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

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

İbrahimi bir sadakat ve İsmaili bir teslimiyet içeri-
sinde kutlu bir mevsimi yaşadığımız bu ayda, hem 
hac farizasının, hem de sadakat ve teslimiyetimi-
zin bir göstergesi olan kurban ibadetinin ifa edil-

diği Kurban Bayramı günlerine ve yeni bir eğitim öğre-
tim yılına kavuşacak olmanın heyecanıyla “DİTİB 
Bülten”imizin yeni sayısını sizlere sunmanın sevincini 
yaşıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliği ile 2018 Yılı Vekalet Yolu İle Kurban Kesim Or-
ganizasyonu düzenlemiş bulunmaktayız. Kurban, Al-
lah’a teslimiyetin mükemmel bir ifadesi olduğu kadar, 
içinde taşıdığı sosyal dayanışma ruhuyla milyarlarca 
mü’mini birbiriyle kardeş kılan bir ibadettir. Bu vesile 
ile vekaletle kurban kesim organizasyonuna katılarak 
kurbanlarımızın gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimi-
ze ulaşmasına vesile olan herkesin halisane niyetlerinin 
ve kurban ibadetlerinin kabulünü yüce Mevla’dan niyaz 
ediyorum.

Kıymetli Okurlar,
Sevgili Peygamberimiz’in “Hayra sebep olan o hayrı iş-

lemiş gibidir” buyruğuyla hareket ederek vekâleten kur-
ban kesim organizasyonu düzenlenmekte ve siz değerli 
cemaatimizin emanetini en yakından en uzak coğrafyaya 
kadar mazlum ve kimsesiz insanlara ulaştırma gayreti içe-
risinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da, vekâleten kurban bağış-
ları devam etmektedir. Bu konuda desteklerinizi bekliyo-
ruz. Bağışlayacağınız her bir kurban kardeşlik, yardımlaş-
ma ve dayanışma ruhunu canlandıracak ve Müslümanlar 
arasında iyilik köprülerinin kurulmasına vesile olacaktır. 
Bunun yanı sıra iyilik elimizin Afrika’dan Asya’ya, Uzak 

Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız 
ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşle-
rimize ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden yapacağınız 
kurban bağışlarınızı Rabbim kabul eylesin.

Sevgili Okurlar,
İlim öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara 

farz kılınmıştır. Bu yüzden yüce dinimiz İslam’ın ilk şi-
arı “Oku’’dur. Özellikle uzun yıllardır vatan olarak be-
nimsemiş olduğumuz bu diyarda çocuklarımızın eğiti-
mine daha da önem veriyoruz. Çocuklarımızı, dünya ve 
ahiret saadetini yakalayabilmeleri için eğitimli, inançlı, 
şuurlu, bilinçli ve sorumluluk duygusuyla hareket eden 
nesiller olarak yetiştirme durumundayız. 

Eğitim hayatına yeni başlayacak olan çocuklarımıza 
yönelik cami derneklerimizde “Bed-i Besmele’’ diğer 
bir ifadeyle “amin alayı’’ programları yapılmaktadır. Bu 
programlar çocukları okumaya özendiren ve okumayla 
birlikte başlayacak yeni hayatını benimsemesini sağla-
yan bir merasim olarak kültürümüzde yer almaktadır. 
Okula başlayacak çocuk merasim için giydirilip kuşa-
tılır, çocuk yeni kıyafetleriyle camilerimize getirilerek 
buralarda topluca dua yapılmaktadır. Bütün bunlardan 
maksat, çocuğun eğitim hayatına dualarla ve ikramlarla 
başlanması ve bundan bereketlenilmesidir.

Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızın, Arafat’ta 
Cenab-ı Allah’a mülaki olmaya çalışan kardeşlerimizin, 
gönül coğrafyamızın ve tüm İslâm âleminin mübarek 
Kurban bayramını kutlar, yeni eğitim öğretim yılının 
başta çocuklarımız olmak üzere hepimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ederim.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, diesen Monat die Hadschreise und das 

Kurbanfest, welche Symbole für die Treue Abrahams und 
die Ergebung Ismails sind, und den bevorstehenden Be-
ginn des Schuljahres zum Anlass zu nehmen und Ihnen 
die neue Ausgabe unseres Magazins „DITIB-Bülten“ zu 
präsentieren.

Auch in diesem Jahr übernehmen wir in Kooperation 
mit der Türkischen Diyanet Stiftung das Verteilen der Op-
fergaben (Kurban) stellvertretend für unsere Spender. Das 
Opfern ist ein vollkommenes Zeichen der Hingabe an 
Allah, zudem ein Gottesdienst, der mit dem Geist der So-
lidarität Milliarden von Gläubigen zu Geschwistern 
macht. Aus diesem Grund wünsche ich von Allah, dem 
Erhabenen, dass die aufrichtigen Absichten und Gottes-
dienste all jener Geschwister, die sich an unserer Kur-
ban-Kampagne beteiligen, angenommen werden. Denn 
mit Ihrer Hilfe werden unsere Opfergaben an unsere Ge-
schwister in aller Welt verteilt.

Verehrte Leserinnen und Leser,
unser geliebter Prophet Muhammed (s) stellte in einem 

Hadis folgendes fest: „Wer eine gute Tat veranlasst, der be-
kommt bei Allah genauso viel Lohn, als ob er die Tat selbst 
ausgeführt hätte“. Aufgrund dieser frohen Botschaft wird 
das Opfern stellvertretend organisiert. Die von unserer ge-
ehrten Gemeinde an uns aufgetragene Arbeit, die anver-
trauten Opfergaben an die unterdrückten und bedürftigen 
Menschen in nahen und entferntesten Regionen zu über-
mitteln, läuft auf Hochtouren. 

Hierzu erwarten wir weiterhin Ihre Unterstützung. 
Jede Ihrer gespendeten Opfergaben wird den Geist der 
Geschwisterlichkeit, der gegenseitigen Hilfe und der 

Solidarität wiederbeleben und Anlass dazu sein, Brücken 
der Güte zwischen Muslimen zu bauen. Ferner wird es 
dazu führen, dass unsere helfende Hand der Güte, von Af-
rika bis Asien, von Fernost bis Südamerika, solche Ge-
schwister in Ländern erreicht, deren Namen wir nicht ein-
mal gehört, geschweige denn gesehen oder besucht haben. 
Möge Allah Ihre Opfergaben schon jetzt annehmen.

Liebe Leserinnen und Leser,
wissen anzustreben ist unabhängig vom Geschlecht die 

Pflicht eines jeden Muslims. Denn das erste Gebot des 
Islams lautet: „Lies“. Seit langen Jahren sehen wir nun 
dieses Land als Heimat an, sodass die Bildung unserer 
Kinder zunehmend wichtiger wird. Damit unsere Kinder 
im Dies- und Jenseits ein erfülltes Leben führen können, 
ist es unabdingbar, dass sie als mündige Generationen 
mit Bildung, religiösen und sozialen Werten aufwachsen. 

In unseren Moscheegemeinden werden Gebetsveran-
staltungen zur Einschulung (Bed-i Besmele) organisiert. 
Diese kulturellen Veranstaltungen sollen dazu dienen, 
dass Kinder dem neuen schulischen Start motiviert aber 
auch mit Spaß und Interesse begegnen. An diesem Tag 
gehen die Kinder schön gekleidet in die Moschee und be-
ten dort für einen erfolgreichen und segensreichen schu-
lischen Werdegang.

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich, dass das neue 
Schuljahr unseren Kindern Gutes bringen möge und al-
len Geschwistern, die die Hadschreise antreten werden, 
sowie Musliminnen und Muslimen in aller Welt ein ge-
segnetes Opferfest.

Mit den herzlichsten Grüßen
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Kurban, yaklaşmak ve yakınlaşmak anlamla-
rına gelir. Mâsivâdan uzaklaşarak Allah’a 
yakınlaşmaktır. İnkârdan uzaklaşarak inan-
ca yakınlaşmaktır. Kin ve nefretten uzak ka-

larak yakın olmaktır. Yüce dinimiz insanı yaratıcısına 
yakınlaştırmak, O’na ulaştırmak veya Allah ile kul ara-
sındaki bağı sağlamlaştırmak ve benzeri maksatlarla çe-
şitli ibadetleri meşru kılmıştır ki; kurban ibadeti bunlar-
dan biridir. 

Kurban teslimiyettir. Teslimiyet, iyiliğe ve hayra teslim 
olmaktır. Böylece teslimiyet, ruhça ve bütün azaları ile be-
dence selamete ermektir. Hayır ve güzelliklerin ruhlarımızı 
teslim alacak egemenliğine boyun eğmektir. Hz. İsmail’in 
meşrebinden olmak ve onun yolunda seyir sürmektir.

Bir ibadet olarak kurban, insanlık tarihi kadar eskidir. 
İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün ilahi dinlerde kur-
ban kesmek, insanı Allah’a manen yaklaştıran bir ibadet 
sayılmıştır. Hayat, iman muhabbetinin, seviyesinin ölçül-
düğü bir imtihan manzumesidir. Mümin, Allah yolunda 
ne kadar fedakârlık ve gayret göstereceği ve gerektiğinde 
Allah için dünyevî menfaatlerinden hangi ölçüde vazgeçe-
bileceği hususunda sürekli denenmektedir. Bu imtihan-
lardaki muvaffakiyeti nispetinde ise, Rabbine yakın bir 
kul, hatta en nihayetinde Rabbinin dostu olmaktadır.

Fıkhî anlamda, Allah’a yaklaşmak için ibadet niyetiyle 
kesilen özel hayvanlara verilen isimdir. Kurban kesmek, 
zekât, bayram namazları ve fitreyle birlikte, hicretin ikinci 
yılında meşru kılınmıştır.

Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da niyet 

ve ihlas şarttır. Kısaca hatırlatalım ki; “ihlas”, bir işi, bir 
ibadeti sırf Allah rızası için yapmaktır. Sevgili Peygambe-
rimiz (s.a.s.)’de, bu hususu şöyle ifade etmektedir: “Amel-
lerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet etti-
ği ne ise, eline geçecek olan ancak odur.”1

Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban ibadetinin faziletini, se-
vabını ve önemini ümmetine bildirerek kurban kesmeyi 
teşvik etmiştir:

“Âdemoğlu kurban bayramı günü Allah’a kurban iba-
detinden daha sevimli bir ibadet işlemiş olmaz. Çünkü 
kurban, boynuzları, tüyleri ile birlikte getirilir. Kesilen 
kurbanın kanı yere düşmeden Allah katındaki yerine 
ulaşır. Gönlünüzü kurban ile hoşnut edin.”2

“Kim gönül hoşluğu ile ve sevabını Allah’tan umarak 
kurban keserse, bu kurban onun için cehennem ateşine 
karşı kalkan olur.”3

Kurban; maldan ve candan fedakârlık manası taşıdığın-
dan, mühim bir infak ve merhamet telkinidir. Kurbanda 
kula düşen asıl kazanç da, onun ihtiyaç sahiplerine infak 
edilen kısmıdır. Şu hâdise, bu gerçeği ne güzel ortaya koy-
maktadır: Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in âilesi bir koyun 
kesmişlerdi. Birçok infaktan sonra Efendimiz (s.a.s.) on-
dan geriye ne kaldığını sordu. Âişe vâlidemiz (r.a.):

“– Sadece bir kürek kemiği kaldı.” dedi.
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.):
“– Desene yâ Âişe, bir kürek kemiği hâriç hepsi bizim 

oldu!” buyurdular.4

[1] Buhari, Bedul-vahy 1. I, 2  [2] Tirmizi, Edahi, 1, IV, 83  [3] el-Münziri, II, 154  
[4] Tirmizi, Kıyame, 33

Kurban: Allah’a yakınlaşmanın adı
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Opfergabe:
Die spirituelle Annäherung 
an Allah

 Ahmet Hilmi SİVASLI
 LUDWİGSHAFEN DİTİB MERKEZ CAMİİ DİN GöREVLİSİ
 RELIGIoNSBEAUFTRAGTER, DITIB ZENTRALMoSCHEE, LUDWIGSHAFEN

Opfer (Kurban) bedeutet gegenseitige Annäherung. 
Von allem sich entfernen und dem Glauben und Allah 
sich spirituell nähern. In unserer Religion Islam gibt 
es unterschiedliche Formen der Anbetung mit dem 
Ziel, den Menschen seinem Schöpfer näher zu bringen, 
die Beziehung zwischen Allah und dem Diener zu 
stärken; Opfergabe ist eine von ihnen.

