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Ilahi vahyin son ve tamamlayıcı halkası Peygam-
berimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in sevgisini 
toplumumuzda yaymak amacıyla dünyanın değişik 
ülkelerinde olduğu gibi Almanya’da da Kutlu Do-
ğum Haftası programları düzenlenmektedir.

2016 yılında Efendimizi andığımız bu haftada, ana 
tema olarak da “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” 
konusu seçilmiştir. Hafta boyunca bu konuda tüm 
dünyada konferanslar verilmiş ve sempozyumlar 
düzenlenmiştir.

Kıymetli Okurlar, 
DITIB Bülteni olarak yayın hayatımıza atıldığımız 
günden beri her sayımızda DITIB teşkilatının fark-
lı bir birimini, siz değerli okurlarımıza tanıtmayı 
rehber edindik. Bu itibarla, Nisan sayımızda ise 
Eğitim Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü-
müzü ve faaliyetlerini tanıtacağız.

Bu sayımızda camilerimiz başlığı altında Han-
nover bölgemizden Salzgitter-Lebenstedt DITIB 
Yunus Emre Camii’ni, miberden sesleniş başlığı 
altında “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” konulu 
hutbeyi istifadenize sunduk. 

Önemli şahsiyetler başlığı altında ise Allah Re-
sulü’nün sadık dostu, daha hayattayken cennetle 
müjdelenmiş on sahabiden biri olan ve Islam’ın ilk 
halifesi Hz. Ebu Bekir (r.a.) efendimizi siz değerli 
okuyucularımızın gönül iklimine sunmaya çalıştık.

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle zengin içeriği, 
yazı ve haberlerle yayına çıkacak olan bu sayımı-
zın hayırlara vesile olmasını diler, “Hz. Peygamber, 
Tevhid ve Vahdet” teması ve “Insanlığı yüceltmek, 
insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için gelin 
birlik olalım!” çağrısı etrafında kutlu doğumunu 
idrak ettiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Mustafa’nın (sav) getirdiği tevhid dininin 
ve rahmet yüklü evrensel mesajların; başta ülke-
miz olmak üzere bütün Müslümanların vahdetine, 
birliğine, dirliğine ve huzuruna vesile olmasını, 
insanlığın merhamet dini Islam’ın rahmet ve ada-
letinden hiçbir zaman nasipsiz kalmamasını Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle.

Değerli Okurlar,

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DITIB Genel Başkanı

DITIB Bundesvorsitzender

“De ki: “O, Allah’tır, bir tektir”. Allah 
Samed’dir. Ondan çocuk olmamıştır. 
Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na 
denk ve benzer değildir.”
(İhlâs Sûresi, 112/1-4)

BAŞYAZI  
LEITARTIKEL
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So wie in verschiedenen Ländern der Welt die ge-
segnete Geburtswoche unseres Propheten Muham-
mad Mustafa (s) begangen wird, werden auch in 
Deutschland Veranstaltungen organisiert um die 
Liebe zu ihm als letzter und abschließender Pro-
phet der Prophetenkette zu verbreiten.

Im Jahr 2016 wurde das Motto dieser Woche als 
„Der Prophet, Einheit und Eintracht“ ausgewählt. 
Auf der ganzen Welt wurden während dieser gan-
zen Woche Konferenzen und Symposien zu diesem 
Thema organisiert.

Geehrte Leserinnen und Leser,
Als DITIB Bülten haben wir ihnen jeweils eine un-
terschiedliche Abteilung seit der Herausgabe dieser 
Zeitschrift vorgestellt. Aus dieser Sicht werden wir 
in unserer Aprilausgabe die Abteilung für Bildung, 
Forschung und Publikation sowie ihre Aktivitäten 
präsentieren.

Unter dem Titel unsere Moscheen wird in dieser 
Ausgabe die DITIB Yunus Emre Moschee in Salz-
gitter-Lebenstedt aus der Region Hannover vorge-
stellt. Aus der Stimme von der Predigtkanzel ertönt 
in diesem Monat die Predigt mit dem Thema “Der 
Prophet, Einheit und Eintracht“.

Unter der Rubrik „Wichtige Persönlichkeiten“ kön-
nen sich unsere Leser den treuen Weggefährten des 

Gesandten Allahs Abu Bakr (r) zu Gemüte führen, 
der bereits während seines Lebens als einer der 10 
Gefährten des Propheten mit dem Paradies verheißen 
wurde und später der erste Kalif des Islam wurde. 

Ich wünsche, dass diese zu Anlass der gesegneten 
Geburtswoche des Propheten veröffentlichten rei-
chen Inhalte, Artikel und Berichte dieser Ausgabe 
zu Gutem beiträgt. 

Ich wünsche von unserem erhabenen Herren Al-
lah, dass die im Rahmen des Mottos “Der Prophet, 
Einheit und Eintracht” und des Aufrufes “Kommen 
sie, lassen sie uns eins sein um die Menschheit zu 
verherrlichen, die Menschheit aufzuerwecken und 
die Menschheit am Leben zu erhalten!“ begange-
ne segensreiche Geburtswoche des Propheten zur 
Eintracht, Einheit, Wohlstand und Wohlergehen 
aller Muslime beiträgt. Ich wünsche, dass die von 
ihm gebrachte Botschaft der Religion der Einheit 
(Tauhid) und die universale Barmherzigkeitsbot-
schaft unseres Propheten vor allem für die Einheit 
unseres Landes und Eintracht, Einheit, Wohlstand 
und Wohlergehen aller Muslime beiträgt. Ich wün-
sche von unserem erhabenen Herren Allah, dass die 
Menschheit niemals enthoben von der Barmherzig-
keit und Gerechtigkeit des Islams, der Religion der 
Barmherzigkeit, ist.

Mit den herzlichsten Grüßen

Verehrte Leserinnen und Leser,

„Sprich: Er ist der Eine Gott, Allah, der Absolute. 
Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt.
Und es gibt keinen, der Ihm gleicht.“

(Koran, al-Ihlas, 112/1-4)
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Eğitim, Araştırma ve
Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

Kuruluşundan bu yana cami derneklerinde çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere sunulan din eğitimi hizmetlerinin 
yanı sıra DITIB başka alanlarda da eğitim faaliyetleri ge-
liştirmiştir. 2013 yılında Yönetim Kurulu kararıyla oluş-
turulan Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdür-
lüğü, eğitim konularında geleceğe yönelik çalışmaların 
ilişki ve uyum içerisinde düzenlenmesi görevini üstlen-
mektedir. Araştırmalarımızla doğru ve güvenilir bilgiye 
ulaşmak, eğitimle toplumumuzun bilgi seviyesini yük-
seltmek ve yayınlarımızla araştırma sonuçlarını topluma 
ulaştırmak hedeflenmektedir. Ayrıca geniş kitlelerin eği-
timini desteklemek amacıyla konferanslar ve seminerler 
düzenlemek, kalıcı eserler telif etmek birimimizin başlıca 
görevleri arasındadır. 
Vizyonumuzu hedefe ulaştırmak için Müdürlüğümüze 
bağlı yedi farklı alt büro kurulmuştur: Eğitim Program-
ları Geliştirme Bürosu ve DITIB Akademi Bürosu’nun 
görevleri eğitim programları geliştirerek uygulamaya 
koymaktadır. Kütüphane Hizmetleri Bürosu ile Araştır-
ma ve Yayın Hizmetleri Bürosu tarafından araştırmalar 
yapılmakta, yayınlar hazırlanmakta ve Kütüphane gele-
neğimiz devam ettirilmektedir. Islam Din Eğitimi Koor-
dinasyon Bürosu (Kompetenzzentrum) ile Öğrenci Işleri 
ve Öğrenim Yardımları Bürosu özellikle Almanya’da 
Islam Din Dersleri ve Ilahiyat eğitimini kapsayan alan-
larda çalışmalar yapmaktadır. Yaygın Eğitim ve Kültür 
Hizmetleri Bürosu (Bildungswerk) tarafından sosyal ve 
kültürel eğitim programları düzenlenmektedir. Bu sayıda 
Eğitim Programları Geliştirme ve DITIB Akademi Büro-
sunun hizmetlerini kısaca tanıtacağız.

EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME BÜROSU VE 

DİTİB AKADEMİ BÜROSU

DITIB Cami derneklerinde öğrencilerin dinlerini daha 
iyi kavrayabilmeleri ve dini görevlerini sağlıklı bir şekil-
de getirebilmeleri için sağlam zemine dayanan bir eğitim 

sistemine ihtiyaç vardır. Öğrencilerin dini kazanımlarını 
elde edebilecekleri ve dini değerleri özümseyebilecekleri 
bir öğretim programı, öğreticilerin din eğitiminin takibi-
ni düzenli yapabilecekleri malzemeler, Eğitim Programı 
Geliştirme Bürosu uzmanları tarafından hazırlanmakta-
dır. Ayrıca öğreticilere yönelik hizmete hazırlık eğitimi 
programı, hizmet içi eğitim programları, din eğitimi ile 
ilgili genel eğitim programları, gençlere, yetişkinlere ve 
özel gruplara yönelik din eğitimi programları da yine bu 
büro tarafından geliştirilmektedir. 
Almanya’da 6 farklı üniversitede Islam Ilahiyatı Merkez-
leri ve Islam Din Dersleri Öğretmenlik bölümleri açıl-
mıştır. Bu bölümlerde okuyan öğrenciler teorik dini bil-
gilerin yanı sıra pratik ve uygulama ile ilgili bilgilere de 
ihtiyaç duymaktadır. Bu vesile ile geçtiğimiz yıllarda Ila-
hiyat Fakültesi öğrencilerine “Uygulamalı Din Hizmet-
leri Sertifika Programı” hazırlanmış ve üniversite eğiti-
miyle eş zamanlı pratik din hizmetleri ile ilgili öğretim 
sunulmuştur. Söz konusu program önümüzdeki dönemde 
Eyalet Birliklerinde ve Ilahiyat Merkezlerinin bulunduğu 
yerlerde de gerçekleştirilecektir. 
Almanya’da Islam’ı araştıran ve ihtida eden insanların 
sayısı her gün artmaktadır. Türkçeye hâkim olmayan ve 
acilen sistematik bir eğitime ihtiyaç duyan bu kitle için 

“Mühtedi Eğitim Programı” geliştirilmiştir.
DITIB Akademi Bürosunun öncelikli görevi Islamiyet’i 
ilgilendiren konularda konferanslar, seminerler, çalıştay-
lar ve paneller ile geliştirilen eğitim programlarını dü-
zenlemektir. Düzenli aralıklarla Türkiye Ilahiyat Fakül-
teleri Öğretim Görevlilerinin katıldığı “Akademisyenler 
Sohbeti” organize edilmekte, Uygulamalı Din Hizmetle-
ri Sertifika Programı uygulanmakta ve Mühtediler eğiti-
mi verilmektedir. Ayrıca Din Eğitimi Şurası, Din Eğitimi 
Materyal Çalıştayları, Din Dersi Öğretmenlik Sertifika 
Programı, Hizmete Hazırlık ve Hizmet Içi Eğitim Prog-
ramları yine DITIB Akademi Bürosunun sunduğu hiz-
metlere örnektir.
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Seit ihrer Gründung bieten unsere Moscheevereine Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen religiöse Bildung an. 
Mittlerweile hat DITIB ein vielfältiges Bildungsangebot 
entwickelt. Mit einer Entscheidung des Vorstandes des 
DITIB-Bundesverbandes von 2013 wurde die Abteilung 
Bildung, Forschung und Publikationen gegründet, die in 
Bildungsfragen zukunftsorientierte, an das Umfeld ange-
passte Angebote entwickelt. Das Ziel ist, mit Forschung 
verlässliche Erkenntnisse zu erlangen, mit Bildung den 
Wissensstand der Gesellschaft zu erhöhen und durch Pub-
likationen Forschungsergebnisse und Wissen weiter zu 
geben. Zum Aufgabenbereich dieser Abteilung gehört es 
auch, eine breite Schicht durch Konferenzen, Seminare 
und Grundlagenliteratur in ihrer Bildung zu unterstützen.
Zur Realisierung unserer Ziele ist unsere Abteilung in 
sieben Bereiche untergliedert: Die Aufgabe des Bereichs 
Bildungsprogrammentwicklung und der DITIB Akade-
mie besteht darin, Bildungsprogramme zu konzipieren 
und umzusetzen. In den Bereichen Bibliotheksdienste und 
Forschung und Publikationen entstehen Forschungsergeb-
nisse, Veröffentlichungen und eine lange Wissenstradition 
bewahrende Forschungsbibliothek. Das Kompetenzzent-
rum für schulische und religiöse Bildung und der Bereich 
Studienangelegenheiten und Studienförderung unterstützt 
insbesondere die Bereiche Islamischer Religionsunterricht 
und Islamische Studien (Theologie) in Deutschland. Der 
Bereich Fortbildung und Kultur wiederum organisiert in 
unserem Bildungswerk Programme der sozialen, sprach-
lichen und kulturellen Bildung. In dieser Ausgabe wer-
den wir die Bereiche Bildungsprogrammentwicklung und 
DITIB Akademie vorstellen.

BILDUNGSPROGRAMMENTWICKLUNG UND DITIB AKADEMIE

In den Moscheen der DITIB-Gemeinden wird ein Bil-
dungssystem benötigt, das das fundierte religiöse Ver-
ständnis und die Erfüllung religiöser Pflichten sicherstellt. 

