyorum. Dinimizi küçük yaşta 
öğrenmeleri onları, anne ve babala-
rını mutlu etti” dedi.

Öğrenciler programda Kur’an 
okuyup 32 farzı anlattılar. Minikle-
rin beraber okudukları ilahiler, ce-

miyete katılanları oldukça duygu-
landırdı. Programın sonunda hatim 
indiren öğrencilere mezuniyet bel-
gelerinin yanı sıra Dernek Başkan 
Ünal Subaşı tarafından da çeşitli he-
diyeler verildi.

Völklingen’de hatim cemiyeti

Worms’ta Kur’anı Kerim’e geçiş merasimi
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Nürnberg – Schwandorf DİTİB 
Merkez Camii, yoğun bir eğitim yılı-
nın sona ermesi münasebetiyle dü-
zenlediği bahar şenliğinde aileler ve 
öğrencileri biraraya getirdi.

Din görevlileri İbrahim ve Emine 
Deniz’in koordinesinde Bahar Şenli-
ği adı altında düzenlenen etkinlik 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ya-

pılan konuşmaların ardından etkin-
likte öğrenciler ve veliler arasında 
yarışmalar düzenlendi.

Aileler ve bilhassa çocuklar arasın-
da zekvli geçen şenlikte; çuval, koşu, 
kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme, 
yoğurt yeme yarışmaları düzenlendi. 

Yoğun geçirilen eğitim ve öğretim 
sezonunun ardından böyle bir etkin-

liğin yapılması öğrenci ve velileri ta-
rafından olumlu karşılandı. Schwan-
dorf futbol sahasında gerçekleşen 
etkinliğin sonunda DİTİB Merkez 
Camii yönetimi tarafından katılım-
cılara ikramda bulunuldu. 

Schwandorf’ta bahar şenliği

Nürnberg – Weissenburg DİTİB 
Fatih Camii Kur’an Kursu yıl sonu 
etkinlikleri çerçevesinde, öğrenci ve 
aileleri ile birlikte, gezi ve piknik 
programı düzenledi. Din Görevlisi 
Lütfi Döner nezaretinde gerçekleşen 
program ile ilgili şunları söyledi: 
“2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 
sona ermesi münasebetiyle öğrenci-
lerimiz ve velilerimiz arasındaki 
muhabbet, kaynaşma, birliktelik ve 
dayanışmayı sağlamak amacıyla 
derneğimizin veliler birliği kolunun 
destek ve katkılarıyla bir piknik ve 

kır gezisi gerçekleştirildik.”
Katılımın memnuniyet verici ol-

duğu piknikte öğrenciler doyasıya 
eğlenip güzel bir vakit geçirdi. Der-
nek tarafından öğrenci ve ailelerine 

ikramlarda bulunuldu. Güzel bir 
sohbet ve muhabbet ortamıdan son-
ra memnuniyetle sona erdi.

Nürnberg – Heilsbronn DİTİB 
Mevlana Camii’nin her yıl geleneksel 
hale getirdiği gençlik şöleni bu yıl da 
yoğun ilgi gördü. Cami cemaatinin ve 
çevre derneklerin katılımı ile gerçekle-
şen şölende gençler maharetlerini ser-
giledi. 

Din Görevlisi Davut Kurkut’un 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şö-

lenin selamlama konuşmasını Dernek 
Başkanı Ömer Küçük yaptı. Konuşma-
ların ardında cami bünyesinde eğitim 
gören öğrenciler ilahi dinletisi sundu. 
Guruplar halinde mini yarışmaların 
yapıldığı şölende 2016-2017 eğitim ve 
öğretim döneminde derslere devam 
eden öğrencilere belge verildi.

Weissenburg’ta yıl sonu pikniği

Heilsbronn’da gençlik şöleni
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