Opfer ist die Hingabe zum Guten; Durch die Hinga-
be erlangt der Körper mit all seinen Sinnen den Frie-
den. Es ist die Unterwerfung gegenüber der Souveräni-
tät des Guten, die das Gute und das 
Schöne unserer Seelen einverneh-
men wird. Es bedeutet, die Traditi-
on des Propheten Ismail zu befol-
gen und seinem Weg nachzugehen.

Als ein Gottesdienst ist die Opfer-
gabe so alt wie die Geschichte der 
Menschheit. Opfergabe zählte nahe-
zu in allen göttlichen Religionen als 
ein Ritual, das den Menschen spiri-
tuell zu Allah näherbringen soll. Er ist ein Prüfstein für 
das Niveau des Zusammenhaltes zwischen Liebe zum 
Glauben oder zum Leben.

Der Gläubige wird ständig geprüft, damit es klar be-
wiesen ist, wie viel Opfer und Anstrengungen er für 
Allahs Sache in Kauf nehmen kann und, falls nötig, ob 
er für Allah seine irdischen Interessen aufgeben wird. 
Im Verhältnis zu den Erfolgen dieser Prozesse wird er 
zu einem Diener, der seinem Herrn nahe steht, sogar 

letztendlich ein Freund seines Herrn wird. In der 
Rechtstradition ist Kurban/Opfertier der Name für 
besondere Tiere, die durch eine gottesdienstliche Absicht 
geschlachtet werden, um Allah spirituell näher zu 
kommen. Opfergabe, Zekat, Festgebete wurden im 
zweiten Jahr der Hidschra obligatorisch.

Wie in allen anderen Gebeten sind Absicht und Auf-
richtigkeit (Ihlas) auch bei der Opfergabe notwendig. 
Kurz erwähnt, „Ihlas“ ist die Verrichtung eines Auf-
trages oder eines Gottesdienstes nur um Allahs willen. 
Unser geliebter Prophet Muhammed (s) drückt diesen 
Aspekt wie folgt aus: „Die Taten werden entsprechend 
ihrer Absichten bewertet. Was auch immer jeder beab-
sichtigt, das wird er bekommen.“1

Der Prophet Muhammed (s) spornte zur Opfergabe 
an, indem er der Gemeinschaft der Muslime, die Vor-
züge, den jenseitigen Lohn und die Wichtigkeit der 
Opfergabe immer wieder betonte: „Die Kinder Adams 
haben an Opferfesttagen keinen besseren Gottesdienst 
verrichtet als die Opfergabe. Denn das Opfertier wird 
mit Hörnern und Fell gebracht. Bevor ein Bluttropfen 
des geopferten Tieres auf den Boden fällt, wird er seinen 
Platz bei Allah erreichen. Stellt eure Seele mit Opferga-
be zufrieden.“2

„Wer immer freiwillig aus ganzem Herzen ein Tier op-
fert und auf Allahs Wohlgefallen hofft, so wird dieses 
Opfer ihn vor dem Höllenfeuer beschützen.“3

Da die Opfergabe ein Verzicht auf 
einen Teil von Hab und Gut bedeu-
tet, so ist sie eine wichtige Empfeh-
lung zum Spenden und Barmher-
zigkeit. Der wahre Gewinn, der auf 
den Muslim fällt, ist der Teil von 
Opferf leisch, der den Bedürftigen 
zugeführt worden ist. Folgender 
Hadis vergegenwärtigt dies ohne 
Gleichen: Die Familie des Prophe-

ten Muhammed (s) hatte ein Opfertier geschlachtet. 
Viele Teile von ihm wurden gespendet, daraufhin 
fragte der Prophet, was von ihm geblieben sei. Seine 
Ehefrau Aische (ra) sagte „Nur ein Schulterblattkno-
chen ist es übrig geblieben.“ Dann erwiderte der Pro-
phet (s) wie folgt: „Also außer diesem Schulterblattkno-
chen wurde alles unseres.“4

[1] Buhari, Bedul- vahy 1. I, 2  [2] Tirmizi, Edahi, 1, IV,83  [3] el-Münziri, II, 154   
[4] Tirmizi, Kıyame, 33

„Wer immer freiwillig aus
ganzem Herzen ein Tier

opfert und auf Allahs
Wohlgefallen hofft, so wird
dieses Opfer ihn vor dem
Höllenfeuer beschützen.“

72018 ·  AUGUST ·  AĞUSTOS ·  BÜLTEN



(Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik).15 Çocuk babasıyla 
beraber hareket edip gezecek çağa gelince, İbrahim’den oğ-
lunu kurban etmesi istenir. İbrahim (a.s.) bunu oğluna bil-
dirince de oğlu, büyük bir teslimiyet örneği göstererek, ba-
basına emredileni yapmasını söyler ve emre boyun eğip 
sabredenlerden olacağını da bildirir. (Çocuk kendisiyle bir-
likte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, 
ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, 
ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi 
yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.)16 
Hz. İbrahim (a.s.) oğlunu kurban etmek için, yani kesmek 
için teşebbüs eder ama Allah tarafından tâbi tutulduğu bu 
imtihanda başarılı olduğu ortaya çıkınca oğlunun yerine 
Allah (c.c.) tarafından kurban olarak bir koç gönderilir, böy-

lece oğlu da kurtulmuş olur ve İbrahim 
(a.s.) emri yerine getirdiği için salih kul-
lardan olmuştur. Ayrıca Rabbinin rıza-
sını kazandığı da ayette sabit olmuştur. 
(Gördüğün rüyanın hükmünü yerine 
getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları 
böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz bu 
apaçık bir imtihandır Biz, (İbrahim’e) 
büyük bir kurbanlık vererek onu 
(İsmail’i) kurtardık. Sonradan gelenler 
arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbra-
him’e selam olsun. İyilik yapanları 
işte böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o 

mü’min kullarımızdandı.)17

Allah inancının, Allah’a teslimiyetin ve ana-babaya 
itaatin zayıfladığı çağımızda çocuklarımıza ve gençleri-
mize Hz. İsmail (a.s.)’ı iyi anlatmalıyız. İyi anlatmalıyız 
ki “Allah şöyle buyurdu”, “Allah şunu istiyor” gibi inan-
cı ve itaati gerektiren tüm durumlarda muhataplarımız 
emrin gereğini yerine getirsinler ve Allah (c.c.)’ın istedi-
ği ve memnun kaldığı salih kullardan olsunlar. 

Rabbim yavrularımıza ve gençlerimize İsmail (a.s.)’ın 
inancını ve teslimiyetini nasip eylesin. Amin.

[1] İbrahim 14/39; es-Saffat 37/100-101  [2] İbrahim 14/37  [3] es-Saffat 37/102-
105  [4] el-Bakara 2/127  [5] el-Bakara 2/125  [6] el-Bakara 2/136; Al-i İmran 3/84; 
en-Nisa 4/163  [7] el-Bakara 2/140  [8] el-En’am 6/86  [9] el-Enbiya 21/85-86; Sad 
38/48  [10] Meryem 19/54-55  [11] İbrahim 14/37  [12] el-Bakara 2/125, 127  [13] 
el-Bakara 2/128, Ömer Faruk Harman, “İsmail”, DİA, 2001, XXIII, 77.  [14] Saffat 
37/100  [15] Saffat 37/101  [16] Saffat 37/102  [17] Saffat 37/105-111

Hz. İsmail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı zikredi-
len peygamberlerden birisidir. Hz. İbrahim 
(a.s.)’in eşi Hacer’den olan oğludur. 

Kur’an-ı Kerim’de on iki yerde adı geçen 
Hz. İsmail, çeşitli nitelikleriyle zikredilmektedir. Annesi 
Hacer hakkında Kur’an’da bilgi yoktur. Hz. İsmail, babası 
Hz. İbrahim’in yaşlılık döneminde ve bir duası neticesin-
de dünyaya gelmiş1, çok küçükken babası tarafından Bey-
tülharam’ın bulunduğu yere bırakılmıştır.2 Adı açıkça 
zikredilmemekle birlikte belli bir yaşa gelince kurban 
edilmek istenenin Hz. İsmail olduğu anlaşılmaktadır.3 
Daha sonra babası ile beraber hem beytin temellerini yük-
seltmiş4 hem de bu kutsal mekanı temiz tutmakla görev-
lendirilmiş5, peygamber olarak seçilmiş, diğer peygam-
berler gibi ona da vahiy gelmiştir.6 
Kur’an İbrahim, İshak ve Esbat gibi İs-
mail’in de yahudi veya hristiyan oldu-
ğu yolundaki Ehl-i kitap inancını red-
deder.7 Elyesa’, Zülkifl, İdris, Yûnus ve 
Lût gibi peygamberlerle birlikte zikre-
dilen İsmail hidayete erdirilen ve âlem-
lere üstün kılınanlardan,8 Allah’ın 
rahmetine kabul edilen iyilerden ve 
sabredenlerden biri olarak gösterilir.9 
Hz. İsmail sözünde duran, halkına na-
maz kılmayı, zekât vermeyi emreden, 
rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir 
resul ve nebidir.10 Kur’ân-ı Kerim’de İsmail’in Mekke’ye 
gelişi isim verilmeksizin belirtilmektedir. İbrahim’in bir 
duasında çocuklarından birini kutsal evin (Kâbe) bulun-
duğu Mekke’ye getirdiği ifade edilir.11 Diğer bir âyette 
Kâbe’nin inşasında İbrahim ile oğlu İsmail’in birlikte ça-
lıştıkları bildirildiğine göre İbrahim’in Mekke’ye getirdiği 
oğlu İsmail olmalıdır.12 Kâbe’nin inşası esnasında Hz. İb-
rahim ve oğlu İsmail şöyle dua etmişlerdir: “Ey rabbimiz! 
Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat 
eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, 
tövbemizi kabul et”13

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban 
etmesi olayı şu şekilde nakledilir. İbrahim (a.s.), hiç çocuğu 
olmadığı için Allah’tan sâlih bir evlât ister: Ey Rabbim, 
bana salih kullardan olacak bir evlat bağışla14 ve kendisine 
Allah tarafından akıllı, iyi huylu bir erkek çocuk müjdelenir. 

Teslimiyetin Timsâli
Hz. İsmail (as)

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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berichtete, zeigte er eine beispiellose Hingabe, indem er 
seinem Vater sagte, er möge seinen Auftrag ausführen. 
Er selbst werde sich fügen und standhaft bleiben: „Als 
er das Alter erreicht hatte, mit ihm zu arbeiten, sagte er: 
‚Mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfere. Nun 
schau, was du meinst.‘ Er sagte: ‚Mein Vater, tu, was dir 
aufgetragen wurde, du wirst mich, so Allah will, stand-
haft finden.‘“12

Ibrahim versuchte, seinen Sohn zu opfern, und be-
stand die Bewährungsprobe, welcher Allah ihn unter-
zogen hatte. Allah schickte zum Opfern einen Widder. 
Somit wurde sein Sohn gerettet und Ibrahim stellte sei-
ne Hingabe unter Beweis, da er bereit war, aufrichtig 
Allahs Befehl umzusetzen. 

Mit dem folgenden Vers wird es auch deutlich, dass er 
das Wohlgefallen seines Herrn erlangt hat: „Du hast 
den Traum erfüllt. So belohnen wir die Rechtschaffenen. 
Dies war wahrlich eine deutliche Prüfung. Und wir lös-
ten ihn durch ein herrliches Opfer aus und hinterließen 
ihm unter den Späteren: Frieden auf Ibrahim! So beloh-
nen wir die Rechtschaffenen. Er gehörte zu unsern gläu-
bigen Dienern.“13

In einer Zeit, in der der Glaube an Allah und Ehrer-
weisung und Respekt gegenüber den Eltern geringer 
wird, sollten wir unseren Kindern und Jugendlichen 
die Geschichte von Ismail erzählen. Wir müssen dies 
erzählen, damit die Menschen die Gebote Allahs befol-
gen, das Wohlwollen Allahs erhalten und zu aufrichti-
gen Muslimen werden.

Möge der Herr unseren Kindern und Jugendlichen 
die Glaubensstärke und die Hingabe Ismails geben. 
Amin.