Ein Bildungssystem, das Lernenden den Erwerb religiö-
ser Kompetenzen und die Festigung religiöser Werte si-
cherstellt, wird genauso vom Bereich Bildungsprogram-
mentwicklung bereitgestellt, wie Lehrmaterialien für das 
Lehrpersonal. Darüber hinaus entwickelt dieser Bereich 
Vorbereitungs- und Weiterbildungskurse für das Lehrperso-
nal, sowie auf die religiöse Bildung bezogene Programme 
der Allgemeinbildung. Für Jugendliche, Erwachsene und 
spezielle Zielgruppen bereitet dieser Bereich besondere 
Angebote vor.
An sechs Universitäten in Deutschland sind Zentren für 
Islamische Theologie oder Islamische Religionspädago-
gik entstanden. Die Studierenden an diesen Zentren haben 
neben einem theoretischen Studium auch den Bedarf, pra-
xisrelevantes Wissen zu erwerben. Daher wurden in den 
letzten Jahren studienbegleitende Zertifikatsprogramme 
für „Praktische religiöse Dienste“ für Studierende der Is-
lamischen Theologie angeboten. Dieses Angebot wird zu 
Beginn des nächsten Semesters dezentral jeweils an die 
Standorte der Islamischen Theologie verlagert.
Die Anzahl derer, die sich für den Islam interessieren und 
konvertieren, nimmt in Deutschland stetig zu. Für diese 
Gruppe, die kein Türkisch kann und das Bedürfnis nach ei-
nem systematischen Bildungsprogramm hat, wurde ein „Bil-
dungsprogramm für Konvertiten“ entwickelt. Die Haupt-
aufgabe der DITIB Akademie besteht darin, Konferenzen, 
Seminare, Workshops, Podiumsdiskussionen und Bildungs-
programme mit Islambezug umzusetzen. Regelmäßig findet 
das „Akademische Gespräch“ statt, zu dem Lehrbeauftragte 
aus türkischen Fakultäten für Islamische Theologie geladen 
sind. Die Umsetzung der Zertifikatsprogramme zur „Praxis 
religiöser Dienste“ und die Seminare für Konvertiten gehört 
ebenso zum Angebot der DITIB Akademie. Darüber hinaus 
veranstaltet dieser Bereich unter anderem Konferenzen zur 
religiösen Bildung, Workshops zur Materialentwicklung, 
Lehrerfortbildungen und Einstiegs- und Weiterbildungskur-
se für Personal religiöser Dienste (Imame) an.

 Die Abteilung für Bildung, Forschung und Publikationen



Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’in 
birçok hadisine baktığımızda aile sık-
ça gündeme getirilmiş bir konudur. 
Islam’ın değer verdiği aile hayatında 
eşlerin birbirlerine karşı hak ve so-
rumlulukları vardır. Eşler arası hak ve 
sorumlulukların neler olduğu ve na-
sıl yerine getirildiği konusunda bilgi 
edinmemiz için Kur’an ayetlerine ve 
peygamberimizin söz ve fiillerine bir 
bakılması gerekir. 
Ayet ve hadislerde aynı şekilde Hz. 
Peygamber’in aile hayatına ilişkin çok 
sayıda bilgiyi bulabilmekteyiz.
Hz. Peygamber için aile, huzur kayna-
ğı ve mekânıdır. Aile hayatının nasıl 
olması gerektiğinin örnekliğini her 
alanda olduğu gibi yine Allah Resu-
lünün hayatında görüyoruz. Karı-koca 
ilişkilerinin standartlarını en öz şek-
liyle şöyle ifade eder: “En hayırlınız 
ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince, 
ben aileme karşı en hayırlı olanınızım. 
En hayırlınız hanımlarına karşı iyi dav-
rananınızdır.”1 Bir başka hadis ise şöy-
ledir: “Mü’minlerin imanca en mükem-
mel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile 
fertlerine yumuşak davrananıdır.”2

Kadınların ruhi yönden de mutlu 
edilmesi evliliğin amacı ve devamı 
konusunda önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda Hz. Peygamber, hanımla-
rına, hanımlarının ve diğer aile fert-
lerinin yakınlarına da ilgi gösterirdi. 
Bir keresinde Hz. Hatice’nin bir ar-
kadaşı yanına geldiğinde ona iltifat-
ta bulunmuştur. Hz. Peygamber’in, 
her koyun kesişinde Hz. Hatice’nin 
arkadaşlarına et gönderdiği rivayet 
edilir. Yine Hz. Peygamber’in, aile 
fertlerinin eğlenme ve dinlenme gibi 

ihtiyaçlarını karşılar, meşrû eğlen-
celerden onları yararlandırmaya ça-
lışırdı. Ramazan ve Kurban Bayramı 
merasimlerine kızlarını ve hanımla-
rını da götürürdü. Bir bayramda Ha-
beşlilerin sergiledikleri gösterileri 
Hz. Âişe’nin seyretmesine izin ver-
miş ve hatta yardımcı olmuştur. Hz. 
Âişe ile koşu yapmıştır. Aile bireyle-
ri ile şakalaşmıştır. 
Hz. Peygamber, hanımlarına kötü 
davranmadığı gibi çocuklarını ve 
yanında büyüyenlere de kızıp onları 
azarlamamıştır. Hatta kendi çocuğu 
olmadığı halde yanında uzun bir süre 
kalmış olan Enes b. Mâlik’e bir kez 
bile “öf” dememiştir.
Aile içi konularda istişare Hz. Pey-
gamber’in uygulamalarından birisiydi. 
Bu istişareler sonucunda zaman za-
man eşlerinin verdiği kararlara uyu-
yordu. Hz. Peygamber, gün içerisinde 
zamanı üçe bölerek hem ibadete hem 
ailesine hem de kendine özel zaman 
ayırırdı. Ailesiyle geçirdiği vakit onun 
için en değerli ve önemli zaman dilim-
lerindendi. 
Aile içi eğitim Hz. Peygamber’in aile 
hayatının vazgeçilmez bir parçasıy-
dı. Aile bireylerinin iman, ibadet ve 
ahlak hayatına kadar her konuyla ya-
kından ilgilenirdi. Hatta kendisinden 
Islam hakkında bilgi almaya gelen-
lere öğrendiklerini ailelerine de öğ-
retmelerini söylerdi. Bugün elimizde 
bulunan dini kaynaklarda yer alan 
birçok hadis ve dini bilgi eşi Hz. Aişe 
vasıtasıyla bizlere kadar ulaşmıştır. 

[1] Kütüb-i Sitte, 17 / 210
[2] Tirmizî, Îmân, No: 2612
[3] Ahmed bin Hanbel, 4 / 17

 Abdullah KUMAŞ 
HANNOVER MERKEZ CAMII  

DIN GÖREVLISI
RELIGIONSBEAUFTRAGTER

Hz. Peygamber’in
Aile Hayatı

MAKALE   
ARTIKEL
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Wenn wir uns den gnadenreichen Ko-
ran und die Hadise des Propheten an-
schauen, sehen wir, dass das Thema 
Familie oft behandelt wird.
Das Familienleben, das im Islam wich-
tig geschätzt wird, beinhaltet Rechte 
und Pflichten zwischen Eheleuten. Um 
zu sehen, was die Rechte und Pflichten 
sind und wie sie erfüllt werden, ist es 
erforderlich, Verse aus dem Koran so-
wie Worte und Taten des Propheten zu 
untersuchen.
Für den Propheten war die Familie die 
Quelle und der Ort für Wohlbehagen. 
Wie in allen Bereichen finden wir auch 
die Modellhaftigkeit im Leben des 
Propheten, wie das Familienleben sein 
sollte. Er artikulierte auf prägnante Art 
wie die Standards der Beziehung zwi-
schen dem Ehemann und der Ehefrau 
sein sollten: „Der Beste von euch ist 
der Beste gegenüber seiner Familie. 
Was mich angeht, bin ich der Beste 
unter euch gegenüber seiner Familie.“ 
Ein anderer Hadis lautet so: „Der Voll-
kommenste der Gläubigen aus Sicht 
des Glaubens ist derjenige, dessen Cha-
rakter am schönsten ist und sich seinen 
Familienangehörigen gegenüber milde 
verhält.“
Der Gesandte Allahs hat sich immer 
gut gegenüber seinen Frauen verhal-
ten und zugleich mit den Worten: „Wie 
könnt ihr eure Frauen schlagen und 
euch dann am Abend zusammen mit 
ihr ins Bett legen“ diejenigen verurteilt, 
die sich schlecht gegenüber ihren Frau-
en verhielten.
Aus Sicht der Fortführung der Ehe und 
des Zweckes der Ehe ist das seelische 
Beglücken der Frauen wichtig. Aus die-
ser Sicht neigte er sich seinen Frauen 
in Anwesenheit seiner Frauen und an-
deren Familienmitglieder zu. Einmal 
sprach er Hadidscha Komplimente in 
Anwesenheit ihrer Freundin aus. Auch 
wird berichtet, dass immer wenn er 

ein Schaf schlachtete den Freundinnen 
von Hadidscha etwas Fleisch schickte. 
Auch kümmerte er sich um die Be-
dürfnisse seiner Familienangehörigen 
wie Entspannung und Ausspannung, 
er versuchte sie von erlaubter Unterhal-
tung profitieren zu lassen. Er begleitete 
seine Töchter und Frauen zu den Ra-
madan- und Opferfesten mit. An einem 
Fest ermöglichte er Aischa, die darge-
legte Performance der Abbesinen mit-
zubetrachten. Mit Aischa zusammen 
hat er einen Lauf gemacht und mit den 
Familienangehörigen gespaßt.
Er hat weder seine Frauen schlecht 
behandelt, noch seinen Kindern und 
denjenigen, die bei ihm aufwuchsen, 
geschimpft. Sogar hat er Anas b. Malik 
nicht einmal geächszt, der lange bei ihm 
wohnte, obwohl er nicht sein Kind war. 
Eine weitere Praxis des Propheten war 
die Beratung innerfamiliärer Angele-
genheiten. Von Zeit zu Zeit beugte er 
sich den Entscheidungen seiner Frauen. 
Er teilte den Tag in drei ein und nahm 
sich sowohl für Gottesdienste, als auch 
für seine Familie sowie für sich selbst 
Zeit. Die mit seiner Familie verbrachte 
Zeit war für ihn eines der wertvollsten 
und bedeutensten Zeitsräume. 
Die innerfamiliäre Erziehung war für 
den Propheten ein unverzichtbarer Teil 
des Familienlebens. Angefangen beim 
Glaubens- und Gottesdienstleben bis 
zur Charakterwelt kümmerte er sich 
selbst um alle Angelegenheiten der Fa-
milienangehörigen. Sogar forderte er 
von denen, die um sich über den Islam 
zu informieren zu ihm kamen, dass sie 
das erworbene Wissen an ihre Famili-
enangehörigen weitergeben. Das Wis-
sen an Hadisen und religiösen Infor-
mationen aus den religiösen Quellen, 
die wir heutzutage zur Hand haben, ist 
uns über seine Frau Aischa überliefert 
worden.

Das Familienleben des Propheten
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573 Mekke - 634 Medine

Hz. EBU BEKİR (r.a.)
YÂR-I GÂR

Ömrü boyunca Islam ahlakının güzel bir temsilcisi 
ve Peygamberimiz (sav)’in yakın dostu olan Hz. Ebû 
Bekir, Fil olayından yaklaşık üç yıl kadar sonra 
Mekke’de dünyaya gelmişti (ö. 13/634). Asıl adı Ab-
dullah b. Osman b. Âmir b. Amr b. Ka’b b. Sa’d b. 
Mürre et-Teymi’dir. Hz. Ebû Bekir aynı zamanda 
Kureyş’te nesep (soy bilim) ve ahbar (tarih) bilgisiyle 
meşhur olmuştu. Bekir isimli bir çocuğu olmadığı 
halde kendisine niçin bu künyenin verildiği konusun-
da farklı rivayetler bulunmaktadır. Bekir kelimesi 
bünyesinde, öne geçmek, yağmurun ilk damlası, bir 
şeyin ilki, namaza ilk vaktinde yetişmek, ağacın ilk 
meyvesi, verimli toprak gibi anlamları barındırmak-
tadır. Barındırdığı anlamların hemen hepsinde “ilk 
olma” özelliği göze çarpmaktadır. Hayatını inceledi-
ğimizde göreceğiz ki bu isim Hz. Ebû Bekir’in haya-
tının tek kelime ile özeti: Ilk iman edenler arasında 
yer alması, yapılacak hayırlarda ilk öne atılanlardan 
olması, ilk halife oluşu Cahiliyye döneminde Kureyş 
toplumu içerisinde güvenilir ve dürüst biri olarak ta-
nınırdı. Tâcir olarak geniş bir kültüre sahip olan 
Hazreti Ebû Bekir, dürüstlüğü ve takvâsı ile bilinirdi. 
Hazreti Âişe’nin rivâyetine göre, “gözü yaşlı, gönlü 
hüzünlü, sesi zayıf” biri idi. Câhiliye döneminde 
müşrikler ona güvenir, diyet ve borç-alacak işlerinde 
onu hakem tanırlardı. Rasûlullah’ın en sadık dostu 
olan Ebû Bekir’in Mirâc olayında sergilediği sonsuz 
bağlılık örneği ona “es-Sıddik” lâkabını kazandır-
mıştır. O bu olayda “O ne söylüyorsa doğrudur” de-
miştir. Cömertliğiyle meşhur olan Hz. Ebu Bekir 
Mekke’nin zenginleri arasındaydı. Müslüman oldu-
ğunda tarihçilerin verdiği bilgiye göre 40.000 dirhe-
me sahipti. Fakat o, bütün varını yoğunu Allah yo-
lunda infak etmişti. Hassaten Mekke’de 
Müslümanlığından dolayı müşrik efendileri tarafın-
dan eziyet gören köleleri satın alıyor ve azad ediyor-
du. O bütün malını mülkünü Islâm için harcamış, 

vefât ederken vasiyetinde halifeliği müddetince aldı-
ğı maaşların, topraklarının satılarak iâde edilmesini 
istemiştir. Çocukluğundan itibaren Hz. Ebû Bekir ile 
Hz. Peygamber arasında kuvvetli bir bağ vardı. 
Ümmü Seleme (ra)’nın buyurduğu gibi “ikiz kardeş 
gibiydiler.”Hz. Ebû Bekir Peygamberimizin eminli-
ğine, doğruluğuna ve güzel ahlakına şahitti. Ikisi de 
cahiliye kültürüne karşıydılar. Resûlullah ile sık sık 
bir araya gelip toplumun inancını sorgular, Allah’ın 
birliği üzerine tefekkür ederlerdi. Bir rivayete göre 
Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamberin ilk davet günlerin-
de Mekke’de bulunmuyordu. Ticaret maksadıyla Ye-
men’e gitmişti. Döndüğünde Mekke’nin ileri gelenle-
ri, Hz. Ebû Bekir’e yeni durumu haber vermekte ge-
cikmediler. Hz. Ebû Bekir, kendisine anlatılanların 
hakikatini anlamak için kıymetli dostuna koştu: “Ya 
Eba’l- Kâsım! Duyduklarım doğru mu?” diye sordu. 
Hz. Peygamber ne duyduğunu sorunca: “Sen, insan-
ları Allah’a davet ediyor ve kendinin de Allah’ın elçi-
si olduğunu söylüyormuşsun.” dedi. Sorarken âdeta 
ses tonuyla duyduklarının doğru olması için dua edi-
yordu. Can dostu, ona aradığı ışığın kendisinde oldu-
ğunu söyleyince sevinci ikiye katlandı. Hz. Ebû Be-
kir’in aklından, dostunun sözlerinin doğruluğunu 
araştırmak gibi bir düşünce geçmedi bile. Hemen 
oracıkta iman ediverdi. Hz. Ebû Bekir, iman ettikten 
sonra Islâm’ı tebliğe gizli devam ediyordu. Annesi, 
karısı Ümmü Ruman ve kızı Esma da iman etmiş, 
fakat oğulları Abdullah, Abdurrahman ve babası 
Ebû Kuhafe henüz iman etmemişlerdi. Osman ibn-i 
Affan, Sa’d ibn-i Ebî Vakkas, Abdurrahman ibn-i 
Avf, Zübeyr ibn-i Avvâm, Talha ibn-i Ubeydullah 
gibi ilk müslümanları Islâm’a davet eden odur. Mila-
di 634 yılında Medine’de vefât eden Hz. Ebû Bekir, 
vasiyeti gereği Rasûlullah’ın yanına defnedilmiş ve 
böylece iki büyük dostun, kabirlerinde de birliktelik-
leri devam etmiştir. 

