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BERLİN/KÖLN/RUHR-A

Unutulmaya yüz tutmuş bir sünnet yerine getirildi
Ramazan Bayramı’nda birçok bölge ve şube bir geleneği ve sünneti devam ettirmek adına kabir ziyaretleri gerçekleştirdi.

Berlin
Berlin Bölgesi İrşad Başkanı İdris Kahraman Hoca Efendi’nin organizesiyle arife
günü kabir ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Berlin Şehitlik Camii’nin
avlusunda bulunan şehitlik ziyaret edilerek kabir ehline Kur’an okundu ve dualar
edildi. 100’e yakın kişinin katıldığı ziyarette eski Genel Başkan Dr. Zeynel Abidin
ve Zekeriya Bina’nın kabirleri de ziyaret
edildi. Öte yandan diğer Müslümanlara ait
mezarlarda ziyaret edilerek unutulmaya
yüz tutmuş bir sünnet ihya edildi. Konuyla

ilgili bilgi veren görevliler şunları söyledi:
“Bu sene toplu olarak ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Artık her sene inşallah Müslüman mezarlıklarını gruplar hâlinde ziyaret edeceğiz. Cenâb-ı Hak ramazan-ı şerifi
müşteki eylemesin, tüm geçmişlerimize
rahmet eylesin. Bayramımız hayırlar getirsin ve ümmetin vahdetine vesile olsun.”
Köln Bölgesi ise arife günü Köln’ün Bocklemünd kentinde bulunan Müslüman
mezarlığını şube imam hatibi ve cemaat
ile birlikte ziyaret etti, Kur’an okundu ve

Ruhr A

Hazım Damgacı, İskender Güngör, Veli Kandemir

Köln
dualarda bulunuldu. Dua ve zikirlerin yapıldığı ziyaret programına kadın cemaat
de yoğun ilgi gösterdi. Ziyareti değerlendiren Bölge Başkanı Selahattin Demirci
şunları söyledi. “Aslında sadece arife günlerine mahsus değil insanlar ölümü hatırladıkça mezarlıkları ziyaret etmeliler.
Vatanımızda olsun burada olsun mezarlıklarda geçmişlerimiz var. Onların adına
okunan hatmi şeriflerin dualarını bugün
burada yaptık. Cemaatimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Ramazan Bayramı arife-

sinde kabir ziyaretimizi gerçekleştirdik.
Rabbim kabul eylesin bizlerinde akibetini
hayır eylesin.”
Ruhr-A Bölgesi Herne ve Essen Şubeleri bölgenin en büyük Müslüman mezarlığı
olan ve Essen kentinde bulunan kabristanı ziyaret etti. Çok sayıda imam hatibin
ve cemaatin katıldığı programda Kur’an
okundu ve dualar yapıldı. Essen Katernberg Camii İmam Hatibi Halit Pişmek Hocaefendi ise mezarlık ve kabristan hakkında bilgi vererek sünnete işaret etti.
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KÖLN

Kubbeli camide iftar

Köln Bölgesi Brühl Camii’nin Kurumsal İftar Programı’nda Belediye Başkanı caminin yararına yapılacak Hayır Çarşısı’na Alman vatandaşları da davet etti.
İskender Güngör

Köln Bölgesi Brühl Cami verdiği Kurumsal İftar Programı’nda kentteki Alman yetkilileri de ağırladı. Davete Brühl Belediye Başkanı Dieter Freitag da katıldı. Yemek öncesi
kaba inşaatı biten 7 kubbeli olan ve tamamı
eksiksiz bir külliye zenginliğinde yapılan
Brühl Camii’nin inşaatı misafirlere gezdiril-

di. Şube Başkanı Osman Düzgün yapım müsadesi ruhsatını veren belediye başkanına
inşaatı gezdirerek yapım çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İftar yemeği
öncesi davetlilere selamlama konuşmasıyla
hitap eden Belediye Başkanı Dieter Freitag
iftar davetine teşekkür etti. Panodaki Hayır

Çarşısı ilanını gören Freitag salonda bulunanları Ramazan Bayramı sonrası cami yararına yapılacak olan Hayır Çarşısı’na davet
ederek maddi manevi caminin yanında bulunmalarının son derece önemli olduğunu
söyledi. Programda Naim Çolaklı’nın okuduğu akşam ezanıyla iftar yemeğine geçildi.