[1] Ibrahim 14/39; Saffat 37/100-101  [2] İbrâhîm 14/37  [3] Saffat 37/102-105  [4] 
Baqara 2/127  [5] Baqara 2/125  [6] Baqara 2/136; Al-Imran 3/84; Nisa 4/163  [7] 
Baqara 2/140  [8] En’am 6/86  [9] Enbiya 21/85; Sâd 38/48  [10] Maria 19 / 54-55  
[11] Baqara 2/128, s. Ömer Faruk Harman, „Ismail“ DIA 2001, Band XXIII, 77.  
[12] Saffat 37/102  [13] Saffat 37/105-111

Der Prophet Ismail (a.s./Friede sei mit ihm) ist einer 
der Propheten, die im Koran erwähnt werden. Er ist der 
Sohn von Ibrahim und Hadscher. Ismail, dessen Name 
an zwölf Stellen im Koran vorkommt, wird mit seinen 
vielfältigen Eigenschaften erwähnt. Über seine Mutter 
Hadscher gibt es im Koran keine Informationen. Ismail 
kam auf die Welt, nachdem sein Vater im hohen Alter ein 
Bittgebet aussprach,1 und wurde als Kleinkind von sei-
nem Vater am heiligen Ort (Kaaba) angesiedelt.2 Obwohl 
sein Name nicht explizit erwähnt wird, ist zu vermuten, 
dass Ismail derjenige war, der später geopfert werden 
sollte.3 Später legten er und sein Vater die Fundamente 
der Kaaba4 und waren dazu berufen, die Geschicke die-
ses heiligen Ortes in die Hand zu nehmen.5 Ismail wurde 
dann als Prophet ausgewählt und erhielt Offenbarungen 
wie andere Propheten es auch erhielten.6

Der Koran lehnt den Glauben, dass Ismail jüdisch 
oder christlich sei, ab.7 Ismail, der  mit den Propheten 
Elyasa, Zul-Kifl, Idris, Junus und Lut in einem Atem-
zug erwähnt wird, wird als einer der Rechtgeleiteten 
und Begnadeten dargestellt,8 der zu denjenigen Besten 
gehört, die in die Barmherzigkeit Allahs eingeführt 
wurden und standhaft waren.9 Ismail ist ein Gesandter 
und ein Prophet, der sein Versprechen hielt, und sein 
Volk zur Verrichtung des Gebetes und Abgabe der Ze-
kat anhielt. Er genoss das Wohlgefallen seines Herrn.10

Während der Errichtung der Kaaba beteten Ibrahim 
und sein Sohn Ismail wie folgt: „Unser Herr! Mache uns 
dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine 
Gemeinde von Muslimen. Und zeige uns unsere Riten 
und kehre dich zu uns, denn du bist der Vergebende, der 
Barmherzige.“11

Als Ismail heranwuchs, sodass er sich mit seinem Va-
ter unterhalten und ihm bei der Arbeit aushelfen konn-
te, wurde Ibrahim im Traum von Allah aufgefordert, 
seinen Sohn zu opfern. Als Ibrahim davon seinem Sohn 

 Yakup PULAT
 SCHİFFERSTADT DİTİB MERKEZ CAMİİ DİN GöREVLİSİ
 RELIGIoNSBEAUFTRAGTER, DITIB ZENTRALMoSCHEE, SCHIFFERSTADT 

Sinnbild der Hingabe:
Ismail (as)
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“O (kurban)ların ne etleri ne de kanları Allah’a ula-
şır. Fakat sizden O’na (yalnız) takvanız (saygı ve ita-
atiniz) ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dola-
yı tekbir edesiniz (büyüklüğünü anasınız) diye 
onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. (Rasu-
lüm) Güzel hareket edenleri (cennetle) müjdele.”1

Geçmişi insanlık tarihi kadar uzun olan kur-
ban, kendisi ile Allah’a yaklaşılan şey (kurbiyet) 
demektir. Allah’a yaklaştıran sebeplerden olması 
için istenilen şart samimiyettir. Yani kurbanın ibadet 
gayesiyle ve takva ile birleştirilmesidir. Kişi kurban kes-
mekle Allah’ın emrine boyun eğmiş, kulluk bilincini ko-
ruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş, Allah’ın 
kendisine verdiği malda cimrilik etmemiş, malının en 
kıymetlisini en güzelini Allah için kurban ederek cö-
mertliğini izhar etmiş ve teslimiyetini ispat etmiştir. 

Kurban Hz. İbrahim’in sadakatinde, Hz. İsmail’in tes-
limiyetinde manasını bulmuş, bizzat Allah-u Teâlâ tara-
fından methedilmiş ve sonraki ümmetlere örnek göste-
rilmiştir.

Kurban, kulun Allah’a yakınlaşmasını, bu görevi ye-
rine getirmekle yani kurban kesmekle Hz. İbrahim gibi 
Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerektiğinde 
O’nun rızasını kazanmak için her türlü fedakârlığa ha-
zır olduğunu, yine Allah’tan gelecek feyz, bereket ve 
sevaba muhtaç olduğunu ifade eden bir ibadettir.

Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’dan rivayet edilen bir Hadis-i 
Şerifte Rasulullah (s.a.s) “Adem oğlu kurban kesme gü-
nünde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli 
bir amel işlememiştir.” 2 buyurmuştur. Kurban aynı za-
manda toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu canlı tutarak, sosyal adaletin gerçekleşmesine 
katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı bulun-
mayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu or-
tamlarda onun rolünü daha belirgin görmek mümkün-
dür.

[1] el-Hacc 22/37  [2] İbn Mace, Edahi 3

Kurban:
Allah’ın verdiğinden
Allah için cömert olmak

BİR AYET BİR HADİS
EIN VERS EIN HADIS
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„Niemals erreicht ihr Fleisch und ihr Blut Allah, jedoch 
erreicht ihn eure Frömmigkeit. Also hat er sie euch dienst-
bar gemacht, damit ihr Allah dafür preist, dass er euch 
leitete; und verkündige den Rechtschaffenen Freude.“1

Das Opfern, dessen Geschichte tief in die Menschheits-
geschichte geht, bedeutet, dass man mit dessen Darbrin-
gung Allah nahe kommt (Kurbiyet). Damit es zu den An-
lässen zählen kann, die die Menschen Allah näher bringen, 
muss es in Aufrichtigkeit ausgeübt werden. Das Opfern ist 
daher zum Zwecke des Gottesdienstes mit Frömmigkeit 
verbunden auszuführen. Jemand der opfert, unterwirft 
sich somit dem Gebot Allahs. Er zeigt damit, dass er sich 
bewusst über seine Dienerschaft ist und sich nicht geizig 
beim Spenden der von Allah ihm bescherten Gaben ver-
hält. Indem er seine wertvollsten und schönsten Güter für 

Allah opfert, bezeugt er seine Ergebung in Allah.
Das Opfern findet bei Abrahams Loyalität und 

bei Ismaels Ergebung seine Bedeutung. Dies wur-
de selbst von Allah gelobt und für die nachkom-
menden Gemeinschaften als Vorbild dargestellt. 

Das Opfern bringt zum Ausdruck, dass der 
Diener sich seinem Herrn nähert, indem er 
ähnlich wie Abraham dieser Pflicht nach-
kommt. Seine Ergebung gegenüber Allah und 
seinen Geboten zeigt, dass er gegebenfalls al-
les dafür tun würde, Allahs Wohlgefallen zu 
erlangen. Zudem zeigt er seine Bedürftigkeit 

an innere Zufriedenheit und Segen, die ihm von 
Allah erteilt werden. 
Denn von Aişe (r.a.) wird in einer Überlieferung 

mitgeteilt, dass der Gesandte Allahs (s) wie folgt gebie-
tet hat: „Es gibt für die Söhne Adams keine schönere Tat 
am Tag des Opferns als das Darbringen eines Opfertie-
res.“2 Indem das Opfern die Seele der gesellschaftlichen 
Geschwisterlichkeit und der Solidarität pflegt, leistet es 
auch für die soziale Gerechtigkeit einen Beitrag. Insbe-
sondere in Ortschaften mit verarmter Bevölkerung, die 
gar nicht oder bedingt über die Möglichkeiten verfügen, 
Fleisch zu verzehren, ist die Funktion des Opferns kon-
kreter spürbar.

[1] Hacc 22/37  [2] İbn Mace, Edahi 3

Die Opfergabe:
Großzügigkeit beim Spenden
der von Allah bescherten Gaben

 Mustafa SUSAM
 İNGELHEİM DİTİB CAMİİ DİN GöREVLİSİ
 RELIGIoNSBEAUFTRAGTER, DITIB MoSCHEE, INGELHEIM 
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Rheinland-Pfalz eyaletinde Mainz merkezine 
30 kilometre mesafede bulunan Alzey, 20 bin 
nüfuslu bir şehirdir. Şehirde yaklaşık 2 bin 
beşyüz Müslüman yaşamaktadır. Alzey Dİ-

TİB Hicret Camii şehirdeki Müslümanlara hizmet eden 
tek camidir. 

1984 yılında eski bir fabrika salonu kiralanarak dernek 
çalışmalarına başlanılır ve 1985 yılında da DİTİB’e bağla-
nır. 1990 yılında faaliyet gösterilen binanın yıkılması ile, 
yeni bir bina satın alınma cihetine gidilir düzenleme yapı-
lır. 2001 yılında şu anki hizmet binası satın alınır, büyük 
çaplı tamirat ve tadilat çalışmalarına başlanılır. 

Alzey DİTİB Hicret Camii, 1.700 m² arsa üzerine, 4 kat-
lı hizmet binası, bayanlar bölümü ile birlikte 200 m² iba-
det alanı bulunmaktadır. İbadet alanındaki mihrap, min-
ber ve kürsü gibi bölümler Kütahya çinileri ile tezyin 
edilmiştir. Caminin müştemilatında çay salonu, sınıflar, 
150 m² büyüklüğünde gençlik salonu, tam teçhizatlı mut-
fak, dernek odası, misafirhane, abdesthane, bakkal ve ber-
ber yer almaktadır. Caminin konferans salonu ihtiyaçlara 

cevap verecek düzeyde olmadığından cami yanındaki 
1.000 m²’lik ek bir arsa satın alınmıştır. Arsada inşa edile-
cek çok amaçlı salon tamamlandığında gençlere ve yetiş-
kinlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapıla-
caktır. Camide hafta içinde yetişkinlere yönelik Kur’an-ı 
Kerim, dini bilgiler dersi ve sohbet programları yapılmak-
tadır. Cuma akşamları da gençlerimize yönelik haftalık 
sohbetler programları düzenlenmektedir.

Cami bünyesinde 4-6 yaş grubu anaokulu sınıfında 22 
öğrenci, DİTİB müfredatı doğrultusunda hizmet almakta-
dır. Hafta sonu ve tatil dönemlerinde ise yaklaşık 100 öğ-
renciye Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı 
sıra, sinema, gezi gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yapıl-
maktadır. Her eğitim-öğretim yılı başında yapılan ‘Bed-i 
Besmele’ programı ile öğrenciler dua ve hediyelerle okulla-
rına uğurlanarak, onlara manevi destek sunulmaktadır. 
Alzey’de belediye, kiliseler gibi sivil toplum kuruluşları ile 
zaman zaman ortak sosyal etkinliklere iştirak edilmekte 
ve kendileri de Hicret Camii’nde düzenlenen faaliyetlere 
davet edilmektedir.

Alzey DİTİB Hicret Camii

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN
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Alzey DITIB Hicret Moschee
und kulturelle Aktivitäten von 
Jugendlichen und Erwachsenen 
gedacht. An Werktagen wird 
für erwachsene Frauen Kora-
nunterreicht, religiöse Unter-
weisung und Gesprächskreise 
angeboten. Donnerstagabends 
finden für Jugendliche wö-
chentliche Gesprächskreise statt.

In der Moschee erhalten 22 
Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis sechs 
Jahren nach dem Lehrplan der DITIB Werterzie-
hungsunterricht. In den Ferien und an den Wochen-
enden bekommen etwa 100 Schülerinnen und Schüler 
nicht nur Koran- und Religionsunterricht, sondern 
nehmen auch an sozialen und kulturellen Aktivitäten 
wie an Ausflügen und Kinobesuchen teil. Zudem fin-
den alljährlich zu Beginn des Schuljahres, Einschu-
lungsgottesdienste statt, bei denen die Schülerinnen 
und Schüler mit Gebeten und Geschenken ideell un-
terstütz und in ihre Schulen begleitet werden. Von 
Zeit zu Zeit finden gemeinsame soziale Aktivitäten 
mit der Stadtverwaltung, den Kirchen und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in Alzey statt. Die ge-
nannten Akteure werden auch regelmäßig zu den Ver-
anstaltungen in der Moschee eingeladen.

Die Stadt Alzey mit seinen 20.000 Einwohnern liegt 
etwa 30 Kilometer von der rheinland-pfälzischen Lan-
deshauptstadt Mainz entfernt. In der Stadt leben unge-
fähr 2500 Muslime. Die DİTİB Alzey Hicret Moschee ist 
das einzige Gotteshaus der Muslime in der Stadt.