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER  
WICHTIGE PERSÖNLICHKEITEN
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Während seines ganzen Lebes war Abu Bakr ein Ver-
treter des edlen Charakters und ein naher Freund un-
seres Propheten (s). Er ist ungefähr drei Jahre nach 
dem Ereignis des Elefanten in Mekka auf die Welt 
gekommen. Sein eigentlicher Name ist Abdullah b. 
Osman b. Amir b. Amr b. Ka’b b. Sa’d b. Murra at-Tay-
mi. Abu Bakr war auch aufgrund seiner Kenntnisse 
zur Ahnenwissenschaft (nasap) und Geschichte (ah-
bar) berühmt geworden. Es gibt verschiedene Überlie-
ferungen, warum ihm der Beiname Bakr verliehen 
wurde, obwohl er kein Kind hatte, das so heißt. Der 
Begriff Bakr beinhaltet Bedeutungen wie vorrücken, 
der erste Tropfen des Regens, erstes einer Sache, früh 
an dem Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, erste 
Frucht der Bäume und fruchtbare Erde. Bei annähernd 
allen dieser Bedeutungen fällt die Eigenschaft des 

„Erstseins“ auf. Bei Untersuchung ist das auch in der 
Tat die Zusammenfassung seines Lebens mit einem 
Wort. Denn er war einer der ersten, die den Glauben 
annahmen, er war Vorreiter wenn es um Wohltaten 
ging und der erste Kalif. In der Periode der Unwissen-
heit war er in der quraischitischen Gesellschaft als ver-
trauenswürdig und aufrichtig bekannt. Als Kaufmann 
besaß Abu Bakr eine reichhaltige Kultur und war mit 
seiner Aufrichtigkeit und Frömmigkeit bekannt. Nach 
der Überlieferung von Aischa war er jemand, dessen 

„Augen tränenfeucht, Herz gekränkt und Stimme 
kraftlos” war. In der Zeit der Unwissenheit vertrauten 
ihm die Polytheisten und akzeptierten ihn als Laien-
richter bei Blutgeld- und Geldbeleihungsangelegen-
heiten. Die entgegengebrachte Haltung Abu Bakr’s 
beim Ereignis der Himmelfahrt des Propheten hat ihm 
den Beinamen „der Bestätigende“ (as-Siddiq) be-
schert. Er sagte zu diesem Ereignis: „Was er sagt, ist 
richtig.“ Abu Bakr war mit seiner Freigebigkeit be-
rühmt und zählte zu den Reichen von Mekka. Nach 
den Informationen der Historiker besaß er 40.000 Dir-
ham. Aber er hat seinen ganzen Besitz auf dem Wege 
Allahs ausgegeben (infaq). Vor allem setzte er auf-
grund ihres muslimischen Glaubens gefolterte Skla-
ven in Mekka auf freien Fuß, indem er sie von ihren 
polytheistischen Herren freikaufte und sie zu ihrer 
Freiheit entließ. Er gab seinen ganzen Besitz und sein 

ganzes Eigentum für den Islam aus. Vor seinen letzten 
Atemzügen verfügte er testamentarisch, dass seine 
während der ganzen Amtszeit erhaltenen Gehälter so-
wie sein Landbesitz verkauft werden und zurückgege-
ben werden sollten. Seit seiner Kindheit war zwischen 
Abu Bakr und dem Propheten eine Starke Verbindung 
vorhanden. Wie Ummu Salama sagte: „Sie waren wie 
Zwillinge.” Abu Bakr war Zeuge für die Vertrauens-
würdigkeit, Aufrichtigkeit und den edlen Charakter 
unseres Propheten. Beide waren auch gegen die Kul-
tur der Unwissenheit. Sie kamen vielmals zusammen 
und hinterfragten den Glauben der Gesellschaft und 
dachten über die Einheit Gottes nach. Nach einer 
Überlieferung befand sich Abu Bakr während der ers-
ten Tage der Einladung des Propheten nicht in Mekka. 
Er war zum Zwecke des Handels nach Jemen gegan-
gen. Als er zurückkehrte, dauerte es nicht lange, dass 
die führenden Mekkaner ihm von der neuen Situation 
berichteten. Abu Bakr rannte zu seinem Freund um 
die Richtigkeit der berichteten Situation herauszufin-
den und fragte seinen Freund:

„O Abu’l-Qasim! Stimmt es was ich gehört habe?“ Als 
der Prophet fragte, was er gehört habe, sagte er: „Du 
sollst die Menschen einladen und ihnen sagen, dass 
du der Gesandte Allahs sein sollst.“ An den Schwin-
gungen seiner Stimme war schon herauszuhören, 
dass er es sich wünschte und darum betete, dass das 
Gehörte wahr sein möge. Als sein Freund ihm sagte, 
dass das von ihm gesuchte Lichte bei ihm war, ver-
doppelte sich seine Freude. Abu Bakr dachte nicht 
einmal daran zu erforschen, ob die Aussagen seines 
Freundes richtig seien. Sofort an dieser Stelle hat er 
den Glauben angenommen. Nach seinem Bekenntnis 
zum Islam, begann er ihn heimlich zu verkünden. 
Seine Mutter, Ummu Ruman und seine Tochter Asma 
hatten auch den Glauben angenommen, aber seine 
Söhne Abdullah, Abdurrahman und sein Vater Abu 
Quhafa hatten den Glauben nicht angenommen. Die 
ersten Muslime wie die Personen Osman b. Afwan, 
Sa’d b. Abi Waqqas, Abdurrahman b. Awf, Zubair b. 
Awwam und Talha b. Ubaydullah hat er zum Islam 
eingeladen. Im Jahr 634 n. Chr. ist Abu Bakr gestorben 
und wurde neben dem Gesandten Allahs begraben.

573 Mekka - 634 Medina

DER FREUND DER HÖHLE:
ABU BAKR  Ahmet Fatih AYDIN 

LANGENHAGEN DITIB SELIMIYE 
CAMI DIN GÖREVLISI

RELIGIONSBEAUFTRAGTER
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Savm, 51; Ahmed b. Hanbel, 5/266.) 
ailesine şiddet uygulayanlara göz 
yummamıştır. (Nesâî, Talak, 53.) 
Çocuklarına ve torunlarına göster-
diği sevgi ve şefkati yadırgayan be-
devi araplara merhamet dersi ver-
miştir. (Buhârî, Edeb, 18.) Oğlunun 
ve torununun hastalık ve vefatlarında 
tutamadığı gözyaşlarına şaşıranlara, 
merhametin insani bir duygu olduğu-
nu hatırlatmıştır. (Buhârî, Cenâiz, 43; 
Merdâ, 9.) Onun merhameti, çocuğu 
ağlayan anneye sıkıntı vermemek için, 
uzun kıldırmak istediği bir nama-
zı kısa kesmesine kadar uzanmıştır. 
(Buhârî, Ezan, 65.) Nihayet, kendisine 
ve müminlere karşı en ağır baskı ve 
zulmü reva gören Mekkeli müşriklere 
karşı, eline fırsat geçtiği halde, engin 
merhametinden dolayı, misilleme bile 
yapmamış, peygambere yakışan bir 
âlicenaplıkla onları affetmiştir. (Sîretu 
Ibni Hişam, 4/41.)

sindekilerin sıkıntı çekmesi ona ağır 
gelmiştir. Çünkü o, müminlere karşı 
son derece şefkatli ve merhametlidir. 
(Tevbe, 128.) Allah’ın rahmetinin bir 
yansıması olarak etrafındakilere yu-
muşak davranmış (Âl-i Imran, 159.), 
onları asla kırmamıştır. 
Bilmeyerek üzdüğü ve ağır gelebi-
lecek sözler söylediği kimselere, bu 
sözlerinin bir tezkiye ve rahmet vesi-
lesi olması için Allah’a dua etmiştir. 
(Müslim, Birr, 89.) Müminlerin, bir-
birlerine merhamette, sevgi ve ilgide, 
rahatsızlanan bir organın ızdırabına 
ortak olan bir beden gibi olmaları-
nı tavsiye etmiştir. (Buhârî, Edeb, 
27.) “Insanlara merhamet etmeyene 
Allah’ın da merhamet etmeyeceği” 
(Buhârî, Tevhid, 2.) hadisiyle bu mer-
hamet şemsiyesinin sadece müminle-
ri değil, bütün insanları kapsadığına 
işaret etmiştir.
Peygamber Efendimiz şöyle buyur-
maktadır: “Ben Muhammedim, ben 
Ahmedim, ben rahmet peygambe-
riyim”. (Müslim, “Kitâbu’l-Fedâil”, 
126; Tirmizî, “Daavât”, 118.)
Allah Resulü, “Ben Muhammedim, 
ben Ahmedim, ben rahmet peygam-
beriyim” sözleriyle tanıtmıştır ken-
dini. “Merhamet etmeyene merhamet 
olunmaz.” (Buhârî, Edeb, 27.) genel 
uyarısıyla da, hayvanlara kötü mua-
meleden, (Müslim, Tevbe, 25; Nesâî, 
Dahâyâ, 41.) bireysel ve toplumsal 
hayatın her alanına kadar, şiddetten 
ve aşırılıktan uzak durulmasını iste-
miştir. Bu sebeple, Allah’ın nimetle-
rinden kendilerini mahrum etmek is-
teyenlere müsaade etmemiş, (Buhârî, 

 Ahmet TANIŞ 

GIFHORN DITIB CAMII
DIN GÖREVLISI

“Andolsun, size kendi içinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki, si-
zin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır 
gelir. O size çok düşkün, mü’minle-
re karşı da çok şefkatli ve merha-
metlidir.” (Tevbe Suresi, 9/128)
Hz. Muhammed (sav) bir insan ola-
rak içimizden biridir; fakat Cenab-ı 
Allah onu vahiy alma ve peygamber-
lerin sonuncusu olma mertebesiyle 
onurlandırmıştır. Başka bir ayette 
“bütün varlıklar için rahmet” olarak 
nitelenen (Enbiya 21/107) Resulü Ek-
rem (sav)’in müminlere karşı tutumu-
na ve hissiyatına ağırlık verilen Tevbe 
Suresi 128.ayette o, Allah Teala’nın 
iki güzel ismi ile, rauf ve rahim ola-
rak nitelenmiştir; rauf “çok şefkatli”, 
rahim “çok merhametli” demektir.
Yüce Allah’ın hiçbir peygamberini 
kendi isimlerinden ikisiyle birlikte 
anmamış olduğu dikkate alınırsa, 
onun rabbimizin katındaki derecesi 
daha iyi anlaşılır. Hz. Muhammed 
(s.a.s.), bütün hayatı boyunca şefkat 
ve merhametin timsali olmuş, top-
lumsal hayatın her alanında, söz ve 
uygulamalarıyla ümmetine âdeta bir 
merhamet eğitimi vermiştir. Onu elçi 
gönderen Allah’ın beyanıyla, çevre-

KUR'AN'IN VE SÜNNETIN PENCERESİNDEN   
AUS DEM BLICKWINKEL DES KORAN UND DER SUNNA
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„Zu euch ist nunmehr ein Gesand-
ter aus euren eigenen Reihen ge-
kommen. Bedrückend ist es für 
ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid, er 
ist eifrig um euch bestrebt, zu den 
Gläubigen gnadenvoll und barm-
herzig.“ (Koran, at-Tauba, 9/128)
Als Mensch ist Muhammad (s) einer 
aus unserer Mitte. Allerdings hat der 
erhabene Allah ihn mit dem Empfang 
der Offenbarung und dem Rang des 
letzten Propheten beehrt. In einem 
anderen Vers wird er als „Barmher-
zigkeit für alle Welten“ beschrieben 
(Koran, al-Anbiya, 21/107). Im 128. 
Vers des Kapitels at-Tauba wird seine 
Haltung und Empfindung gegenüber 
den Gläubigen definiert und er wird 
mit zwei schönen Namen Allahs des 
Erhabenen als ar-Rauf und ar-Rahim 
gekennzeichnet. Ar-Rauf bedeutet 
„der sehr Barmherzige“ und ar-Rahim 
bedeutet „der sehr Gnädige“.
In Anbetracht der Situation, dass 
Allah keinen Propheten mit zwei sei-
ner eigenen Eigenschaften erwähnte, 
wird sein Grad bei unserem Herrn 
Allah besser deutlich. Muhammad (s) 
war der Inbegriff der Gnädigkeit und 
Barmherzigkeit während seines gan-
zen Lebens. Mit seinen Worten und 

