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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.

AAlmanya’da yaşayan millet varlığımızın ve 
tüm Müslümanların iftihar vesilesi olan, ge-
rek mimarisi ve iç tezyinatı gerekse içinde 
yer alan bütün üniteleri ile Köln şehrinin si-

lueti içerisinde yerini alan Köln DİTİB Merkez Camimi-
zin Rabbimizin izni ve keremi ile 9 Haziran 2017 tarihin-
de ibadete açıldığı malumlarınızdır.

Bugüne kadar gelinen süreçte Dini Danışma Kurulu Baş-
kanlıklarımızın, DİTİB Eyalet Birlikleri yöneticilerimizin, 
cami dernek yöneticilerimizin, cemaatimizin ve din görev-
lilerimizin Köln Merkez camimiz için göstermiş oldukları 
üstün gayret ve yardım seferberliği takdire şayandır. 

Değerli Okurlar,
Köln DİTİB Merkez Camimizin 9 Haziran 2017 tari-

hinde ibadete açılmasıyla birlikte Köln şehrinin önemli 
ziyaret yerlerinden biri olan DİTİB Merkez Camii’ne, 
başta Almanya’dan ve diğer ülkelerden olmak üzere, Dİ-
TİB’e bağlı derneklerin cemaatleri ile üniversite ve okul 
guruplarından gelen ziyaretçilerin sayısında büyük bir 
artış yaşanmış ve bu durum da teşkilat olarak bizleri se-
vindirmiştir. Bu vesileyle, DİTİB Genel Merkezimizde 
bir cami rehberliği bürosu kurularak alanında uzman 
personeller istihdam edilmiş, istihdam edilen bu görev-
liler tarafından hafta içi ve hafta sonunda nöbet usulü ile 
rehberlik hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Köln DİTİB Merkez Camii’ni ziyaret etmek isteyen böl-
gelerimizin, derneklerimizin veya diğer grupların bu zi-
yaretlerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için önceden 
randevu almasını önemsemekteyiz.

Randevular besucherservice@ditib.de e-posta adresin-
den ya da 0221/50800 260 – 261 ya da 262 nolu telefon 
numaralarından alınabilir.

Sevgili Okurlar,
Ayrıca bu ay DİTİB’e bağlı camilerimiz ve dernekle-

rimiz bünyesinde yürütülen hizmet ve faaliyetleri daha 
verimli hale getirmek, bu hizmet ve faaliyetlerden ya-
rarlanan vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimiz ile 
çocuklarımızın milli ve dini değerlerimizi, temel dini 
ve kültürel bilgileri daha iyi öğrenmelerine yardımcı 
olmak amacıyla düzenlenen yarışmaların yapıldığı ay 
olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. 2018 yılında 
gerçekleştirilen 15. Ezanı Güzel Okuma, 18. Güzel Hut-
be Okuma, 20. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve 20. Te-
mel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmalarına katılan 
bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum.

Bu vesileyle, bereket, rahmet ve mağfiret ikliminin 
habercisi mübarek Regaib Kandili’yle başlayan ve içinde 
sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesini 
yaşadığı Miraç, şaban ayının ortasına denk gelen Berat, 
Kur’an ve oruçla manevi hazzın doruğa çıktığı ramazan 
ayı ve bu ayın son on günü içerisinde yer alan Kadir Ge-
cesi’nin bulunduğu değerli bir zaman dilimi olan üç ay-
larınızı tebrik ediyor, her anını ibadete dönüştürmeyi ve 
bol manevi kazanımlar elde etmeyi bizlere ihsan etmesi-
ni Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle...

Değerli Okurlar...

BAŞYAZI
LEITARTIKEL
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Wie ihnen bekannt ist, wurde die Kölner DITIB Zent-

ralmoschee und der zugehörige Kulturkomplex mit der 
Hilfe Allahs, des Erhabenen, am 9. Juni 2017 eröffnet. 
Die Kölner Zentralmoschee ist Grund für den Stolz un-
serer Gemeinschaft, unserer Gemeindemitglieder und 
aller Muslime und hat bereits ihren Platz in der Silhouet-
te von Köln eingenommen.

Der außerordentliche Einsatz und jeglicher Beitrag der 
Vorsitzenden unserer religiösen Beiräte, unserer Vorsit-
zenden der Landes- und Regionalverbände der DITIB, 
der Vorstände unserer Moscheegemeinden, der Gemein-
demitglieder und Religionsbeauftragten für unsere Köl-
ner Zentralmoschee ist zu begrüßen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Mit der Eröffnung der Kölner DITIB-Zentralmoschee am 

9. Juni 2017 wurde sie zu einem der wichtigen Besuchsorte 
von Köln. Nach der Eröffnung gab es einen großen Anstieg 
der  Besuchergruppen. Allen voran der Besuch von Gruppen 
aus Deutschland und aus den übrigen europäischen Staaten 
bestehend aus Gruppen von den DITIB-Moscheegemeinden 
 sowie Studenten-  und Schulgruppen erfreuen uns als Organi-
sation sehr. Aus diesem Anlass wurde ein Besucherservice im 
DITIB Bundesverband gegründet und mit fachlich qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die Besuchergrup-
pen innerhalb der Woche und am Wochenende entsprechend 
eines Bereitschaftsdienstes durch den Moscheekomplex.

Wir legen daher großen Wert darauf, dass unsere Regi-
onal- und Landesverbände, Ortsvereine oder die anderen 
Besuchergruppen vorher einen Termin vereinbaren damit 
keine Unannehmlichkeiten auftauchen. Die Termine kön-
nen über die E-Mail: besucherservice@ditib.de oder die Te-
lefonnummern 0221/50800-260, -261 oder -262 vereinbart 
werden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
außerdem hat dieser Monat aus unterschiedlicher Sicht 

eine besondere Bedeutung um die Dienste in unseren 
Moscheen und in unseren Vereinen für ihre Nutznießer 
zu verbessern. In diesem Monat werden die Wettbewerbe 
für unsere Jugendlichen und Kinder durchgeführt damit 
unsere gemeinschaftlichen und religiösen Werte sowie 
die religiösen und kulturellen Grundkenntnisse besser 
vermittelt werden. Ich gratuliere alle Schülerinnen und 
Schüler, die am 15. Wettbewerb für die schöne Rezitation 
des Gebetsrufes, am 18. Wettbewerb für den schönen 
Vortrag der Freitagspredigt, am 20. Wettbewerb für die 
schöne Koranrezitation sowie am 20. Wettbewerb für re-
ligiöse Grundkenntnisse und Allgemeinbildung teilneh-
men. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die 
an diesen Wettbewerben des Jahres 2018 teilnehmen, viel 
Erfolg.

In diesem Rahmen gratuliere ich zum gesegneten Zeit-
abschnitt der drei Monate, der – als Bote für Segen, 
Barmherzigkeit und Vergebung – mit der Nacht der 
Wünsche begann und in der sich das Wunder der Nacht-
reise und der Himmelfahrt unseres geliebten Propheten 
(s) ereignete; und der mit der Nacht der Vergebung in der 
Mitte des Monats Schaban weitergeht und seinen Gipfel 
des spirituellen Genusses mit dem Koran und mit dem 
Fasten im Monat Ramadan und den zehn letzten Tagen 
des Ramadan erreichen wird, worin die Nacht der Be-
stimmung ist. Ich wünsche von Allah, dem Erhabenen, 
dass wir uns jeden Moment dieses segensreichen Zeitab-
schnitts dienlich für unsere gottesdienstliche Frömmig-
keit machen und spirituell reichlich davon profitieren 
können.

Mit den herzlichsten Grüßen
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DUA
Varlık âleminde insana bahşedilmiş en büyük 

nimet dua olsa gerek. Varlığımızın eğriyi dü-
zeltemediği, sözün artık itibar görmediği, 
merhametin acz kabul edildiği, mazlumun 

zulme uğradığı, acziyetimizin ayyuka çıktığı bir demde 
kime sığınmak gerekir ki; sesimize ses, derdimize derman, 
aşkımıza maşuk olsun...! İşte bu demde kulun sığınacağı ye-
gane kapıdır dua. Acziyetimizi, derdimizi, takat getirip elde 
edemeyeceğimizi isteyebileceğimiz, varlığından şüphe duy-
madığımız Allah’a giden yoldur dua. Duadan beri dil, nasıl 
itibar bula. Ondan yoksun kalp, nasıl mutmain ola. Ona sa-
rılmayan beden ve ruh acziyetinden nasıl kurtula... Evet, bu 
fâni dünyada bizleri huzura erdiren; zorluklar karşısında 
direncimizi artıran; ümitlerimizi ve istikbale dair idealleri-
mizi diri tutan en büyük nimetin adıdır “dua”.

Dua, yüce Rabbimizin eşrefi mahlûkata bahşettiği bir 
rahmet ve bereket kapısıdır. Dua, Allah’a iman ve teslimiye-
timizin, kulluk bilincimizin bir ifadesidir. Bizleri bir an ol-
sun terk etmeyen, yalnız bırakmayan bir Rabbimiz olduğu 
şuurunun tezahürüdür. Hamd ve şükür ile Allah’ın yüceliği 
karşısında acizliğimizin itirafıdır dua. Varlığımızın çıkmaz 
sokaklara daldığı, aşılmaz duvarlarla çevrildiği, yolların tü-
kendiğini, kapıların kapandığını zannettiğimiz bir anda ku-
lun samimiyet ve teslimiyetle sığındığı bir limandır dua. 
Yaratıcısına iman etmiş bir yüreğin, bedenin bütün acziyeti-
ni dile getirerek meramını anlattığı kapıdır dua. Samimi bir 
duanın tesiri, gücü ve sırrı kaplar ruh âlemini.

Bizler dua ederken neye muhtaç olduğumuzu, sınırlarımı-
zı, maddi ve manevi imkânlarımızı fark ederiz. Haddimizin 
ve takatimizin, yaratılış gayemizin, sorumluluklarımızın 
farkında olduğumuzu dile getiririz. Kendimizi biliriz, Rab-
bimizi biliriz. “Resûlüm! De ki: Duanız olmasa, Rabbim 
size ne diye değer versin?” (Furkân Suresi, 25/77.) âyetinde 
belirtildiği gibi kul Rabbinin  katında ancak duasıyla değer 
bulur. Dua, Allah’ın yüceliğine sığınmak ve koruması altına 
girmektir. 

İnsan, hayatı boyunca üstesinden gelemeyeceği birçok 
şeyle karşılaşır; öfke, keder, sıkıntı, korku, âcizlik, yal-
nızlık ve ümitsizlik gibi hâller yaşar. Özellikle zorlandığı 
zamanlarda Allah’a dua etme ihtiyacı hisseder. Zira Yüce 
Allah’ın duayı kabul edeceği ümidi, dua edenin üzüntü 
ve kederini hafifletir; ona dayanma gücü ve sabır verir. 
Dolayısıyla insan sıkıntılı durumlarda Rabbine yönel-
meli ve O’na dua etmelidir. Dualarımızla Allah’ın emri-
ne ve kararına razı olduğumuzu dile getiririz. Esasen 
bütün ibadetlerimiz, O’nun rızasını murat ederek yakar-
maktır. Biliriz ki; bütün ibadetlere ruh ve anlam katan 
duadır. İbadet, yani kul olma bilinci, duayla tamamlanır. 
Bu yüzdendir ki; Peygamberimiz (s.a.s.), “Dua, ibadetin 
özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1.) buyurmuştur.

Dua, tembel, sorumsuz, şuursuz, cesaretsiz bir insanın 
boynunu büküp de yalvarmasının adı değildir. Bilakis 
dua, azmin, gayretin, halis niyetin adıdır. Dua, sadece dil 
ile ifade edilen kalıp cümlelerden ibaret değildir. Tefek-
kür, aklın duasıdır. Aşk ve merhamet, kalbin duasıdır. 
İstiğfar ise dilin duasıdır. Akıl ve kalp duaya durmadan 
dilin duası fayda etmez. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.), 
“Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edi-
niz. Biliniz ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir 
kalp ile yapılan duaları kabul etmez.” buyurmuştur. 
(Tirmizî, Deavât, 65)

Dua, yüce değerlere talip olmaktır. Peygamberimizin 
bizlere öğrettiği dualarda sadece maddi ihtiyaçları iste-
mek yoktur. Bilakis onun dualarında ahlak ve erdemi, 
insanı yücelten faziletleri istemek vardır. Onun duaları, 
toplumda sevgi, saygı, muhabbet, merhamet, adalet ve 
huzurun teminine yöneliktir. Onun duaları, alçaklıktan, 
zillet içerisinde ve başkasına muhtaç olarak yaşamaktan 
ve ahlaksızlıktan korunma isteğidir.

Yüce Rabbimiz, bizleri duanın bereketinden ve gücün-
den mahrum bırakmasın. Bizleri duaları kabul olunan 
kullarından kılsın.