Die Vereinstätigkeiten begannen 1984 mit der Anmie-
tung einer Fabrikhalle und der Angliederung an die 
DITIB im Jahre 1985. Nachdem das Gebäude im Jahre 
1990 abgerissen werden musste, wurde ein neues Objekt 
erworben, in der die Tätigkeiten fortgeführt werden. 
2001 erstand der Verein den jetzigen Komplex und es 
wurde grundlegende Renovierungsmaßnahmen durch-
geführt.

Die DITIB Hicret Moschee in Alzey befindet sich auf 
einer Grundfläche von 1.700 m², umfasst vier Etagen und 
hat zusammen mit dem Bereich für die Damen eine Ge-
samtgebetsfläche von 200 m². Die Gebetsnische (Mih-
rab), Prediger- sowie Freitagskanzel sind mit Kacheln aus 
Kütahya verziert. In dem Gebäudekomplex befinden sich 
ferner ein Teehaus, verschiedene Klassenzimmer, ein 150 
m² großer Raum für Jugendaktivitäten, eine Großküche, 
Vereinsräume, Gästezimmer, Wasch- und Sanitäranla-
gen, ein Lebensmittelgeschäft und ein Friseur. Da der 
Konferenzsaal der Moschee den Bedarf nicht deckt, wur-
de ein weiteres, 1.000 m² großes Grundstück neben der 
Moschee erworben. Der geplante Multifunktionssaal, 
der auf dem Areal errichtet werden soll, ist für soziale 
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A ziz Kardeşlerim!
Âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle bu-

yurmaktadır: “İlâhınız bir tek olan Allah’tır. 
O’ndan başka ilâh yoktur. O Rahmân’dır, 

Rahîm’dir.”1 Hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöy-
le buyurmaktadır: “Kim samimiyetle Allah’tan başka ilâh 
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Elçisi olduğuna şe-
hadet ederse Allah, ona cehennemi haram kılar.”2

Kıymetli Müminler!
Bir kelime düşünün; kişiyi mü’min ve Müslüman eyle-

yen. Bir söz düşünün; bizleri kula kul olmaktan kurtarıp, 
sadece Allah’a kul yapan. Bir cümle düşünün; hayatımızın 
anlamını, yaratılışımızın gayesini ifade eden. Bir söz dü-
şünün ki; insanın ahiretini ve ebedi hayatını kurtaran. 
İşte bu söz, bu kelime, kelime-i şehadettir. Kelime-i şeha-
det, varlık sahnesine çıkışından başlayıp sonsuzluğa uza-
nan yolda insanın hayatını sürekli aydınlatan bir hakikat 
beyanıdır.

Kelime-i şehâdet, ömrümüz boyunca mümince bir du-
ruş sergileyeceğimize dair Rabbimize verdiğimiz sağlam 
bir misaktır. Kelime-i şehâdet, coğrafyalarımız, dilleri-
miz, ırklarımız farklı olsa da bizleri aynı inanç, aynı duy-
gu ve aynı ideallerde buluşturan, birbirimize sımsıkı ke-
netleyen ve Efendimize ümmet kılan bir tevhid ve vahdet 
beyanıdır.

Kardeşlerim!
Bizler, yeni doğan yavrularımıza isim koyarken onun 

sağ kulağına “şehâdetleri dinin temeli” olan ezanı oku-
ruz, sol kulağına aynı şehâdeti tekrarlayan kâmeti getiri-
riz. İslâm’la müşerref olacak kimseye öncelikle kelime-i 
şehâdeti öğretiriz. Hayatının son demlerinde olan kar-
deşlerimize kelime-i şehâdeti telkin ederiz. Aslında bü-
tün bunlar, insan ömrünün, kelime-i şehâdetle başla-
yıp, kelime-i şehâdetle nihayet bulmasının gereğine 
dair mesajlar içerir.

Aziz Müminler!
Kelime-i şehâdet, İslam’ın özünü oluşturan iki temel 

üzerine kurulmuştur. Kelime-i şehadetin birinci kısmı, 
sadece Allah’a kul olunması, kula kulluk edilmemesi, Al-
lah’tan başka kimseye boyun eğilmemesi anlamına gelir. 
Bu söz öyle bereketli bir anlam içerir ki; her muhtaç, ara-
dığını onda bulur. Bunu bir mazlum söylediğinde, “Zali-
min zulmü varsa mazlumun Allah’ı var.” demiş olur. Bunu 
bir yetim, kimsesiz, boynu bükük bir garip söylediğinde, 
“Dayanağım, sığınağım, ümidim sadece sensin Ya Rab-
bi!” demiş olur. Bir âlim söylediğinde, “Mutlak bilginin 
kaynağı sensin Allah’ım. Sen her şeyi hakkıyla bilensin.” 
demiş olur. Bir idareci, bir yönetici dediğinde; “Rabbim! 
Senden başka galip yoktur. Güç ve kuvvetin yegâne sahibi 
sensin. Ben de senin bir kulunum.” demiş olur.

Muhterem Kardeşlerim!
Kelime-, şehadetin ikinci kısmı, İslam Peygamberi Mu-

hammed Mustafa (s.a.s)’in peygamberliğini kabul ve tas-
diktir. Bu söz, “Allah bizleri yarattı ve başıboş bırakmadı. 
Rızasına uygun bir hayatı nasıl yaşayacağımızı öğretmek 
için bizlere elçiler gönderdi. Bizi önemsedi. Bizleri Son pey-
gamber Muhammed Mustafa (s.a.s)’e ümmet olmakla şe-
reflendirdi.” demektir. “Bizler, Kur’an ile birlikte Peygam-
berimizin sünnetine ve rehberliğine tabi olacağız.” diye söz 
vermektir. Unutulmamalıdır ki, kelime-i şehâdet bir bü-
tündür. Sadece bir kısmını kabul edip diğerini kabul etme-
yen kişi iman etmiş olmaz. Zira Allah’a, Peygamberimize 
ve onun getirdiklerine tereddütsüz bir şekilde inanmadan 
mü’min olunamaz.3 Bu esas, bidayetinden kıyamet sabahı-
na kadar İslam’ın, asla değişmeyecek olan bir hakikatidir.

Yüce Rabbimiz, bizleri kelime-i şehâdetin bereketinden 
bir an olsun mahrum bırakmasın. Bizleri onun doğrultu-
sunda bir hayat sürenlerden, her nefesini de son nefesini 
de kelime-i şehadet ile tüketenlerden eylesin.

Amin.
[1] Bakara, 2/163  [2] Buhari, İlim, 49  [3] Nisa, 4/150-151; A’raf, 7/158

Kelime-i Şehadet

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Das Glaubensbekenntnis: Kelime-i Şehadet
Liebe Geschwister!
In dem Vers, den ich eingangs vorgetragen habe, sagt 

unser allmächtiger Allah: „Euer Gott ist Allah der Einzige. 
Es gibt keinen anderen Gott außer Ihm. Er ist barmherzig 
und gnädig.“1 In einem Hadis unseres Propheten (s) heißt 
es: „Allah wird denjenigen von der Hölle fernhalten, der 
aufrichtig bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt 
und Mohammed der Gesandte Gottes ist.“2

Verehrte Gläubige
Denken Sie an ein Wort; durch welches man Muslim 

und Gläubige wird. Denken Sie an ein Wort, das uns davor 
bewahrt, den Menschen zu dienen und uns nur zu Die-
nern Allahs macht. Denken Sie an einen Satz; der den Sinn 
unseres Lebens und unserer Schöpfung zum Ausdruck 
bringt; Dieses Wort ist das Glaubensbekenntnis, Kelime-i 
Şehadet.Das Glaubensbekenntnis erleuchtet den Weg des 
muslimischen Menschen von seiner Geburt bis zu seinem 
Ableben. Das Glaubensbekenntnis ist ein Abkommen mit 
unserem Herrn, dass wir während unseres Lebens eine is-
lamische Haltung einnehmen werden. Es ist eine Erklä-
rung des Monotheismus und des Einheitsglaubens, die 
uns Muslime bei dem gleichen Glauben, den gleichen Ge-
fühlen und den gleichen Idealen zusammenführt. Es lässt 
uns in eine feste Verbindung treten und der Gemeinschaft 
unseres Propheten angehören, obwohl unsere Herkunfts-
länder, Muttersprachen und Ethnien unterschiedlich sind.

Meine Geschwister
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird in sein Ohr 

der Gebetsruf (Ezan) ausgerufen, der die Worte des Glau-
bensbekenntnisses beinhaltet. Wenn jemand den islami-
schen Glauben annehmen will, so wird ihm vor allem das 
Glaubensbekenntnis beigebracht. Wir wiederholen in An-
wesenheit der Sterbenden die Worte des Glaubensbe-
kenntnisses und hoffen darauf, dass sie es wiederholen. 
All dies beinhaltet Botschaften darüber, dass das mensch-

liche Leben mit dem Glaubensbekenntnis anfängt und 
wieder mit ihm sein Ende findet.

Liebe Gläubige
Das Glaubensbekenntnis basiert auf zwei Grundlagen, 

die das Wesen des Islam ausmachen. Der erste Teil des 
Glaubensbekenntnisses bedeutet, dass man nur Allah die-
nen, den Geschöpfen nicht dienen, und sich keinem ande-
ren als Allah fügen soll.

In dem zweiten Abschnitt des Glaubensbekenntnisses 
bezeugen wir die Prophetenschaft unseres geliebten Pro-
pheten Muhammed (s). Dies bedeutet im engeren: „Gott 
hat uns geschaffen und nicht uns selbst überlassen. Er hat 
Gesandten und Bücher gesandt, durch die wir unseren 
Weg zum seinem Wohlwollen finden. Er kümmert sich um 
uns, wir sind im wichtig und er hat uns schließlich damit 
geehrt, der Glaubensgemeinschaft unseres Propheten Mu-
hammed (s) anzugehören.“

Verehrte Gläubige
Es sollte nicht vergessen werden, dass das Glaubensbe-

kenntnis eine Einheit bildet. Eine Person, die nur einen 
Teil von ihm akzeptiert und den anderen ignoriert, gar 
ablehnt, zählt nicht als Gläubiger.3 Der aufrichtige und 
zweifelslose Glaube erfordert, sowohl an Allah zu glau-
ben, aber auch an den Propheten und an die Offenba-
rung, den Koran. Dies ist das grundlegendste Prinzip der 
islamischen Religion, die für immer gültig bleiben wird.

Unser allmächtiger Herr, lass uns von denjenigen wer-
den, die dem Sinn des Glaubensbekenntnisses entspre-
chend leben, seinen Sinn immerwährend vergegenwärti-
gen und es in ihrem letzten Atemzug aussprechen 
können.

Amin.

[1] Bakara, 2/163  [2] Buhari, İlim, 49  [3] Nisa, 4/150-151; A’raf, 7/158
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Hayatın hızlı akışı içinde çoğu za-
man bilinçsiz ve sorumsuz şekilde tü-
kettiğimiz zaman sermayesini, barış, 
sevgi, huzur, paylaşım ve kardeşlik gibi 
değerlerle kazanca dönüştürme imka-
nı sunan kutlu zaman dilimlerinden 
birine, bir Kurban Bayramına daha 
erişmenin mutluluğu içindeyiz. İslâm 
âlemi olarak 21 Ağustos 2018 Salı günü 
bir Kurban Bayramını daha tekbirlerle 
karşılayacağız. Hikmet, mağfiret, be-
reket dolu bayram günlerini hep bir-
likte idrak edeceğiz. Rabbimize sonsuz 
hamdü senalar olsun.

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbra-
him’in duasıyla müminlerin tek yürek, 
tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı 
ruhla mübarek ve mukaddes toprakla-
ra geldikleri, tek parça örtülerine bü-
rünerek her türlü ayrıştırıcılığı bırak-
tıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf 
ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta top-
lanarak hac farizasını yerine getirdik-
leri mübarek zaman dilimleridir. Kur-
ban Bayramı günleri aynı zamanda 
bütün müminlerin İbrahimî bir ara-
yışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği 
nimetlere şükranlarının bir ifadesi 
olarak Kurban ibadetini eda ettikleri 
mübarek vakitlerdir.