Praktiken hat er seine Gemeinschaft 
in jedem Bereich der Gesellschaft re-
gelrecht einer Barmherzigkeitserzie-
hung unterworfen. Mit den Worten 
Dessen, der ihn als Gesandter beauf-
tragte, bedrückte es ihn, dass seine 
Gefährten um ihn Not leideten. Denn 
er ist gegenüber den Gläubigen beson-
ders barmherzig und gnädig. (Tauba, 
9/128) Als eine Wiederspiegelung der 
Barmherzigkeit Allah’s verhielt er sich 
sehr milde gegenüber denen um sich 
herum (Al-i Imran,3/159) und kränkte 
sie keinesfalls.
Für Menschen, die er unwissentlich 
verletzt hat oder denen er unwissent-
lich Kränkendes gesagt hat, betete er 
Allah an, dass diese Worte ein Anlass 
für ihre Läuterung und Barmherzig-
keit gegenüber ihnen sein mögen. 
(Muslim, Birr, 89) Er hat empfohlen, 
dass die Gläubigen sich zur Barmher-
zigkeit, Liebe und Rücksicht so verhal-
ten wie ein Körper, der den Schmerz 
des erkrankten Organs mitfühlt. 
(al-Bukhari, Adab, 27) Mit dem Hadis 
„Wer den Menschen gegenüber nicht 
barmherzig ist, dem wird auch Allah 
keine Barmherzigkeit schenken.“ wies 
er darauf hin, dass der Schutzschirm 
der Barmherzigkeit nicht nur die Gläu-
bigen, sondern alle Menschen umfasst.
Unser Prophet sagte: „Ich bin Mu-
hammad, Ahmad, ich bin Prophet der 
Barmherzigkeit.“ (al-Muslim, Kita-
bu’l-Fadail, 126, at-Tirmidhi, Daawat, 
118) vorgestellt.
Mit seiner allgemeinen Warnung: 
„Wer selbst nicht Barmherzig-
keit übt, erfährt auch selbst keine 

Barmherzigkeit“ (al-Bukhari, Adab, 
27) hat er von schlechten Handlun-
gen an Tieren (al-Muslim, Tauba, 25; 
an-Nasai, Dahaya, 41) über den per-
sönlichen bis zum gesellschaftlichen 
Bereich geraten, sich von Gewalt und 
Radikalitäten fernzuhalten. 
Der Prophet hat dem Beduinen eine 
Lektion erteilt, der befremdet gegen-
über der Liebe und Barmherzigkeit 
des Propheten zu seinen Kindern und 
Enkeln war. (al-Bukhari, Adab, 18) 
Als die Menschen verwundert über 
die Tränen nach der Erkrankung und 
dem Tode seines Sohnes und Enkels 
reagierten, erinnerte er sie daran, dass 
Barmherzigkeit eine menschliche 
Empfindung ist. (al-Bukhari, Dschen-
ais, 43; Marda, 9) Seine Barmherzig-
keit erstreckte sich so weit, dass er das 
Pflichtgebet kurz hielt und vorbetete, 
damit das weinende Kind die Mutter 
nicht bedrückt. (al-Bukhari, Adhan, 
65) Letztendlich hat er nicht einmal 
für die ausgeübte Bedrängung und 
Unterdrückung der mekkanischen Po-
lytheisten gegenüber ihm selbst und 
den Gläubigen Vergeltung geübt, son-
dern ihnen mit der einem Propheten 
gebührenden Edelmut vergeben. (Sira-
tu Ibn Hischam, 4/41)

 Ahmet TANIŞ

RELIGIONSBEAUFTRAGTER,
GIFHORN
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Hannover - Salzgitter-Lebenstedt Kuzey Harz böl-
gesinde, Aşağı Saksonya eyaletinin güneydoğu-
sunda yer alan bir şehirdir. 
Salzgitter-Lebenstedt DITIB Yunus Emre Camii 
1991 yılında kurulmuş olup, şuanda şehir merke-
zinde bulunan Engelnstedter caddesinde faaliyetle-
rini yürütmektedir. Ancak cami müştemilatının 
küçük ve yetersiz olmasından dolayı 2004 yılında 
Gesellensteig adresinde bulunan 3.000 m2 arsada 
yeni cami inşaatına başlanmıştır.
Cami kredi kullanılmadan yapılmasına rağmen 5 
yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış, 2011 yılında 
gerçekleştirileren merasimle ibadete açılmıştır. 

Salzgitter-Lebenstedt DITIB Yunus Emre Camii 
400 metrekare ibadet alanı, 350 m2 gençlik bölümü, 
160 m2 bayanlar bölümü, 150 m2 lokal bölümünden 
oluşmaktadır. Bayram günlerinde yeterli olmasa da 
Cuma günleri yeterli sayılabilecek otoparkı mev-
cuttur.
Ayrıca Salzgitter-Lebenstedt DITIB Yunus Emre 
Camii’nde Ramazan ayının tamamında iftar prog-
ramları, düğün, mevlid gibi birçok sosyal etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir.

CAMİLERİMİZ  
UNSERE MOSCHEEN
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DITIB Yunus Emre Camii

SALZGITTER-
LEBENSTEDT
NIEDERSACHSEN



Hannover - Salzgitter-Lebenstedt befindet sich im 
Harz und ist eine Stadt im Südosten des Bundes-
landes Niedersachsen. Die Yunus Emre Moschee in 
Salzgitter-Lebenstedt wurde im Jahre 1991 gegründet 
und führte ihre Aktivitäten an der Engelnstedter Straße 
aus. Aufgrund der unzureichenden Größe der Räum-
lichkeiten wurden im Jahre 2004 die Bauarbeiten für 
eine neue Moschee auf einem Grundstück von 3.000 
m2 an der Adresse Gesellensteig 18 begonnen. 
Obwohl keine Kredite für den Bau aufgenommen wur-
den, ist die Moschee in einer kurzen Zeit von 5 Jahren 
fertiggestellt worden. Die offizielle Eröffnung der 
Moschee wurde im Jahre 2011 durchgeführt.

Die DITIB Yunus Emre Moschee in Salzgitter-Leben-
stedt besteht aus 400 m2 Gebetsraum, 350 m2 Jugend-
bereich, 160 m2 Frauenbereich, 150 m2 Cafebereich. 
Auch wenn an den Festtagen nicht ausreichend, ist ein 
Parkbereich vorhanden, der den Bedarf freitags deckt. 
Die Moschee ist zugleich auch Gastgeber bei sozialen 
und religiösen Aktivitäten wie Hochzeiten und.
Außerdem  ist die Salzgitter-Leben stedt DITIB Yunus 
Emre Moschee Treffpunkt während des Fastenmo-
nats Ramadan bei Fastenbrechen,  zu Hochzeiten so-
wie Gedenkveranstaltungen (Mawlid) und anderen 
religiösen und sozialen Veranstaltungen.
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ve egemen kılmak üzere gönderilmiş-
tir. Onlar bu uğurda çetin mücadele-
ler vermişler, ağır imtihanlara tabi 
tutulmuşlardır. Tevhid inancının son 
elçisi olarak Yüce Rabbimiz, Efendi-
miz (s.a.s)’i görevlendirmiştir. Âlem-
lere rahmet Peygamberimiz, Allah’ın 
varlığını ve birliğini tüm insanlığa 
yeniden tebliğ etmiştir. Yalnızca Al-
lah’a kul olmaya ve insanca bir yaşa-
yışa çağırmıştır. Rahmet peygambe-
ri, kısa bir sürede şirk toplumundan 
bir olan Allah’a iman eden muvahhit 
bir toplum inşa etmiştir. Onun Mek-
ke’de yaktığı tevhid meşalesi her ge-
çen gün yayılmıştır. Öyle ki bu meşa-
le ile karanlıklar, aydınlığa; zulüm, 
adalete; kin ve nefret, şefkat ve mer-
hamete dönüşmüştür.
Efendimiz (s.a.s), sadece tevhid inan-
cını değil, beraberinde vahdet anlayı-
şını da getirmiştir. Bu anlayış, Ensar 
ve Muhacir arasında zirveye çıkan 
kardeş olma, birlik olma, bütün olma-
ya dair en nadide örnekleri insanlığa 
takdim etmiştir.
Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce 
sistemi değildir, aynı zamanda bir ha-
yat tarzı ve yaşama biçimidir. Tevhid 
inancının bireysel hayattaki tezahü-
rü, bu inancın gerektirdiği şekilde ya-
şamaktır. Rabbimize, kendimize, 
çevremize, kâinata karşı sorumlulu-
ğumuzun bilincinde olmaktır.
Tevhid inancının toplumsal hayattaki 
karşılığı ise vahdettir. Vahdet; kar-
deşlik, dostluk, sevgi, saygı, yardım-
laşma, dayanışma ve paylaşmadır. 

Birlikte yaşama şuuruna sahip ol-
maktır, ortak değerler etrafında ke-
netlenmektir, ortak ideallere yönel-
mektir. Vahdet, tevhidin sancağı 
altında toplanmaktır, Allah yolunda 
her türlü çıkar ilişkisini terkederek 
Müslümanların bölünüp parçalanma-
sını engellemek için var gücümüzle 
çalışmaktır.
Özelde Müslümanların, genelde ise 
bütün insanlığın tarihin en buhranlı 
günlerini geçirdiği şu süreçte bizlere 
büyük görevler düşmektedir. Hak ve 
adalet yolunda, zalimin karşısında 
yekvücut olmak biz Müslümanların 
en önemli görevlerindendir. Ancak 
bunu başarabilmemiz, her şeyden 
önce birbirimizin mezhebini, meşre-
bini, ırkını, dilini, coğrafyasını ve 
ideolojisini değil, Islam’ın tevhid ve 
vahdet anlayışını esas almakla müm-
kündür.
Kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Pey-
gamberimiz (s.a.s.)’in getirdiği tevhid 
dininin ve rahmet yüklü evrensel me-
sajların; bütün Müslümanların vah-
detine, birliğine, dirliğine ve huzuru-
na vesile olmasını Yüce Rabbimizden 
niyaz ediyorum. Insanlığın, merha-
met dini Islam’ın rahmet ve adaletin-
den hiçbir zaman nasipsiz kalmama-
sını, Kutlu Doğum Haftasının, 
toplumumuzda Peygamber Efendimi-
ze duyulan sevgi ve bağlılığın perçin-
leşmesine vesile olmasını diliyorum. 

[1] En’âm, 6/102.
[2] Tirmizî, Menâkıb, 74.

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rab-
bimiz şöyle buyuruyor: “Rabbiniz 
Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. 
O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise 
O’na kulluk edin. Güvenilip dayanı-
lacak tek varlık O’dur.”1 Okuduğum 
hadis-i şerifte ise Peygamberimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanlar, 
Âdem’in çocuklarıdır. Âdem de top-
raktan yaratılmıştır.”2

Peygamber Efendimizin dünyayı teş-
riflerinin yıldönümü olan yeni bir 
Kutlu Doğum Haftası’na daha girmiş 
bulunuyoruz. Diyanet Işleri Baş kan-
lığımız, yüce dinimizin tevhid inancı 
ve vahdet anlayışına dikkat çekmek ve 
bu konuda bir bilinç oluşturmak ama-
cıyla bu hafta içerisinde “Hz. Pey-
gamber, Tevhid ve Vahdet” temasını 
gündeme taşıyacaktır.
“Insanlığı diriltmek, insanlığı yaşat-
mak ve insanlığı yüceltmek için gelin 
birlik olalım!” çağrısıyla Peygambe-
rimiz (s.a.s)’in ortaya koyduğu örnek-
lik çerçevesinde, tevhid ve vahdet 
konusu bütün yönleriyle ele alınacak-
tır. Insanlığın topyekûn sıkıntılı sü-
reçlerden geçtiği şu günlerde, parça-
lanan zihinlerin, yaralanan gönüllerin 
tamirine katkı sağlayacağını ümid 
ettiğimiz Kutlu Doğum Haftanızı 
tebrik ediyorum.
Tevhid, Yüce Rabbimizin varlığını ve 
birliğini gönülden tasdik etmek ve 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. 
Insanın yaratılış gaye ve hikmeti tev-
hide dayanır. Bütün peygamberler, 
tevhid inancını yeryüzünde yaymak 

Hz. Peygamber,
Tevhid ve Vahdet

MINBER’DEN SESLENIŞ  
STIMME VON DER PREDIGTKANZEL 
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Im rezitierten gnadenreichen Vers ge-
bietet unser erhabener Herr Allah: 
„Dies ist Allah, euer Herr. Es gibt 
keinen Gott außer Ihm, dem Schöp-
fer aller Dinge. So dient ihm alleine. 
Er ist der Hüter aller Dinge.“1

Unser Prophet (s) sagt: “Die Menschen 
sind Kinder Adams (s). Und Adam 
ist aus Erde geschaffen.”2

Wir befinden uns in der Woche der se-
gensreichen Geburt, in dem wir das Ju-
biläum der Ankunft unseres Propheten 
(s) auf die Welt begehen. Für dieses Jahr 
hat das Präsidium für Religionsangele-
genheiten das Motto als “Der Prophet, 
Einheit (Tauhid) und Eintracht 
(Wahdat)” festgelegt, um die Auf-
merksamkeit auf das Verständnis des 
Einheitsglaubens und der Eintracht un-
serer erhabenen Religion zu lenken und 
ein Bewusstsein hierzu zu entwickeln.
Mit dem Aufruf: “Kommen sie, lassen 
sie uns eins sein, um die Menschheit 
aufzuerwecken, am Leben zu erhalten 
und zu verherrlichen!” wird das The-
ma im Rahmen der Vorbildhaftigkeit 
unseres Propheten, der Einheit und 
Eintracht mit all ihren Aspekten the-
matisiert werden. An diesen Tagen, wo 
die Menschheit als Ganzes solch be-
drückende Prozesse erlebt, hoffe ich, 
dass die segensreiche Woche der Ge-
burt des Propheten die zerrissenen 
Seelen und verwundeten Herzen heilt 
und gratuliere ihnen zu dieser Woche.
Die Einheit (Tauhid) ist, die Existenz 
und Einheit unseres Herren Allah vom 
Herzen zu bestätigten und ihm Nichts 
beizugesellen. Das Schöpfungszweck 
sowie die Schöpfungsweisheit des 
Menschen geht auf die Einheit (Tau-
hid) zurück. Alle Propheten wurden 
gesandt, um den Einheitsglauben auf 
der Welt zu verbreiten und vorherr-
schend zu machen. Sie haben auf die-
sem Wege harte Kämpfe durchgeführt 
und wurden hart geprüft. Als letzten 

Repräsentanten des Einheitsglaubens 
(Tauhid) hat unser erhabener Herr 
Allah den Propheten Muhammad (s) 
berufen. Unser Barmherzigkeitspro-
phet für alle Welten hat die Existenz 
und Einheit Allahs an die ganze 
Menschheit verkündet. Er hat die Men-
schen nur dazu aufgerufen, Diener 
Gottes zu sein und zu einem mensch-
lichen Leben aufgerufen. Der Barm-
herzigkeitsprophet hat innerhalb einer 
kurzen Zeit aus einer Gesellschaft der 
Beigesellung eine Gesellschaft aufge-
baut, die an den einen Allah glauben 
und den Einheitsglauben verinnerlicht 
haben. Seine in Mekka entfachte Fa-
ckel der Einheit (Tauhid) verbreitete 
sich von Tag zu Tag, so dass diese Fa-
ckel die Dunkelheit auf Helligkeit, die 
Unterdrückung auf Gerechtigkeit, den 
Haß und Gräuel auf Erbarmen und 
Barmherzigkeit wandelt.
Unser Prophet (s) hat nicht nur den Ein-
heitsglauben, sondern auch das Ver-
ständnis der Eintracht (Wahdat) ge-
bracht. Dieses Verständnis hat der 
Menschheit die rarsten Beispiele für 
Geschwisterlichkeit, Einheit und Ein-
tracht gezeigt, die ihren Gipfel bei den 
Helfern (Ansar) und Auswandernden 
(Muhadschirun) erreichte.
Die Einheit (Tauhid) ist nicht nur ein 
Glaubens- und Denksystem, sondern 
gleichzeitig eine Lebensart und Le-
bensweise. Die Wiederspiegelung des 
Einheitsglaubens im persönlichen Le-
ben ist es, entsprechend der Erforder-
nisse dieses Glaubens zu leben und im 
Bewusstsein unserer Verantwortung 
gegenüber unserem Herren Allah, uns 
selbst, unserer Umwelt und dem Uni-
versum zu sein.
Die Wiederspiegelung des Einheits-
glaubens (Tauhid) im gesellschaftli-
chen Leben ist die Eintracht. Eintracht 
ist Geschwisterlichkeit, Freundschaft, 
Liebe, Respekt, gegenseitige Hilfe, 

Solidarität und Teilen. Es ist das Be-
wusstsein, gemeinsam zu Leben, sich 
um gemeinsame Werte herum anzu-
klammern und sich auf gemeinsame 
Ziele hinzuwenden. Eintracht ist, sich 
unter der Flagge der Einheit (Tauhid) 
zusammenzusammeln, sich auf dem 
Wege Allahs von allen Vorteilsbezie-
hungen abzuwenden und mit allen 
Kräften für die Verhinderung der Ab-
spaltung und Zersplitterung der Mus-
lime zu arbeiten.
An diesen krisengeplagesten Tagen der 
Geschichte für die Muslime im Beson-
deren und für die ganze Menschheit im 
Allgemeinen kommen in diesem Pro-
zess große Aufgaben auf uns zu. Eines 
der wichtigsten Aufgaben von uns 
Muslimen ist es, auf dem Wege des 
Rechts und der Gerechtigkeit und ge-
genüber den Unterdrückern als Einheit 
zu stehen. Allerdings ist es nur dann 
erfolgreich umzusetzen, wenn nicht die 
Rechtsschulen, die Lebensart, Volkszu-
gehörigkeit, Sprache, Region und Ideo-
logie voneinander zu trennen, sondern 
das Einheits- und Eintrachtsverständ-
nis des Islam als Grundlage genommen 
wird. Ich wünsche von unserem erha-
benen Herren Allah, dass die erlebte 
segensreiche Geburtswoche des Pro-
pheten zur von ihm gebrachten Bot-
schaft der Religion der Einheit (Tau-
hid) und zur universalen Botschaft der 
Barmherzigkeit in Eintracht, Einheit, 
Wohlstand und Wohlergehen aller 
Muslime beiträgt. Ich wünsche, dass 
die Menschheit niemals enthoben von 
der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
des Islams, der Religion der Barmher-
zigkeit, ist und dass die segensreiche 
Geburtswoche Anlass für die Verfes-
tigung der Liebe und Loyalität an un-
seren Propheten sein möge.

[1] Koran, al-An’am, 6/102
[2] at-Tirmidhi, Manaqib, 74

Der Prophet, Einheit und Eintracht
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köln - Peygamber Efendimizin dün-
yaya teşriflerinin yıldönümü müna-
sebetiyle Kutlu Doğum Haftası etkin-
likleri çerçevesinde Köln DITIB 
Genel Merkez’inde “İnsanlığı di-
riltmek, insanlığı yaşatmak ve in-
sanlığı yüceltmek için gelin birlik 
olalım!” çağrısı yapıldı.
Yüce dinimizin tevhid inancı ve vah-
det anlayışına dikkat çekmek ve bu 
konuda bir bilinç oluşturmak amacıyla 
“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” 
temasının gündeme taşındığı progra-
ma Diyanet Işleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. 
Ali Erbaş konuşmacı olarak katıldı.
Köln DITIB Merkez Camii Din Gö-
revlisi Emre Şimşek’in sunumu ile 
gerçekleşen program, Leverkusen 
DITIB Mimar Sinan Camii Din Gö-
revlisi Hüseyin Demir’in Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, Köln bölgesi birinci 
grup  DITIB dernekleri adına Kalk 
Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Hü-
seyin Özdemir ve Köln Bölge DITIB 
Eyalet Birliği Başkanı Irfan Saral’ın se-
lamlama konuşmalarıyla başladı. 
Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet 
Dilek ve Köln Başkonsolosluğu Mua-
vin Konsolosu Nihal Sarıöz’ün günün 
anlam ve önemini içeren konuşmaları-
nın ardından programın gerçekleşme-
sinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.
“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” 
teması altında düzenlenen etkinlikte 
konuşan DITIB Genel Başkanı Nevzat 
Aşıkoğlu, Peygamberimizin sevgisi 
etrafında gönülleri birleştirmeyi gaye 
edinen bu haftanın, Islam aleminde 

büyük bir teveccühle karşınadığını ve 
çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade 
etti.
Islam coğrafyasında yaşayanların tari-
hin en zor süreçlerinden birini yaşadı-
ğını belirten Aşıkoğlu, ümmetin oca-
ğına adeta ateşler düştüğünü, fitne ve 
tefrika ateşinin Islam coğrafyasının 
her tarafını kuşattığını dile getirerek, 

“Ne yazık ki bugün Islam adına hareket 
ettiğini söyleyen her türlü iman, akıl ve 
hikmetten uzak terör şebekeleri, Islama 
ve Müslümanlara maalesef büyük zarar 
vermektedirler. Bu olumsuz gelişmeler 
yaşanırken diğer taraftan da Islamafo-
biyi canlandırmak isteyen şer odakları 
Islam dünyasındaki çatışmaları ve ya-
şanan kargaşayı gerekçe göstererek, 
Müslümanlar aleyhine acımasızca pro-
paganda sürdürmekte ve bu şerefli dini, 
korku ve şiddet dini olarak göstermeye 
çalışmaktadır” dedi.

Programa katılarak “Hz. Peygam-
ber, Tevhid ve Vahdet” konulu bir 
konferans veren Diyanet Işleri Baş-
kanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bütün pey-
gamberlerin mücadelesi tevhid ve 
vahdet içindir. Biz Müslümanlar ola-
rak tevhid ve vahdeti iyi ve doğru şe-
kilde kavramalıyız” dedi.
Peygamberimizin bütün insanlığı ay-
dınlatmak üzere gönderildiğini dile 
getiren Erbaş konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Peygamber aşkı ne muhte-
şem birşey, bin dörtyüz yıldır binlerce 
şair Peygamber Efendimizin döne-
minden başlayarak O’na olan aşklarını 
dizelerle ifade etmektedirler.
Peygamberimizin ve diğer bütün pey-
gamberlerin en önemli mücadelesi 
insanları tevhide çağırmaktı. Bütün 
peygamberler, inanç olarak tevhidin 
vahdet olarak topluma yansıması mü-
cadelesini verdiler. Tevhid ve vahdet 
birliğini sağlamak için mücade etti-
ler. Tevhidin ve vahdetin hedef nokta-
sı Islam’dır. Islâm kelimesi, inanma-
nın da ötesinde teslimiyeti, barış, 
birlik ve beraberlik demektir. Selam, 
kardeşlik demektir. Istisnasız tüm in-
sanları Allah’ın emirlerine itaat etme-
ye çağırmak demektir. Hikmete çağrı 
demektir. Bu açıdan bütün Peygamber-
ler Islam peygamberidir. Hz. Isa’da bü-
tün insanlığı sevgiye, barışa, kardeşliğe 
davet eden bir peygamberdi” dedi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gö-
ren Kutlu Doğum Programı, dua ve 
gül dağıtımı ile sona erdi.

Kutlu Doğum coşkusu
Köln’de

Prof. Dr. Ali Erbaş
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Frankfurt - Laubach DITIB Yunus 
Emre Camii’nin Kutlu Doğum Hafta-
sı dolayısıyla gerçekleştirdiği program 
çevre cami dernekleri din görevlileri, 
dernek yöneticileri ve çok sayıda da-
vetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Istiklal Marşı’nın okunması ve Lau-
bach Din Görevlisi Bilal Arslan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda günün anlam ve önemine 
binaen konuşmalar yapıldı. Öğrenci-
lerin sunduğu mini tasavvuf musikisi 
konserinin ardından Nidda Din Gö-
revlisi Yasin Başbayan’ın yaptığı dua 
ile program sona erdi.

Hamburg - Billstedt DITIB Sultan 
Ahmet Camii Kur’an Kursu öğrenci-
leri, velileri ve din görevlileriyle bir-
likte bu yılın ana konusu “Hz. Pey-
gamber, Tevhid ve Vahdet” olan 
“Gelin Birlik Olalım!” temalı Kutlu 
Doğum Programı düzenlendi.
Din Görevlisi Mehmet Şefik’in, “Tev-
hid ve Vahdetin” anlam ve önemini 
vurgulayan konuşmasının ardından 
öğrencilerin okuduğu şiirler, ilahiler, 
hadisler ve yaptıkları ayet-hadis te-
malı skeçlerle zenginleşen program 
gül takdimiyle sona erdi.

nürnberg - Aschaffenburg DITIB 
Kocatepe Camii’nde Kutlu elçinin 
mesajları anlaşılmaya çalışıldı ve 
kalpler onun mesajlarıyla birleşti.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mealinin 
okunmasıyla başlayan programda kız 
ve erkek öğrenciler peygamberimizle 

ilgili şiirler okudu ve ilahiler söyledi.
Program; Ankara Keçiören Müftüsü 
Dr. Ihsan Ilhan’nın “Hz. Peygamber, 
Tevhid ve Vahdet” konulu konferan-
sının ardından Din Görevlisi Alihay-
dar Bozacı tarafından yapılan dua ile 
sona erdi.

Stuttgart - Ostfidern-Nellingen 
DITIB Nuruosmaniye Camii bünye-
sinde coşku dolu Kutlu Doğum prog-
ramını gerçekleştirdi.
Ağırlıklı öğrenci velileri ve çok vatan-
daşın katıldığı pogramda öğrenciler 

tarafından Kur’an-ı  Kerim tilavet 
edildi, ilahi ve kasideler söylendi. Din 
Görevlisi Abdullah Özkişi tarafından 
gönün anlam ve önemine binaen ko-
nuşma yapıldı.

Laubach’da Kutlu Doğum Billstedt

Aschaffenburg

Ostfidern-Nellingen

DİTİB BÜLTEN – NİSAN | APRIL 2016 19



Düsseldorf - Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle KRV - Eyalet Birliği 
Düsseldorf 7. Bölge Heiligenhaus, 
Mettmann, Velbert, Wuppertal, 
Wülf rath DITIB dernekleri Wupper-
tal Stadthalle’de bir araya geldi.
Heiligenhaus DITIB Ulu Camii Din 
Görevlisi Abdulgaffar Akdağ’ın su-
numu ile gerçekleşen program, An-
kara Kocatepe Camii emekli Imam 
Hatibi Ismail Coşar’ın Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ve KRV DITIB Eyalet 
Birliği ve Düsseldorf Bölge Birliği 
Başkanı Ersin Özcan’ın açılış konuş-
masıyla başladı.
Programın organizesinde emeği ge-
çenlere teşekkür eden Düsseldorf Din 
Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan, 
Peygamberimizin merhamet dolu ör-
nek yaşantısına dikkat çekti. Ilıkkan, 
“O’nu anlayabilmek için önce O’nu 
iyi tanımalıyız. O’nu tanımak, sünne-
ti ve örnek yaşantısını bilmek ve kav-
ramak demektir” dedi.
Peygamber sevgisi etrafında gönülle-
rin birleştiği ve salonların adeta tık-
lım tıklım dolduğunu ifade eden 
DITIB Genel Başkanı Nevzat Aşı-
koğlu şunları kaydetti, “Peygamberi-
mizi anlamak, O’nun güzelliklerini 
tekrar etmek, 1400 yıl önce yaktığı 
meşale ışığını tekrar göstermek için 
bir aradayız. Hz. Peygamberi anmak 
ve anlamak için, O’nu örnek almalı, 
O’nun temsil ettiği aşkın değerlerin 
bütününü tanımalı ve hayatımıza ışık 
tutan bir meşale yapmalıyız. O bir 
rahmet ve sevgi Peygamberiydi.

Kainatın Efendisi, ‘iman etmedikce 
cennete giremezsiniz ve birbirinizi 
sevmedikçe de gerçek manada iman 
etmiş olmazsınız’ buyurarak sevgiyi, 
inancın ve toplumsal barışın temel 
taşı yapmıştır. Islam coğrafyasında 
zor günler yaşanıyor. Islam adına ha-
reket ettiğini söyleyenler masum in-
sanların canına kıyıyor.

Her türlü iman, akıl ve hikmetten 
uzak terör şebekeleri, Islama ve Müs-
lümanlara maalesef büyük zarar veri-
yorlar. Bir taraftan da dünyada Isla-
mafobiyi canlandırmak isteyen 
mihraklar, Islam dünyasındaki çatış-
maları ve yaşanan kargaşayı gerekçe 

göstererek, Müslümanlar aleyhine 
acımasızca propaganda sürdürmekte 
ve bu şerefli dini, korku ve şiddet dini 
olarak göstermeye çalışıyor. Bugün 
yapılması gereken, istikametimizi be-
lirlemek ve Rasullulah’ın bize öğret-
tiği tarzda bir mümin olmaktır.”
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gü-
rel’in tebrik mesajını ileten Muavin 
Konsolos Tülin Ince, programın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere te-
şekkür etti.
Diyanet Işleri Başkanlığı Atama Dai-
re Başkanı Recep Sönmez ise “Hz. 
Peygamber, Tevhid ve Vahdet” konu-
lu konferansında, efendimizin örnek 
yaşantısını ve insanlığı tevhid inancı-
na davetini anlattı. Sönmez, Hz. Pey-
gamber ve tevhid, tevhid-ibadet iliş-
kisi, efendimizin örnekliğinin 
davranışlarımıza etkisi; ırkçılık, ka-
bilecilik, soy ve sop gibi ayrımcılığı 
Islam’ın reddettiği, birbirini Allah 
için seven, sayan, güvenen, hak, hu-
kuk ve adalet etrafında birleşen bir 
toplumun oluşmasının gerekliliği ko-
nuları üzerinde bir saate aşkın bir 
konferans verdi.
Peygamber sevgisi etrafında buluşan 
bine yakın kişinin katıldığı program; 
Ankara Kocatepe Camii emekli 
Imam Hatibi Ismail Coşar’ın okudu-
ğu kaside ve ezanın ardından Düssel-
dorf Din Hizmetleri Ataşesi Rama-
zan Ilıkkan tarafından yapılan dua ve 
gül takdimi ile sona erdi.

Peygamber Sevgisi etrafında buluşuldu
Wuppertal’de

Recep Sönmez

HABERLER   
NACHRICHTEN
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Castrop-Rauxel’de Alemlerin Sultanı yad edildi

Osnabrück’te gönüller fethedildi

Münster - Recklinghausen, Gelsen-
kirchen ve Castrop bölgelerinde 
DITIB çatısı altında faaliyet gösteren 
27 derneğin ortaklaşa düzenledikleri 
Kutlu Doğum Programında Alemle-
rin Sultanı yad edildi.
Castrop-Rauxel Europehalle’de yapı-
lan Kutlu Doğum programı Gladbeck 
Türkiye Camii Din Görevlisi Kasım 
Oğan’ın sunumunda Istiklal Marşı ve 
Gelsenkirchen - Scholven Ayasofya 
Camii Din Görevlisi Mesut Özde-
mir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı.
Kutlu Doğum sinevizyonu Almanca 
ve Türkçe olarak izletildi. Kübranur 

ve Hilal Binek kardeşlerin okudukla-
rı şiir ve ezgiden sonra RE-GE ve 
CAS bölgeleri dernek başkanları adı-
na Can Kara, RE-GE- ve CAS bölge-
leri din görevlileri adına Gelsenkirc-
hen - Horst Mevlana Camii Din 
Görevlisi Yasin Doğru birer selamla-
ma konuşması yaptı.
Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yu-
nus Yüksel ve Münster Başkonsolosu 
Pınar Gülün Kayseri’nin günün mana 
ve önemine binaen yaptıkları konuş-
maların ardından Diyanet Işleri Baş-
kanlığı Dış Ilişkiler Genel Müdürlü-
ğü Müslüman Ülkeler ve Topluluklar 
Daire Başkanı Erdal Atalay “Hz. Pey-

gamber, Tevhid ve Vahdet” konulu 
konferans verdi.
Ge-Horst Mevlana Camii, Gladbeck 
Türkiye Camii, Datteln Orhangazi 
Camii, Marl-Hamm Fatih Camii öğ-
rencileri şiir, ilahi dinletisi ve sema-
zen gösterisinin ardından RE-GE ve 
CAS bölgeleri din görevlileri ilahi 
grubu Kutlu Doğum’a özel ilahiler 
seslendirdi.
Program sonunda katılımcılara ücret-
siz olarak verilen biletler için umre, 
tablet, uçak bileti ve bisiklet çekilişle-
ri yapıldı. Yaklaşık 2000 kişinin ka-
tıldığı program gül takdimiyle sona 
erdi.

Hannover - Osnabrück DITIB bölge 
derneklerinin birlikte organize ettiği 
Kutlu Doğum programında gönüller 
fethedildi.
Diyanet Işleri Başkanlığı Yurtdışı 
Türkler Daire Başkanı Kazım Türk-
men ve Hannover Din Hizmetleri Ata-
şesi Yusuf Ay’ın konuşmacı olarak 
katıldığı programda Peygamberimizin 
üstün ahlakı anlatılarak; birlik, bera-
berlik ve kardeşliğin önemi vurgulan-
dı. Osnabrück Din Görevlisi Mehmet 
Karabacak’ın sunumu ile gerçekleşen 

programda çocuklar ilahi, hadis ve şi-
irler okudu. Eyalet Birliği Başkanı Yıl-
maz Kılıç, bölge din görevlileri, eyalet 

gençlik kollarının iştirakleriyle ger-
çekleşen program dua ve gül dağıtı-
mıyla sona erdi.
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Mainz - Rheinland-Pfalz Eyaleti 3. 
Bölge Ludwigshafen, Grünstadt, Bad 
Dürkheim, Dannstadt, Eisenberg, 
Frankenthal, Kaiserslautern, Land-
stuhl, Mutterstadt, Oggersheim, 
Rocken hausen ve Ruchheim oluşan 
DITIB derneklerinn organizesinde 
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası et-
kinliği Limburgerhof - Kultursaal’da 
yapıldı.

Rahmet Peygamberinin sevgisinin 
salona sığmadığı program Ludwigs-
hafen DITIB Mevlana Camii Din 
Görevlisi Osman Dikeç’in sunumu, 
Istiklal Marşı’nın okunması, Fran-
kenthal DITIB Merkez Camii öğren-
cisi Hüseyin Yazır’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı.
Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız, Mainz Din Hiz-
metleri Ataşe Vekili Hüseyin Sağ ve 
Mainz Başkonsolosluğu Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Ataşesi Belgin 

Zağlı’nın günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalarının ardından 
programın organizesinde emeği ge-
çenlere teşekkür edildi.
Peygamber sevgisiyle bir araya gel-
menin mutluluğunu ifade eden DITIB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar 
Aşıkoğlu, “Kur’an-ı Kerim’i bize teb-
liğ eden, rehberimiz, önderimiz, 
Allah’ın sevgilisi ve iki cihan güneşi 
olan Peygamber Efendimizi anmak 
ve anlamak için bir arada bulunuyo-
ruz. Şuurlu Müslümanlar olarak Pey-
gamberimize layık bir şekilde yaşa-
maya ve bundan sonra da çoluk ve 
çocuğumuzu aynı şekilde yetiştirme-
ye devam edeceğiz. DITIB olarak eği-
time önem veriyoruz. Inşa ettiğimiz 
cami derneklerimizde çocuklarımızın 
eğitimlerini alabilecekleri sınıflar 
oluşturuyoruz ve bu şuurla da devam 
ediyoruz. Sadece cami yapmak yeter-
li değil, onun içini çocuğuyla genciy-
le, yaşlısıyla doldurmamız gerekir. 
Programın oluşumunda emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Hz. Peygamberin hayatını anlatan 
Bolu Il Müftüsü Izani Turan, “Hz. 
Peygamber (sav)’in örnek ahlakını 
hayatımızın merkezine koymalıyız” 
dedi. Turan konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “Rabbimizin dünyaya en 
büyük hediyesi Hz. Muhammed’dir. 
O’nun sevgisini, merhametini, affedi-
ciliğini, yardımseverliğini, alçak gö-
nüllülüğünü, dürüstlüğünü, şükrünü, 
sabrını, tevekkülünü, emanete riaye-
tini karakter haline getirmeyi hayat 
gayesi edinmeliyiz.” 
Çok sayıda davetlinin katıldığı prog-
ram; 3. bölge Kuran Kursu öğrencile-
rinin ayet-i kerime ve hadisi şerif su-
numu, Eisenberg DITIB Ayasofya 
Camii öğrencisi Salih Saraç’ın ezan 
dinletisi ve Oggersheim DITIB Koca-
tepe Camii Din Görevlisi Abdurrah-
man Bayram yaptığı duanın andından 
günün anısına katılımcılara gül dağı-
tımı ile sona erdi.

Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde
Kutlu Doğum coşkusu

HABERLER   
NACHRICHTEN
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MüniH - Ingolstadt koordine bölgesi 
2016 yılı Kutlu Doğum Programı 
Kelheim DITIB Derneği’nin ev sa-
hipliğinde, çevre DITIB dernekleri-
nin katılımıyla yapıldı.
Ingolstadt koordine bölgesinde faa-
liyette bulunan Ingolstadt, Kelheim, 
Eichstadt, Neuburg, Schrobenhau-
sen, Gaisenfeld, Baar-Ebenhausen, 
Beiln gries, Kipfenberg, Lanquaid, 
Mainburg, Pfaffenhofen, Wollnzach 
DITIB derneklerinin ortaklaşa dü-
zenledikleri Kutlu Doğum Progra-
mı Kelheim Städtischhe Sporthal-
le’de gerçekleşti.
Neuburg DITIB Mevlana Camii Din 
Görevlisi Abdullah Kipritçi’nin su-
numuyla gerçekleşen programa; Di-
yanet Işleri Başkanlığı Din Işleri 

Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç. 
Dr. Cenksu Üçer, dernek yöneticile-
ri, din görevlileri ile çok sayıda 
peygamber sevdalısı katıldı.
Program Wolnzach Din Görevlisi 
Kadir Akbaş’ın Kur’an-ı Kerim tila-
vetinin ardından Kelheim Yeni Ca-
mii Başkanı Uğur Lafcı kısa bir se-
lamlama konuşması yaptı.
Ingol stadt Kocatepe Camii Din Gö-
revlisi Orhan Bal açılış konuşma-
sında günün anlam ve öneminine 
vurgu yaptı. 
Eicstadt Imaret Camii Kuran Kursu 
öğrencilerinden Esma Deniz Resu-
lüllah sevgisini anlatan bir naat-ı 
şerif okudu. Daha sonra Diyanet Iş-
leri Başkanlığı Din Işleri Yüksek 
Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. 

Cenksu Üçer’in “Hz. Peygamber, 
Tevhid ve Vahdet Gelin Birlik 
Olalım!” teması çerçevesindeki ko-
nuşması, ilgi ile takip edildi.
DITIB camilerinde öğrenim gören 
çocukların seslendirdikleri ilahiler 
hem anne-babalardan, hem de katı-
lımcılardan büyük alkış aldı. Prog-
ram yapılan dua ve katılımcılara 
güller dağıtımı ile sona erdi.

Münster - Steinfurt bölgesi Ahaus, 
Greven, Coesfeld, Gronau, Ibbenbü-
ren, Rheine, Lengerich, Stadtlohn 
DITIB dernekleri ortaklaşa düzenle-
diği Kutlu Doğum Programı Stein-
furt DITIB Yeni Camii’nde yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. 
Bölge Koordinatörü Ibrahim Işık’ın 
sunuculuğunda gerçekleşen program-
da Ibbenbüren Eyüp Sultan Camii 
Din Görevlisi Hamza Dal’ın Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından, bölge din 
görevlileri adına Gronau Fatih Camii 

Din Görevlisi Mustafa Ince, dernek 
yöneticileri adına Gronau Fatih Ca-
mii Dernek Başkanı Reşat Bulut’un 
ve Münster Din Hizmetleri Ataşesi 
Yunus Yüksel’in selamlama konuş-
maları ile devam etti. 
“Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet” 
konulu sinevizyon gösterisinin ardın-
dan Ibbenbüren ve Lengerich dernek-
lerimizde öğrenim gören çocukları-

mızdan oluşan ilahi grubunun 
söylediği ilahiler eşliğinde sema gös-
terisi sunuldu.
Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi 
Müdürü Mustafa Bodur’un “Hz. Pey-
gamber, Tevhid ve Vahdet” konulu 
konferansıyla devam eden program 
din görevlilerinin okuduğu ilahiler, 
dua, hediye takdimi ve gül dağıtımıy-
la sona erdi.