MAKALE
ARTIKEL
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Das Bittgebet (Dua)
Im Universum wird wohl das Bittgebet die größte Gabe 

für den Menschen sein. Bei wem sollte man Zuflucht neh-
men wenn unsere Existenz nichts mehr begradigen kann; 
wenn unsere Worte keinen Wert mehr finden; wenn Mitleid 
als Ohnmacht akzeptiert wird; wenn Menschen Unterdrü-
ckungen ausgesetzt werden und wenn unsere Ohnmacht 
zum Himmel schreit damit unsere Stimme Gehör findet, 
damit unsere Wunden geheilt werden und damit unsere Lie-
be einen Geliebten haben möge...! In einem solchen Moment 
ist das Tor des Bittgebets der einzige Zufluchtsort. Das Bitt-
gebet ist der Weg zu Allah, worin wir unsere Ohnmacht, un-
sere Sorge und unsere Wünsche gegenüber Demjenigen, von 
Dessen Existenz wir keinen Zweifel haben, artikulieren. Wie 
soll denn ein Herz, das fern von Bittgebeten ist, Anerken-
nung finden? Wie soll denn ein Herz, das von Bittgebeten 
fern ist, zur Ruhe kommen? Wie soll sich denn der Körper 
und der Geist, die sich nicht an Bittgebete klammern, von 
der Ohnmacht befreien. Ja, das “Bittgebet” ist der Begriff für 
die größte Gabe, die uns in dieser vergänglichen Welt zum 
Frieden geleitet; unsere Widerstandskraft gegenüber Schwie-
rigkeiten stärkt und unsere Hoffnungen und Ideale aufrecht-
erhält. Das Bittgebet ist das Tor des Segens und der Barmher-
zigkeit, das der erhabene Allah den Menschen schenkte. Das 
Bittgebet ist ein Zeichen für den Glauben und die Hingabe 
an Allah und für das Bewusstsein unserer Dienerschaft. Es 
ist eine Wiederspiegelung des Bewusstseins, dass uns Allah, 
der Erhabene, keinen Augenblick verlässt und im Stich lässt. 
Das Bittgebet ist ein lobendes und dankendes Eingeständnis 
unserer Ohnmacht gegenüber der Erhabenheit Allahs. Das 
Bittgebet ist ein sicherer Hafen, bei dem wir aufrichtig und 
hingebend Zuflucht nehmen wenn wir denken; dass sich un-
sere Existenz in Einbahnstraßen verirrt hätte; dass wir in 
unüberwindbaren Wänden eingekesselt seien, dass es keine 
Wege mehr gebe und dass die Tore verschlossen seien. Das 
Bittgebet ist ein Tor für den Menschen, der an seinen Schöp-
fer glaubt und seine Ohnmacht mit seiner ganzen Persön-
lichkeit bekennt. Die Wirkung, die Kraft und das Geheimnis 
des aufrichtigen Bittgebetes bedeckt die Geisteswelt. 

Wenn wir beten, erkennen wir was wir brauchen, was un-
sere Grenzen sind und welche materiellen und spirituellen 
Möglichkeiten wir haben. Wir bringen zum Ausdruck, dass 
wir unseren Grenzen und unserer Kraft, unserem Schöp-
fungszweck und unseren Verantwortungen bewusst sind. 
Wir erkennen uns selbst und wir anerkennen Allah. Wie im 
Vers zum Ausdruck gebracht wird, gewinnt der Diener allein 
durch seine Bittgebete Wert bei Allah: “Sag: Mein Herr küm-
merte Sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet (zu 
Ihm) wäre.” (Koran, al-Furqan, 25/77) Das Bittgebet ist die 

Zufluchtnahme bei der Erhabenheit und beim Schutz von Al-
lah. Der Mensch begegnet während seines ganzen Lebens 
unterschiedlichsten Dingen, die er nicht überwinden kann, 
und erlebt Zustände wie Wut, Kummer, Probleme, Angst, 
Ohnmacht, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Besonders 
wenn der Mensch überfordert ist, empfindet er den Bedarf, 
sich mit Bittgebeten zu Allah zu wenden, denn die Hoff-
nung, dass der erhabene Allah die Bittgebete annehmen 
wird, erleichtert die Trauer und den Kummer des Betenden 
und verleiht ihm Ausdauerkraft und Geduld. Folglich sollte 
sich der Mensch in bedrängten Situationen zu seinem Schöp-
fer hinwenden und zu Allah beten. In unseren Bittgebeten 
bringen wir zum Ausdruck, dass wir mit dem Gebot Allahs 
und mit Seiner Entscheidung zufrieden sind. Ursprünglich 
sind alle Gottesdienste von uns Bittgebete, die das Wohlwol-
len Allahs bezwecken. Wir wissen, dass Bittgebete allen Got-
tesdiensten einen Geist und eine Bedeutung verleihen. Das 
Bewusstsein des Gottesdienstes, - das heißt das Bewusstsein, 
Diener Gottes zu sein - wird durch das Bittgebet vervoll-
kommnet. Aus diesem Grunde sagte unser Prophet (s): “Das 
Bittgebet ist die Essenz des Gottesdienstes.” (at-Tirmidhi, 
Daawat, 1)

Das Bittgebet ist nicht der Ausdruck für faule, verantwor-
tungslose, unbewusste und mutlose Menschen, die untätig 
nur Bittgebete formulieren. Vielmehr ist das Bittgebet der 
Ausdruck für Einsatz, Bemühung und aufrichtige Absicht. 
Das Bittgebet besteht nicht nur aus vorgefertigten Sätzen, die 
mündlich wiederholt werden. Reflexion ist das Bittgebet des 
Verstandes. Liebe und Barmherzigkeit ist das Bittgebet des 
Herzens. Die Bitte um Vergebung ist das Bittgebet der Zun-
ge. Bevor der Verstand und das Herz sich nicht dem Bittge-
bet zuwenden, wird das Bittgebet der Zunge keinen Nutzen 
bringen. Schließlich sagte unser Prophet (s): “Richtet eure 
Bittgebete so an Allah, dass ihr fest daran glaubt, dass sie 
angenommen werden. Wisset, dass diejenigen Bittgebete, 
die von Ernsthaftigkeit fern sind und mit einem desinteres-
sierten Herzen formuliert werden, von Allah nicht ange-
nommen werden.” (at-Tirmidhi, Daawat, 65) Das Bittgebet 
ist der Wunsch, höhere Werte zu erlangen. In den Bittgebe-
ten, die uns unser Prophet gelehrt hat, gibt es nicht nur den 
Wunsch nach materiellen Bedürfnissen. Vielmehr wird in 
seinen Bittgebeten der Wunsch nach Ethik, Rechtschaffen-
heit und Tugend, die den Menschen erhöhen, artikuliert. In 
seinen Bittgebeten wird für die Herstellung von Liebe, Res-
pekt, Zuneigung, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frie-
den in der Gesellschaft gebetet. Seine Bittgebete beinhalten 
den den Wunsch zum Schutz dagegen, niederträchtig, 
schändlich und bettelarm sowie unanständig zu leben. Möge 
Allah, der Erhabene, uns nicht von dem Segen und der Kraft 
des Bittgebetes entbehren. Möge Allah uns zu solchen Men-
schen machen, deren Bittgebete angenommen werden.
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kadîm veya kavl-i kadîm, ikinci döneme ait olanlar mezheb-i 
cedîd veya kavl-i cedîd diye anılır. Mısır’a gelinceye kadar 
hocası İmam Mâlik’i açık biçimde eleştirmeyen Şâfiî, Mısır’a 
ulaştığında Mâlik’in oradaki talebelerinin taklit yanlısı tu-
tumlarından tedirgin olmuş ve İmam Mâlik’in de eleştirile-
cek yönlerinin bulunduğunu açıkça söylemeye karar vermiş, 
hakikate uymayı İmam Mâlik’e uymaktan üstün tuttuğunu 
ve hakikatin İmam Mâlik’i taklide feda edilemeyeceğini be-
lirtmiştir. İmam Mâlik’e saygıda kusur etmeden onu ilmî 
ölçüler içinde eleştirmiş olmasına rağmen Şâfiî’nin bu tavrı 
ve fikirlerinin Mısır’da kök salıp İmam Mâlik’in anlayışını 
sarsmaya başlaması, onun Mısırlı öğrencilerini rahatsız et-
miştir. Bir süre Şâfiî’nin varlığına katlanmak zorunda kalsa-
lar da giderek ona karşı tavır almaya başlamışlar, hatta özel-
likle genç ve mutaassıp Mâlikîler bu duruma tahammül 
edemeyip kendisine fiilî saldırılarda bulunmuşlardır.

Usulü: Şâfiî’nin anlatım tarzında usul ve fürû iç içe girmiş 
durumda olduğundan eserlerinin tamamı dikkate alınma-
dan yapılacak tesbitler onun fıkıh usulüyle ilgili görüşlerini 
tam yansıtmayabilir. Ancak usule dair yaklaşımları konu-
sunda er-Risâle’si belirleyici bir role sahiptir.

Eserleri:
El-Ümm: Fıkıh yani İslam hukukuna dair olup, İmam 

Şafii’nin içtihad ederek bildirdiği meseleleri ihtiva eden 
bir eserdir. Yedi cilt olarak basılmıştır. Mısır’da iken olu-
şan yeni görüşlerini ihtiva eder.

Kitab-üs-Sünen vel-Müsned: Hadis ilmine dairdir.
Er-Risale fil-Usul: Usul-i fıkha dairdir. Usul-i fıkhın 

kitap halinde yazıldığı ilk eserdir.

[Kaynaklar] Bilal Aybakan, “ŞÂFİÎ”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Cilt 38, Ankara, 
2004, s. 223-233; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, 9, 78

Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî 
(ö. 204/820).

Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.150 
(767) yılında Gazze’de doğdu. Babası vefat edince 

annesi Fâtıma onu iki yaşında Mekke’ye götürdü. Mina ya-
kınlarında Şi’bülhayf mevkiinde mahrumiyet içinde büyü-
dü. Temel eğitimini güçlü hâfızası sayesinde bir tür bellet-
menlik yaparak ücret ödemeden sürdürdü. Yazı malzemesi 
ihtiyacını etraftan topladığı kemiklerden ve bir devlet daire-
sinin atık kâğıtlarından karşılıyordu. Yedi veya dokuz yaşla-
rında Kur’an’ı ezberledi; on üç yaşında iken Mescid-i 
Harâm’da Kur’an okutmaya başladı.

İmam Şafii’nin hocaları: Medine’de İmam Mâlik’ten 
(90/709- 179/795) fıkıh ve hadis ilmi aldı. Süfyan b. 
Uyeyne’den, Fudayl b. Iyâz ve amcası Muhammed b. Şâfi’ 
ve diğerlerinden hadis rivayet etti. Hicrî 183 ve 195’te 
Bağdat’a gitti. Orada Muhammed b. Hasan es-Şey-
bânî’den Irak fakihlerinin kitaplarını okudu. Onunla 
fikir alış verişinde bulundu. İmam Şâfiî bundan sonra H. 
187’de Mekke’de ve 195’te Bağdat’ta İmam Ahmed b. 
Hanbel (Ö. 241/855) ile buluştu. Ondan Hanbelî fıkhını ve 
usulünü, Kur’an’ın nâsih ve mensuhunu öğrendi. Bağ-
dat’ta onun eski mezhebinin esaslarını ihtiva eden 

“el-Hucce” adlı eserini yazdı. Sonra H. 200’de görüşlerinin 
en çok yaygınlaşacağı Mısır’a gitti. 204/819’da Receb’in 
son cuma günü Mısır’da vefat etti ve orada defnedildi.

Düşüncesinin Gelişimi: İmam Şâfiî, erken yaşta fetva eh-
liyeti kazanmış olmakla birlikte İmam Mâlik’in vefatına ka-
dar öğrenci konumundadır. Hocasının vefatından sonraki 
ilim ve fikir hayatı Mısır öncesi ve sonrası olmak üzere iki 
dönemde ele alınır ve birinci döneme ait görüşleri mezheb-i 

İmam Şâfiî

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
WICHTIGE PERSÖNLICHKETIEN
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kam, kritisierte er seinen Lehrer Imam Malik nicht öffent-
lich. Als er in Ägypten ankam, beunruhigte ihn die nicht 
kritisch hinterfragende sowie nachahmende Haltung der 
Schüler von Imam Malik. Daraufhin entschloss sich 
Imam Schafii, offen zum Ausdruck zu bringen, dass auch 
Imam Malik kritisiert werden kann. Für ihn war die Be-
folgung von der Wahrheit wichtiger als die Befolgung von 
Imam Malik und er sagte, dass die Befolgung der Wahr-
heit nicht der Nachahmung von Imam Malik aufgeopfert 
werden dürfe. Diese Haltung von Imam Schafii, Imam 
Malik im Rahmen von wissenschaftlichen Kriterien zu 
kritisieren ohne respektlos zu sein, führte dazu, dass sich 
die ägyptischen Schüler von Imam Malik daran störten, 
dass sich die Ansichten von Imam Schafii in Ägypten ver-
breiteten und die Ansichten von Imam Malik verdrängten. 
Auch wenn sie eine Zeit lang die Existenz von Imam Scha-
fii dulden mussten, stellten sich die Schüler von Imam 
Malik gegen Imam Schafii. Sogar hielten die jungen Ma-
likiten diese Situation nicht mehr aus und griffen ihn tät-
lich an.

Seine Methodik:
In der Abhandlungsweise von Imam Schafii geht die 

Methodik und die detaillierte Urteilsfindung ineinander 
über. Aus diesem Grund können Feststellungen, die nicht 
alle Werke von ihm ganzheitlich berücksichtigen, irrefüh-
rend zu den Ansichten seiner Methodik des islamischen 
Rechts sein. Trotzdem ist sein Werk „ar-Risala“ maßgeb-
lich, wenn es um seine Ansichten zur Methodik des isla-
mischen Rechts geht.

Seine Werke:
al-Umm: Dieses Werk ist über das islamische Recht und 

beinhaltet Imam Schafii’s Ansichten und Urteilsfindun-
gen (Idschtihad). Es sind sieben Bände. Dieses Werk bein-
haltet seine Ansichten, die er in Ägypten formulierte.

Kitabu’s-Sunan wa’l-Musnad: Dieses Werk ist über die 
Hadiswissenschaft.

ar-Risala fi’l-Usul: Dieses Werk ist über die Methodik 
des islamischen Rechts. Es ist das erste Buch, das zur Me-
thodik des islamischen Rechts verfasst wurde.

[Quellen] Bilal Aybakan, „Schafii“, T.D.V. Islamische Enzyklopädie (Islam 
Ansiklopedisi), Band 38, Ankara, 2004, S. 223-233; Hamdi Döndüren, De-
lilleriyle Islam Hukuku, Istanbul, 1983, 9, 78

Sein vollständiger Name ist Abu Abdillah Muhammed b. 
Idris b. Abbas asch-Schafii (gest. 204/820). Er ist der Grün-
der und Imam der schafiitischen Rechtsschule. Er wurde 
im Jahr 150 (767) in Gazza geboren. Nachdem sein Vater 
verstarb, brachte ihn seine Mutter nach Mekka als er zwei 
Jahre alt war. Er wuchs mittellos in Schibú lhayf in der 
Nähe von Mina bei Mekka auf. Dank seines starken Ge-
dächtnisses half er als Repetitor aus und konnte dadurch 
seine Grundausbildung kostenlos absolvieren. Sein Schreib-
material besorgte er sich aus gesammelten Knochen und 
aus dem Papierabfall einer staatlichen Institution. Als er 
sieben oder neun Jahre alt war, lernte er den Koran auswen-
dig und mit dreizehn Jahren fungierte er als Koranlehrer in 
der großen Moschee in Mekka.

Die Lehrer von Imam Schafii:
In Medina studierte er von Imam Malik islamisches 

Recht (Fiqh) und Hadis. Er überlieferte Hadise von Sufyan 
b. Uyayna, Fudayl b. Iyad und seinem Onkel Muhammed 
b. Schafii sowie anderen Gelehrten. In den Jahren 183 und 
195 nach der Auswanderung reiste er nach Bagdad. Dort 
studierte er bei Muhammed b. Hasan Schaybani die Bü-
cher der Gelehrten von Irak und diskutierte diese mit ihm. 
In Mekka traf Imam Schafii im Jahr 187 nach der Auswan-
derung Imam Ahmed b. Hanbal (gest. 241/855) und später 
traf er ihn erneut im Jahr 195 in Bagdad. Er studierte bei 
ihm islamisches Recht und seine Methodik sowie Abrogie-
rendes und Abrogiertes im Koran. In Bagdad schrieb er 
sein Werk „al-Hudschdscha“, die die Rechtsprechungen 
seiner alten Rechtsschule beinhält. Später ging er im Jahr 
200 nach Ägypten, wo sich seine Ansichten verbreiteten. 
Am letzten Freitag des Monats Radschab im Jahr 204/819 
starb er in Ägypten und wurde dort beerdigt.

Die Entwicklung seiner Gedanken:
Obwohl Imam Schafii im frühen Alter bereits die Kom-

petenz der Fatwaerteilung erlangte, hatte er die Stellung 
eines Schülers bis zum Tode von Imam Malik. Nach dem 
Tod seines Lehrers werden seine wissenschaftliche und ge-
dankliche Entwicklung in die Periode vor und nach Ägyp-
ten eingeteilt. Seine frühen Ansichten werden als seine alte 
Rechtsschule oder alte Meinung, seine späteren Ansichten 
dagegen werden als seine neue Rechtsschule oder seine 
neue Meinung genannt. Bis Imam Schafii nach Ägypten 

 Erdoğan KOCAGÖZ
 DoRTMUND DoRSTfelD DİTİB SUlTAN AhMeT CAMİİ DİN GöReVlİSİ
 RelIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB SUlTAN AhMeT MoSChee, DoRTMUND DoRSTfelD

Imam Schafii

9NİSAN ·  APRIL 2018 ·  BÜLTEN



“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dos-
doğru olanların üzerlerine melekler inerler ve derler ki: 
Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevi-
nin!” (Fussilet, 41/30)

Ebû Yahyâ Suheyb ibni Sinân (ra)’den rivâyet edildiği-
ne göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur.

“Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü 
onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi 
bir özellik sadece mü’minde vardır. Kendisine bir hayır 
erişip sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. 
Bir darlık isabet edip bir belâ gelecek olsa sabreder; bu 
da onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd 64)

Allah Teâlâ insanoğlunu yarattıktan sonra onu başı-
boş bırakmamış kendisine hakla batılı, doğru ile yanlışı 
öğreten peygamberler göndermiştir. İlk insan aynı za-
manda ilk Peygamber Hz. Adem’dir. Hz. Adem’den son 
peygamber Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e kadar birçok 
peygamberler gelmiştir. Bütün peygamberlerin ortak 
vazifesi ümmetlerini Allah’a kulluğa davet etmektir. Al-
lah’a kulluk ise şirk karışmamış iman ve imanın gereği 
salih amellere sahip olmakla mümkündür. 

İman, peygamberimize Allah tarafından haber verildi-
ği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve 
yürekten inanmak demektir. Bu inanca sahip olan kim-
seye “mü’min” denir. Bir mü’min; Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten 
sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere 
şeksiz şüphesiz inanır.

Salih amel ise dinin uygulamaya ait yönünü oluşturup 
Allah’ın rızasına uygun fiillerdir. Allah için yapılması 
gereken tazim ve saygıyı ifade eden fiillere ibadet, insan-
lar arasındaki hukuki olay ve işlemlere ait düzenlemelere 
de muâmelât denilir.

Allah’ın affetmeyeceği (Nisa, 4/48) çok büyük bir gü-
nah olarak (Lokman, 31/13) tanımlanan şirk, değişik şe-
killerde karşımıza çıkmaktadır. Allah’a inanmayıp çeşit-
li varlıkları ilah kabul etmek, Allah’a inanmakla birlikte 
başka varlıklara ulûhiyet/yücelik vasfı vermek (Maide, 
5/116), Allah’a yakınlığı sağlamak için heykellere putlara 

tapmak (Zümer, 
39/3), bazı insanla-
rın emir ve yasakları-
na körü körüne tabi olup 
onların din adına uydurduk-
larına inanmak (Tevbe, 9/31) Al-
lah’ın affetmeyeceği şirk çeşitlerindendir.

Bazı müfessirler ayette geçen dosdoğru olmayı tevhid 
üzere olup herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmamakla 
açıklamışlardır.

Allah Resulünden İslam’ı başkasına sormaya ihtiyaç 
kalmayacak şekilde tanıtılması istendiğinde;

“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyur-
muşlardır. (Müslim, İmân 62)

Dosdoğru olmak/istikamet üzere olmak; zorluk-
lara karşı sabretmeyi, ye’se/ümitsizliğe kapılmadan 
Allah’a kulluk etmeyi, zor şartlar altında bile Ehad, 
Ehad/Allah birdir, Allah birdir deyip şirke düşmemeyi, 
dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu akıldan çı-
karmamayı, nimetlere kavuşunca da şükrederek daima 
hayır / Allah’ın rızasını kazanma hali üzere bir ömür 
sürmeyi gerektirir. 

Yunus’un dediği gibi:
Hoştur bana senden gelen,
Ya gonca gül yahut diken.
Dosdoğru/istikamet üzere olan zulme uğrasa bile zul-

metmez. Yaratandan ötürü yaratılanı sever. Asıl önemli 
olanın bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu 
bilir.

Ömürlerini bu şekilde kullukla geçiren kimselere 
melekler; ruhları alınırken, kabir hayatında, ahirette 
artık herhangi bir korku, sıkıntı, üzüntü olmayacağını 
ve Allah’ın vaadettiği cennetle sevinmelerini söylerler.

Dünya’da yarıştırıp koşuşturanların erişebilecekleri 
en büyük saadet, cennet nimetidir: “Yarışanlar/koşuş-
turanlar işte bunun için yarışsınlar/koşuştursunlar.” 
(Mutaffifîn 83/26)

Rabbim cümlemizi bu hitaba nail olan kullarından ey-
lesin. Amin.

Dosdoğru olmak

BİR AYET BİR HADİS
EIN VERS EIN HADIS
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Allah ausdrücken, werden als Gottesdienste genannt. Zwi-
schenmenschliche Handlungen und rechtliche Beziehungen 
unter den Menschen werden als Mua’melat genannt.

Beigesellung wird als eine sehr große Sünde (Luqman, 
31/14), die Allah nicht vergeben wird (an-Nisa, 4/48), defini-
iert und wir begegnen der Beigesellung auf verschiedenste 
Art und Weise. Beigesellungen, die Allah nicht vergeben 
wird, sind beispielsweise: Neben dem Glauben an Allah 
andere Wesen zu verehren (al-Maida, 5/116); Statuen und 
Götzen zu verehren um die Nähe zu Allah herzustellen 
(az-Zumar, 39/3); den Geboten und Verboten von bestimm-
ten Menschen und ihrer im Namen der Religion erfundenen 
Dinge blind zu gehorchen (at-Tauba, 9/31).

Einige Korankommentatoren erklären die im Vers ge-
nannte Aufrichtigkeit so, dass der Glaube an Tauhid sowie 
Allah nichts beizugesellen, damit gemeint wird.

Als der Prophet (s) darum gebeten wurde, den Islam so zu 
definieren, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, nie-
manden sonst danach zu befragen, sagte er:

„Sage, ich glaube an Allah und sei dann ganz aufrichtig!“ 
(al-Muslim, Iman, 62)

Aufrichtig zu sein, erfordert;
- Geduld gegenüber Schwierigkeiten;
- Allah zu dienen ohne in Hoffnugslosigkeit zu verfallen;
-  auch in schwierigsten Situationen zu sagen, es gibt nur 

einen Gott, es gibt nur einen Gott und sich vor Beigesel-
lung zu schützen;

-  nicht zu vergessen, dass die Welt ein Ort der Prüfung ist;
-  Allah zu danken wenn man Gaben geschenkt bekommt und 
-  versucht, ein Leben zu führen, wodurch man das Wohl-

wollen Allahs erlangt.
So wie dies im Gedicht von Yunus Emre dargestellt wird:
Genehm ist mir das, was von Dir kommt,
Egal ob eine Rosenknospe oder Dorn.
Wer aufrichtig ist, wird keine Ungerechtigkeit ausüben 

auch wenn er Ungerechtigkeit erfährt. Aus Liebe zum 
Schöpfer liebt er das Geschaffene. Er weiss, dass das eigent-
lich Wichtige, einen schönen Wiederhall in der Welt zu hin-
terlassen, ist.

Wer sein Leben auf diese Art und Weise fromm verbringt, 
dem werden die Engel während des Einfangens der Seelen 
folgendes einflüstern, dass sie im Grab und im jenseitigen 
Leben keine Furcht, keine Drangsal und keinen Kummer 
haben brauchen und sich auf das von Allah versprochene 
Paradies freuen können.

Das Paradies ist das größte Glück, das diejenigen, die sich 
auf der Welt wie im Wettbewerb abmühen, erlangen werden. 
„[…] und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen.“ 
(al-Mutaffifin, 83/26)

Möge Allah, der Erhabene, uns alle solche Menschen sein, 
denen diese Verheißung zuteil wird. Amin.

„Gewiß, diejenigen, die sagen: „Unser 
Herr ist Allah“, und sich hierauf recht ver-
halten, auf sie kommen die Engel herab: 
„Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und 

vernehmt die frohe Botschaft vom (Paradies)
garten, der euch stets versprochen wurde.“ 

(al-Fussilat, 41/30)
Nach einer Überlieferung von Abu Yahya Suhayb b. 

Sinan (r) sagte der Gesandte Allahs (s):
„Die Situation des Gläubigen ist beneidenswert, denn 

jede seiner Situation ist zum Wohl von ihm. Eine solche Si-
tuation gibt es nur für Gläubige. Wenn etwas Gutes ihn er-
reicht und er sich freut, dankt er und das ist zum Wohl von 
ihm. Wenn ihn eine Heimsuchung trifft, übt er Geduld und 
das ist zum Wohl von ihm.“ (al-Muslim, Zuhd, 64)

Der erhabene Allah hat den Menschen nicht im Stich 
gelassen nachdem Er den Menschen erschaffen hat. Er hat 
dem Menschen Propheten geschickt, damit sie dem Men-
schen das Gute und Böse vermitteln. Der erste Mensch, 
Adam (s), ist zugleich der erste Prophet. Von Adam bis zum 
letzten Propheten Muhammed Mustafa (s) gab es sehr viele 
Propheten. Die gemeinsame Aufgabe aller Propheten war 
es, ihre Gemeinschaften zum Dienst an Allah einzuladen. 
Der Dienst an Allah ist dadurch möglich, indem man ei-
nen Glauben hat, das nicht von Beigesellung durchdrungen 
ist und indem der Glaube mit rechtschaffenen Werken ge-
schmückt wird.

Glaube bedeutet, die Richtigkeit von allem, was unse-
rem Propheten seitens Allah offenbart wurde, innerlich zu 
akzeptieren und alles vom ganzen Herzen zu bestätigen. 
Wer diesen Glauben besitzt, wird „Mu’min“, Glaubender, 
genannt. Ein Glaubender glaubt ohne Zweifel an Allah, an 
seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den 
Jüngsten Tag, an die Wiederauferstehung nach dem Tod, an 
das Paradies und an die Hölle sowie an die Vorsehung mit 
allem Guten und Bösen, was dazu gehört.

Rechtschaffene Werke bilden die praktische Seite der Re-
ligion und es sind Handlungen, die dem Wohlwollen Allahs 
entsprechen. Handlungen, die die Verehrung gegenüber 

Aufrichtig sein

 Ali Rıza ÖZTÜRK 
 NeUNkİRCheN DİTİB fATİh CAMİİ DİN GöReVlİSİ
 RelIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB fATIh MoSChee, NeUNkIRCheN
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Mülheim an der Ruhr
DİTİB Fatih Camii 

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Mül-
heim an der Ruhr, 170.936 nüfusa sahip ve 
İstanbul Beykoz Belediyesi ile kardeş şehir-
dir. İslam Dinine mensup Müslümanların 

toplam nüfusa oranı yaklaşık %8 - %10 ile üçüncü sırada 
yer almaktadır.

Mülheim Fatih Camii şehrin en büyük camisidir. Ca-
mii, 2003 yılında bir fabrika binası olarak satın alınmış 
2016 yılına kadar inşaat çalışmaları devam etmiş ve 2016 
yılında ibadete açılmıştır. Kadın ve erkek olmak üzere 
toplam üye sayısı 500’dür. Camimiz, 700 m² ibadet ala-
nı, 30 m yüksekliğinde minaresi, 12 m çapında kubbesi, 
şadırvanı, gasil hanesi, mutfağı, 400 m² kadınlar bölü-
mü, 400 m² çay ocağı ve 300 m² gençlik salonundan 
oluşmaktadır. Göze hitap eden görselliği ile gerek okul-
lardan öğrenci, gerekse yetişkinlerden her dine mensup 
misafirlerini ağırlamaktadır. Gezilip görülecek yerler-
den birisi olması münasebetiyle, şehre dini ve kültürel 
açıdan ayrı bir zenginlik katmaktadır.

Caminin sosyal alanları çok amaçlı olarak kullanıl-
maktadır. Cemaatimiz, düğün törenlerini, doğum günü 
merasimlerini, mevlit programlarını caminin salonla-
rında gerçekleştirebilmektedir. Gençlerimiz spor aktivi-
teleri yapmaktadır. Cemaatimiz bu dini ve sosyal orta-
ma katkı sağlamaktadır.

Hafta içi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yetişkin 
bayanlara yönelik Kur’an okuma-anlama dersi ve sohbet 
programları yapılmaktadır. Bu dersler cemaatimizin 
ilim öğrenmesine kaynaşma ve sosyalleşmesine vesile 
olmaktadır. 

Hafta sonu, 200 öğrenciye Kur’an, itikat, ibadet ve ah-
lak dersleri verilmektedir. Bu öğrencilerin 40 tanesi, 4-6 
yaş grubu anaokulu öğrencisidir. Derslerin yanı sıra, öğ-
rencilerle futbol müsabakaları, bilgi yarışmaları, gezi 
programları düzenlenmektedir. İki yıldan beri belediye 
ile ortak olarak uluslar arası dil günü dolayısıyla Türkçe-
nin tanıtımı amacına yönelik, tiyatro etkinliği, şiir sunu-
mu, atasözlerini icra, çocuk şarkıları söyleme gibi etkin-
likler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin milli ve dini 
bağlarını güçlü tutmak, kendi kültürel değerlerini unut-
turmamak için etkinlikler yapılmaktadır. Her yıl okula 
yeni başlayan öğrenciler için yapılan ‘Besmele ile okula 
başlıyorum’ programı ile öğrencilere manevi destek su-
nulmaktadır.

Camimizde öğrencilerimize yönelik derslikler inşa 
aşamasındadır. Bu ek hizmet binasının tamamlanması 
ile öğrenci ve yetişkinlere yönelik faaliyet alanları arta-
cak, oluşturulan konferans salonu ve sahnesi ilmi ve kül-
türel faaliyetlerde kullanılabilecektir.

CAMİLERİMİZ
UNSERE MOSCHEEN

12 BÜLTEN ·  NİSAN ·  APRIL 2018



Mülheim an der Ruhr
DİTİB Fatih Moschee

Gesprächskreise für erwach-
sene Frauen angeboten. Die-
ser Unterricht dient dazu, dass 
die Gemeinde zusammenwächst 
und auch sozialisiert wird.

Am Wochenende wird Unterricht für insgesamt 200 
Schülerinnen und Schüler zum Koran, zum Glauben, zur 
Religionspraxis und zur Ethik erteilt, worunter auch 4 
bis 6-jährige an dem Projekt Kindermoschee teilneh-
men. Neben dem Unterricht werden auch Veranstaltun-
gen wie Fußballspiele, Wissenswettbewerbe und Ausflü-
ge organisiert. Seit zwei Jahren wird im Rahmen des 
internationalen Sprachentages in Zusammenarbeit mit 
der Stadt ein Stand für die Vorstellung der türkischen 
Sprache aufgebaut. Es werden z.B. ein Theaterstück auf-
geführt, Gedichte aufgesagt, Sprichwörter präsentiert 
und Kinderlieder gesungen. Jedes Jahr werden Einschu-
lungsgottesdienste mit dem Titel “Mit der Bad-i Basmala 
beginne ich die Schule” durchgeführt.

Im Moment werden in der Mülheimer DITIB Fatih Mo-
schee neue Unterrichtsräume für die Schülerinnen und 
Schüler gabaut. Mit der Fertigstellung des neuen Dienstge-
bäudes werden mehr Räume für die Schülerinnen und 
Schüler sowie für Erwachsene geschaffen. Der neu entste-
hende Konferenzsaal und die Bühne wird für wissenschaft-
liche und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Mülheim an der Ruhr befindet sich in Nordrhein-West-
falen und ist mit 170.936 Einwohnern Partnerstadt von 
Istanbul Beykoz. Die Muslime als Angehörige der islami-
schen Religion sind mit ca. 8-10 % der Einwohner die 
drittgrößte Religionsgemeinschaft in der Stadt.

Die DITIB Fatih Moschee ist die größte Moschee von 
Mülheim. Das Grundstück der Moschee wurde im Jahr 
2003 als Fabrikgebäude erworben. Bis zum Jahre 2016 
dauerten die Bauarbeiten an und im selben Jahr wurde 
die Eröffnung der Moschee durchgeführt. Insgesamt ver-
fügt die Moschee über 500 weibliche und männliche Mit-
glieder. Unsere Moschee verfügt über 700 m² Fläche für 
den Gottesdienst, eine 30 m hohe Minarette, eine Kuppel 
mit 12 m Durchmesser, eine Brunnenanlage, einen Lei-
chenwaschraum, eine Küche, einen 400 m² großen Frau-
enbereich, ein 400 m² großes Teelokal und einen 300 m² 
großen Jugendbereich. Die Moschee mit ihren schönen 
Verzierungen empfängt sowohl Schulgruppen als auch 
Erwachsene jeder Religion. Als eine Sehenswürdigkeit 
stellt die Moschee eine schöne Bereicherung für die Stadt 
aus religiöser und kultureller Sicht dar. Die sozialen Be-
reiche der Moschee werden multifunktional genutzt. Es 
werden Hochzeiten, besondere Feierlichkeiten sowie 
Veranstaltungen für die Jugendlichen durchgeführt.

Dienstags, mittwochs und donnerstags werden Unter-
richt zur Rezitation und zur Bedeutung des Korans sowie 
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Tevhid İnancımız,
Vahdet Hayatımızdır

M uhterem Kardeşlerim!
Yüce Allah insanı yaratırken, kendisi-

ni tanıma ve bilme kabiliyetinde yarat-
mış; ruhlar aleminde vermiş olduğumuz 

sözü hatırlamamız için de pek çok peygamber ve kitaplar 
göndermiştir. Hz. Adem ile başlayan peygamberlik silsi-
lesinde Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. 
Musa, Hz. İsa (a.s) ve son peygamber Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s.) getirdikleri öğretilerle, insanları tevhid 
inancına, yani Allah’ın bir ve tek olduğu, hiçbir şeyin 
O’nun dengi ve benzeri olmadığı Tevhid inancına davet 
etmişlerdir.

Bu itibarla, Tevhid inancı aslında tüm insanlığın ortak 
inancıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz insanlığı bu ortak 
inanca Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde davet etmektedir: 
“Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kul-
luk edin...”1 ve “De ki: "Ey kitap ehli! Gelin şu ortak ilkede 
buluşalım: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi or-
tak koşmayalım ve Allah ile birlikte insanları rab edinmeye-
lim.”2

Aziz Müminler!
Tevhid inancı; özünden uzaklaşan insanı, şirkin pran-

galarından kurtararak özgürleştirir.3 Zira kulluk hangi 
değerler etrafında hayatımızı sürdüreceğimiz anlamına 
gelir. İnsanın aynı anda hem Allah’a hem de para pul, 
makam, şöhret, korku, menfaat ve benzeri nefsani arzu 
ve isteklere kulluk etmesi mümkün değildir. Eğer kullu-
ğumuz Allah’a ise, değerlerimiz haktır, hakikattir, ada-
lettir, iyilik ve takvadır. Değerleri menfaat, para, pul, 
makam, mevki ve şöhret olan insanın kulluğu da hiç 
şüphesiz değer verdiği şeyleredir. Bilelim ki, Tevhid 

inancından yoksun bir kalp, binlerce mecazi ve hayali 
tanrılar tarafından kuşatılır.

Muhterem Müminler!
Tevhid, sadece inancımızla alakalı bir kavram değildir, 

aynı zamanda hayatımızın her alanıyla ilgili değerler ko-
yan ve yaşantımızı tanzim eden bir inanç biçimidir. Ni-
tekim Peygamber Efendimiz imanın yetmiş küsur dere-
cesinin olduğunu belirttikten sonra; bunların en 
yücesinin Tevhid inancı, en alt derecesinin ise yolda in-
sanlara eziyet veren şeylerin kaldırılması4 olduğunu ifa-
de etmiştir. İşte bir olan Allah’a inanmanın gereği olarak 
vahdet; bir olmayı, beraber olmayı, birlikte hareket et-
meyi, insanların dertleriyle dertlenmeyi, ihtiyaç sahibi 
olan kardeşlerini düşünmeyi, hangi millete ait olursa ol-
sun ona yardımcı olmayı da gerektirir.

Tevhid inancının bir tezahürü olan vahdet; rengi ve dili 
farklı da olsa, hangi millete ve meşrebe ait olursa olsun 
kardeşleriyle aynı safta olabilmektir. Farklılıklarımızı bir 
ayrılık ve gayrılık vesilesi kılmadan bütünleşebilmek, or-
tak huzur, iyilik, hakkaniyet ve müşterek değerler etrafın-
da kenetlenebilmektir.

O halde, mü’minlerin parça parça olduğu bu asırda 
bize düşen vazife; Kelime-i Tevhid ile imanımızı her 
daim yenilerken, hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarıl-
maktır.5 Benliğimizi tevhid ve vahdet denizinde eritmek, 
kibre kapılmadan yüce yaratıcının karşısında acziyeti-
mizi bilmek, her zaman hakkın tarafında olmak ve içi-
mizdeki kusurlarımızı güzel bir yol ile ıslaha çalışmak-
tır.

[1] Bakara, 2/21  [2] Âl-i İmran, 64  [3] İslam Ansiklopedisi TDV Yayınları c. 41 
s. 18  [4] Nesâî, Îman, 16; Müslim, Îman, 58  [5] Al-i İmran, 103

MİNBER’DEN SESLENİŞ
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL
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Einheit (Tawhid) ist unser Glaube,
Einheit (Wahda) ist unser Leben

Meine verehrten Geschwister!
Der erhabene Allah hat die Menschen mit der Fähig-

keit erschaffen, Ihn zu erkennen. Als Erinnerung an un-
ser Versprechen während des ersten Bundes (Erschaf-
fung unserer Seelen) hat Allah viele Propheten und 
Bücher gesandt. Die Prophetenkette, bestehend aus 
Adam, Abraham, Ismail, Ishaq, Moses, Jesus (Frieden 
und Segen sei auf alle) und zuletzt Muhammed Mustafa 
(Frieden und Segen sei auf ihn), hat die Menschen mit 
den überbrachten Botschaften zum monotheistischen 
Glauben (Tauhid) eingeladen. Das heißt sie haben die 
Menschen zum Glauben an die Einheit und Einzigkeit 
Allahs mit der Nachricht, dass nichts und niemand Allah 
ebenbürtig sein kann, eingeladen.

In diesem Sinne ist der Tauhidglaube eigentlich der 
Glaube der ganzen Menschheit. Schließlich lädt der erha-
bene Allah im Koran die ganze Menschheit zu diesem 
gemeinsamen Bekenntnis wie folgt ein: „Sag: O Leute der 
Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch glei-
chen Wort: daß wir niemandem dienen außer Allah und 
Ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die 
anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie 
sich abkehren, dann sagt: Bezeugt, daß wir (Allah) erge-
ben sind.“1

Geehrte Gläubige!
Der Tauhidglaube verhilft dem Menschen, der sich von 

seinem Ursprung entfernt hat, sich von den Fesseln des Po-
lytheismus zu befreien2, denn Diener Allahs zu sein, zeigt 
uns, in welchem Werterahmen wir unser Leben führen soll-
ten. Es ist nicht möglich, dass der Mensch gleichzeitig so-
wohl Allah, als auch anderen Dingen wie Geld, Reichtum, 

Amtspositionen, Ruhm oder anderen Wünschen und Be-
gehren wie Vorteilnahme oder sogar Angst dient. Wenn 
unsere Dienerschaft einzig und allein Allah gilt, sind unsere 
Werte: Recht, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte und Frömmig-
keit. Wessen Werte aber Vorteilnahme, Geld, Reichtum, 
Amtspositionen und Ruhm sind, dessen Dienerschaft gilt 
ohne Zweifel, diesen Werten. Wir sollten wissen, dass die 
Herzen, die vom Tauhidglauben fern sind, von tausenden 
symbolischen und imaginären Göttern umzingelt werden.

Werte Gläubige!
Der Tauhid ist nicht nur ein Begriff, der allein unsere 

Glaubensstruktur betrifft, sondern er beschreibt gleich-
zeitig auch eine Art des Glaubens, die uns Werte für alle 
Bereiche unseres Lebens setzt und unser Leben neu ord-
net. Schließlich hat unser Prophet (s) klargestellt, dass 
der Glaube aus mehr als siebzig Stufen besteht. Die 
höchste Stufe ist der Tauhidglaube und die niedrigste 
Stufe ist das Beseitigen von Verunreinigungen3 von der 
Straße. Die Einheit (Wahda) als Voraussetzung an den 
Glauben an Allah gebietet es uns auch, eine Einheit zu 
bilden, Geschlossenheit zu zeigen, gemeinsam zu han-
deln, sich den Sorgen anderer anzunehmen, an Notlei-
dende zu denken und diesen zu helfen ohne nach Her-
kunft zu unterscheiden.

Wahda als Widerspiegelung des Tauhidglaubens erfor-
dert das Zusammenkommen mit den Geschwistern un-
terschiedlicher Hautfarbe, Sprache und Volks- und 
Rechtschulenzugehörigkeit. Wahda ist die Kunst, unsere 
Unterschiede nicht als trennende und oder separierende, 
sondern als vereinende Elemente wahrzunehmen und 
sich um das gemeinsame Wohl, um die gemeinsame 
menschliche Güte, um die Wahrhaftigkeit und um ande-
re gemeinsame Werte herum aneinander zu klammern.

In einer Zeit, in der die Gläubigen in verschiedene Tei-
le auseinanderfallen, ist es unsere Aufgabe, unseren 
Glauben mit dem Einheitsbekenntnis (Kalimatu’t-Tau-
hid) ständig zu erneuern und uns alle zusammen an das 
Seil Allahs zu klammern.4 Wahda bedeutet, unser Ego 
im Meer des Tauhid und im Meer der Einheit aufzulösen, 
unsere Hilfslosigkeit zu erkennen ohne arrogant gegen-
über unserem erhabenen Schöpfer zu sein, jederzeit das 
Recht zu verteidigen und die Fehler in uns selbst auf eine 
schöne Art und Weise auszubessern.

[1] Koran, Âl-i Imran, 3/64  [2] Islam Ansiklopedisi TDV Yayınları, Bd. 41  S. 
18  [3] an-Nasai, Iman,16; al-Muslim, Iman, 58 [4] Koran, Al-i Imran 3/103

 Muhammed Ali ÖDEMIŞ
 BAlVe DİTİB MİMAR SİNAN CAMİİ DİN GöReVlİSİ
 RelIGIoNSBeAUfTRAGTeR, DITIB MIMAR SINAN MoSChee, BAlVe
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13 Nisan 2018 Cuma gününü Cumartesi gününe 
bağlayan gece, Peygamberimizin (s.a.s.) ihsan ve ikram 
dolu mucizevi bir yolculukla gerçekleştirdiği Miraç 
gecesini idrak edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.), 
amcası Ebû Tâlib’i ve eşi Hz. Hatice validemizi peş peşe 
kaybetmenin acısını yaşadığı, destek arayışı için gittiği 
Tâif ’ten taşlanarak döndüğü Hüzün Yılı’nda, Recep 
ayının 27. gecesinde gerçekleşen bu tarihî yolculuk İsra 
adı verilen bir gece yürüyüşüyle başlamış, oradan da 
semaya uzanmıştı. Bu kutlu yolculuk Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle anlatılmaktadır:

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 
kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan 
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren 
Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla görendir.’’ (İsra Suresi, 17/1).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), miraçtan üç büyük 
hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, 
müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara 
suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini imana 
çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir. 

Miraç, göklere olduğu kadar, insanın kendi semasına 
yani kalbine ve iç dünyasına doğru da yapılması gereken 
bir yolculuktur. Yeryüzünün iki manevî merkezinde, 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’da Resûl-i Ekrem’le 
gerçekleşen bu mübarek yolculuk, bugün bizim için 
manevî merkez olan gönül dünyamızda da 
gerçekleşmelidir. Miraç, insanın erdem yolculuğudur.

Bu mübarek geceyi fırsat bilerek, günahlarımızdan 
temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli, rızasına 
uygun yaşayabilmek için O’ndan yardım istemeliyiz. 
Unutmayalım ki, içtenlikle yapılan dua ve tövbe, 

kendimizi bulma ve bilmenin, bir başka deyişle bize “şah 
damarımızdan daha yakın olan” Yüce Yaratıcı’nın 
huzuruna kabulün en güzel yollarından biridir.

Akıp giden zamanın bu önemli duraklarında her 
zaman ümitvâr olalım! Rabbimize olan imanımızı, 
Peygamberimize (sas) olan bağlılığımızı, namaza olan 
muhabbetimizi tazeleyelim! Eşref-i mahlûkat olmanın 
bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir 
kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha 
huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim! 
Burağımız ve refrefimiz sadık iman, salih amel ve güzel 
ahlak olsun!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Almanya’da 
yaşayanlar olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının 
Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin 
İslâm dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle 
miracına; huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DİTİB Genel Başkanı

Miraç Kandili Mesaji

HABERLER
NACHRICHTEN
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In der Nacht vom Freitag, dem 13.04.2017 auf Samstag wer-
den wir die wundersame Himmelfahrt unseres Propheten 
begehen, in der er von Allah empfangen wurde. Die mit Ga-
ben und Geschenken überfüllte Nachreise – Isra – und Him-
melfahrt – Miradsch – fand in der siebenundzwanzigsten 
Nacht des Monats Radschab statt. In der Nacht des 27. des 
Monats Radschab im Jahr der Trauer begann es mit der his-
torischen Nachtreise, die als Isra genannt wird, und streckte 
sich dann bis zum Himmel hinaus. Sie ereignete sich nach 
den aufeinander folgenden Toden des Onkels Abu Talib un-
seres geliebten Propheten (s) und seiner Frau Hadidscha, als 
er noch den Schmerz seiner Trauer fühlte und sich zur Suche 
nach Unterstützung nach Taif begab, aber drangsaliert von 
dort zurückkam. Diese segensreiche Reise wird im edlen Ko-
ran wie folgt beschrieben:

“Preis sei Dem, Der Seinen Diener bei Nacht von der ge-
schützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Um-
gebung Wir gesegnet haben, reisen ließ, damit Wir ihm (et-
was) von Unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, 
der Allsehende.” (al-Isra, 17/1)

Unser Prophet ist mit drei großen Geschenken von der 
Himmelfahrt zurückgekehrt. Das erste Geschenk ist das Ge-
bet, das er als „Licht meiner Augen“ nannte und als Himmel-
fahrt der Gläubigen beschrieb. Das zweite Geschenk sind die 
beiden letzten Verse des Kapitels al-Baqara. Das dritte Ge-
schenk ist die Verheißung, dass jeder am Ende in das Paradies 
eintreten wird, der seine Richtung gen Glauben wendet.

Die Himmelfahrt (Miradsch) ist eine Reise, die auch zum 
eigenen Himmel, das heißt zum Herzen und zur inneren 
Welt hin unternommen werden sollte. Diese vom Propheten 
verwirklichte gesegnete Reise an den beiden spirituellen Zen-
tren in Mekka (Masdschid al-Haram) und Jerusalem 

(Masdschid al-Aqsa) sollte aus unserer Sicht heutzutage in 
unsere Herzenswelt als spirituelles Zentrum verwirklicht 
werden. Die Himmelsreise ist eine Reise der Tugend.

Lassen sie uns diese gesegnete Nacht zum Anlass neh-
men, unsere Reue an Allah zu richten, um uns von unseren 
Sünden läutern zu lassen und um Seine Hilfe zu bitten, da-
mit wir entsprechend seines Willens leben können. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass innig formulierte Bittgebete 
und Reumütigkeit der beste Weg dafür sind, dass wir wie-
der zu uns finden und uns selbst erkennen, anders gesagt, 
wir zu Allah finden, Der uns „noch näher ist als unsere 
Halsschlagader“.

Lassen sie uns an diesen wichtigen Stationen der vergehen-
den Zeit jederzeit zuversichtlich sein. Lassen sie uns unsere 
Verbundenheit zu unserem Propheten und unsere Liebe 
zum Gebet erneuern! Lassen sie uns im Bewusstsein des 
bestgeschaffenen Wesens als Mensch unsere Bittgebete für 
noch scharfsinnigere Blicke, noch barmherzigere Herzen, 
noch höflichere Sprache, noch besseren Charakter und noch 
friedlichere Welt formulieren und diese zum Himmel auf-
steigen lassen! Lassen sie unseren loyalen Glauben, unsere 
rechtschaffenen Werke und unseren schönen Charakter zu 
Reittieren –Buraq und Rafraf– für unseren Aufstieg machen.

In diesem Sinne gratuliere ich allen Muslimen in der gan-
zen Welt und vor allem den Muslimen in Deutschland zur 
Nacht der Himmelfahrt. Ich wünsche vom erhabenen Al-
lah, dass diese Nacht zum Aufstieg zu höheren Werten, zum 
Frieden und Glück der islamischen Welt und der ganzen 
Menschheit beiträgt.

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
DITIB Bundesvorsitzender

Botschaft zur Nacht der Himmelfahrt (Miradsch)
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Genel Başkan Aşıkoğlu, “Köln 
Merkez Camii Almanya’da ve Avru-
pa’da bütün Müslümanların ortak 
değeridir.”

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği‘nin (DİTİB) Köln’de Avrupa’nın 
en modern camisi olarak inşa ettiği 
Merkez Camii ziyaretçi akınına uğ-
ruyor. Köln şehrinin önemli ziyaret 
yerlerinden biri olan DİTİB Merkez 
Camii, başta Almanya’dan ve diğer 
ülkelerden guruplar olmak üzere, 
DİTİB’e bağlı derneklerin cemaatleri 
ile üniversite ve okul gurupları tara-
fından ziyaret ediliyor.

Ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 bine 
ulaştı

Cumartesi günü yaklaşık bin kişinin 
ziyaret ettiği Merkez Camii’nde grupla-
rı selamlayan DİTİB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, cami-
lerin Müslümanın hayatında önemli 
mekânlar olduğuna vurgu yaptı.

 Almanya’da camiler dini hizmetle-
rin  yanında sosyal hizmetlerin de ve-
rildiği mekânlar olduğunu belirten 
Aşıkoğlu, “Köln Merkez Camii, Al-
manya’da ve Avrupa’da bütün Müslü-
manların ortak değeridir. Bu caminin 
yapımından bu aşamaya gelmesine ka-
dar emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Camilerimize sahip çıkalım. 
Camilerimizi çocuklarımıza ve gençle-
rimize sevdirelim. Camiler herkesin 
huzur bulacağı mekânlardır” dedi.

Köln şehrinin siluetine zenginlik ka-
tan ve 9 Haziran 2017 tarihinde ibadete 
açılan DİTİB Merkez Camii’nin ziya-
retçi sayısının her geçen gün artığını ve 
ilginin yoğun olduğunu ifade eden 
Aşıkoğlu şöyle devam etti: “Özellikle 
cuma, cumartesi ve pazar günleri çok 
yoğun ziyaretçi ağırlıyoruz. Cuma 
günleri cuma namazı vakitlerinde ca-
mimiz dolup taşıyor. Camimizin iba-
dete açılışından bu güne kadar ziyaretçi 

sayısı yaklaşık 30 bine ulaşmış bulun-
maktadır. Uluslararası İlahiyat mezu-
nu uzman ilahiyatçıların rehberliğinde 
guruplara cami ve iç tezyinatı hakkın-
da bilgi veriyoruz.”

Aynı gün DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Nihat Özkan ve Abdurrahman 
Atasoy da ziyaretçi gruplara hitap ede-
rek, “Bu eser sizlerin değerli katkılarıy-
la bu duruma gelmiş ve sizlerin tevec-
cühleriyle DİTİB büyümüştür.” Emek 
ve katkı sahiplerine şükranlarımızı 
sunuyoruz diyerek teşekkür ettiler.

Ayrıca cazibe merkezi haline gelen 
DİTİB Alışveriş Merkezi’nde de çok 
geniş bir yelpazede ürünlerle hizmet 
sunan kitabevi, hediyelik eşya ve diğer 
hizmet alanlarıyla bu yoğunluğa katkı 
sağlıyor. Camiyi ziyarete gelen grup-
lar gördükleri manzaradan etkilen-
diklerini ifade ederek, bu eserin ya-
pımında emeği geçenlere teşekkür 
ve dua ediyorlar.

Köln DİTİB Merkez Camii’ne ziyaretçi akını

HABERLER
NACHRICHTEN
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Die von der Türkisch-Islamischen 
Union (DITIB) als modernste Mo-
schee Europas in Köln gebaute Zent-
ralmoschee erlebt einen großen Be-
sucherandrang.

Die Kölner DITIB-Zentralmoschee 
wird von Besuchergruppen der DI-
TIB-Moscheegemeinden, sowie von 
muslimischen und nichtmuslimi-
schen Studenten- und Schülergemein-
schaften, allen voran aus Deutsch-
land und den übrigen europäischen 
Staaten, besucht. Allen voran Grup-
pen aus Deutschland und den übri-
gen europäischen Staaten besuchen 
DITIB-Moscheegemeinden, Studen-
ten- und Schülergemeinschaften die 

Kölner DITIB-Zentralmoschee. Die 
Besuchergruppen werden von den ge-
schulten Absolventen des internatio-
nalen Theologiestudiengangs durch 
die Moscheekomplex geführt. Dabei 
erklären die fachlich qualifizierten 
Theologen den Gästen das Interieur 
und Exterieur der Moschee. Der am 
9. Juni 2017 eingeweihte Gebetssaal 
der DITIB-Zentralmoschee berei-
chert nicht nur die Kölner Stadtsil-
houette, sondern blickt auch auf eine 
stets wachsende Anzahl an Besuchern 
entgegen.

Zu besuchsintensiven Zeiten wie 
besonders am Freitag zur Zeit des 
Freitagsgebets ist der Andrang auf 

die Moschee erheblich. Außerhalb 
der sozialen Räume der Moschee, die 
zu einer wichtigen Sehenswürdigkeit 
der historischen Stadt Köln gewor-
den ist, sticht außerdem das DI-
TIB-Center (Einkaufszentrum) mit 
unterschiedlichen Dienstleistungs-
angeboten hervor. Die positive Reso-
nanz der Gäste schlägt sich in den 
Besucherzahlen der DITIB-Zentral-
moschee mit bereits fast 10.000 emp-
fangenen Gästen nieder. Die Gäste 
fühlen sich immer wieder von der 
Innengestaltung der Moschee beein-
druckt und beten für diejenigen, die 
an der Verwirklichung des Moschee-
baus beigetragen haben.

Großes Interesse an der DITIB-Zentralmoschee in Köln
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Almanya’da Miraç Kandili’ni id-
rak etmek isteyen Müslümanlar ca-
milere akın etti.

Recep ayının 27. gecesi olarak bili-
nen Miraç Kandili dolayısıyla Köln 
DİTİB Merkez Camii’nde Miraç 
Kandili Özel Programı düzenlendi. 
Kandil programına yediden yetmişe 
yüzlerce Müslüman af ve mağfiret 
dilemek ikin akın etti ve ellerini se-
maya açtı.

Miraç Kandili programında konu-
şan Diyanet İşleri Başkanlığı Mus-
hafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Başkanı Hafız Osman Şahin; “Kut-
sal yolculuğun gerçekleştiği gece 
Müslümanlar tarafından Kadir Ge-
cesinden sonra en kutsal gece sayıl-
mış ve bu gecenin ibadetle ihyası ge-
lenekleşmiştir” diyerek,  “Allah-ü 

Teala Peygamber Efendimize bir ik-
ram olarak miracı nasip etmiştir” 
dedi.

Şahin konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Miraç kelime anlamı itibariyle 
sadece göklere doğru yükselmekten 
öte, insanın kendi seması olan kalbi-
ne ve iç dünyasına doğru da yapması 
gereken bir yolculuktur. Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Aksa’da ve gök-
lerde Hz. Peygamber ile gerçekleşen 
bu kutlu yolculuk, bizlerinde manevi 
merkezi olan gönül dünyamızda ger-
çekleşmelidir. Rabbimizin biz kulla-
rına bu gece hediye ettiği namazla 
gönül dünyamızı tekrar imar ederek 
O’na yaklaşalım, ellerimizi semaya, 
yaralı gönüllerimizi bizi bizden daha 
iyi bilen Mevla’ya açalım. Miracı yü-
reklerimizde doya doya yaşayalım.”

Köln DİTİB Merkez Camii Cami 
Din Görevlileri Emre Şimşek ve Sey-
fettin Erkan’ın okudukları Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından 
eller semaya açılarak, hep birlikte 
dua edildi. Miraç Kandili programı-
nın ardından camiye gelen Müslü-
manlar DİTİB Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Dilek’in kıldırdığı 
yatsı namazı için saf tuttu.

Programın bitiminde Diyanet İş-
leri Başkanlığı Mushafları İnceleme 
ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Os-
man Şahin, DİTİB Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dilek ve Merkez 
Camii din görevlileri cemaatle teb-
rikleşti. Cami çıkışında cemaate lo-
kum ikram edildi.

DİTİB’de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Düsseldorf - Duisburg Wanhei-
merort DİTİB Ayasofya Camii ‘Mi-
nik Suffa’ öğrenci grubu DRK Duis-
burg Çok kültürlü Huzurevini 
(Deutsches Rotes Kreuz Multikultu-
relles Seniorenzentrum / Haus am 
Sandberg) ziyaret ettiler.

‘Minik Suffa’ öğrenciler grubu, din 
görevlisi Havva Öztürk ve veliler eşli-
ğinde ziyaret ettikleri, yaşlılar huzu-
revinde yetkililer ve huzurevi sakin-
leri tarafından karşılandılar. 

Çocuklar kendilerini tanıttıktan 
sonra, huzurevi sakinlerine ilahiler ve 
çocuk şarkıları okudular. Ziyaret ço-
cukların kendi elleriyle yapıp takdim 

ettikleri hediyelerin ve güllerin sunu-
mu ve huzurevi sakinleri ile sohbet eş-
liğinde yapılan kahvaltı ile son buldu.

Wanheimerort DİTİB Ayasofya 
Camii din görevlisi Havva Öztürk 
‘Derslerimizde bir süredir yaşılara 
vefa ve saygı konusunu işliyoruz. Bu 
vesileyle öğrencilerimiz ve velileri-
mizle yaşlılar huzurevini ziyaret et-
meye karar verdik. Öğrencilerimiz 
yaşlılarla tanışma, onlara vefa duygu-
larını gösterme imkanı buldular. Bu 
ziyaretleri sürekli hale getireceğiz. 
Cemiyetimiz öğrencilerimizin, ço-
cuklarımızın, gençlerimizin eğitim-
lerine destek vermektedir.

 Programlarımız devam edecektir’ 
dedi. Veliler adına açıklama yapan 
Derya Öte ve Gülüzar Keleş’de cemi-
yet olarak yaşılara vefa örneğini ser-
gilemek ve çocuklarımıza değerleri-
mizi öğretmek için programı 
düzenlediklerini belirtip yoğun katı-
lıma teşekkür ettiler.

Minik Suffa öğrenci grubundan huzurevi ziyareti

Düsseldorf - DİTİB Merkez Ca-
mii’nde hafta sonu kurslara devam 
eden 7-13 yaş grubu öğrencileri Mi-
raç kandiline özel hazırladıkları he-
diyeleri arkadaşlarına takdim ettiler.

Din görevlileri Aycan Bellikli ve 

Meyliser Köken tarafından öğrenci-
lere Miraç Kandili anlatılarak, Mi-
raç ve Mescid-i Aksa’nın öneminden 
bahsedildi. 

Günün akıllarda kalabilmesi için 
gençlik kollarının yardımlarıyla öğ-

renciler Miraç kandiline özel hazır-
ladıkları hediyeleri arkadaşlarına 
takdim ettiler.

Daha sonra çocuklar için önce-
den hazırlanan kandil simidi dağı-
tıldı.

Minik eller kandil hediyesi yaptı
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Nürnberg – Burglengenfeld şeh-
rinde Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği’ne bağlı DİTİB Seyyid Bilal Ca-
mii’nde “Seccademi Kendim 
Yapıyorum” adı altında bir etkinlik 
düzenledi.

Çocukların kendi yaptıkları secca-
delerde namaz kılmak için adeta tat-
lı bir yarış içerisine girdikleri göz-
lemlendi. Etkinliğe öncülük eden 
din görevlisi Talip Taşdemir ve eşi 
Kadriye Taşdemir, çocukların hem 
namaza olan heveslerini artırmak, 
hem de onların camiye olan muhab-
betlerini pekiştirmek amacıyla et-
kinliği düzenlediklerini belirtti. Din 
görevlisi Talip Taşdemir, etkinliğin 
anne ve çocuklar birlikte gerçekleş-
tirdiğini, toplanda 44 adet seccade 

yapıldığını ve çocukların zihin dün-
yalarında unutulmaz bir hatıra ol-
duğunu kaydetti. Taşdemir ayrıca 
düzenlenen etkinliklerle birlikte ca-
miye gelen öğrenci sayısında önemli 
bir artış olduğunu söyledi. Etkinli-
ğin sonunda 7 yaş altı, 7-12 yaş ve 12-
15 yaş ve üzeri grup çocukların yap-
tıkları seccadeler arasında birinciler 
seçip ödüllendirildi. 

Eş zamanlı olarak namaz ağacı 
isimli bir etkinliğin de düzenlen-
diğini ifade eden din görevlisi Ta-
lip Taşdemir, “Çocukların namaz 
kıldıkları oranda meyve ve yap-
rakları boyanan bir namaz ağacı 
tabloyu ailelere dağıttık. İlk etapta 
bir aylık bir takvim belirledik. 
Ayın sonunda namaz ağacını en 

başarılı şekilde dolduran çocukla-
rımıza birer hediye vermeyi karar-
laştırdık” dedi.

“Seccademi Kendim Yapıyorum” etkinliğine çocuklardan yoğun ilgi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Münih – Bölge DİTİB camilerin-
de eğitim gören öğrenciler arasında 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ile ilgi-
li “Ezbere Şiir (Naat) Okuma Yarış-
ması” finali, İngolstadt DİTİB Koca-
tepe Camii’nde gerçekleştirildi.

Arif Nihat Asya’nın “Seccaden 
Kumları” isimli şiirini ezberleyen 

öğrenciler önce koordine bölgelerin-
de yarışarak birinciliği elde ettiler, 
sonra Münih finali için kıyasıya ya-
rıştılar.

Yarışma, din görevlisi İhsan Şim-
şek’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Yarışma sonunda Bad Endorf cemi-
yetinden Beyza Köroğlu, birinciliği 

alırken, Thannhausen’den katılan 
Nisanur Tonil ikinci, Eichstadt ce-
miyetinden Esma Deniz de üçüncü 
oldular.

Yarışmaya katılan her öğrenci, de-
ğişik ödüllerle taltif edilirken, hatıra 
resim çekimi ile sona erdi.

Essen – Hamm-Hövel DİTİB Seli-
miye Camii’nde Kur’an eğitimi gö-
ren öğrenciler tatil dönemini fırsat 
bilip geziyle ödüllendirdi.

DİTİB Selimiye Camii’nde hafta 
sonu dini bilgiler kurslarına katılan 
69 öğrenci din görevlileri Serkan 
Öztürk, Alaattin Şenel ve Semanur 
Cansız refakatinde Bergkamen şeh-
rindeki eğlence parkını gezdi.

Cami Derneği Veli Kolu Başkanı 

Mehmet Asan, “İki haftalık Paskalya 
tatili döneminde akranları dışarıda 
gezerken bu çocuk ve gençler yoğun 
tempoda Kur‘an okumayı ve dinimi-
zi öğrenmeye çalıştı. Onları gezi ile 
motive etmeye çalıştık” dedi.

Din görevlisi Serkan Öztürk ise, 
“Günümüzde çocuklar bilgisayar 
oyunlarının esiri oldular. Biz çocuk-
larımızı bir nebze olsun bu oyunlar-
dan uzak tutmak için camilerimizi 

çocuklarımızın yuvası haline getir-
dik. Öğrencilerin çok yoğun bir eği-
tim döneminin ardından geziyi hak 
ettiler. Camii yönetimi olarak aile-
lerden ve cemaatimizden bu konuda 
büyük destek alıyoruz. Emek veren 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gezi etkinliği ile keyifli bir gün 
geçirdiklerini belirten öğrenciler, 
memnuniyetlerini ifade ettiler.

DİTİB Selimiye Camii gençleri geziyle ödüllendirildi

Münih’te Naat Okuma Yarışması’nda final heyecanı
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Kuzey Ren Vestfayla Eyaleti (KRV) 
DİTİB Köln bölge kadın kolları tara-
fından gerçekleştirilen “İslam Tari-
hinde Kadın” semineri büyük ilgi 
görüyor.

Köln - DİTİB Köln bölge kadın 
kolları “İslam Tarihinde Kadın” se-
miner dizisinin ilkinde, İslam tari-
hinde önemli bir yeri olan Hz. Mer-
yem’in (a.s.) iffet ve haya dolu hayatı 
işlendi.

Wesseling DİTİB Mimar Sinan 
Camii’nde gerçekleşen seminerde İs-
lam dünyasına sundukları katkılarla 
rol model olan tarihi kadın şahsiyet 
Hz. Meryem anlatıldı. Seminerde 
bölge bayan din görevlileri Reyhan 
Akgün, Merve Sözer, Feyza Kam-
bak, Hz. Meryem tarafından Hz. 

Meryem’in adanmış bir evlat, bilinç-
li bir anne, samimiyetle teslim ol-
muş bir kul olması anlatıldı.

Köln DİTİB bölge kadın kolları 
başkanı Ümran Aslan’da katılımcı-
lara teşekkür ederek, eğitim ve kül-
tür alanlarında seminerlere çok ihti-
yaç olduğunu söyledi. ”İslam 
Tarihinde Kadın” seminer dizisinin 
ilkini gerçekleştirdiklerini belirten 
Aslan, „Seminerler Köln bölge der-
neklerinde ayda bir devam edecek-
tir“ dedi.

Seminere konuşmacı olarak katı-
lan DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek, Hz. Meryem’in (as) 
hayatının göz önüne alınıp düşünül-
mesi gerektiğini ifade etti. Kur’an-ı 
Kerim’de Hz. Meryem (as) övgüyle 

bahsedilen iffet abidesi ve adanmış-
lığın sembolü olarak zikredildiğini 
söyleyen Dilek özetle şöyle konuştu: 
“Hz. Meryem’in mabette geçirdiği 
yıllardan Hz. İsa’yı doğurduğu za-
man ve sonrasındaki duruşuna ka-
darki tavrı bugünün Müslüman ha-
nımları için önemli bir örneklik 
taşımaktadır. Kendini Rahman’a 
adayan Hz. Meryem’in bu tutumu-
nun Rabbimiz tarafından bizlere ör-
nek gösterildiğini ve biz Müslüman 
kadınlara da düşenin Hz. Meryem 
gibi adanmış bir bilinç içinde hayatı-
mızı yaşayıp kulluk imtihanımızı 
geçmek olduğunu söyleyebiliriz.”

Seminerin ardından Köln DİTİB 
bölge kadın kolları tarafından katı-
lımcılara sertifika verildi.

Wesseling’de “İslam Tarihinde Kadın” semineri düzenlendi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Stuttgart – Sachsenheim DİTİB 
Mimar Sinan Camii’nde geleneksel 
olarak devam eden birinci kuşağa yö-
nelik ahde vefa programı bu yıl da 
geniş katılımla gerçekleştirildi. 

Program din görevlisi Eşref Kaç-
maz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Kaçmaz, “Davete katılan bü-
yüklerimizle bir arada olmak bizim 
için büyük bir bahtiyarlıktır. Onlar 
bu mabedlerin açılmasında gece 
gündüz demeden çalışmışlardır.

Bizler onlara minnet ve şükran 
borçluyuz. Allah, hayatta olanlara 
sağlık dolu bereketli bir ömür nasip 
etsin. Rahmeti Rahman’a kavuşan-
lara da rahmet eylesin, mekanları 
cennet olsun” dedi.

Büyüğe saygının küçüğe sevginin 
önemine vurgu yapan dernek başka-
nı İsmet Harbi de, derneğimizde bu 
güzel etkinliklerle cemaati memnun 
kaldığı programlara devam edilece-
ğini söyledi. 

Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Ak-
sungur öncülüğünde hazırlanan ve 
60 kişiden fazla katılımcılıyla ger-
çekleşen kahvaltıda uzun zaman bir 
araya gelemeyen birinci kuşak bü-
yükler birbirleriyle buluşmanın ve 
muhabbet etmenin mutluluğunu pay-
laştılar.

Program, cami önünde hep birlik-
te bir aile fotoğrafı çekilerek sona 
erdi.

Mainz - Ludwigshafen’de gençlik 
buluşmaları devam ediyor. DİTİB 
teşkilatına bağlı Ludwigshafen, 
Frankenthal, Dannstadt, Bad Durk-
heim, Germersheim, Mannheim, 
Ludwigshafen-Oggersheim, Worms 
gençlik kolları, IGMG teşkilatına 
bağlı Alemi İslam Gençlik, Fatih 
Gençlik, Mannheim, Frankenthal ve 
Worms işbirliğiyle başlatıp sürdür-
dükleri birlik buluşmaları kapsa-

mında üçüncü buluşmalarını ger-
çekleştirdiler. Ludwigshafen DİTİB 
Mevlana Camii’nde gerçekleşen 
program Kur’an-ı Kerim’in tilaveti-
nin ardından, DİTİB Ludwigshafen 
gençlik kolları başkanı Ömer Akya-
zıcı‘nın sunumu ile başladı. Akyazıcı 
gençlere hoşgeldiniz diyerek katı-
lımlarından dolayı teşekkür etti.

Ludwigshafen DİTİB Mevlana Ca-
mii din görevlisi Cemil Mutlu genç-

lere Peygamberimizin yaşantısından 
örnekler vererek, Hz Muhammed‘in 
güzel ahlakı, peygamberimizin gü-
venilirliğini, hakkı gözetmesini, in-
sana değer vermesini, üstün kişiliği-
ni, hoşgörülü ve sabırlı olmasını 
anlatan bir konuşma yaptı.

Programdan ve sohbetlerden 
memnun kalan genç katılımcılara 
bir sonraki buluşmada görüşmek 
üzere vedalaştılar.

Gençlik buluşmaları devam ediyor

Sachsenheim’de birinci kuşak büyüklere ahde vefa
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB)’ne bağlı derneklerde eğitim 
görmekte olan öğrencilere yönelik 
geleneksel olarak her yıl düzenlen-
mekte olan 20. Temel Dini Bilgiler ve 
Genel Kültür Yarışması ile 18. Güzel 
Hutbe Okuma Yarışması Almanya 
finalleri tamamlandı.

Almanya genelinde 13 bölgeden 
bölge birincilerinin katıldığı Temel 
Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarış-
ması Köln-Sindorf DİTİB Eyüp Sul-
tan Camii’nde ve Güzel Hutbe Oku-
ma Yarışması Essen-Mülheim DİTİB 
Fatih Camii’nde yapıldı.

Bilgi, hitabet ve diksiyon kategori-
lerinde yapılan Almanya finali ya-
rışmalarının değerlendirilmesi sonu 
ilk üç dereceye girenler belirlendi. 

Temel Dini Bilgiler ve Genel Kül-
tür Yarışması’nda; Köln bölgesinden 
Beyza Kılıçarslan, Merve Öztürk ve 
Merve Ünal birinciliği, Hamburg 
bölgesinden Ahmet Hakan Şahirer, 

Ali Turhal ve Abdulnadir Çakmak 
ikinciliği, Münster bölgesinden ise 
Tuğba Korkmaz, Bahar Arslan, Sü-
meyra Heleteli üçüncülüğü elde etti.

Güzel Hutbe Okuma Yarışması’n-
da ise; Frankfurt bölesinden Hakan 
Furan, Köln bölgesinden Galip Efe 
ikinciliği ve Nürnberg bölgesinden 
Yüsufhan Özer ise üçüncü oldu. 

Yarışma sonunda bir konuşma ya-
pan DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek, yarışmanın asıl amacı-
nın camilerde yetişen çocukları ve 
gençleri teşvik etmek, ödüllendirmek, 
ailelerine ve topluma gösterip kendile-
rini onura etmek olduğunu söyledi. 
Dilek, “Bu gençler Almanya’da 900’ü 
aşkın DİTİB cemiyeti arasında önce 
kendi cemiyetlerinde, sonra alt bölge-
lerde ve en sonunda bölgelerde seçile-
rek final yarışmasına gelmişlerdir. Do-
layısıyla hepsi birincidir. Bu özveriyi 
gösterdikleri için öncelikle hepsini 
tebrik ediyorum” dedi.

Dilek konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu yavrularımızı yetiştiren din 
görevlilerini, onlara imkân sunun 
tün dernek başkanlarımızı ve yöne-
ticilerimizi tebrik ediyorum. İnsana 
ve insanlığa hizmet için en büyük 
hedefimiz çocuklarımızın dinine ve 
yaşadığı topluma faydalı nesiller ye-
tiştirmektir. Ahlaklı, imanlı, bilgili 
ve donanımlı nesiler yetiştirerek ör-
nek göstermeliyiz. Bu yarışma gele-
cek nesillerimiz için bir örnek teşkil 
edecek, örnek olacak. Çalışmanın, 
bilginin ve donanımın bugün bir ör-
neğini yavrularımızla birlikte yaşa-
dık. Bilgilerin yarıştığı her anından 
doyumsuz keyif aldık. Aileleri tebrik 
ediyorum. Gençlerimizin her birine 
okul hayatlarında ve yaşamlarında 
başarılar diliyorum.”

Yarışmaların ardından dereceye 
giren öğrencilere belge ve ödülleri 
verildi.

Dini bilgiler ve hutbe yarışmalarının Almanya birincileri belirlendi

HABERLER
NACHRICHTEN
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Berlin – DİTİB Merkez Camii 
gençlik kolları tarafından fıkıhta 
mezhep imamımız İmam-ı Azam 
Ebu Hanefi’yi anma ve anlama ko-
nulu sohbet programı düzenlendi. 

Berlin DİTİB Merkez Camii kon-
ferans salonunda gerçekleşen prog-
ram Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı.

Programda Berlin DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Ahmet 
Fuat Çandır, İmam-ı Azam Ebu 

Hanefi ve inanç esaslarımız konu-
sunda bilgi verdi. Çandır, din ta-
savvuru ve kültürünün şekillen-
mesinde, öncü rolü olan Ebû 
Hanife’yi tanımanın ve anlamanın 
önemine değidi. Çandır, “İmam-ı 
Azam İslam’ın doğru anlaşılması 
yolunda en önemli mihenk taşı 
şahsiyettir. İmam-ı Azam’ın anla-
şılması İslam’ın, bir yönüyle de 
Türk’ün İslam anlayışının anlaşıl-
ması demektir” dedi.

Şehitlik Camii gençliği, İmam-ı 
Azam Ebu Hanife’nin hayatının 
kısa bir tarihçesi, iki bölümlük ti-
yatro, meddah gösterisi ile, slayt 
eşliğinde İmam-ı Azam’a ait nasi-
hat ve özlü sözlerlerin anlatıldığı 
program, gençlerin bir ilahiyi ve 
İmam-ı Azam’a ait tesbihatı hep 
beraber okumalarıyla sona erdi.

Mainz - Rheinland-Pfalz DİTİB 
Eyalet Birliği’nin organize ettiği “Ya-
tılı Eğitim Kampı” Dahlem DİTİB 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Ostern tatili boyunca yatılı olarak 
kalan 40 öğrenci; din ve ahlak dersi, 
namaz ve hutbe dersi eğitimi aldı ve 
sosyal etkinliklerle okul tatilini fay-
dalı şekilde değerlendirdi.

10-15 yaş arasındaki erkek ve kız 
öğrencilere iki ayrı periyotlar dahi-
linde geliştirilen eğitim kampında 
Neuwied DİTİB Ravza Camii din 
görevlisi Fatih Aydemir ve Koblenz 
DİTİB Emir Sultan Camii din görev-
lisi Saliha Körükcü ders verdi. 
Rhein land-Pfalz DİTİB Eyalet Birli-
ği’nden Güven Sayan ve Şerife Sayım 

da kampın organizesine yardımcı 
oldu.

Kursların son gününde öğrenciler 
ile birlikte düzenlenen kapanış prog-
ramında kampa katılan öğrencilere 
başarı belgesi verildi.

Dahlem’de yatılı eğitim kampı

‘Ebu Hanife ve İnanç Esasları’ anlatıldı
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Hannover - Hannover DİTİB 
Merkez Camii, ostern tatilinde 
Blankenburg (Harz) şehrinde kız 

öğrencilerine yönelik eğitim kam-
pı düzenledi. Hannover DİTİB 
Merkez Camii din görevlileri Ab-

dullah Kumaş, Tuba Hicret Siva-
ri’nin refakatinde 4 eğitici ve 36 kız 
öğrenci katıldı.

Dini ve genel kültürel konularda 
değişik seminerlerin verilmesinin 
yanında konuların daha iyi anla-
şılması ve kalıcılığı sağlamak için 
bir çok eğitici ve geliştirici etkin-
likler yapıldı. Kampın ikinci gü-
nünde Hannover DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Yusuf Ay 
kampı ziyaret ederek öğrencilere 
hitap etti.

Kamp çerçevesinde şehrin tarihi 
ve kültürel mekanları gezildi.

Münih Göçmenler Meclisi Genel 
Kurulu’nda Türkiye ve Türkiye kö-
kenlilere karşı olan kızgınlık, 50’den 
fazla derneğin ortak açıklaması ile Be-
lediye Binası önünde protesto edildi.

“Münih Türk Dernekler Birliği” al-
tında 50’den fazla derneğin destekle-
diği ortak Basın Açıklaması yapıldı. 
“Türk ve Müslüman toplumunu suçla-
malara son verilsin!” konulu protesto-
yu kendisi de Göçmenler Meclisi Üye-
si olan Ender Beyhan-Bilgin tertipledi. 
Protestoya katılan dernek temsilcileri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter 
Reiter tarafından iftiralara açıklık ge-
tirilmesini talep ettiler. Gösteriye katı-
lan Dernekler Birliği platformu üyeleri 
ellerinde taşıdıkları “Artık yeter / Suç-
lamalara son / Nefrete son / Yalanlara 
son” pankartları taşıdılar. Basın Açık-

laması DİTİB Münih-Allach Türk-İs-
lam Cemiyeti Başkanı Recep Yerlikaya 
tarafından Almanca ve Durmuş 
Korkmaz tarafından Türkçe okundu.

Basın açıklamasında özetle şunlara 
değinildi: “20 Şubat 2018 günü Münih 
Göçmenler Meclisi’nin Genel Kuru-
lu’nda kabul edemeyeceğimiz bir reza-
let yaşandı. Bazı kişilerin sergilediği 
bu düşmanca tavır toplumsal barışı 
uzun vadeli zedelemektedir. Hep bera-
ber daha da güçlü şekilde bu yanlış ve 
düşmanca söylemlere karşı gelmeliyiz. 
Göçmenler Meclisi ekip ruhu içinde 
beraber çalışmaktadır, ama bazı belli 
üyeler bu barışı bozuyor, en son olayda 
olduğu gibi. Aşırı görüşlü insanların 
gururla ve hiç bir siyasi yaptırım ol-
madan her türlü ortamı kullanarak, 
toplumsal rakiplerini kötüleyerek 

susturması kabul edilemez! Korkarız 
ki, bazı grupların radikalleşmesi ve 
toplumun ortasındaki grupları asılsız 
suçlaması çoğalacaktır. Münih Türk 
Dernekler Birliği olarak birleşen 
50’den fazla dernek, DİTİB ve Türki-
ye’ye yönelik yapılan asılsız ithamla-
rın sayın Belediye Başkanı tarafından 
araştırılmasını ve aydınlatılmasını 
talep ediyorlar. Münih’te Türk ve 
Müslüman toplumunun saldırı hede-
fa olmasının, iftiraların, açık açık ha-
karetlerin ve suçlamaların son bul-
masını talep ediyoruz.

Provokasyonlara Son! Suçlamalara 
Son! Yalanlara Son! Artık yeter!

Türk ve Müslüman toplumunu suçlamalara son verilsin!

Hannover’de yatılı eğitim kampı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Frankfurt - Fulda DİTİB İmam-ı 
Azam Camii bünyesinde “Aile ve 
Dini Rehberlik Bürosu” açıldı.

Fulda Bayan Din Görevlisi Huriye 
Topşir’in girişim ve gayretleriyle açı-
lan büro, çevre din görevlileri, dernek 
yöneticileri ve cemaatin katılımıyla 
hizmete açıldı.

Açılışa katılan Frankfurt DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı Rama-
zan Dağlı, “Aile ve dini rehberlik hiz-
meti, insanlara sunulan din hizmetle-
rinin en önemli birimlerindendir. 
Fulda’daki bu hizmet, örnek teşkil et-
miş olup, eyaletimizdeki diğer camile-
rimizde de yaygınlaştırılacaktır” dedi.

Dağlı, hizmeti sunacak olan din gö-
revlilerine başarılar dileyerek, dernek 
yöneticilerine de teşekkür etti. 

Fulda’da “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” açıldı

DİTİB tarafından Paskalya tatilin-
de (Ostern) organize edilen 2018 
Mart/Nisan umresi başarılı bir şe-
kilde gerçekleşti. Düzenlenen umre 
programında Mekke-i Mükerreme 
ve Medine-i Münevvere ziyaret edil-
di. Düsseldorf DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı ve Almanya Umre 

Koordinatörü Mustafa Akpınar reh-
berliğinde gerçekleşen organizas-
yonda dolu dolu irşad programları 
yapıldı.

Paskalya tatilini fırsat bilerek bin-
lerce umrecinin iştirak ettiği organi-
zasyonda bolca tavaf ve dua organi-
zeleri yapıldı. Ayrıca Mekke’de ve 

Medine de gençlere yönelik sohbet 
toplantıları düzenlendi.

İki hafta süren umre organizesi 
sonunda 13 bölgeden katılan umre-
ciler bulundukları havalimanların-
da aileleri tarafından coşkuyla karşı-
landı ve duygu dolu anlar yaşadı.

DİTİB Mart – Nisan Umresi başarıyla tamamlandı
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Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Düs-
seldorf DİTİB Eyalet Kadınlar Kolu 
tarafından açılan bilgisayar kursla-
rına ev hanımları yoğun ilgi göster-
di.

Düsseldorf DİTİB Eyalet Kadınlar 
Kolu tarafından Ratingen, Gre-
venbroich, Duisburg Eyüp Sultan, 
Duisburg Merkez, Duisburg-Wan-
heimerort, Duisburg-Beck, Moers, 
Monnheim, Krefeld, Kempen, Wup-
pertal ile Dinslaken DİTİB cami 
derneklerinde açılan bilgisayar 
kurslarına ev hanımları büyük ilgi 
gösterdi.

Düsseldorf Kadınlar Kolu Başkanı 
ve Kurs Koordinatörü Kıymet Ya-
vuz, yaklaşık 6 ay içerisinde onar ki-
şilik gruplar halinde bilgisayar kur-
su eğitimi verdiklerini kaydetti. 
DİTİB cami derneklerinde verilen 
kurs hakkında bilgiler aktaran Ya-
vuz, “Ev hanımlarından gelen talep 
üzerine bilgisayar kursları açtık. Di-
ğer bölgelere de güzel bir örnek oluş-
turacağını düşünüyorum. Ev ha-
nımlarının boş zamanlarını 
değerlendireceği ve kendilerini ge-
liştirebileceği bir hayali gerçekleştir-
miş olmanın onurunu yaşıyoruz. 
Kurslardan güzel ve verimli sonuç-
lar aldık. Bizde Eyalet Kadınlar Kolu 
olarak sonuçtan mutlu olduk” diye 
konuştu.

“Öğrenmenin yaşı yoktur”
Kursa gelen annelerin akşam ev 

ödevlerini yaparken çocuklarından ve 
torunlarından yardım istediklerini 

söyleyen Yavuz, “Hanımların sonsuz 
azim ve bitmek bilmeyen gayretleri-
ne şahit olduk. Kendilerinin özgü-
venlerinin arttığını müşahede ettik.

 Öğrenmenin yaşının olmadığını 
gördük” dedi. Kursiyerlerden Kre-
feld DİTİB Yunus Emre Camii Ka-
dınlar Kolu Başkanı Ayşe Baş 50 ya-
şında olduğunu söyleyerek “DİTİB 
teşkilatında kadın yöneticisi olarak 
öncülük ve istifade ettiğim güzel bir 
kurs dönemi geçirdik. Yaklaşık 6 ay 
süren kurs sonunda bilgisayar kul-
lanmayı öğrendim. DİTİB tarafın-
dan açılan kurslara bundan sonra da 
devam edeceğim. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Fırsatı kaçırmadığını söyleyen 62 
yaşındaki Moers DİTİB Kocatepe 
Camii kadın cemaatinden Münev-
ver Top ise, “Bilgisayar kursuna gi-
decek zamanım yoktu, bu benim 
için bir fırsat oldu. Çok ta memnun 
kaldım. Evde bilgisayarım da oldu. 
Kendimce bir şeyler yapıyorum.

Çocuklarımla ve torunlarımla gü-
zel vakit geçiriyorum” şeklinde ko-
nuştu. Kurslara katılan bayanlar uz-
man eğitmenler tarafından Word, 
Excel, PowerPoint programlarını 
pratik bir şekilde kullanabilme ko-
numuna geldi. İnternet ve e-posta 
kullanımı ve resim görüntüleme gibi 
konularda eğitimler aldı.

Kursiyerlere katılım belgesi verildi
Duisburg DİTİB Merkez Camii’n-

de kursiyerlere yönelik belge mera-
simi yapıldı. Kursiyerlerin aileleri-
nin katıldığı törene KRV DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan 
da iştirak ederek kursiyerlere belge-
lerini takdim etti. Kursiyerleri teb-
rik eden Özcan, bayanlara yönelik 
faaliyetlerin tüm hızıyla devam ede-
ceğini söyledi. Kadınlar Kolu öncü-
lüğünde önümüzdeki dönemlerde 
Türkçe ve Almanca diksiyon kursla-
rı, ebru kursları ve Türkçe okuma 
kursları düzenleneceğinin müjdesi-
ni verdi.

Ev hanımları bilgisayar kursu katılım belgelerini aldı

HABERLER
NACHRICHTEN
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Essen - Hamm Pelkum DİTİB Fa-
tih Camii Derneği ile Hamm Beledi-
yesi Sosyal İşler Dairesi ortaklaşa 
emeklilere yönelik gezi programı 
düzenledi.

Cami cemaatinden 40 emeklinin 
katıldığı gezide KRV Düsseldorf 
Eyalet Meclisi ve Köln DİTİB Mer-
kez Camii ziyaret edildi.

Hamm bölgesi milletvekili Marc 
Herte’nin ev sahipliğinde meclis ge-
zildi.

Geziyle ilgili bilgi veren Hamm 
Uyum Meclisi Başkanı ve Pelkum 
DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı 
İsmail Erkul, emekli büyüklerimize 
yönelik zaman zaman programların 
yapıldığını söyledi.

Hamm Belediyesi ile ortaklaşa bir 
günlük bir gezi programı düzenle-
diklerini belirten Erkul, “2018 yılı-
nın ilk faaliyetinde KRV Eyalet 
Meclisini ve Köln Merkez Camii’ni 
gezdik. Emekli büyüklerimiz mem-
nun kaldılar. İleriye yönelik faali-
yetlerimiz devam edecek” dedi.

Nürnberg - Burglengenfeld Dİ-
TİB Seyyid Bilal Camii’nde Kur’an-ı 
Kerim‘e geçen öğrencilere belge ve-
rilmesi ve namaz ağacı etkinliğine 
katılan öğrenciler için yapılan prog-
rama öğrenci velilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği görüldü. 

Din görevlisi Talip Taşdemir kısa 
bir teşekkür konuşması yaptıktan 
sonra kurs öğrencilerinden Ahmet 

Efe Bozkurt’un Kur’an tilaveti ile de-
vam eden merasim Kur’an’a geçen 
çocuklarımıza belgeleri takdim edil-
di ve namaz ağacında dereceye gi-
renlere çeşitli hediyeler verildi. 

Çocukların ve ailelerinin oldukça 
sevinçli ve heyecanlı oldukları mera-
simde öğrencilerin eğitimlerine des-
tek veren Kadriye Taşdemir’e, der-
nek başkanı Satı Demirtaş’a, kadın 

ve veli kollarına teşekkür edildi. 
Çocuklar yoğun eğitimlerinin 

üzerine kısa bir mola vererek, günün 
kalan kısmını oyun ve eğlenceyle ge-
çirdiler. Tüm gün şenlik havasında 
devam eden etkinlik tekrar bir araya 
gelme temennileriyle sona erdi.

Minik gönüllerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş sevinci

Hamm’dan eyalet meclisine ve DİTİB’e ziyaret
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Almanya’nın Rheinland - Pfalz 
eyaletine bağlı Wittlich şehrinde fa-
aliyet gösteren DİTİB Eyüp Sultan 
Camii’nde “Cenaze Hizmetleri Se-
mineri” düzenlendi.

Wittlich ve çevre dernek kadın 
temsilcilerinin iştirakleriyle gerçek-
leşen seminere; DİTİB Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Rhein-
land-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yıl-
maz Yıldız, eyalet kadın kollarından 
Sultane Yurtsever, Wittlich DİTİB 
Eyüp Sultan Camii din görevlisi Me-
sut Sancaktar, dernek başkanı Saba-
hattin Topal ve kadınlar kolu başka-
nı Semiye Bozkurt katıldı. 

Konz DİTİB Hacı Bayram Camii 
başkan yardımcısı Türkan Yurtsever 
sunumu ile gerçekleşen programda, 
Wittlich derneği bayan din görevlisi 
Hacer Sancaktar, DİTİB Sosyal Da-
yanışma Merkezi (ZSU) Cenaze 
Fonu görevlisi Salim Dikici ve çevre 
hastanede başhemşire olarak görev 
yapan Ferdane Aydın cenaze hiz-
metleri hakkında bilgi verdi. Semi-
nerde “İslam’a göre hayat ve ölüm, 
temizlik anlayışımız, ölmek üzere 
olan kişiye karşı sorumluluklarımız, 
tıbbi açıdan ölüm, Sosyal Dayanış-
ma Merkezi (ZSU) Cenaze Fonu’nun 
kayıt ve nakil hizmetleri” başlıkları 

altında sunumlar yapıldı.
Pratik uygulamanın önemli bir 

yer tuttuğu seminerde, katılımcılar 
bir maket üzerinde uygulamalı ola-
rak yıkama, kefenleme, cenaze na-
mazı ve duaları konusunda eğitim 
aldılar.

Semineri dikkatle takip eden ve 
aktif katılan bayanlar, bu tür eğitim-
lere duydukları ihtiyacı ve aldıkları 
eğitimin kendilerine çok faydalı ola-
cağını belirttiler. 

Wittlich kadınlar kolunun ev sa-
hipliğinde gerçekleşen seminer, katı-
lımcılara belge verilmesiyle sona 
erdi.

Stuttgart - Ehingen DİTİB Mev-
lana Camii’nde öğrenci ve velilerin bu-
luştuğu kadınlara özel program yapıl-
dı. Camide fahri görev yapan Betül 
Öz, Aysel Aydın ve Seher Boz ile 
Ehingen Mevlana Camii Kadın Kol-

larının  ortaklaşa düzenlemiş olduğu 
programa katılım yoğundu. Cami ve 
dernek bünyesinde yapılan eğitim faa-
liyetleri hakkında bilgilerin verildiği 
programda kurslara devam eden yetiş-
kinler, 4-6 yaş grubu ve 9-15 yaş grubu 

öğrenciler okudukları Kur’an-ı Kerim, 
ilahi ve kasidelerle gönülleri mest etti-
ler. Dernek faaliyetleri hakkında ha-
zırlanan sinevizyon gösteriminin ar-
dından dua ve öğrencilere verilen 
hediyelerle program sona erdi.

Kadınlara Cenaze Hizmetleri Semineri

Mevlana Camii’nde kadınlara özel program

HABERLER
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Köln - Bonn DİTİB Merkez Ca-
mii 4-6 yaş grubu öğrencileri çevre 
temizliğinde farkındalık oluştur-
mak için örnek olacak bir etkinliğe 
imza attı.

Bonn DİTİB Merkez Camii din 
görevlileri Nesibe Ercan ve Nuray 
Zengin tarafından öğrencilere çev-
re duyarlılığı ve temizliğine ilişkin 
konular işlendi ve uygulamalı ola-
rak anlatıldı. 

Daha önce de beden ve elbise te-
mizliği konularının ala alındığı 
derste; insanları, hayvanları bütün 
canlıları kapsayan çevre temizliği-
ne değinildi. İslam Dini’nin maddi 
ve manevi temizliğe verdiği önemi 
aktaran din görevlisi Ercan, Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.) “Yoldaki ezi-

yet verici şeylerin kaldırılması sa-
dakadır” hadis-i şerifinden bahset-
ti.

Din görevlisi Ercan etkinlikle il-
gili şunları kaydetti: “İnsanlara, 
hayvanlara ve bitkilere zarar veren 
şeylerin neler olabileceği çocukla-
ra soruldu ve bu konuda onların 
fikirleri dinlenildi. Çocuklar, so-
kaklara ve denize atılan çöplerin 
insanlara ve hayvanlara zarar ver-
diğini hatta oynadıkları parkların 
kirletilmesi, yürüdükleri yolların 
çöpten dolayı kötü kokması ve göz-
lerine hoş gelmemesi, bilinçsizce 
sokağa attığımız çöplerin insanla-
rın sağlığına da zarar verebileceği-
ni söylediler. Sokaklar, caddeler, 
ormanlar, denizler kısacası yaşadı-

ğımız çevre bütün canlıların hiz-
metine sunulmuştur. Bizlere sunu-
lan bu yerlerin temiz tutulması 
bütün insanların görevidir.”

Ders sonrası Bonn DİTİB Mer-
kez Camii avlusunda ve çevresinde 
çocuklarla birlikte çöp toplandı. 
Çevre temizliğine katılan minikler 
ise, çevre ve doğayı korumak adına 
yaptıkları işten mutlu olduklarını 
belirterek, gördükleri çöplerin 
dahi çevreyi nasıl kirlettiğini, kü-
çükte olsa yerlere çöp atmayacak-
larını ve atanları uyaracaklarını 
söylediler. Etkinlikte torbalar do-
lusu çöp toplandı.

Cami öğrencilerine uygulamalı çevre temizliği anlatıldı
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Essen - Werdohl DİTİB Eyüp Sul-
tan Camii ve Lüdenscheid DİTİB 
Sultan Ahmet Camii cemiyetleri ön-
cülüğünde hayırsever cemaatin kat-
kılarıyla “Bir Damla Hayat” projesi-
ne destek verildi.

 Werdohl ve Lüdenscheid DİTİB 
cami cemiyetlerin önclüğünde Ni-
jerya’nın Zinder bölgesi Karamma 
ve Gawabore köylerine su kuyusu 
açıldı.

DİTİB’in iki cemiyetinden iki 
Afrika köyüne iki su kuyusu açıldı

Hayırsever cemaatin katkılarıyla 
Werdohl DİTİB Eyüp Sultan Camii 
cemiyeti; Nijerya’nın başkenti Abu-
ja’ya 1190 km uzaklıktaki 12 bin nü-
fuslu Karamma köyüne ve Lüden-
scheid DİTİB Sultan Ahmet Camii 
başkente 1205 km uzaklıktaki 9 bin 

nüfuslu Gawabore köyüne güneş 
enerjisiyle çalışan su kuyusu inşa 
etti. 80 ile 100 metre derinlikte oldu-
ğunu, 10 ton kapasiteli ve 4 musluklu 
olarak inşa edilen su kuyularının en 
az 20 yıl bölge halkının temiz su ih-
tiyacını karşılayacak nitelikte oldu-
ğu belirtildi.

 İnşa edilen su kuyusunun açılış ve 
teslim merasimine Essen DİTİB 
Eyalet Bölge Birliği Başkanı ve Wer-
dohl Eyüp Sultan Camii Dernek 
Başkanı Fahrettin Alptekin, din gö-
revlisi Özgür Yalçı, Lüdenscheid Dİ-
TİB Sultan Ahmet Camii cemiyet 
başkanı Göksal Üçüncü ile din gö-
revlisi Muhammed Mustafa Taşte-
kin katıldı.

Su kuyusun bölge açısından önemi-
ni anlatan Essen DİTİB Eyalet Bölge 
Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin 

şöyle konuştu: “Kuyuların açılışında 
gösterilen teveccüh bizleri ziyadesiy-
le mutlu etmiştir. Bir su deyip geç-
memek lazım, insanların hayatta 
kalabilmek için mücadele ettiklerine 
şahit olduk. İnsanlar suya hasret ve 
insanlar suya ulaşabilmek için her 
gün kilometrelerce yol kat ediyor. 
Açılan kuyulardan bölge insanı, öğ-
renciler ve cami cemaati istifade 
edecek. Bu hayra vesile olanlardan, 
bu hayra katkı sunanlardan Allah 
razı olsun. DİTİB olarak misyonu-
muz gereği, insani yardımlarda dil, 
din, ırk ve coğrafya farkı gözetme-
den nerede bir mağdur, mazlum ve 
mahrum insan var ise ona yetişen, 
şefkat ve merhamet eli bizim olsun 
düşüncesiyle yaklaştık, yaklaşıyo-
ruz.”

DİTİB öncülüğünde iki Afrika köyüne iki su kuyusu açıldı
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