Kurban bayramı ve hac, barışın 
esenliğin, birlik içinde duanın, yakarı-
şın; statülerden arınarak eşitlenmenin, 
kendini bilmenin, tefekkürün, tezek-
kürün, yenilenmenin; sabrın, nefisleri 
terbiye etmenin, hiç bir canı incitme-
menin, yok etmemenin, geçmişi idrak 
etmenin, yoksula, kimsesize, çaresize 

yakınlaşmanın bayramıdır. 
Hac, bize birliği, vahdeti, kurban ise 

bize, dini sadece ve sadece Allaha has 
kılarak O’na teslim olmayı ve nefsimi-
zi terbiye ederek insan neslinden kan 
akıtmamayı sembol diliyle ifade et-
mektedir. Hac ve Kurban, aynı zaman-
da birbirini tamamlayan birer ibadet 
olarak müminlerin Rablerine olan ilti-
calarını yansıtmaktadır. Dinimizin en 
önemli ibadetlerinden olan Hac ve 
Kurban ibadetinin eda edildiği Kur-
ban Bayramı günleri bizlere çok güçlü, 
çok cepheli ve çok anlamlı bir şekilde 
bir borç, bir sevinç, bir duygudaşlık ve 
bir bilinç olarak kendi öz mesajını her 
yıl duyurmaktadır. Kurban Bayramı-
nın bir yüzü öte dünyaya, bir yüzü bu 
dünyaya, bir yüzü geçmişe, bir yüzü 
geleceğe dönüktür. Kurban Bayramı-
nın metafizik yönü, Hz. İbrahim’den 
gelen tarihi ciheti, toplumsal vechesi ve 
nefislerimizi sürekli terbiye ederek ge-
leceğimizi inşa etme özelliği sayesinde 
bizleri hem Rabbimize, hem mümin 
kardeşlerimize hem de tüm insanlığa 
yakınlaştırmaya devam edecektir.

Bayramlar, sevinçleri büyütme mev-
simidir. Bu bayramda da sevinçleri 
dünya çapında büyütmeliyiz. Önce 
kendi gönüllerimiz bir sevinç yumağı 
hâline gelmeli, sonra özellikle varlık 
sebebimiz olan annelerimizin ve baba-
larımızın gönüllerini şad etmeliyiz ve 
onların hayır dualarını almalıyız. Bir 
tatlı söz işitmek için hayatın bütün 
ağırlığını paylaşmayı göze alan çileli 
eşleri mesrur etmeliyiz. Evlerin canlı 

bayramları olan çocukları sevindir-
meliyiz ve yılda bir defa gerçekleşen bu 
ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız. 
Gönüllerin ağır yükü olan küskünlük-
leri ortadan kaldırmalıyız. Selâmlaşa-
rak, kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kur-
ban etlerini dağıtarak, ikramda 
bulunarak, bütün sokakların, bütün 
komşuların, bütün yurdumuzun, İs-
lâm coğrafyasının ve bütün dünyanın 
gözlerine sevinç taşımalıyız.

Evinde ve yatağında ziyaretçi bekle-
yen insanlarımızı hatırlamalıyız; ök-
süz ve yetimlerin, kimsesiz ve ihtiyaç 
sahiplerinin yüzlerinin gülmesine ve 
ümitlerinin yeşermesine vesile olmalı-
yız. Bizimle bayram sevincine katıla-
mayan, hapishane ve hastane köşele-
rinde, düşkünler yurdunda 
bulunanları ziyaret edip gönüllerini 
almalıyız. Vatanlarını terk etmek zo-
runda kalarak bu gurbet diyarına gel-
miş mülteci kardeşlerimizi de unut-
mamalıyız. Sevinçlerimize onları da 
ortak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün 
bayramların bayram gibi yaşandığı, 
barış ve mutluluğun egemen olduğu, 
savaşların, akan kan ve gözyaşının ge-
ride kaldığı bir dünya için bayramla-
rın birer imkân olması temennisiyle, 
başta Almanya’da yaşayanlar olmak 
üzere bütün Müslümanların Kurban 
Bayramını kutluyor, âlem-i İslâm ve 
insanlık için hakikî anlamda bir bay-
rama ve sevince dönüşmesini Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Kurban Bayramı Mesajı 

 Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
 DİTİB Genel Başkanı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
“Kurbanını paylaş, kardeşinle ya-
kınlaş” temasıyla gerçekleşecek 
2018 Vekâletle Kurban Kesim Orga-
nizasyonu kapsamında, Alman-
ya’dan Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) aracılığı ile gönüllü 
olarak katılacak görevlilere bilgi-
lendirme semineri verildi. 

DİTİB Genel Başkan Vekili Ah-
met Dilek ve TDV Avrupa Kurban 
Koordinatörü Selman Aktaş’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı seminerde, 
Almanya’dan 26 farklı ülkeye gide-
cek kurban gönüllüleri nezaretinde 
kesim ve dağıtım gerçekleştirileceği 
anlatıldı.

“Hiçbir karşılık beklemeden yar-
dımseverlik duygumuz ve inancı-
mızla gerçekleştireceğimiz faaliye-
tin Cenab-ı Hak nezdindeki 
karşılığı başkadır. Onun için size 
gıpta ediyorum.” diyerek sözlerine 
başlayan DİTİB Genel Başkan Veki-
li Ahmet Dilek şöyle konuştu: “Ve-
kaletle Kurban Kesimi uzunca za-
mandır devam eden bir 
organizasyondur. Farklı ülkelerde 
bulunan kardeşlerimizle gönül bağı 
kurduğumuz bir organizasyondur. 
Kurulan köprü uluslararası bir dü-
zeye ulaştı. Dünyanın her yerinde 
bizlerden şefkat bekleyen insanlar, 
topluluklar var, kardeşlerimiz var. 
Kurban kampanyası sadece bir et 
meselesi değil, karın doyurma me-
selesi değildir; bir iyilik hareketi-
dir, sahiplenme, kol kanat germedir. 

Biz her yıl daha çok sayıda yıkık 
gönüllü insana ulaşmanın hazzını 
yaşıyoruz. Bizim taşıdığımız bu 
emanetler sizlerin emanetleri, kar-
deşlerimizin gayretlerinin bereketi-
dir, sonucudur. 145 ülkenin 436 
bölgesinde, gönüllüler nezaretinde 
kesim ve dağıtım gerçekleştirecek-
tir. Allah’tan hayırlı görevler diliyo-
rum, gittiğiniz ülkelerde kardeşle-
rimize selamlarımızı götürünüz, 
dualarımızı iletiniz.”

TDV Avrupa Kurban Koordina-
törü Selman Aktaş ise Arakan, Pa-
kistan, Çad, Bangladeş Nijerya, 

Srilanka, Malezya, Nepal, Ruanda, 
Taylad, Bolivya gibi dünyanın pek 
çok yerinde düzenlenecek olan Ve-
kaletle Kurban Kesim Organizasyo-
nu’nun eksiksiz bir şekilde yapıla-
bilmesi için karşılaşabilecek 
sorunlar hakkında Almanya DİTİB 
gönüllülerine teknik bilgiler verdi.

Kurban emanetlerinin mağdur ve 
mazlum kardeşlerimize bizzat gö-
nüllü ve görevlilerimizin nezaretin-
de ulaşacağını söyleyen Aktaş, gö-
nüllülere kurbanlıkların seçimi, 
kesimi ve dağıtımı hakkında su-
num yaptı.

Mazlumların kapısını çalacak DİTİB Kurban gönüllülerine seminer
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 2018 Yılı Hac Organizasyo-
nu ile kutsal topraklara yolculuklar 
başladı. Köln Havalimanı‘ndan kut-
sal topraklara gidecek hacı adayları 
dualarla uğurlandı.

Hac görevini yapmak için Köln 
bölgesinden kutsal topraklara gide-
cek olan 160 hacı adayının bulundu-
ğu ilk kafile için Köln Havalimanı’n-
da uğurlama merasimi düzenlendi.

Yakınları ve sevenleri tarafından 
gözyaşları ve dualarla kutsal toprak-
lara uğurlanan hacı adaylarının ol-
dukça heyecanlı oldukları görüldü. 
Programda hacı adayları ile uğurla-
maya gelen yakınları arasında duy-
gulu anlar yaşanırken, bazı hacı 
adayları da gözyaşlarına hâkim ola-
madı.

Uğurlama merasimine katılan Dİ-
TİB Genel Başkan Vekili Ahmet Di-
lek yaptığı konuşmasında, ”Hayatı-
mızın en zevkli, en maneviyat dolu, 
en coşkulu ve en heyecanlı yolculuğu-
na çıkıyorsunuz. Hac yolculuğu sıra-
dan bir yolculuk değildir. Bu yolcu-
luk ömrümüzde bir defa yapacağımız 
bir yolculuktur. Cenab-ı Hakk’ın 
rahmetinin tecelli ettiği ve Allah adı-
na yapılan ilk mabedin olduğu yere 
gidiyoruz. Mekke’ye gidiyoruz. Pey-
gamberler şehrine gidiyoruz. Bütün 
peygamberlerimizin ayak izlerinin 
göz nurlarının olduğu şehre gidiyo-
ruz. Onun için de bu yolculuğa çıkan 
kendini buna yıllardan beri hazırla-
mıştır. Hacı adaylarından ülkemizin 
ve tüm Müslüman âleminin birlik ve 
beraberliği için dua etmelerini istiyo-

ruz. Kardeşlik duygumuzun güçlen-
mesine ve dünya barışının tesisi için 
dualarınızı bekliyoruz. Bu vesileyle 
tüm hacı adaylarımızın haclarının 
mebrur, saylarının meşkur, duaları-
nın kabul, yolunun açık olmasını Ce-
nab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Dilek konuşmasının ardından yap-
tığı dua ile hacı adayları kutsal top-
raklara uğurlandı.

Ayrıca gün içerisinde Almanya’nın 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Han-
nover, Köln, Münih, Nürnberg ve 
Stuttgart havalimanlarından hacı 
adayları uğurlandı. Köln-Eitorf Dİ-
TİB Camii ve Karlsruhe-Hockenhe-
im DİTİB Hacı Bayram Camii der-
neklerinden hacca giden hacı 
adaylarına yönelik özel programlar 
düzenlendi.

DİTİB Köln hac kafilesi dualarla uğurlandı

Köln

HABERLER
NACHRICHTEN
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Berlin

Berlin

Münih

Berlin

Köln

Hockenheim

Eitorf

Hannover
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2018 yılı Hac Organizasyonu’nda 
görev yapacak olan kafile başkanı ve 
grup görevlilerini bilgilendirmek 
amacıyla Köln DİTİB Genel Merke-
zi’nde bilgilendirme semineri gerçek-
leştirildi.

Toplantıya DİTİB Genel Başkanı 
Vekili Ahmet Dilek, kafile başkanları, 
grup görevlileri ile merkez görevlileri 
katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
bilgilendirme seminerinde, hac vazi-
fesinin önemli bir görev ve büyük bir 
nimet olduğuna vurgu yapan DİTİB 
Genel Başkanı Vekili Ahmet Dilek, 
“Biraraya gelmedeki maksadın, kıs-
men bilmediklerimize birşey ilave et-
mek olduğu kadar, ortak bir bilinç, 
ortak bir ufuk ve beraber hareket etme 
anlayışımızı ve şuurumuzu geliştir-
mek noktasında bir işlev ifa etmektir” 
dedi.

Hac ibadetinin teşkilatımızın insanı 
ile sosyalleşebildiği en önemli hizmet 
alanlarından birisi olduğuna değinen 
Dilek şöyle devam etti: “Hac görevi 
ferdi hayatımız açısından kazancı bol 
bir vazifedir ki, bir kimse bu vazifeyi 

bihakkın ifa etmeye çalışır ise o kimse 
dertten, tasadan, kederden uzak bir şe-
kilde aldığı hayır dualarla bereketli bir 
ömür geçirir. Onun için bu yolculuk 
olağanüstüdür. Beklentileriyle, umut-
larıyla, endişeleri ve korkularıyla ola-
ğanüstülüklerle dolu bir yolculuktur. 
Dolayısıyla bizler hayatın bu önemli 
yolculuğun biricik refakatçilerileriyiz. 
Hacı adayı için olduğu kadar teşkilatı-
mız açısından da çok büyük bir anla-
mı var. Zira teşkilat olarak direk insa-
nımızın yüreğine dokunma fırsatı 
bulduğumuz önemli bir hizmet alanı-
dır hac. Hacı adaylarına hac ibadetini 
anlatacak, tatbik ettirecek kişiler ola-
rak önemli görevler üstleniyorsunuz. 
Allah bu niyetinizi kabul eylesin.”