Kelheim’de peygamber sevdalıları buluştu

Steinfurt’ta Kutlu Doğum coşkusu
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Frankfurt - Stadtallendorf DITIB 
cami derneklerinin birlikte hazırladı-
ğı Kutlu Doğum programı Bursa Il 
Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin 
Ay’ın katılımıyla gerçekleşti.
1000 kişilik salonu hınca hınç doldu-
ran misafirler yapılan konuşmalar ve 
80 kişilik çocuk ilahi grubunun ilahi-
leriyle coştu.
Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
med’in (sav) dünyaya teşrifleri vesile-
siyle Stadt allendorf’ta gerçekleşen 
programa; Stadtallendorf Belediye 
Başkanı Christian Somogyi, Hessen 
DITIB Eyalet Birliği Başkanı Salih 
Özkan ve Eyalet DITIB Bölge Koor-

dinatörü Selçuk Doğruer, Allendof 
Eder, Asfeld, Biedenkopf, Braidenba-
ch, Frankenberg, Gladenbach, Kirch-
hain, Lauterbach, Neustadt, Stadtal-
lendorf din görevlileri ve dernek 
yöneticileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan 

programda “Şefkat Peygamberi”ni 
anlatan bir konferans veren Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay, Kutlu Doğum Haf-
tası’nın Peygamber Efendimizi bütün 
yönleriyle tanıtmak amacıyla kutlandı-
ğını belirtti. Ay, “Aynı zamanda güzel 
ahlakın, insan sevgisinin, yardımlaşma 
ve dayanışmanın timsali olan Peygam-
ber Efendimiz’i, yediden yetmişe toplu-
mun her kesimine anlaşılabilir bir üs-
lupla ulaştırmak istiyoruz” dedi.
Ay konferansın sonunda Kur’an ve 
salavat ziyafeti gönülleri mest etti.
Program sonunda yapılan duanın ar-
dından bütün katılımcılara gül hediye 
edildi.

köln - Chorweiler DITIB Camii’nde 
Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında 
Siyer-i Nebi bilgi yarışması yapıldı. 
Cami konferans salonunda 9. sınıf (7-
16 yaş) öğrencileri arasında düzenle-
nen siyer-i nebi yarışmasına öğrenci-
ler ve veliler katıldı. 
Heyecan ve mutluluğun aynı anda ya-
şandığı yarışma sonunda dereceye 
giren 16 öğrenci ödüllendirildi. Ayrı-
ca bütün yarışmacılara Peygamber 
Efendimizin (sav)’in hayatını anlatan 
kitaplar dağıtıldı. 
Yarışma hakkında bir açıklama ya-
pan Din Görevlisi Halim Algan, 
“Geleneksel olarak yaptığımız bir 
yarışma. Bu yıl da büyük bir katılımla 

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde gerçekleştirdik. Öğren-
cilerime ve velilerine teşekkür ediyo-
ruz. Amacımız Efendimizin hayatını 
öğrenci kardeşlerimizin bir nebze ol-
sun öğrenmelerini, anlamalarını ve 
yaşamalarını sağlamaktır” dedi.

Chorweiler’de Siyer-i Nebi Yarışması

Stadtallendorf‘ta
gönüller mest oldu

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

HABERLER   
NACHRICHTEN



köln - DITIB Veysel Karani Camii Kutlu Doğum Hafta-
sı münasebetiyle bir program düzenledi.
Kutlu Doğum Haftası sinevizyon gösterisinin ardından, 
çocuklardan oluşan ilahi grubu, Kutlu Doğum ile ilgili 
birbirinden güzel ilahiler seslendirerek katılımcıların be-
ğenisini kazandı. Etkinlik çerçevesinde camiye devam 
eden öğrenciler ezbere okudukları hadislerle dinleyenleri 
hayran bıraktı.
Aylin Karaca’nın “Peygamber Efendimizin Doğduğu 
Gece Meydana Gelen Olaylar” konulu sunumu ve Pey-
gamber Efendimizin Veda Hutbesi’ni minberde okuyan 
Muhammed Emin Şentürk, kutlu doğum heyecan ve çoş-
kusunun yeniden yaşanmasına vesile oldu. Program so-
nunda etkinliğe katılan çocuklara hediyeler verildi.

essen - Bochum Bölgesi DITIB derneklerinin ortak or-
ganizasyonunda DIB Insan Kaynakları Genel Müdürlü-
ğü Atama II Daire Başkanı Muhammet Ali Asar’ın katı-
lımıyla program düzenlendi.
Wanne-Eickel’de gerçekleşen program, Istanbul Fatih 
Müftülüğü Beyazıd Camii Müezzin Kayyımı Lokman 
Aktepe’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve 
önemine dair yapılan konuşmalarla devam etti.

MüniH - Kempten DITIB Muhamme-
diye Camii ile Immenstadt DITIB 
Yunus Emre Camii‘nin ortaklaşa dü-
zenlediği “Kutlu Doğum 2016” prog-
ramı yoğun ilgi gördü. 
Kalpleri Peygamber sevgisiyle dolu 
olan insanların salona sığmadığı 
program Bobingen DITIB Camii Din 
Görevlisi Muammer Arpaguş’un 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet Iş-
leri Başkanlığı’nın hazırladığı Kutlu 
Doğum sinevizyonu ile başladı.
DITIB Genel Sekreteri Dr. Bekir Al-
boğa’nın konuşmacı olarak katıldığı 
ve Kutlu doğum haftasının ana tema-
sı olan, “Gelin Birlik Olalım, Tevhid 
ve Vahdette Buluşalım” konulu kon-
feransı katılımcılar tarafından dik-
katle takip edildi.
Sözlerine, doğumunu kutladığımız 
peygamberimizin hayatından örnek-
ler vererek başlayan Dr. Alboğa; 

“Efendimiz Medine’ye hicret edince, 
Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki 
kanlı savaşlara son verip onları vah-
dette birleştirdi. Muhacir ile Ensar 
arasında kardeşlik ilan etti. Medi-
ne’de bulunan Yahudilerle ilk anaya-
sayı imzaladı ve bu şekilde barışa, 
birliğe düzene katkı sağladı diyerek, 
Islam’ın barış dini olduğunu Peygam-
berimiz bizlere öğretti” dedi. 
Dünya kavgalara savaşlara teröre bu-
laşıyor, neyi paylaşamıyoruz, neyi 

bölüşemiyoruz, nedir bu kavgalar ne-
dir bu savaşlar diyen Dr. Bekir Albo-
ğa, tesbihi bir arada tutan imameyi 
örnek göstererek eğer bir olmazsak 
her birimiz başka taraflara dağılıp gi-
deriz. Insanlığı yasatmak için gelin 
bir olalım mesajını vererek konferan-
sını tamamladı.
Öğrencilerin ilahileri, piyesleri, hadis 
okumaları, hazırlanan kısa filmin iz-
lenilmesiyla devam eden programda, 
semazen gösterisi büyük alkış aldı.

Köln Veysel Karani Bochum

Kempten’de Kutlu Doğum heyecanı
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Krumbach’ta coşkulu Kutlu Doğum

MüniH - Krumbach DITIB Süleyma-
niye Camiinin düzenlemiş olduğu 
“Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet 
Gelin Birlik olalım” temalı 2016 Kut-
lu Doğum programı coşkulu bir şekil-
de kutlandı.
Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kud-
dusi Uysal konuşmacı olarak katıldığı 

program, Dilara Yurt ve Şüheda Er-
gen’in Kur’an-ı Kerim tilaveti, Der-
nek Başkanı Mehmet Ali Altınka-
ya’nın selamlama konuşmasıyla 
başladı.
Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kud-
dusi Uysal “Tevhid ve Vahdet, Gelin 
Birlik Olalım” konulu konferansında 
birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. 
Peygamberimizin güzel ahlakından 
ve hayatından örnekler veren konfe-
ransı büyük bir heyecan ve dikkatle 
takip eden katılımcılar, duygu dolu 
anlar yaşadı.
Program Krumbach DITIB Süleyma-
niye Camii Kuran Kursu öğrencileri-
nin oluşturduğu 55 kişilik Gül 

Bahçesi ilahi korosunun icra ettiği 
ilahi ve şiirlerle devam etti. Kapanış 
Duası ise yine Kur’an Kursu öğrenci-
lerinden Şüheda Ergen tarafından ya-
pıldı.
Krumbach Süleymaniye Camii Öğ-
rencilerine hediyeler verildikten son-
ra program sona erdi.

Münster’de Kutlu Doğum
Münster - Münster bölgesinde faa-
liyet gösteren Telgte, Oelde, Ahlen, 
Neubeckum, Warendorf ve Münster 
derneklerimizin ortaklaşa düzenle-
diği Kutlu Doğum Programı Neube-
ckum’da cemaatin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Bölgede görev yapan görevlileri adı-
na Koordinatör Din Görevlisi Ibra-
him Türkan’ın ve bölge dernek yöne-
ticileri adına Neubeckum Camii 
Dernek Başkanı Murat Çataklı’nın 
selamlama konuşmaları ile başlayan 

program, Ahlen Ulu Camii öğrenci-
lerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
meali ile devam etti. 
“Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet” 
konulu sinevizyon gösterisinin ar-
dından Oelde ve Telgte dernekleri-
nin çocuklardan oluşan ilahi grubu 
sahne aldı. 
Diyanet Işleri Başkanlığı Din Işleri 
Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. 
Abdurrahman Candan’ın “Hz. Pey-
gamber Tevhid ve Vahdet” konulu ko-
nuşmalarının ardından Neubeckum 

Camii öğrencilerimizin okuduğu ila-
hi, hediye takdimi ve gül dağıtımıyla 
program sona erdi.
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Hannover - Braunschweig bölgesinde 
10 DITIB derneğinin katkılarıyla 
“Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Ola-
lım” temalı 2016 Kutlu Doğum Hafta-
sı programı Salzgitter-Lebenstedt'te 
gerçekleştirildi.
Yoğun ilginin olduğu programa; ko-
nuşmacı olarak Diyanet Işleri Baş-
kanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Yaygın Din Eğitimi Daire 
Başkanı Bünyamin Albayrak katıldı. 
Günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmaların ardından katılımcılar ara-
sından bir kişiye Kutlu Doğum Ko-
misyonu tarafından Umre hediyesi 
verildi. Ilahi ve şiirlerin okunmasının 
ardından program gül dağıtımı ile 
sona erdi.

Waldkraiburg

Salzgitter-Lebenstedt

MüniH - Waldkraiburg koordine böl-
gesinde faaliyette bulunan Wald-
kraiburg, Mühldorf, Massing, Tros-
berg, Burgkirschen Schwindegg ve 
Hart Unterneukirchen DITIB der-
neklerinin ortaklaşa düzenledikleri 
Kutlu Doğum programı Haberkasten 
Mühldorf’da yapıldı.
Mühldorf DITIB Derneği Din Gö-
revlisi Sadık Özkul’un sunumuyla 
gerçekleşen program, Trostberg 
DITIB Fatih Camii Din Görevlisi 
Ahmet Çimen’in Kur’an-ı Kerim ti-
laveti, Mühldorf a. Inn DITIB Cemi-
yet başkanı Bilal Bayhan ve Koordi-
ne bölgesi din görevlileri adına 
Waldkraiburg DITIB Sultan Ahmet 
Camii Din Görevlisi Bekir Cerit’in 
açılış ve selamlama konuşmalarıyla 
başladı. Diyanet Işleri Başkanlığı ta-
rafından hazırlanan Kutlu Doğum 
Sinevizyonu’nun Türkçe ve Alman-
ca olarak izlenmesinin ardından 
Konya Necmeddin Erbakan Üniver-
sitesi Ilahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr Ali Öge “Hz. 
Peygamber, Tevhid Ve Vahdet Gelin 
Birlik Olalım” konulu bir konferans 
verdi.
Waldkraiburg Koordine bölgesi din 
görevlileleri Ihsan Şimşek, Ahmet 
Çimen, Bekir Cerit, Abdurrahman 
Aygül ve Zekeriyya Taşpınar’ın oku-
duğu salavat ve sala katılımcılardan 
büyük alkış aldı.
Program bütün katılımcılara günün 
anısına gül dağıtımının ardından 
sona erdi.

essen - “Hz. Peygamber, Tevhid ve 
Vahdet - Gelin Birlik Olalım” olarak 
belirlenen ve tüm dünyada kutlan-
makta olan Kutlu Doğum Haftası çer-
çevesinde Dortmund DITIB dernekle-
ri tarafından düzenlenen program 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal 
Basa ve konuşmacı olarak DIB Dış 
Ilişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı 
Türkler Daire Başkanı Kazım 

Türkmen’in katıldığı program, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii 
Imam Hatibi ve Kur’an-ı Kerim’i gü-
zel okuma dünya birincisi Adem Ke-
maneci’nin Kur’an tilaveti ile başladı.
Günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmaların ardından Dortmund din 
görevlilerinin ve öğrencilerinin oku-
dukları ilahi, kaside ve şiirlerin ar-
dından program, yapılan dua ve gül 
dağıtımı ile sona erdi.

Dortmund’da Kutlu Doğum coşkusu



Bad Bentheim

köln - 2016 yılı Kutlu Doğum etkin-
likleri çerçevesinde Theater am Park-
ta düzenlenen programa Eitorf Müs-
lüman cemaati yoğun ilgi gösterdi.
Betzdorf DITIB Camii Din Görevlisi 
Musa Çavdar’ın Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan programda; Köln Din 
Hizmetleri Ataşe Vekili Emre Şimşek, 
Dernek Başkanı Irfan Saral ve Din 

Görevlisi Ahmet Duran Say günün 
anlam ve önemini içeren birer konuş-
ma yaptı.
Din Görevlisi Ahmet Duran Say ve 
Fahri görevli Dürdane Say’ın öğrenci-
leri ile hazırladığı Naat-ı Şerif ve Ilahi 
dinletisi izleyiciler arasında duygusal 
anların yaşanmasına sebep oldu. 
Programa konuşmacı olarak katılan 

Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yu-
nus Yüksel’in “Tevhid, Birlik ve Be-
raberlik; Birliğimizin Önündeki En-
geller” konulu sohbeti dinleyicilerin 
zihin dünyasında kalıcı izler bıraktı.
Izleyicilerin son dakikasına kadar 
ilgiyle takip ettiği program, sohbetten 
sonra yapılan hatim duası ve katılımcı-
lara çiçek takdimi ile sona erdi.

Hannover - Bad Bentheim DITIB 
Camii’nde Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle kahvaltılı program 
düzenlendi.
Program, Dernek Başkan Yardımcısı 
Hakkı Gümüşkuşak’ın selamlama 
konuşmasının ardından Schüttorf 
DITIB Camii Din Görevlisi Zekeri-
ya Erdem’in Kur’an-ı Kerim tilave-
tiyle başladı.
Schüttorf ve Bad Bentheim Camii 
öğrencilerinin okudukları ilahi ve şi-
irler dinleyenleri duygulandırdı.
Bad Bentheim Camii Din Görevlisi 
Recep Cabri de yaptığı konuşmada; 
birlik ve beraberlik, kardeşlik konu-
larına değindi. Cabri, “Cami ikli-
minde yetişen bir gençlik, örnek bir 
Islam neslinin öncüleri olacaktır, her 
ailenin nerede bir yetim varsa, nerede 
bir yoksul varsa onların ihtiyaçlarını 

üstlenen aileler ne kadar çoğalırsa 
kardeşliğimiz de okadar yüksek 
olur” dedi.
Kutlu Doğum Haftası’nın ana teması 
“Tevhid ve Vahdet” olan “Gelin Bir-
lik Olalım!” çağrısıyla Witten DI-
TIB Sultan Ahmet Camii Din Gö-
revlisi Sıddık Yılmaz da, Peygamber 
efendimizin merhametinden, affedici 

oluşundan örnekler verdi. Onun ge-
tirdiği ilahi esaslarla yaşadığı toplu-
mu zulumden adalete, karanlıklar-
dan aydınlığa çıkardığını söyledi. 
Yıllarca birbiriyle mücadele eden ka-
vimleri Islam kardeşliğiyle birleştir-
diğini ifade eden Yılmaz, Hz. 
Ömer’in adaleti ve Hz. Ebu Bekir’in 
sıddık vasıflarına değindi.

Eitorf’ta birlik ve beraberlik mesajı verildi

HABERLER   
NACHRICHTEN
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nürnberg - Beşinci bölge dernekle-
rinin ortaklaşa düzenlediği Kutlu Do-
ğum programı yoğun katılımla ger-
çekleşti.
Bamberg şehrinde konser ve kongre sa-
lonunda düzenlenen program Bamberg 
DITIB Selimiye Camii Din Görevlisi 
Sırrı Mert’in sunumuyla gerçekleşti. 
Programa konuşmacı olarak Diyanet 
Işleri Başkanlığı Dış Ilişkiler Genel 
Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire 
Başkanı K. Hakkı Kılıç, “Insanlığı 
Yüceltmek Için Gelin Birlik Olalım!” 
konulu bir sunum yaptı.
Derneklerden gelen öğrencilerin oku-
dukları ilahiler, veda hutbesi, ayet ve 
hadisler misafirlerin beğenisini ka-
zandı.

Münster - Bielefeld Bölgesi Kutlu 
Doğum programı, DITIB dernekleri-
nin organizesinde Gütesloh Stadt- 
halle’de yapıldı. 
Sunuculuğunu Halle Ayasofya Camii 
Din Görevlisi Abdullah Ercan’ın yap-
tığı programa DITIB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, 

Münster Din Hizmetleri Ataşesi Yu-
nus Yüksel, Bursa Il Müftüsü Prof. 
Dr. Mehmet Emin Ay, Abdurrahman 
Gürses Haseki Eğitim Merkezi Mü-
dürü Kurra Hafız Osman Eğin ve 
eyalet birliği yöneticileri katıldı. 
Yaklaşık 1000 kişinin iştirak ettiği 
program büyük beğeni topladı. Kurra 
Hafız Osman Eğin’in tilavet etiği 
Kur’an ziyafetinin ardından Kutlu 
Doğum sinevizyonu izlendi. 
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın verdiği 
konferansın ardından din görevlileri 
ilahiler icra etti. Osman Eğin ve Din 
Görevlisi Abdullah Ercan’ın okuduğu 
ezanın ardından, dua ve gül dağıtımı 
ile program sona erdi.

MüniH - Landsberg DITIB Mescid-i 
Aksa Camii’nde dinler ve kültürler 
arası ilişkiler çerçevesinde Kutlu Do-
ğum programı düzenlendi.
Şubat ayında Protestan Merkez Kili-
sesinde ilki gerçekleştirilen toplantı-
nın ikincisine Mescid-i Aksa Camii 
ev sahipliği yaptı.
Programa Landsberg Kaymakamı 
Thomas Eihinger, Belediye Başkanı 
Mathias Neuner, Meclis Üyesi ve Ya-
bancılar Sorumlusu Jost Handtrack, 
Protestan Merkez Kilisesi Papazı Det-
lef Möller ve diğer kilise mensupları, 
yerel yöneticiler, öğretmenler ve sivil 
toplum kuruluşlarından oluşan 80 

kişilik Alman ve Türk davetliler katıldı.
Program Mescid-i Aksa Camii Din Gö-
revlisi Ünal Dağlar’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı.
Birlik ve beraberlik mesajının verildi-
ği programın Kutlu Doğum Hafta-
sı’na denk düşmesi münasebetiyle de 
Peygamber Efendimiz’in (sav.) örnek 
ahlakından ve yaşamından, o dönem-
deki gayri müslimlerle olan ilişkile-
rinden bahsedildi. 
Tüm konuşmaların Almanca olarak 
yapıldığ programda bütün insanlık 
olarak, savaştan, terörden, açlıktan, 
yoksulluktan uzak, birlik ve beraberlik 
içerisinde, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 

yaşam sürmek için hep birlikte dua 
edildi. Öğrenciler tarafından Pey-
gamber Efendimiz’in yaşantısından 
örnekler sunulduğu programda ney 
dinletisi misafirlerden büyük beğeni 
aldı. Kutlu Doğum sinevizyonunun 
izlendiği program, günün anısına gül 
takdimiyle sona erdi.

Bamberg

Gütersloh’da Kutlu Doğum Heyecanı

Landsberg’de birlik ve beraberlik mesajı verildi
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Mainz - Rheinland-Pfalz DITIB Eya-
let Birliği birinci bölge dernekleri dü-
zenlendikleri Kutlu Doğum Progra-
mı büyük bir coşkuyla 
Gau-Odernheim Petersberghalle’de 
gerçekleşti. Programa Mainz Baş-
konsolosluğu Sosyal ve Güvenlik 
Ataşesi Belgin Zağ, Din Hizmetleri 
Ataşe Vekili Hüseyin Sağ, Eyalet Bir-
liği Başkanı Yılmaz Yıldız’ın yanı 
sıra bölge din görevlileri, dernek yö-

neticileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Istiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in 
okunmasının ardından selamlama 
konuşmaları yapıldı. Kutlu Doğum 
sinevizyonun izletimiyle devam eden 
programda Abdullah Akbulak ve eki-
bi birbirinden güzel ilahileri semazen 
gösterisi eşliğinde seslendirdi. 
Ankara Yenimahalle Müftüsü Rüs-
tem Can günün anlam ve önemini 
içeren konferans verdi.

Alzey DITIB Hicret Camii’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen program gül 
takdimi ile sona erdi.

Hamburg - Hamburg bölgesi DITIB 
dernekleri Kutlu Doğum Etkinliği 
vesilesiyle bir araya geldi. 
Diyanet Işleri Başkanlığımızın Dini 
Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel 
Salman’ın konuşmacı olarak katıldığı 
programda “Peygamber, Tevhid ve 

Vahdet” konulu bir konferans verdi. 
Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fa-
tih Ak, Din Hizmetleri Ataşesi Cahit 
Küçükyıldız’da programın açılış ko-
nuşmasını yaptığı programda çocuk-
ların ilahilerle sahne aldı. Dünya bi-
rincisi hafızlar Mehmet Bilir, Ali Tel 

ve Mustafa Güneşdoğdu’nun Kur’an-ı 
Kerim tilavetleri salondaki katılımcı-
ları mest etti.
Ayrıca semazenlerin de sahne aldığı 
programda Ibrahim Cuşan Tasavvuf 
Musikisi Konseri verdi.

Gau-Odernheim’de Kutlu Doğum

Hamburg’da ‘Peygamber Sevgisi’ salona sığmadı

HABERLER   
NACHRICHTEN
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köln - Engelskirchen DITIB Eyüp 
Sultan Camii’nde Kutlu Doğum Haf-
tası nedeniyle düzenlenen programda 
Hz. Peygamber’in hayatı anlatıldı.
Lindlar DITIB Halil Ibrahim Camii 
Din Görevlisi Şerif Şengül’ün sunu-
culuğunu yaptığı program Eyüp Sul-
tan Camii Din Görevlisi Salih Ha-
cıoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Kutlu Doğum sinevizyon 
gösterilmesinin ardından öğrenciler 
ayet ve hadis okudu. 
Konuşmacı olarak katılan Eitorf 
DITIB Camii Din Görevlisi Ahmet 
Duran Say, “Tevhid ve Vahdet - Gelin 
Birlik Olalım!” konulu konferansı ka-
tılımcılar bilgilendirildi.
Öğrencilerin okudukları şiir, soru ve 
cevaplı Hz. Peygamberin hayatı özet 
şeklinde sunuldu. Caminin konferans 
salonunda coşkulu ve yüksek katı-
lımla icra edilen program yapılan dua 
ve gül dağıtımı ile sona erdi.

köln - Euskirchen DITIB Camii’nde 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde bir program düzenledi. 
Programa Bonn DITIB Camii Din 
Görevlisi Muhsin Saylan, öğrenci ve-
lileri ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan programda 
öğrencilerin seslendirdikleri ilahi ve 
şiir dinletileri ile devam etti.
Günün anlam ve önemine dair bir 

konuşma yapan Bonn DITIB Camii 
Din Görevlisi Muhsin Saylan, Müslü-
manların en büyük rehber ve önderle-
rinin Hz. Muhammed (sav) olduğunu 
söyledi.
Etkinlik sonunda kutlu doğum hafta-
sı etkinlikleri kapsamında düzenle-
nen yarışmada derece alan öğrencile-
re ödülleri verildi. Program yapılan 
dua ve gül takdimi ile sona erdi.

Hannover - Oldenburg bölgesi 
DITIB dernekleri kutlu doğum prog-
ramı vesilesiyle düzenlediği progra-
ma konuşmacı olarak Diyanet Işleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Yaygın Din Eğitimi Dai-
re Başkanı Bünyamin Albayrak katıl-
dı. Hannover Din Hizmetleri Ateşesi 
Yusuf Ay, bölge dernek yöneticileri, 
din görevlileri ve cemaatinin katılım-
ları ile gerçekleşen programda 

 “Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik 
 Olalım” konulu konuşmalar yapıldı. 

Engelskirchen’de 
Hz. Peygamber 
anlatıldı

Euskirchen 

Oldenburg

köln - Köln bölgesi 3. Bölge DITIB 
dernekleri Kutlu Doğum Haftası’nı 
büyük bir coşkuyla idrak etti.
Peygamber Efendimizin dünyayı 
teşrif lerinin vesilesiyle idrak edi-
len Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz 
Peygamber, Tevhid ve Vahdet” ko-
nusu gündeme taşındı. Düren, Ker-
pen, Sindorf, Elsdorf, Bergheim, 
Pulheim ve Frechen DITIB dernek-

lerinin Frechen’de müşterek orga-
nize ettiği program yoğun katılım 
ve ilgiyle takip edildi.
Programa konuşmacı olarak Diya-
net Işleri Başkanlığı Kadro Terfi ve 
Tahsis Daire Başkanı Mahmut Göl 
katıldı.
Köln Din Hizmetleri Ateşesi Ah-
met Dilek’in açılış konuşması baş-
layan programda Daire Başkanı  

Göl, heyecanlı konuşması ile gelin 
birlik olalım konusunu işlendi. 

Frechen
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Derneklerde Kutlu Doğum Coşkusu
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
Diyanet Işleri Türk Islam Birliği’ne 
bağlı derneklerde “Hz. Peygamber, 
Tevhid ve Vahdet” teması ve “İn-
sanlığı yüceltmek, insanlığı dirilt-
mek ve insanlığı yaşatmak için ge-
lin birlik olalım!” çağrısı etrafında 
programlar düzenlenmiştir.

Bu etkinlikler, Sevgili Peygamberi-
mizi daha iyi anlamaya, getirdiği tev-
hid dininin ve rahmet yüklü evrensel 
mesajlarını daha iyi anlatmaya vesile 
olmuştur.

HABERLER   
NACHRICHTEN
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Amberg

Bochum EppingenBremen

Königswinter Münih-PasingLandsberg

Wittlich Hürth Neubeckum

NürnbergOberstenfeld
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Nürnberg-Merkez

Stuttgart-Feuerbach WeissenburgVechta

Köln-ChorweilerWesseling

Sontheim an der Brenz

Heiligenhaus Hannover



nürnberg - Ansbach DITIB Hilal 
Camii’nin ev sahipliğinde görkemli 
bir Kutlu Doğum programı düzenlendi.
Cami Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen program öğrencilerin toplu ola-
rak okuduğu Kur’an-ı Kerim tilave-
tiyle başladı. Dernek başkanı Çetin 

Yazıcı’nın selamlama konuşmasının 
ardından din görevlisi Ilhan Kaya 
“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” 
konulu bir sunum yaptı. Öğrencilerin 
okudukları ilahi ve şiirler programa 
ayrı bir renk kattı. Günün anısına öğ-
rencilere hediyeler takdim edildi.

Stuttgart - Ehingen DITIB Mevla-
na Camiinde Kutlu Doğum Haftası 
coşkuyla kutlandı.
Din Görevlisi Ömer Karataş’ın 
Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda öğrencilerin hazırlamış 
olduğu ilahi ve şiirler sergilendi. 
Program çerçevesinde yapılan konuş-
maların ardından hatim duası ve katı-
lımcılara gül dağıtımı ile sona erdi.

Stuttgart - 12. Bölge DITIB der-
nekleri Kutlu Doğum Haftası progra-
mı vesilesiyle bir araya geldi.
Isny DITIB Yunus Emre Camii’nde 
düzenlenen programlara bölge din 
görevlileri, dernek yöneticileri ile çok 
sayıda davetli iştirak etti.
“Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” 
teması altında düzenlenen etkinlikte 
yapılan konuşmalarla devam eden 

program, dua ve gül dağıtımı ile sona 
erdi.

Münster - Gronau DITIB Fatih Ca-
mii’nde “Kutlu Doğum Haftası” müna-
sebetiyle Cuma namazından sonra ce-
maate Kutlu Doğum Haftası ile 
özdeşleşen “gül” dağıtımı gerçekleşti-
rildi. Namazdan önce Din Görevlisi 
Mustafa Ince, bu yılki Kutlu Doğum 
ana teması olan “Hz. Peygamber, 

Tevhid ve Vahdet” konulu sohbet yaptı. 
Diyanet Işleri Başkanlığı’nın hazırla-
mış olduğu Kutlu Doğum Sinevizyonu-
nun izletiminin ardından Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle yapılan hatimle-
rin duası yapıldı.
Cuma namazının ardından cemaate gül 
dağıtıldı. 

EhingenIsny

Gronau’da gül dağıtıldı

Ansbach’da Kutlu Doğum
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