2018 Hac Organizasyonu Koordina-
törleri Yunus Yüksel (Münster), Yusuf 
Ay (Hannover) ve Cahit Küçükyıldız 
(Hamburg) birer konuşma yaparak şu 
konulara değindiler: “Her bir kafile 
başkanımız, grup din görevlilerimiz 
organizasyonu bizatihi kendileri sa-
hiplenmelidir. Kutsal bir vazifeyi çok 
güzel organize etmeli ve planlamalı-
yız. Kutsal yolculuğa çıkmadan, her 

anını şimdiden planlamalı ve hacıları-
mızın girdiği duygusal yoğunluğa or-
tak olmalıyız. Hac süresince hacıları-
mıza bilgilerimizi aktarmalı ve her 
saniyesini değerlendirmeliyiz.”

2018 Hac Organizasyonu hakkında 
bilgi veren DİTİB Hac ve Umre Hiz-
metleri Görevlisi Murat Karaman, bu 
yıl 15 kafile ile kutsal topraklara inti-
kallerin gerçekleştirileceğini, 3-4 
Ağustos tarihleri arasında Alman-
ya’nın değişik havalimanlarından 
uçuşların yapılacağını, dönüşlerin de 
31 Ağustos’ta başlayıp, 1 Eylül’de sona 
ereceğini kaydetti. Sinevizyon eşliğin-
de vize, uçuş, havalimanı intikalleri ve 
kargo hizmetleri hakkında geniş bilgi-
lerin verildiği seminerde, her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da Mekke ve Medine’de 
irtibat bürolarının oluşturulacağını, 
hacı adaylarının ve görevlilerin uçuş 
öncesi en az 4 saat önce havalimanın-
da olmaları ve pasaport başta olmak 
üzere ihramlarını yanlarına almaları 
gerektiğine vurgu yapıldı.

Program, görüş ve temennilerin ar-
dından toplu fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.

Kutsal yolculuk heyecanı başladı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı olarak Almanya 
genelinde faaliyetlerini sürdüren 

cami derneklerinde, 2018 yılında 
hacca gidecek olan hacı adaylarını 
bilgilendirmek ve bu kutsal yolculuğa 

hazırlamak amacıyla, hac semineri 
verildi.

Hac seminerleri bölge derneklerde devam etti

Bamberg Berlin Bielefeld

Frankenthal Karlsruhe Lindau

Löhne Bielefeld Mengen

Münster Stuttgart-Feuerbach Berlin
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 2018 yılı Hac Organizasyo-
nu ile hacca gidecek hacı adaylarına 
yönelik bilgilendirme semineri dü-
zenlendi.

Köln ve çevresinden bu yıl hac göre-
vini yerine getirecek hacı adayları için 
düzenlenen bilgilendirme semineri 
Köln DİTİB Genel Merkez’de yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda, DİTİB Genel Başkan Ve-
kili Ahmet Dilek, hacı adaylarına hac-
ca hazırlık kapsamında bazı tavsiye-
lerde bulundu. Dilek, “Hac İslam’ın en 
önemli şiarından ve şartlarından biri-
dir. Hac için kalben ve ruhen hazırlık-
lıklarımızı tamamladık. Öncelikle bu 
yolculuğa çıkmadan önce iki hususun 
altını çizmek istiyorum. Birincisi bu 
yolculuk bir sabır yolculuğudur. Her 
şeyimizle birlikte sabredeceğiz, sabır 
imtihanından geçeceğiz.

İkincisi ise toplu yapılan eylemlerde, 
ibadetlerde din görevlilerimize ve ka-
file başkanlarımıza tabi olmanızdır. 
Onların koydukları kurallara ve yön-

lendirmelerine tabi olmanızdır. Hac 
hizmetlerinin tamamında hepimize 
büyük görevler düşüyor. Hepimiz bir-
birimizden sorumluyuz. Bunu başa-
rabilirsek güzel bir hac ibadeti eda et-
miş olacağız. 

Yüce Mevla, aynı gittiğiniz gibi 
orada görevi tamamlamış olmanın, 
kabul olmuş bir hac görevini ifa et-
menin mutluluğu ile ailenize, seven-
lerinize dönmenizi nasip etsin.” dedi.

Hacı adaylarına yönelik düzenle-
nen seminerde Köln DİTİB Merkez 

Camii din görevlisi Emre Şimşek, 
‘uçuşlar, intikal ve yerleşimlerde dik-
kat edilecek hususlar’, Eitorf DİTİB 
Camii din görevlisi ve kafile başkanı 
Ahmet Kadıoğlu ‘Hac menasiki’, 
 Euskirchen DİTİB Camii din görevli-
si Recep Sarıkaya ve Wesseling DİTİB 
Mimar Sinan Camii din görevlisi Hü-
seyin Sözen ‘Mekke ve Medine’de zi-
yaret yerleri’, Diyanet Vakfı Avrupa 
Kurban Koordinatörü Selman Aktaş 
ise ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu’ hakkında bilgiler 
verdi. Ayrıca bayan hacı adaylarına 
yönelik Köln bölge bayan din görevli-
leri Hacire Öncü ve Sena Atasoy tara-
fından da bayan hacı adaylarına yö-
nelik ayrı bir seminer verildi.

Hacı adayları 3 Ağustos tarihi iti-
bariyle Köln Havalimanından kutsal 
topraklara uğurlanacak.

Gün boyu süren hacı adayları bilgi-
lendirme semineri, soruların cevap-
landırılması ve yapılan dua ile sona 
erdi.

Köln bölgesi hacı adayları bilgilendirildi
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Nürnberg – 9 yaşındaki görme en-
gelli Nisa Özbek’e Bamberg DİTİB Seli-
miye Camii tarafından Kur’an-ı Kerim 
hediye edildi. Bamberg DİTİB Selimiye 
Camii’nde eğitim gören Nisa kısa za-
manda namaz surelerini ezberleyerek, 
Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçti.

Anne ve babası bütün imkanları 
sağlamak için ellerinden geleni yapa-
rak Bamberg DİTİB Selimiye Camii’n-
de din görevlisi Coşkun Sırrı Mert ve 
dernek başkanı Mehmet Çetinde-
re’nin yardımlarıyla Nisa’nın isteği ye-
rine getirildi, kendisine Braille alfabe-
si Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

9 yaşındaki Nisa Özbek, “Kur’an-ı 
Kerim aldığım için mutluyum. Almak 
istiyordum. Hayırlısıyla daha iyi öğre-

neceğim. Okuma şeklini bildiğim 
Braille alfabesi ile Kur’an-ı Kerim’i 
daha kolay öğreneceğim, yeni yeni 
başladım. İnşallah geliştireceğim” 
dedi.

Bamberg DİTİB Selimiye Camii ce-
maatinin katkılarıyla Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın görme engellilerin öğ-
renmesi için Braille (kabartma harfli) 
olarak hazırlanan Kur’an-ı Kerim, dü-
zenlenen mütevazi törenle Nisa’ya tak-
dim edildi.

6 ciltten oluşan kabartma Kuran-ı 
Kerim’le Nisa’nın okumayı geliştirece-
ğini belirten Coşkun Sırrı Mert, 
“Dünya’nın en önemli hediyesi Ku-
ran’ı Kerimdir. Peygamberimiz bir ha-
disinde buyuruyor ki,”Sizin en hayırlı-

nız Kuran-ı Kerim’i öğrenen ve 
öğretenlerinizdir” bizde bu hadisi reh-
ber edinerek görme engelli kardeşimiz 
Nisa’nın bizlerden isteğini yerine ge-
tirdik. Kısa bir eğitimden sonra Nisa 
ile tatilde okumaya devam edeceğiz, 
okuyuşları birlikte düzelteceğiz” dedi. 
Nisa ile anne ve babası kabartma harf-
li Kur’an-ı Kerim hediyesi karşısında 
duygusal anlar yaşadı. Nisa’nın anne 
ve babası, “Bamberg DİTİB Selimiye 
Camii cemaatine, din görevlisi Coş-
kun Sırrı Mert, dernek başkanı Meh-
met Çetindere ve Kur’an öğreticisine 
kendilerine gösterdikleri yardımse-
verlik ve duyarlılıktan ötürü teşekkür 
ederek, emeği geçen herkden Rabbi-
miz razı olsun” dediler.

Görme engelli Nisa’ya Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Münster - Paderborn DİTİB Fa-
tih Camii’nde Kur’an-ı Kerim’e ge-
çen çocuklar için tören yapıldı. Sa-
lavatlar ve tekbirlerle başlayan 
törende bayan din görevlisi Gülay 

Demirci dua yaptı. Demirci “Ku-
ran-ı Kerim’i öğrenip okumanın 
önemine vurgu yapan konuşması-
nın ardından cami çocuk korosu 
ilahiler söyledi.

Programda çocuklara Kur’an-ı 
Kerim ve çeşitli hediyeler takdim 
edildi.

Kur’an-ı Kerim’e geçen çocuklar için tören yapıldı
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 
“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Ya-
kınlaş” sloganıyla mazlumların ka-
pısının çalınacağı ve kardeşlik 
köprülerinin kurulacağı kurban 
bağışları, Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) aracılığıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyor. 

Kampanya kapsamda insanların 
vekalet yoluyla kurban bağışlarını ra-
hatça yapabilmeleri için Almanya’da 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı cami derneklerinde 
vekalet yoluyla kurban bağışı tanı-
tım standları açıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
açılan vekalet yoluyla kurban bağışı 
standında DİTİB Genel Başkan Ve-
kili Ahmet Dilek kurban bağışında 
bulundu. Dilek, “Türkiye Diyanet 
Vakfı aracılığı ile kurbanlarını ve-
kalet yoluyla kestirmek isteyen in-
sanları bilgilendirmek ve ilgili ban-
ka şubelerine kurban bağışı 
ücretlerini yatırmalarına yardımcı 
olmak amacıyla, hizmeti insanımı-
zın ayağına götürmek suretiyle Al-
manya geneli bölge merkezlerinde 
stantlar açtık. Ben de vekaletle kur-
ban organizasyonuna gönüllülükle 
katılıyorum. Rabbim başta kurban 

ibadeti olmak üzere tüm taatlarımızı 
kurbiyyetine vesile eylesin. İnsanlar 
kurbanlarını ister ilgili banka şubele-
rine giderek, ister stantlara gelerek 
makbuz karşılığı veya isterlerse de in-
ternet adresimiz olan ‘bagis.tdv.org’ 
adresinden kendileri yapabilecekler-
dir” şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, evren-
sel bir iyilik hareketi olduğuna vur-
gu yapan Dilek, maddi durumu 
müsait olan insanların vekaletle 
kurban bağışına katılmalarını isti-
yoruz. 7 kıtada bir iyilik hareketine 
ortak olalım, gönüller köprüsü ku-
ralım, kardeşlerimizle paylaşalım“ 
dedi.

Dilek, “Kurbanını paylaş, karde-
şinle yakınlaş” temasıyla gerçekleşe-
cek 2018 Vekaletle Kurban Kesim 
Organizasyonu kapsamında başlatı-
lan kampanyanın banka havale iş-
lemlerinin 17 Ağustos 2018 tarihin-
de, bizzat DİTİB cami görevlilerine 
teslim etmek üzere 21 Ağustos 2018 
tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Tüm İslam âleminin yaklaşan 
Kurban Bayramı’nı tebrik eden Di-
lek, kampanyaya katılımın yüksek 
olması temennisinde bulundu.

2017 yılında dünyanın 7 kıtasında 
yapılan iylik hareketinin görsel 
filmlerinin izletildiği ve tanıtım 
broşürlerinin dağıtıldığı Köln Dİ-
TİB Merkez Camii’nde açılan veka-
let yoluyla kurban bağışı tanıtım 
standında DİTİB personeli de ba-
ğışta bulundu.

Almanya’da “Vekalet Yoluyla Kurban Kampanyası” bağış standları açıldı
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Müslüman, Hristiyan ve Yahudi 
din adamları Almanya’nın Laubach 
kentinde bir araya geldiler.

Kent merkezindeki kilisede dü-
zenlenen buluşmada bir konuşma 
yapan Laubach DİTİB Yunus Emre 
Camii din görevlisi Bilal Arslan, 
“Bizim inancımız sevgiyi, kardeşli-
ği, dostluğu, adaleti, yardımlaşmayı 

ön gören bir dindir” dedi. Dinin 
özünde, temelinde sevginin var ol-
duğunu söyleyen Arslan, “Bütün 
dinler, ilahi iradeye teslim olmuş-
lardır. Dinlerin özünde tolerans, 
sevgi, saygı ve muhabbet vardır. 
Dünya barışı sevgiden, muhabbet-
ten ve saygıdan geçer.” ifadelerini 
kullandı.

Kilise programının ardından La-
ubach DİTİB Yunus Emre Camii’n-
de bir araya gelindi. Toplantı tüm 
katılımcıların birlikte söyledikleri 
‘Barış duası’ ile sona erdi.

Laubach’ta Semavi dinler buluştu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 2018 Yılı Hac Organizasyo-
nu ile kutsal topraklara giden hacı 
adayları Mekke’ye ulaştı.

3 Ağustos günü Nürnberg ve 
Frankfurt havalimanlarından hera-
ket eden 4. ve 12. kafile hacı adayları 

Mekke’de DİTİB Hac Organizasyo-
nu yetkilileri tarafından karşı landı.

Mekke’nin Şişe bölgesi Saffetüş 
Şuruk oteline gelen hacı adaylarına 
otal lobisinde karşılama programı 
düzenlendi, hurma, zemzem ve şer-
bet ikram edildi.

Bir süre otelde istirahat edecek 
hacı adayları daha sonra Kabe’ye 
harek ederek umre ziyaretini yapa-
caklar.

DİTİB’in ilk hac kafilesi Mekke’ye ulaştı
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Nürnberg - Fürth DİTİB Mevlana 
Camii tarafından bu yıl 2’cisi düzenle-
nen Kültürlerarası Futbol Turnuvası 
büyük ilgi gördü. Fürth Belediye Baş-
kanı Markus Braun, Fürth Belediye 
Meclis üyesi Aydın Kaval, DİTİB Mev-
lana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı 
ve Din Görevlisi Hasan Özdemir’in 
yanı sıra yaklaşık bin futbol severin ta-
kip ettiği, dostluk havasında geçen tur-
nuvaya, DİTİB Nürnberg, Fürth ve 
Yeni Camii dernekleri, ATİB, TSV 
Fürth, Turnerschaft, Afgan, Brazil, Ar-

navut, Suriye ile Soccer Team’den olu-
şan 11 takım katıldı.

Hans-Lohnert Spor Kompleksi’nde 
Belediye Başkanı Markus Braun ile 
Din Görevlisi Hasan Özdemir’in baş-
lama düdüğü ile start alan turnuva kı-
yasıya mücadeleli ve centilmence geçti. 

11 takım ile 200’ün üzerinde sporcu-
nun katıldığı turnuva sonunda Suriye 
takımı birinci olurken, ATİB ikinci, 
Fürth Turnerschaft ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren ta-
kımlara protokol üyeleri tarafından 

kupaları takdim edilirken, Suriyeli’ler-
den oluşan Suriye takımı büyük sevinç 
yaşadı.

Amaçlarının, gençler arasında kay-
naşmayı artırmak olduğunu söyleyen 
Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek 
Başkanı Refet Avcı, “Bir diğer amacı-
mız ise Fürth ve çevresindeki dernek-
ler arası birlik ve beraberliği, kültürle-
rarası kaynaşmayı sağlamak. Tüm 
katılımcılara derneğim ve yönetim 
kurulum adına şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

DİTİB’den “Kültürlerarası Futbol Turnuvası” büyük ilgi gördü

Nürnberg - Aschaffenburg DİTİB 
Kocatepe Camii’nde gençlere yönelik 
“İslam’da Kadın ve Hz. Peygamber’in 
Aile Hayatı” konulu seminer düzen-
lendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
seminerde din görevlileri Gülsüm Bu-
lut ve Zülfesen Aksi “İslam’da Kadın 
ve Hz. Peygamber’in Aile Hayatı” ko-
nulu sunum yaptı. İslam’ın kadına 
verdiği değeri anlatan din görevlileri, 

“Alemlere rahmet olarak gönderilen 
peygamberimiz Hz. Muhammed ile 
gelen dinde kadının yeri ve değeri 
üzerine şunları söyledi: Kadın da aynı 
erkek gibi Allah’ın bir kuludur. Allah 
katında sorumludur. Cenab-ı Hak ka-
tında kadın da erkek de kul olarak 
eşittir. Peygamberimiz Hz. Muham-
med, hadisi şerifinde ‘Sizin en hayırlı-
nız kadınlarına karşı en iyi davrana-
nızdır” buyuruyor” diye konuştu.

Yoğun ilgi gören seminer sonrasın-
da bayan din görevlileri, oldukça ve-
rimli geçen sunumdan memnuniyet-
lerini dile getirerek Aschaffenburg 
DİTİB Kocatepe Camii yönetimine ve 
kadın kollarına teşekkür ettiler ve bu 
tür seminerlerin devamını talep ettik-
lerini ifade ettiler.

Seminer yapılan dua ve ardından 
din görevlilerine çiçek takdimi ile 
sona erdi.

“İslam’da Kadın ve Hz. Peygamber’in Aile Hayatı” konulu seminer
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Münih - Günzburg DİTİB Ulu 
Camii’nde din görevlileri Hasan Di-
kici ve Zekiye Dikici tarafından 10-
13 yaş arası kız çocuklarına yatılı 
Kur›an-ı Kerim ve dini bilgiler kursu 
düzenlendi. 

Din görevlisi Hasan Dikici ise açı-
lış konuşmasında Kur’an okumayı 
öğrenmenin yanında anlamanın ve 
hayatımıza yansıtmanın önemine 

değindi. Öğrencilerle bütün gün bo-
yunca birlikte olunduğu için yatılı 
eğitimin hafta sonu yapılan kurstan 
daha verimli olduğunu belirtti. 
Emeği geçen başta dernek yönetimi-
ne, kadın kollarına ve velilere teşek-
kür etti.

Programda kurs öğrencilerinin 
okuduğu şiirler, ilahiler ve hadisler-
le devam edildi. Program sonunda 

din görevlileri tarafından kursa ka-
tılan öğrencilere belgeler, dernek 
yönetimi tarafından hediyeler tak-
dim edildi.

Yatılı Kur’an Kursu bölge töreni ile sona erdi

Münster - Gladbeck DİTİB Tür-
kiye Camii’nde tatil sezonunda yo-
ğun ders günlerinin son gününde, 
camiye gelen tüm öğrenciler ders 
için geldiklerinde bir sürprizle kar-
şılaştı. 

Din Görevlisi Ziya Maden, “Bu 
gün sizin için ders günü değil, oyun 

ve eğlence gününüzdür” diyerek, 
Camiye gelen kız-erkek yaklaşık 200 
öğrenciyi sınıflarından cami içerisi-
ne davet etti. Tüm öğrenciler camide 
toplandı. Öğrenciler arasında ip çek-
me, çuval ve mendil kapmaca gibi 
bir takım yarışmalar yapıldı. Yarış-
malarda dereceye giren öğrencilere 

hediyeler verildi. Öğrencileri moti-
vasyon amaçlı gerçekleşen program 
öğle namazına kadar devam etti. 
Hep birlikte cemaatle kılınan öğle 
namazının ardından, cami derneği 
tüm öğrencilere ikramda bulundu.

Gladbeck’te motivasyon amaçlı program
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin 
Schwandorf kasabasında Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı Merkez Camii Derneği gelenek-
sel hale getirdiği futbol turnuvasında 
farklı ırk, renk, kültür ve dinlere 
mensup takımları bir araya getirdi.

Schwandorf DİTİB Merkez Ca-
mii’nin 2011 yılından buyana düzen-
lediği “DİTİB Schwandorf  Dostluk 
Turnuvası” Eintracht Stadyumu’nda 
oynandı. Dayanışma, kaynaşma ve 
kardeşlik duygusunu pekiştirmek 
amacıyla düzenlenen turnuvaya 14 
futbol takımı katıldı.

7 grup halinde 14 takımın oynadığı 
çekişmeli ve bayram havasında geçen 

müsabakalar sonucunda Amberg 
Türk Gücü birinciliği, Bul 57 Futbol 
Takımı ikinciliği, DİTİB Schwandorf 
üçüncülüğü, Jäger’s and Friends Fut-
bol Takımı ise dördüncülüğü elde 
etti. Ayrıca turnuvada, Schwan-
dorf-Fenerbahçe’den Mümin Soyak 
gol kralı olurken, FC Togo’dan da El-
hadj Bako en iyi kaleci seçildi.

Turnuva sonrası düzenlenen tören-
le dereceye giren takımlara kupa ve 
ödülleri verildi. 

Turnuvaya Ansbach DİTİB Hilal 
Camii Dernek Başkanı ve Hilal Spor 
Teknik Direktörü Çetin Yazıcı duygu 
ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bir-
çok farklılığı içinde barındıran bu 

turnuvanın bir parçası oldukları için 
mutluluğunu dile getiren Yazıcı, 
 “Katılan futbol takımlarının farklı 
renk, dil, din ve kültürlerden oluşma-
sı DİTİB teşkilatlarımıza sahada du-
yulan güveninde bir göstergesidir. 
Bugün burada sporun birleştirici 
gücü ile var olan önyargıların kırıla-
bileceğini ve farklılıklarımızın yaşa-
dığımız topluma ayrı bir renk ve zen-
ginlik kattığını sergilemiş olduk” 
dedi.

Dostluk ve kardeşlik havasında 
gün boyu süren turnuva sonunda 
DİTİB Schwandorf Derneği’nin ev 
sahipliğinde piknik programı dü-
zenlendi.

DİTİB, farklı renkleri futbol turnuvasında buluşturdu

Essen çalışma grubu gençler için 
“Almanya’da Müslümanlar” konulu 
seminer düzendi. 

Werdohl, Siegen, Attendorn, Iser-
lohn, Neuenkirchen, Bochum bölge 
DİTİB derneklerinde seri olarak de-

vam eden seminerlerin yedincisi Es-
sen-Altenessen DİTİB Camii’nde 
düzenlendi. 

Din görevlileri Eyüp Kalyon ve İs-
mail Sütsever tarafından “Alman-
ya’da Müslümanlar” ve “İslam’da 

Bilgi” konularında iki sunum yapıl-
dı. Seminer kapsamında ayrıca Dİ-
TİB Essen Bölge Birliği cami rehber-
liği semineri verildi.

Essen’de gençlik semineri
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Düsseldorf - Krefeld DİTİB 
Fatih Camii’nde gençlik kolları ila-
hi grubu kuruldu. 

Din görevlisi Yüksel Bayalan ta-
rafından yeni oluşturulan ve der-
nek başkanı Mahmut Aygün tara-
fından desteklenen gençlik kolları 

ilahi grubu cemaatten büyük ilgi 
gördü. 

Din görevlisi Yüksel Bayalan koro 
oluşturmalarındaki amaçlarının 
gençlerin seslerini eğitmek, tilavet-
lerini güzelleştirmek, düzenlenecek 
etkinliklerde büyüklerine, kardeş-

lerine kısacası ailelerine kendileri-
nin hitap etmesini sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Bayalan ayrıca, 
gençlerin boş zamanlarında dini 
musikilerle meşkul olmalarını ve 
camilere sahip çıkmalarını hedefle-
diklerini ifade etti.

Krefeld’te Gençlik Kolu İlahi Grubu kuruldu

Frankfurt – Kassel-Matten-
berg DİTİB Camii’nde “Hafıza Tek-
nikleri ve Etkili İletişim” konulu 
seminer düzenlendi.

Yoğun ilgi nedeniyle caminin üst 
katındaki toplantı salonundan iba-
dethane bölümüne taşınan seminer-
de, unutmayı ve unutulan metodlar 
konusunda Türkiye Hafıza Şampi-
yonu ve eğitimci Yunus Emre Kara-
han tarafından bilgi verildi.

Yunus Emre Karahan, hafızanın 
duygusal, kısa süreli ve uzun süreli 
olmak üzere üçe ayrıldığını söyledi. 
Seminere, cami cemaatinin yanısıra 
çevrede ikamet eden insanlar da 
büyük ilgi gösterdi. Katılımcıların 
kısa sorularına cevap verilmesiyle 
seminer sona erdi.

‘Hafıza Teknikleri’ Semineri
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Nürnberg – Bamberg Kriminal 
Başkomiseri Andreas Dechant 
emeklilik sebebiyle görevinden ay-
rılacağından birlikte çalıştığı ku-
rum ve derneklere veda ziyaretinde 
bulundu. 

Bamberg DİTİB Selimiye Ca-
mii’ne veda ziyaretinde bulunan 
Dechant, 16 yıldır DİTİB ile olan 

ilişkilerini dile getirerek, dernek 
başkanı Mehmet Çetindere ve din 
görevlisi Coşkun Sırrı Mert’e des-
teklerinden ötürü teşekkür etti. 

Dernek başkanı Mehmet Çetin-
dere, bu yoğunluğunun arasında 
DİTİB’e vakit ayırıp ziyaret eden 
Başkomiser Dechant’e teşekkür etti. 
Çetindere, “İnşallah bundan sonraki 

süreçte de dostluğumuz ve arkadaş-
lığımız devam eder. Kendisine bun-
dan sonraki emeklilik hayatında 
sağlık, mutluluklar ve başarılar dili-
yorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Çetindere, gü-
nün anısına Başkomiser Dechant’a 
özel hazırlanan hediyeyi takdim 
etti.

Selimiye Camii’ne başkomiserden veda ziyareti

Nürnberg – Almanya’da Bavyera 
eyaletinde yer alan Burglengenfeld 
şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı Seyyid Bilal 
Camii’nde din görevlisi Talip Taşde-
mir “Uyuşturucu ve Toplumdaki Yı-
kıcı Etkileri” konulu seminer verdi.

Toplumun uyuşturucuya karşı 
eğitilmesi amacıyla bilgilendirme 
projesi başlatan din görevlisi Talip 

Taşdemir, “Geleceğimiz olan çocuk 
ve gençlerimizi yok eden bu illetlere 
karşı birlikte düşünmeli ve birlikte 
hareket etmeliyiz” dedi. Bu illetle 
topyekûn mücadele gerektiğini ifade 
eden Taşdemir, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Herkes hem kendi çocuğu-
nu, hem de komşusunun çocuğunu 
kontrol etmesi, gözetmesi ve sahip-
lenmesi lazım.”

‘Çağın Vebası’ olarak nitelendirilen 
uyuşturucu ve madde bağımlılığına 
karşı DİTİB Seyyid Bilal Camii’nde 
verilen seminere, cami cemaatinin 
yanı sıra çocuklar, gençler ve velileri 
katıldı.

Cami cemaati ve veliler tarafından 
oldukça güzel tepkiler alan seminerin, 
ileri tarihlerde tekrar etmesi temen-
nisiyle sona erdi.

Camide “Uyuşturucu ve Toplumdaki Yıkıcı Etkileri” konulu seminer
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Nürnberg – Tettau DİTİB Ulu 
Camii’de din görevlisi Hüseyin Sezen 
tarafından “Yazıyoruz, Okuyoruz, 
Oynuyoruz” isimli başlattığı proje ile 
öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

Görev süresi içerisinde yaşlı, genç, 
çocuk demeden herkese ulaşmak için 
“Yazıyoruz, Okuyoruz, Oynuyoruz” 
isimli proje başlattığını söyleyen Se-
zen, “Ev ve aile ziyaretleriyle konuyu 
sürekli gündemde tuttuk.

Ziyaretlerimiz memnuniyetle kar-
şılandı. Sonunda üç yavrusu olan bir 
aile duyarlılık gösterdi ve çocuklarını 
getirdi. İlk gün çocuklarla camide ve 
bahçede oyunlar oynadık, onlara ca-
miyi sevsinler diye bu projeyi başlat-
tık. Günden güne sayıların arttığını 
gördük. Derslerimizi uygulamalı 
yaptık. Abdest ve namaz kılmayı uy-
gulamalı olarak anlattık. Kur’an harf-
lerini hem yazdık, hem öğrendik. 

Şimdi de pırıl pırıl çocuklarımızın 
camiden çıkmadıklarını gördük. Ay-
rıca öğrencilerimiz camiyi sevsinler 
diye “Öğrencilerin Kaleminden Kö-
şesi” oluşturduk. Anne ve babalar ço-
cuklarının cami duvarındaki yazıla-
rını görmeye geldiğini gördük. Daha 
sonra aileler kiminin çocuğu daha 
güzel yazıyor yarışması durumuna 
geldiğini ve ailelerin yarıştığını mü-
şahede ettik.

Ulu Camii’nde “Yazıyoruz, Okuyoruz, Oynuyoruz” projesi başladı

Stuttgart – Eppingen DİTİB 
Mevlana Camii din görevlisi Musta-
fa Yanar, okulların girmesiyle cami-
lerinde “Haydi Gençler Camiye” et-
kinliği başlattı.

Eppingen DİTİB Mevlana Ca-
mii’nde hafta içi Kur’an-ı Kerim ve 
temel dini bilgiler dersleri, hafta 

sonu ise oyun parkları, bisiklet tur-
ları gibi bir dizi sosyal etkinlikler 
başlatıldı. Mevlana Camii ve cami 
eğitim komisyonu öncülüğünde, ço-
cukların derslerde motivasyonu ve 
camiye olan ilgisini artırmak ve 
cami dışında da hoca-öğrenci ilişki-
sini güçlendirme amacıyla Tripsdrill 

(Macera Park) gezisi düzenledi. 6-17 
yaş gurubundaki öğrencilerin, veli-
leri ile birlikte katıldığı gezide deği-
şik oyuncaklara binerek neşeli anlar 
yaşandı. Aileler de çocukları ile dolu 
dolu bir gün geçirmenin mutluluğu-
nu yaşayarak bu tür gezilerin de-
vamlı yapılmasını istediler.

Eppingen’de hafta içi ders, hafta sonu sosyal etkinlik
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Essen – Hamm-Pelkum DİTİB 
Fatih Camii’nde birinci kuşak bü-
yüklere yönelik düzenlenen ahde 
vefa programı geniş katılımla ger-
çekleştirildi. 

Kahvaltılı düzenlenen program 
din görevlisi Mehmet Topu’nun 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Hamm-Pelkum’da ikamet eden 
Alman komşularında iştirak ettiği 

programda dünden bugüne anılar 
tazelendi. 

Günün anlam ve önemine binaen 
konuşma yapan din görevlisi Topu, 
“Davete katılan büyüklerimizle bir 
arada olmak bizim için büyük bir 
bahtiyarlıktır. Onlar bu mabedle-
rin açılmasında gece gündüz deme-
den çalışmışlardır. Bizler onlara 
minnet ve şükran borçluyuz. Allah, 

hayatta olanlara sağlık dolu bere-
ketli bir ömür nasip etsin. Rahmeti 
Rahman’a kavuşanlara da rahmet 
eylesin, mekanları cennet olsun” 
dedi. 

Program sonunda ahirete göç et-
miş büyüklere ithafen okunan 
Kur’an-ı Kerim ve dua ile sonu 
erdi. 

Hamm’da birinci kuşak büyüklere ahde vefa

Köln – Düren DİTİB Fatih Ca-
mii’nde “Aile Okulu” seminerleri 
başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
seminer, gençlik kollarının açılış ko-
nuşmalarıyla başladı.

DİTİB Fatih Camii konferans sa-
lonunda düzenlenen seminerde din 

görevlisi Elanur Yılmaz yapmış ol-
duğu sunumda, evlenecek gençlere 
daha tanışma aşamasından itibaren 
nişanlanma, nikah, düğün ve özel-
likle de evlilik hayatında eşler ara-
sındaki sınırlar, helal ve haramlar 
konusunda dini boyutuyla detaylı 
bilgi verdi. Yılmaz, seminerin özel-

likle yurt dışında yaşayan gençler 
için mutlak öğrenilmesi gereken 
dini bilgilerin olduğu ve genelde ev-
lilik konularında soru sormaktan 
çekindikleri için bu tür konularla 
alakalı doğru bilgilerin, doğru kay-
naklardan alınması gerektiğini kay-
detti.

Düren’de “Aile Okulu Semineri” başladı
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Düsseldorf – Duisburg-Wan-
heimerort semt meydanında her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen ‘Der-
nekler ve Kültürler Buluşması’na Dİ-
TİB Ayasofya Camii Derneği katılıp 
Türk mutfağı ve kültüründen örnekler 
sundu.

Kültürler buluşmasına Eyalet Mil-
letvekili Sarah Phillip’in yanı sıra siya-
si parti, sivil toplum kuruluşları ve 
dini cemaatlerin temsilcileri katıldılar. 

Kuruluşundan bu güne 32 yıldır 
Duisburg Wanheimerort semtinde fa-
aliyet gösteren DİTİB Ayasofya Camii 

Derneği‘nin önemli bir yere sahip ol-
duğunu dile getiren Alman yetkililer, 
Türk kültürünün zengin mutfak ve 
folklor gösterileriyle tanıtılmasından 
memnun olduklarını vurguladılar. 

Dernek adına konuşma yapan baş-
kan yardımcısı Döne Hümeyra Mavi 
ve kadın kolları başkanı Derya Öte ise 
‘Derneğimiz özellikle gençlere ve ka-
dınlara yönelik çalışmalarda önder 
konumundadır. Bu hizmetlerimiz ar-
tarak devam edecektir. Yaşadığımız 
ülkede kültürümüzü kalıcı bir şekilde 
kurumsallaştırıp, gelecek nesillere ak-

tarmak istiyoruz. Bunun için de kül-
tür merkezi, cami, okul, anaokulu, 
yaşlılar bakımevi gibi projelerimiz 
şekilleniyor. Önemli olan bu tür gün-
lerde Türk kültürünü sergilemek ve 
gençlere aidiyet duygusunu hissettir-
mektir’ dediler. 

Kültürler buluşmasında Duisburg- 
Wanheimerort DİTİB Ayasofya Ca-
mii minikler folklor ekibinin Ana-
dolu’nun çeşitli yörelerine ait 
sergi ledikleri gösterileri büyük alkış 
topladı.

Wanheimerort Kültürler Buluşması

Hannover - Okulların tatile gir-
mesiyle birlikte yaz aylarını öğrenci-
lerin tatillerini en iyi şekilde değer-
lendirmesi, dini bilgiler ve Kur’an-ı 
Kerim’i en iyi şekilde öğrenmeleri 
amacıyla 2018 yılı yaz döneminde 
Ronnenberg DİTİB Eyüp Sultan 

Camii’nde kurs, gençlerle ilmihal, 
tefsir ve hadis sohbetleri, futbol ve 
doğa yürüşü gibi bir çok dini ve sos-
yal etkinlikler düzenlendi.

Din görevlisi Muhammet Güllüce, 
“Kurslarımıza çocuklarımız ve soh-
betlerimize gençlerimiz yoğun ilgi 

göstermektedir. Yaz dönemi kursla-
rımızda hem Kur‘an-ı Kerim eğitimi 
hem de temel dini bilgiler eğitimi 
verilmektedir. Kurslara katılan öğ-
rencilerimizin kurslarımızdan fay-
dalandığını görüyoruz” dedi.

Eyüp Sultan Camii’nde yaz programı yoğun ilgi gördü
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Hannover – Goslar DİTİB Ulu 
Camii’nde 60’lı yıllarda Almanya’ya 
çalışmak üzere gelen ve hala hayatta 
olan birinci kuşak için ahde vefa 
programı düzenlendi.

Goslar DİTİB Ulu Camii’nin kurulu-
şunun 30. Yılında, Goslar’da yaşayan ve 
ebediyete uğurlanan insanları anmak 
adına ahde vefa programı tertip edildi.

Kuran-Kerim tilavetleriyle başla-
yan programda, din görevlileri Tun-
cay Tunç ve Kahraman Boz’un oku-
dukları mevlid, naat ve ilahiler ile 
cemaat duygulu anlar yaşadı. 

Dernek tarafından hazırlanan 
“Goslar’da 30 yıl” konulu fotoğraf al-
bümü katılımcılar tarafından beğe-
niyle takip edildi ve anılar tazelendi.

Goslar DİTİB Ulu Camii Tuncay 
Tunç’un yaptırdığı dua ile program 
sona erdi.

Münster – Neubeckum DİTİB 
Mescid-i Aksa Camii’nde “4-6 Yaş 
Grubu Sınıfları Rehber Öğretici Eği-
tim Semineri” düzenlendi. 

Kinder Moschee (Cami Çocukları) 
öğreticilerine yönelik eğitim semi-
ner, Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim 
uzmanı Semahat Özgenç tarafından 
verildi. 

Hafta sonu iki gün boyunca veri-
len seminer, Neu Beckum DİTİB 
Mescid-i Aksa Camii’nin ev sahipli-
ğinde yapıldı. 

Seminer din görevlisi Ahmet Yol-
cu’nun Kuran-ı Kerim tilavetinin 
ardından eğitim uzmanı Semahat 
Özgenç programda Kur’an Kursu 
öğreticilerine 4-6 yaş eğitim alan 

çocuklara yönelik bir sunum yaptı. 
Özgenç, taşrada uygulanan 4-6 yaş 
Kur’an kurslarının genel içeriği, 
kapsamı ve öğreticilerin moral ve 
motivasyonu ile programı nasıl uy-
gulayacağı yönünde bilgilendirme-
de bulundu. 

Ulu Camii’nde 30. Yıl “Ahde Vefa” programı

Neubeckum’da “Kinder Moschee” öğreticilerine seminer
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MISIR, ÜRDÜN 
VE KUDÜS 

Önemli Notlar:




