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On Bir Ayın Sultanı
Ramazan-ı Şerif’e Girerken
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BAŞYAZI

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Ramazan; her sahur vakti bir sorumluluğa uyan-
mak, Rabbinin rızasını kazanmaya, nefsine hâkim ol-
maya, özündeki iyiye kavuşmaya çabalamaktır.

Ramazan, iradeleri güçlendiren oruç ibadeti ile ne-
fislerin terbiye edildiği, zekât, sadaka ve iftar sofrala-
rıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, teravih, Kur’an 
okuma, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşku-
sunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükâfatın 
arttığı; af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir aydır.

DİTİB Genel Merkez ve bağlı derneklerimiz olarak, 
her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de, bu müba-
rek ayı çeşitli etkinliklerle değerlendireceğiz. Rama-
zan boyunca pandemi nedeniyle Teravih namazları 8 
rekat olarak kılınacak, irşat programları online olarak 
devam edecek, mukabeleler okunmaya devam edecek-
tir. Belki yüz yüze değil ama online olarak kadınları-
mıza ve gençlerimize yönelik programlarımız da ra-
mazan boyunca yapılacaktır.

Bu yıl fitre miktarı 10 Euro olarak belirlenmiştir. 
 DİTİB olarak, bu yıl da hayırseverlerin fitre ve zekât-
larına inşallah talip olacağız. Fitre ve zekat bağışlarıy-
la bir yandan başta Türkiye olmak üzere dünyanın 
dört bir köşesindeki ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur 
kardeşlerimize yardımcı olacak, diğer yandan gelece-
ğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin yetişmesi-
ne maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med Mustafa (s.a.s.)’in buyurduğu gibi ‘evveli rahmet, 
ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş’ 
olan Ramazan-ı Şerif’in gönüllerimize huzur, iftar sof-
ralarımıza bereket ve kulluğumuza güzellikler getir-
mesini temenni ediyor; başta Almanya’da yaşayan 
Müslümanlar olmak üzere bütün İslam âleminin birlik 
beraberliğine ve yeryüzünde iyiliğin hâkim kılınması-
na vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Değerli Okurlar!
Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice 

manevî güzelliklerin yaşandığı, Müslümanlar olarak 
arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği yeni bir 
Ramazan ayına ulaşmış bulunuyoruz. Bizleri bu yıl 
da, bu mübarek Ramazan iklimine ulaştıran Yüce 
Rabbimize hamd ediyor, Sevgili Peygamberimize ve 
ashabına salat-u selam ediyor, Ramazan'ın İslam âle-
mine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbi-
mizden niyaz ediyoruz.

12 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk teravih namazları 
kılınacak, aynı gece sahur sofraları hazırlanacak ve 13 
Nisan 2021 Salı gününden itibaren bir aylık rahmet, 
bereket ve mağfiret mevsimi evlerimize, beldelerimize 
ve yurtlarımıza misafir olacak, kalpleri Allah ve Pey-
gamber sevgisi ile dolu mü’minlerin arınmasına vesile 
olacaktır.

İslam’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hik-
metle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren 
Allah Resulü (s.a.s.) Ramazan için: “İnanarak ve kar-
şılığını yalnız Allah'tan umarak ramazan orucunu 
tutan kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, 
İman 28) buyurmaktadır. İşte bizler, Hz. Peygam-
ber’in bu müjdesinin gerçekleşeceği rahmet ve bağış-
lanma ayını ihya edebilmenin sevincini yaşayacağız.

Ramazan; dini hayatımızda çok önemli bir yeri 
olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yar-
dımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygı-
nın, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik 
ve beraberliğin pekiştiği mübarek bir aydır.

Ramazan; iman, kulluk, ahlak ve insanlık bilinci-
nin zirveye çıktığı, duygu ve düşüncelerin berraklaş-
tığı, kardeşlerin kucaklaştığı, rotasını kaybeden biça-
relerin Kur’an ile yeniden buluştuğu, takvaya erip 
dünya ve ahiret saadetini yakalamaya gayret ettiği 
aydır.
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LEITARTIKEL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der letzte Monat der gesegneten drei Monate lässt uns 

zahlreiche spirituelle Schönheiten erleben. Wir haben ei-
nen neuen Monat Ramadan, worin unser Läuterungs- 
und Erneuerungsbewusstsein aufgefrischt wird, erreicht. 
Wir loben und preisen den erhabenen Allah, der uns auch 
dieses Jahr die segensreiche Atmosphäre des Ramadans 
erreichen lassen hat. Frieden und Segen seien auf unseren 
geliebten Propheten und seine Gefährten. Wir wünschen 
von unserem erhabenen Allah, dass der Ramadan der is-
lamischen Welt und der Menschheit Gutes bringen möge.

Am 12. April, Montag wird das erste Tarawih-Gebet 
verrichtet. In derselben Nacht werden die Speisetafeln zur 
Morgendämmerung (Sahur) vorbereitet und ab dem 13. 
April 2021, Dienstag wird das Klima der Barmherzigkeit, 
des Segens und der Vergebung für eine einmonatige Frist 
zu einem Gast in unseren Häusern, Städten und Ländern. 
Der Ramadan wird Anlass zur Liebe Allahs und des Pro-
pheten sowie zur Vergebung der Gläubigen sein.

Der Gesandte Allahs (s), der uns die mit Barmherzig-
keit durchdrungene Gerechtigkeit des Islams sowie die 
mit Wissen und Weisheit vereinte Ethik des Islams der 
ganzen Menschheit zeigte, sagte zum Ramadan: 
„Demjenigen, der glaubend und die Entlohnung ledig-
lich von Allah erwartend das Fasten im Ramadan ver-
richtet, werden seine vorausgegangenen Sünden verge-
ben.“ (al-Bukhari, Iman, 28). Wir werden also die 
Freude erleben, dass wir diesen Monat der Barmher-
zigkeit und Vergebung, worin sich diese Verheißung 
des Propheten verwirklicht, gebührend begehen.

Der Ramadan ist ein gesegneter Monat. Er hat eine 
sehr wichtige Stellung in unserem religiösen Leben. In 
ihm werden die Tore der Barmherzigkeit bis zum An-
schlag geöffnet. Im Ramadan verdichtet sich die Solida-
rität. Der Respekt, die Geduld und die Geschwisterlich-
keit werden in diesem gesegneten Monat weiterhin 
gestärkt sowie die Einheit und Eintracht gefestigt.

Im Ramadan findet das Bewusstsein des Glaubens, 
der Gottesdienerschaft, der Ethik und Menschheit sei-
nen Gipfel. Die Gefühle und Gedanken finden Klarheit. 
Die Geschwister umarmen sich. Orientierungslose und 
ratlose Personen treffen sich erneut mit dem Koran wie-
der. Darin bemühen sie sich, Gottesehrfurcht (Taqwa) 
und somit das irdische und jenseitige Glück zu erlangen. 
Ramadan bedeutet, zur Verantwortung an jedem Tag 
zur Zeit der Morgendämmerung zu erwachen.  

Darin versuchen wir, das Wohlwollen des Schöpfers 
zu erlangen; unser Ego zu bändigen und das Gute im 
eigenen Wesen zu erreichen.

Der Ramadan ist ein Monat, worin unser Ego mit dem 
Gottesdienst des Fastens, der unseren Willen stärkt, gebän-
digt wird. Mit der Pflichtabgabe (Zakat) und den Spenden 
(Sadaqa) sowie den Speisetafeln zum Fastenbrechen wer-
den Bedürftige gesättigt und umsorgt. Mit den Tara-
wih-Gebeten, Koranrezitationen, dem Gottesgedenken 
(Dhikr), Bittgebeten und Wünschen wird die Freude und 
Begeisterung auf die ganze Gesellschaft ausgebreitet. Im 
Ramadan werden zahlreiche Wohltaten und Belohnun-
gen sowie Verzeihung und Vergebung gewährt.

Wie in jedem Jahr werden der DITIB-Bundesverband 
und die in ihm organisierten Ortsgemeinden auch in die-
sem Jahr diesen gesegneten Monat mit unterschiedlichen 
Aktivitäten begehen. Aufgrund der Pandemie werden die 
Tarawih-Gebete mit 8 Einheiten (Rak`a) verrichtet. Die 
Predigten werden online durchgeführt. Ebenso wird die 
Gegenlesetradition des Korans (Muqabala) weiterhin an-
geboten. Die Aktivitäten gerichtet an unsere Frauen und 
Jugendliche können vielleicht nicht von Angesicht zu An-
gesicht stattfinden, jedoch werden diese während des gan-
zen Ramadans online fortgeführt.

In diesem Jahr wurde die Mindestsumme für die Ab-
gabe der Fitra als 10 Euro festgelegt. Auch in diesem 
Jahr bitten wir um die Fitra und Zakat unserer spenda-
blen Gemeindemitglieder, so Allah will. Mit den Fitra- 
und Zakatspenden werden wir auf der einen Seite in 
der Türkei als auch überall auf der Welt unseren be-
dürftigen, unterdrückten und benachteiligten Ge-
schwistern helfen. Auf der anderen Seite werden wir 
weiterhin unseren materiellen und geistigen Beitrag 
zur Ausbildung von Studierenden, denen wir unsere 
Zukunft anvertrauen werden, leisten.

Aus diesem Anlass wünsche ich vom erhabenen Allah, 
dass der segensreiche Ramadan, „dessen Anfang Barm-
herzigkeit, Mitte Vergebung und Ende Errettung vom 
Feuer der Hölle“ ist, wie es unser geliebter Prophet 
 Muhammed Mustafa (s) zum Ausdruck brachte, Anlass 
für Frieden für unsere Herzen, Segen für unsere Speiseta-
feln und Schönheiten für unsere Gottesdienerschaft brin-
gen möge. Ich wünsche, dass der Ramadan Anlass für die 
Einheit und Eintracht – allen voran – der in Deutschland 
lebenden Muslime und der ganzen islamischen Welt, so-
wie für das Gute in der Welt herrschend sein möge.
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Değerli Mü’minler!
Tarihî tecrübenin insanlığa öğrettiği çok önemli bir 

değer hükmü vardır: Irkçılık hastalıktır. İnsanın; kanı-
na, tenine, rengine ve diline bakarak diğer insanlar-
dan üstün olabileceğini düşünmesi; akıl, insaf, iz’an ve 
ahlak ölçülerine göre saplantı, tutarsızlık ve kişilik bo-
zukluğundan başka bir şey değildir.

Ancak bu temel gerçeğe rağmen, fert ve toplumların 
zaman zaman böyle marazî bir saplantıya düştükleri 
de bir vakıadır. Siyasal, ekonomik ve toplumsal süreç-
lerin etkisiyle gelişen ırkçılık, tarihte çok büyük trajedi, 
katliam ve felaketlere yol açmıştır. Mehmet Akif’in 
“Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alın-
saydı, tekerrür mü ederdi!” dediği gibi, yaşanan bu bü-
yük felaketlerden ders alınmamışçasına, insanlığın, 
ırkçı ve ötekileştirici uygulamalarla imtihanı maalesef 
hâlâ devam etmektedir.

Hâlbuki Yüce Kur’an’ın hükmü bellidir: Farklılıkla-
rımız Yüce Allah’ın engin kudret ve sanatının üzeri-
mizdeki kutsal işaretleridir.1 Âlemlere Rahmet Yüce 
Peygamber’in hükmü de bellidir: Irkçılık lanetlenmiş-
tir ve ayaklarımızın altındadır. Tarihin hükmü de bel-
lidir: Irkçılık felakettir, kıyımdır, cinayettir. Evrensel 
ahlakın en temel ilkesi de bellidir: Kendine yapılması-
nı istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın!

Değerli Kardeşlerim!
İnsanın sevmek yerine nefreti, birlikte yaşamak yeri-

ne dışlama ve ötekileştirmeyi tercih etmesi, esasen ken-
di huzuruna ve selametine yönelik bir taciz ve tecavüz 
değil midir? Farklı olmak ve farklılaşmak Yüce Al-
lah’ın muradı iken2, insanın; kendisini fakirleştirecek, 
yalnızlaştıracak tek tip, monoton ve tek düze bir haya-
ta mahkûm edebilecek davranışlara yönelmesi büyük 
bir tezat değil midir?

Sözü uzatmadan hutbemizi Efendimiz Hazreti Mu-
hammed Mustafa (s.a.s)’e bırakarak bitirelim. O, haya-
ta veda etmeden önceki konuşmalarından birinde in-
sanlığa şöyle sesleniyordu: “Ey insanlar! Rabbiniz 
birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocukları-
sınız, Âdem ise topraktandır. Arab’ın Arap olmayana, 
Arap olmayanın da Arap üzerinde üstünlüğü olmadığı 
gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı 
tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 
takvâdadır.”3

Bu vesileyle, 2 yıl önce Yeni Zelanda’da meydana ge-
len ve 51 masumun hayatına kasteden terör saldırısını 
bir kez daha tel’in ediyor, Cenab-ı Hakk’tan lütuf ve ina-
yetini üzerimizden eksik etmemesini niyaz ediyorum.

[1] Rûm, 30/22.  [2] Hûd, 11/118.  [3]  Ahmed ibn Hanbel, V, 411.

Irkçılık Hastalıktır!

MİNBER’DEN
SESLENİŞ
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 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

Rassismus ist ein Übel!
Werte Gläubige!
Die geschichtliche Erfahrung hat der Menschheit 

ein sehr wichtiges Werturteil gelehrt: Rassismus ist 
ein Übel. Zu denken, dass ein Mensch aufgrund sei-
ner Bluteigenschaften, Hautfarbe, und Sprache bes-
ser als seine Mitmeinschen sei, ist nichts anderes als 
eine krankhafte Verwirrung und ein Irrweg nach den 
Wertmaßstäben der Gerechtigkeit, Vernunft und 
Ethik sowie eine Persönlichkeitsstörung.

Doch trotz dieser grundlegenden Wahrheit ist es 
eine Realität, dass von Zeit zu Zeit manche Individu-
en und Gesellschaften solche krankhaften Verwir-
rungen erleiden. Rassismus entwickelt sich aufgrund 
von der Wirkung von politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Prozessen. Rassismus hat in 
der Geschichte zu vielen Tragödien, Massakern und 
Katastrophen geführt. Die Prüfung der Menschheit 
mit rassistischen Ausgrenzungspraktiken läuft immer 
noch weiter als ob von diesen großen Katastrophen 
keine Lehren gezogen wären - so wie es der Dichter 
Mehmet Akif zum Ausdruck bringt: „Die Geschichte 
wird als „Wiederholung“ definiert. Gäbe es denn eine 
Wiederholung, wenn je Lehren daraus gezogen wä-
ren!“

Jedoch ist das Urteil des erhabenen Korans klar: 
Unsere Unterschiede sind segensreiche Zeichen der 
unendlichen Macht und Kunst des erhabenen Al-
lahs.1 Auch das Urteil des erhabenen Propheten der 
Barmherzigkeit für die Welten ist klar: Rassismus ist 
verf lucht und unter unseren Füßen. Auch das Urteil 
der Geschichte ist klar: Rassismus ist eine Katastro-
phe, ein Massaker und Mord. Auch das fundamentale 
Prinzip der universalen Ethik ist klar: Was du nicht 
willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern 
zu!

Meine werten Geschwister!
Ist es nicht ein Übergriff und eine Schändung gegen 

das eigene Wohl und seinen eigenen Frieden, dass der 
Mensch die Menschen hasst anstatt sie zu lieben so-
wohl rassistisch und ausgrenzend handelt anstatt zu-
sammenzuleben? Ist es nicht ein großes Paradox, dass 
sich der Mensch zu Handlungen, die ihn zur eigenen 
Verarmung, Vereinsamung sowie zu einem Leben in 
Monotonie und Eintönigkeit verdammt, wobei die Ver-
schiedenheit und Unterschiedlichkeit Wille2 des erha-
benen Allahs ist?

Ohne unsere Worte weiter in die Länge zu ziehen, 
beenden wir unsere Freitagspredigt indem wir das 
Wort unserem geliebten Propheten Muhammed 
Mustafa (s) überlassen. In einer seiner Ansprachen sag-
te er der Menschheit folgendes bevor er sich vom Le-
ben verabschiedete: “O Menschen! Euer Herr ist Ei-
ner. Auch euer Vater ist einer. Ihr alle seid Kinder 
Adams und Adam ist aus Erde. So wie der Araber kei-
nen Vorzug über Nicht-Arabern hat; hat der Nichtara-
ber keinen Vorzug über Arabern; Ebenso hat die Per-
son mit roter Hautfarbe keinen Vorzug über jemandem 
mit schwarzer Hautfarbe. Auch hat die Person mit 
schwarzer Hautfarbe keinen Vorzug über jemanden 
mit roter Hautfarbe. Der Vorzug ist lediglich bei der 
Gottesehrfurcht. (Taqwa).”3

Aus diesem Anlass verurteile ich nochmals den Ter-
rorangriff, der vor 2 Jahren in Neuseeland verübt wur-
de und auf das Leben von 51 unschuldigen Menschen 
abgesehen hat. Ich wünsche vom erhabenen Allah, 
dass Er seine Gnade über uns und Hilfe für uns nicht 
versagen möge.

[1] Koran, ar-Rum, 30/22.  [2] Koran, Hud, 11/118.  [3] Ahmed b. 
Hanbal, V, 411.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), eyalet birlikleri ve teşkilat 
başkanlarıyla toplantısını yaptı 
2021 yılının ilk video konferans 
yöntemiyle düzenlenen istişare top-
lantısıyla bir araya geldi.

Rheinland Pfalz ve Saarland Dİ-
TİB Eyalet Birlikleri ve teşkilat baş-
kanlarının katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, tüm dünyada etkisini 
devam ettiren salgın sürecinde Dİ-
TİB teşkilatınca yapılan ve 2021 
yılında gerçekleştirilmesi planla-
nan faaliyetler değerlendirildi.

DİTİB Genel Sekreteri Abdur-
rahman Atasoy’un moderatörlü-
ğünde gerçekleşen toplantı, Rhein-
land Pfalz Eyalet Birliği Başkanı 
Yılmaz Yıldız ve Saarland Eyalet 
Birliği Başkanı Erkan Kahveci’nin 
eyaletlerde yapılan faaliyetlerin de-
ğerlendirilmesi, Rheinland Pfalz 
Eyalet Birliği Dini Danışma Kuru-
lu Başkanı Celil Mahir Dindar ve 
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Dilek’in selamlama konuş-
malarıyla başladı.

Yaklaşık 3 saat süren istişare ve 
değerlendirme toplantısında DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen, 
2020 yılının genel değerlendirmesi-
ni ve 2021 yılında gerçekleştirilecek 
faaliyetler üzerinde durdu.

Salgın sürecinde DİTİB’in yaptı-
ğı çalışmaları değerlendiren Türk-

men, bir yıla yakın süredir tüm 
dünyanın zor bir süreçten geçitiğini 
ifade ederek, bu süreçte topluma ve 
insanlığa hizmet noktasında yapmış 
oldukları çalışmalarla, gösterdikleri 
özveri ve gayret için teşkilat başkan-
larına teşekkür etti.

Koronavirüs vakasının yükselişe 
geçtiği Mart ayında planlanan isti-
şare toplantılarını iptal etmek ve 
camileri kapatmak zorunda kaldık-
larını ifade eden Türkmen, DİTİB 
ailesi olarak o günden beri süreci 
birlikte iyi yürüttüklerini kaydetti. 

Ramazan ayı itibariyle önce va-
kit akabinde Cuma namazları ile 
yeniden ibadete başladığını akta-
ran Türkmen, camiler’de maske, 
mesafe ve temizlik kurallarının en 
üst safhada uygulandığını söyledi.

DİTİB tüm imkanlarıyla toplu-
mun her kesimine ulaşmaya çalıştı-
ğını anlatan Türkmen şöyle devam 
etti: “DİTİB özellikle cemaat olma 
yolunda gelişmeler gösteren bir ku-
rumdur. Bu yönde de çalışmaları-
mız, görüşmelerimiz ve mücadele-
miz devam ediyor. Rheinland-Pfalz 
eyaletinde ‘Hedef Anlaşması’ im-
zalananarak  güzel bir gelişme kay-
dedildi. Kuzey Ren Vestfalya eya-
letinde güzel bir model uygulandı. 
Bu olumlu ve güzel gelişmelerin 
diğer eyaletlere de sirayet edeceğini 
ümit ediyoruz. Önemli olan bu zor-

lu süreçlerde bizim nerede konuş-
landığımız ve nasıl durduğumuz-
dur. Bu zor süreçte derneklerimiz 
ihtiyaç sahiplerine maske diktiler, 
risk grubundaki insanlara yardım-
cı oldular, yaşlı insanlara yardımda 
bulundular. Kurumsal olarak böyle 
zamanda birlik ve beraberliği, bir-
birimizle iletişimi daha sağlam tut-
mak, merkez ile taşra arasındaki 
sorunları rahatça konuşabilmeliyi-
iz. Bu vesileyle online da olsa bu 
zorlu süreçte güzel hizmetler yürü-
ten dernek başkanlarımıza teşek-
kür etmek ve onlara dua ederek 
moral vermeyi arzu ettim.”

Türkmen, DİTİB’in üniversite-
lerde eğitim gören öğrencilere 
yurt ve burs imkanı sunduğunu 
belirterek, öğrenci evlerinde sade-
ce konaklama hizmetinin yanı sıra 
eğitimlerine katkı sağladıklarına 
vurgu yaptı. Bu hizmetin sahibi-
nin dernekler olduğunu söyleyen 
Türkmen, şu anda 450 kapasiteli 
öğrenci evlerinde kalan her bir öğ-
renciye burs imkanı sunduklarını 
belirtti. 

Hizmetlere yenilik ve farkında-
lık katmanın gayreti içerisinde ol-
duklarını vurgu yapan Türkmen, 
“Cemaatimiz, üyelerimiz, çocu-
ğundan yaşlısına, kadınından 
gencine bizlerden her alanda yeni 
hizmetler bekliyor.

Genel Başkan Türkmen’den DİTİB gönüllülerine teşekkür
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Cami hizmetlerini geliştirmek ve 
cami dışına da hizmetlerimizi gö-
türmemiz gerekiyor. 2020 yılında 
hizmet ağımıza imam eğitimi ile 
bir yenilik yaparak başlamıştık ve 
güzel de devam ediyor. Katılımcı-
lar tarafından da güzel bir müfre-
datının olduğu ifade ediliyor. Çok 
başarılı bir şekilde yürüyor. Mane-
vi rehberlik konusunda çalışmala-
rımızı yürütüyoruz. Hastane, ha-
pishane, huzurevleri ve ailelere 
yönelik değişik alanlarda manevi 
rehberlik konusunda çalışmaları-
mızı 2021 yılı içerisinde başlatmış 
olacağız” diye konuştu.

DİTİB’in hayri ve sosyal faaliyetler 
kapsamında yaptıkları çalışmaları 
aktaran Türkmen şöyle konuştu: 
“DİTİB olarak pek çok hayri ve sos-
yal faaliyetler yürütüyoruz. Taşra 
teşkilatlarımızın destekleriyle Elazığ, 
Giresun, Beyrut ve İzmir yardım 
kampanyaları düzenledik. Kurban-
larla dünyanın en ücra köşesindeki 
kardeşlerimize ulaşıyoruz ve onların 
dualarını alıyoruz. Bu konuda her bir 
teşkilat başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. Aynı gayreti ve heyecanı biz 
her sene taşıyacağız, her sene bu hiz-
meti yürüteceğiz. Doktora ve lisans 

eğitimi gören gençlerimize, üniversi-
telerde okuyan öğrencilerimize burs 
veriyoruz.” Pandemi sürecinde ir-
şad hizmetlerini dijital ortama taşı-
dıklarına söyleyen Türkmen şöyle 
konuştu: “Kindermoschee eğitimi 
için yeni bir eser meydana getirdik. 
Pandemi sürecinde Almanya gene-
linde camilerimizde verilen Kin-
dermoschee eğitiminde online ola-
rak 450 eğitici yetiştirdik. Almanca 
ve Türkçe olarak öğreticinin kulla-
nabileceği özel olarak eğitim müf-
redatı ve materyali hazırladık. 
Bunların hepsinde sizlerin emeği-
niz var, desteğiniz var. DİTİB artık 
Almanya’ya mahsus dini bir teşki-
lat olmaktan öte, ürettiğimiz her 
eser diğer ülke dillerine çevrilerek 
ders müfratlarında kullanılıyor. Si-
zin yaptığınız hayırlarla üretilen 
hizmetler sadece Almanya’da değil 
diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz de 
faydalanıyor. Gençlere ve kadınla-
ra yönelik eserler de üretmeye baş-
layacağız. Kadınlarımıza yönelik 
pilot olarak Köln Merkez’de Suffa 
eğitim programı başlattık. Eğitim 
hizmetlerimize bundan sonra daha 
da ağırlık vereceğiz. ‘Camiye Gidi-
yorum’ kitabımızı konu konu, ders 

ders işleyerek online olarak sosyal 
medya hesaplarımızda yayımladık. 
Ailelerin çocuklarıyla birlikte otu-
rup bilgisayar başında izleyeceği 
bir ortam oluşturduk. Her hafta 
farklı konunun işlendiği online or-
tamdaki ders konularımızı takip 
etmeleri için verilen linkleri bütün 
ailelere, üyelerimize ulaştırmalıyız. 
Yeni bir hizmet olarak “DİTİB 
Antwortet” adı altında her hafta 
fetva videoları yayınlayacağız. Bir 
yıldan bu yana Cuma hutbesini ve 
Cuma namazını canlı olarak sosyal 
medya hesaplarımızdan yayımlıyo-
ruz. Bu yıl da Ramazan ayında çok 
güzel etkinlikler planlıyoruz. Bizler 
sizlerden bu etkinliklerimizi mu-
hakkak suretle takip etmenizi isti-
yoruz.” Teşkilat başkanlarına te-
şekkür eden Türkmen sözlerini 
şöyle tamamladı: “İnsan hayatında 
pek çok göreve, makama gelebilir 
ama bu gönüllü hizmetlerin, fahri 
hizmetlerin, Allah rızası için yürü-
tülen hizmetlerin insana verdiği 
mutluluğu başka hiçbirşey vermez. 
Çünkü yaptığımız işi Allah rızası 
için yapıyoruz. Her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Allah her 
birinizden razı olsun.”
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya Eyaleti’nin Balve şehrinde Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı Mimar Sinan Camii 
Kuran Kursu öğrencilerinden ör-
nek davranış.

Pandemi sürecinde huzurevleri-
ne ziyaretin yasak olduğu bugün-
lerde, 9-12 yaş grubu Kuran Kursu 
öğrencileri evlerinde hazırladıkları 
resim ve el sanatı ile Almanca yaz-
dıkları şiir ve kendi iç dünyaların-
dan geldiği gibi duyguları yansıt-
tıkları mektuptan oluşan hediyeler 
hazırlayarak örnek bir davranış 
sergilediler.

Balve DİTİB Mimar Sinan Ca-
mii dernek başkanı Özkan Güler, 
din görevlisi Serkan Öztürk ve öğ-

rencileri temsilen Kayra Çelik, ha-
zırlanan hediyeleri Altenpflegeheim 
St.Johannes Balve huzurevi müdîre-
si Gaby Gemke’ye teslim etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren huzurevi mü-
dîresi Gemke, koronavirüs tedbirle-
ri kapsamında 70 sakinin kaldığı 
huzurevlerine ziyaretçi yasağının 
olduğunu, zorlu süreci atlattıktan 
sonra farklı etkinlikler düzenlemek 
istediklerini söyledi. Ziyaret yasa-
ğından dolayı sakinlerin üzgün ol-
duklarını ve bu tür inceliklerin on-
ları ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade 
eden Gemke, DİTİB Mimar Sinan 
Camii yöneticilerine ve öğrencileri-
ne bu örnek davranışlarından ötü-
rü teşekkür etti.

Huzurevi müdiresi Gemke’ye te-
şekkür eden dernek başkanı Güler 
ve din görevlisi Öztürk, anneler 
günü ve Noel’de huzurevini ziyaret 
ettiklerini, ancak bu yıl pandemi 
sebebiyle farklı bir etkinlik yaparak 
sakinleri mutlu etmek istediklerini 
söylediler.

Güler, “Cami derneği ve şehirde 
yaşayanlar olarak toplumun parça-
sıyız. Huzurevi sakinlerine yaşanı-
lan süreçte moral vermek ve hatır-
landıklarını hissettirmek istedik” 
dedi.

Ziyarette huzurevinde çalışan 
sağlık personeline ve çalışanlarına 
da çiçek takdim edildi.

Huzurevi sakinlerini mutlu etmek için minik yüreklerden örnek davranış
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Almanya’nın Hessen eyaletinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı 8 cami derneği, Bü-
dingen’deki sel mağdurlarına yar-
dım eli uzattı.

Altenstadt, Büdingen, Erlensee, 
Fulda, Gelnhausen, Hanau, Schlü-
chtern ve Wächtersbach DİTİB 
cami dernekleri, Büdingen’deki sel 
mağdurlarına 8 bin Euro bağışta 
bulundu.

Yoğun yağışların beraberinde sel 
ve su baskınının hayatı olumsuz et-
kilediği Büdingen’de ihtiyaçları 
karşılamak ve yaraları bir nebze 
olsun sarmak maksadıyla DİTİB 
cami dernekleri yardım seferberliği 
başlattı. 

Erlensee DİTİB Fatih Camii baş-
lattığı yardım kampanyası sonunda 
toplanan bağış Büdingen’e iletil-
mek üzere dernek başkanı Reşit 
Kaya, yönetim kurulu üyesi Emad 
Nayleh ve din görevlisi İbrahim Öz 
tarafından Erlensee Belediye Baş-
kanı Stefan Erb’e teslim edildi.

Erlensee DİTİB Fatih Camii’nde 
yardım çekini teslim alan Belediye 
Başkanı Erb, camiyi ziyaret ederek 
cami ve toplumsal çalışmalar hak-
kında daha fazla bilgi edindiğini 
söyledi. Erb, “Camide tüm millet-
lerden insanların bir araya gelmesi 
memnuniyet vericidir. Büdingen’e 
destek olmak için düzenlenen bağış 

kampanyası buraya olan sosyal 
bağlılığı gösteriyor.” değerlendir-
mesinde bulundu ve teşekkür etti.

Büdingen DİTİB Camii’nin baş-
lattığı kampanyanın ardından top-
lanan yardım, dernek başkanı Or-
han Bilal Ayyıldız, din görevlisi 
İlhami Erel ve dernek yöneticileri 
tarafından şehrin belediye başkanı 
Erich Spamer’e teslim edildi. 

Başkan Spamer, yapılan bağış-
lardan ötürü Büdingen DİTİB Ca-
mii’ne ve katkı sağlayan derneklere 
teşekkür etti.

Dernek başkanı Ayyıldız “Tarihi 
şehir Büdingen’de ve diğer bölge-
lerde yüzlerce vatandaşı olumsuz 
etkileyen sel felaketi büyük hasar 
meydana getirdi. Birçok aile evleri-
ni terk etmek durumunda kaldı. 
Bizler de onlara yardım etmek ve 
zorlukları hafif letmek için, DİTİB 

camileri olarak toplumsal bir so-
rumluluk duygusuyla selden etkile-
nenlere yardımcı olmaya çalıştık” 
diye konuştu.

Büdingen’deki sel felaketi sonrası 
yaraları bir nebze olsun sarmak 
için DİTİB derneklerinin harekete 
geçtiğini belirten Hessen Eyalet 
Birliği Başkanı Salih Özkan, “Bu 
şehrin ve bu toplumun sakinleri 
olarak bizlerin de komşularımıza 
yardımcı olmamız, hem inancımı-
zın hem de insanlığımızın bir gere-
ğidir” dedi. Özkan, “Sel, zor za-
manlarda bir araya geldiğimizi 
gösteren bir dayanışma dalgasını 
tetikledi. DİTİB adına yardımla-
rın ulaştırılmasında derneklerimi-
ze ve kampanyamıza destek veren 
herkese teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

DİTİB cami derneklerinden Büdingenli sel mağdurlarına yardım eli
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Lübnan’ın başkenti Bey-
rut’ta meydana gelen büyük patla-
mada ailelerin yaralarını sarmak 
ve destek olmak amacıyla yardım 
kampanyası başlatmıştı.

Kampanya kapsamında topla-
nan yardımları patlamanın yaşan-
dığı bölgeye ulaştırmak üzere Al-
manya - DİTİB teşkilatını temsilen 
RLP Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız ve Saarland Eyalet Birliği 
Başkanı Erkan Kahveci Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’a gitti. 

DİTİB Almanya camiası olarak 

büyük bir facia sonrası yaraları bir 
nebze olsun sarmak için Beyrut’a 
geldiklerini söyleyen RLP Eyalet 
Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, 
“Beyrut’ta meydana gelen büyük 
patlama sonucu DİTİB camiası 
olarak, mağdur olan ailelere destek 
olmak amacıyla yardım kampan-
yası başlattık. Hayırsever insanla-
rımız olayın yaşandığı Beyrut’ta 
ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini 
uzattı. Yardımların nerede kulla-
nıldığını bizzat müşahade ettik. İh-
tiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik. 
Bizlere emanet edilen yardımları 

kendilerine ulaştırdık. Bu kampan-
yada bizleri yalnız bırakmayan 
kardeşlerimize teşekkkür ediyo-
rum. Allah öncelikle bu yaptığımız 
hayırları kabul eylesin. Ayrıca Dİ-
TİB adına yardımın ulaştırılması 
hizmetini üstlenen TDV’ye de te-
şekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık ba-
ğışta bulunan tüm hayırseverlere 
teşekkür ederek, “Bu zor günde 
Beyrut’taki ihtiyaç sahibi ailelerin 
yanında olan DİTİB teşkilatına ve 
hayırseverlere teşekkür ediyorum. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Beyrut’ta yaraları sarıyor
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Yaptıkları yardımların kabulünü 
Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
İhsan Açık, DİTİB Almanya teşki-
latını temsilen RLP Eyalet Birliği 
Başkanı Yılmaz Yıldız ve Saarland 
Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kah-
veci patlama bölgesindeki ihtiyaç 
sahiplerine yardım dağıttı ve geç-
miş olsun dileğinde bulundular. 
Ayrıca mülteci kamplarında yaşam 
mücadelesi veren ailelere gıda pa-
keti, hijyen ve barınma yardımı 

ulaştırıldı. Kırtasiye malzemesi, 
oyuncak, şeker ve çikolatadan olu-
şan hediyeler de dağıtılarak çocuk-
lar sevindirildi.

Beyrut limanına 2 km uzaklıkta 
bulunan 150 yıllık tarihi Osman 
Ben Affan Camii, DİTİB ve TDV 
işbirliğiyle onarıldı. Onarılan Os-
man Ben Affan Camii, Türkiye’nin 
Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, 
RLP Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız, Saarland Eyalet Birliği Baş-
kanı Erkan Kahveci ve URDA 

Genel Müdürü Hussam El-Gha-
li’nin katılımıyla ibadete açıldı. Bü-
yükelçi Çakıl, caminin onarımına 
katkı sunanan DİTİB ve TDV’ye 
teşekkür etti.

Beyrut liman bölgesinde patla-
madan zarar gören 96 yaşında Ha-
tay doğumlu Hristiyan Linda Aliya 
ve ailesi evinde ziyaret edildi. Uzun 
süre Hatay’da yaşayan, ardından 
Beyrut’a yerleşen Linda Aliya ile 
oturulamaz haldeki beş ev DİTİB 
ve TDV işbirliğiyle yardım kam-
panyası kapsamında onarıldı.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı cami dernek-
leri “Bir Damla Hayat” projesi 
kapsamında Afrika’da susuzluğa 
umut olmaya devam ediyor.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birli-
ği dernekleri, cemaatin ve hayır-
severlerin bağışlarıyla Tanzan-
ya’da 5 su kuyusu ve vakıf çeşmesi 
açtı. Kırsal bölgelerinde yaşayan 
ihtiyaç sahibi 500’e yakın aileye 
de gıda paketi dağıttı.

Mazlum ve mağdur coğrafyalara 
hayırseverlerin bağışlarıyla hizmet 
götüren Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
(TDV) koordinesi ve “Bir Damla 
Hayat” projesi kapsamında DİTİB’e 
bağlı Bo chum-Hövel, Bergkamen- 
Rünte, Bochum-Langendreer cami 

der  nekleri ile Essen Gençlik Kolu 
ve Lünen Kadınlar Kolu, bölge 
halkının temiz su ihtiyacını karşı-
lamak için beş su kuyusu ve vakıf 
çeşmesi açtı.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
Başkanı Fahrettin Alptekin açılan 
su kuyularıyla ilgili yaptığı açıkla-
mada: DİTİB’e bağlı 36 cami der-
neğinin desteği ve hayırseverlerin 
katkılarıyla “Bir Damla Hayat” 
projesi kapsamında son iki yılda 
Moritanya’da 19, Zimbabve’de 1, 
Nijer’de 5, Togo’da 1, Burkina Fa-
so’da 1 ve Tanzanya’da 5 olmak 
üzere toplam 32 su kuyusu ve vakıf 
çeşmesi açıldığını söyledi. Alpte-
kin, her zaman desteklerini esirge-
meyen Essen DİTİB Dini Danışma 

Kurulu Başkanı Hakkı Gür’e te-
şekkür etti. 

Su kuluyarını açmak üzere Es-
sen Eyalet Bölge Birliği’ni temsi-
len Hamm-Bochum-Hövel Dİ-
TİB Selimiye Camii dernek 
başkanı ve birlik yönetim kurulu 
üyesi Muammer Gökçe ile NRW 
Eyalet Birliği Müdiresi Hülya 
Ceylan Tanzanya’ya gitti. 

Tanzanya’nın Jingo, Mpanga, 
Chandama, Singida ve Tanga böl-
gelerinde halkın uzun yıllar temiz 
su ihtiyacını karşılayacak su kuyu-
su ve vakıf çeşmesi açıldı. Tanzan-
ya din hizmetleri koordinatörü İs-
kender Demir’in duasıyla bir 
damla suya hasret insanların 
 ihtiyaçlarını giderecek su kuyusu 

DİTİB cami dernekleri Afrika’da susuzluğa umut oldu
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ve vakıf çeşmeleri hizmete girdi. 
DİTİB heyeti ayrıca 500’e yakın 
ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardı-
mı yaptı.

“Niyet hayır, akıbet hayır” sö-
züyle yola çıktıklarını kaydeden 
Gökçe: “Çıktığımız yolda bize ve 
bağlı bulunduğumuz kurumumuz 
DİTİB ailesine olan güven ile bize 
emanet edilen yardımları ulaştır-
dık. Yardım eden ve destek veren 
cemaatimize, üyelerimize ve ha-
yırseverlere teşekkür ediyorum. 

Kendilerinden Allah razı olsun” 
dedi. 

Tanzanya’da bir yudum suya ih-
tiyaç duyan insanların yaşam mü-
cadelesi verdiğini anlatan Ceylan, 
şunları kaydetti: “Binlerce kilo-
metre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek, onların çaresizliği-
ne bir nebze olsun katkı sunmak 
anlatılmaz bir duygu. Hayır sa-
hiplerinin emanetini bizzat ihti-
yaç sahibine ulaştırarak, onların 
mutluluğuna şahit olduk. Hayır-

severlere dua ve selamlarını dille-
rinden eksit etmediler. Onların 
günlük su ihtiyaçlarını karşıla-
mak, yaşantılarını kolaylaştırmak 
ve bir nebze ışık olmak inanılmaz 
mutluluk vericidir.” 

Gökçe ve Ceylan gittikleri bölge-
lerde kuru gıdadan oluşan yardım 
paketlerini hayırseverler adına ihti-
yaç sahiplerine teslim etti. 

NACHRICHTEN

152 0 21  ·  O C A K  ·  Ş U B A T  ·  M A R T  ·  J A N U A R  ·  F E B R U A R  ·  M Ä R Z  ·  B Ü L T E N



“Soğuk Bir Günde, Sıcak Bir Yar-
dım” sloganıyla bir araya gelen Dİ-
TİB’li gençler sokakta yaşayan ihti-
yaç sahiplerine battaniye ve 
kumanya yardımında bulundu. 

Essen DİTİB Eyalet Bölge Genç-
lik Kolu, pandemi süreci ve soğuk 
hava koşullarının etkili olduğu kış 
ayında sokakta yaşayan ihtiyaç sa-
hiplerine “Soğuk Bir Günde, Sıcak 
Bir Yardım” sloganıyla yardım 
kampanyası başlattı. 

Essen DİTİB Eyalet Bölge Genç-
lik Kolu gençler arasında toplanan 
yardımlarla hazırlanan paketler, 
Essen ve Dortmund şehirlerinde 
sokakta yaşayan 50’ye yakın ihti-
yaç sahibine dağıtıldı. Battaniye, 
hazır makarna ve çorba, çikolata, 
çay, su, mevye suyu, eldiven ve ter-
mo bardaktan oluşan yardım pa-
ketlerini, DİTİB’li gençler ihtiyaç 
sahiplerine bizzat kendileri teslim 
etti. 

Farkındalığın artması ve iyilikle-
rin çoğalması amacıyla bu kampan-
yayı başlattıklarını ifade eden Essen 
DİTİB Eyalet Bölge Gençlik Kolu 
başkanı Sefa Ateş, “Üçüncü nesil 
geçler olarak burada doğduk, bura-
da büyüdük. Bu toplumun parçası-
yız. ‘Komşusu açken, tok yatan biz-
den değildir’ diyen peygamberimizin 
ümmeti olarak, komşu hakkı ve 
paylaşım anlayışıyla yola çıktık. Ya-
şadığımız toplumda ihtiyaç sahibi 
insanların bir değer olduğunu gös-
terdik. ‘Soğuk Bir Günde, Sıcak Bir 
Yardım’ sloganıyla düzenlediğimiz 
kampanya ile bu soğuk kış gününde 
onların üzerlerini örtmek, bir far-
kındalık oluşturmak istedik” dedi.

Bu faaliyeti sadece bir kampanya 
olmaktan ziyade maneviyatı yüksel-
ten bir eylem olduğunu söyleyen Es-
sen DİTİB Eyalet Bölge Gençlik 
Kolu başkan yardımcısı Seher Do-
ğan da, “Çok samimi insanlarla 
karşılaştık. Bazıları ise, daha muh-
taç sahibi olanlar var diye, yardımı-
mızı kabul etmediler. Bu cümleler 
ruhumu ısıttı ve ne kadar bencil ol-
duğumuzu bana hatırlattı. Çok 
daha fazlasına sahip olduğumuz 
halde, daha fazlası için çabaladığı-
mızı bir kez daha anlamış oldum. 
Benim ve arkadaşlarımın ziyadesiy-
le maneviyatını yükselten bir kam-
panya oldu.” ifadelerini kullandı.

DİTİB gençlerinden “Soğuk Bir Günde, Sıcak Bir Yardım” kampanyası
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DİTİB, Kilis’te ihtiyaç sahibi ye-
tim ve yoksul 600 aileye Ramazan 
paketi dağıttı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), mülteci ailelere destek ol-
mak amacıyla Suriye’nin sıfır nok-
tası Kilis’e yardım elini uzattı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Köln DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Dr. Muhar-
rem Kuzey, Yönetim Kurulu Üyesi 
İrfan Saral, Eyalet Bölge Birliği 
Başkanı Adem Onur’dan oluşan 
heyet, yardımları bölgeye ulaştır-
mak üzere Kilis’e gitti. 

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, beraberindeki heyetle 
birlikte Kilis’te yaşayan, ihtiyaç sa-
hibi yetim ve yoksul aileleri ziyaret 
ederek, 600 aileye Ramazan yar-
dım paketi dağıttı. Ayrıca Suri-
ye’den Kilis’e tedavi için gelen aile-
lerin kaldığı evleri ziyaret etti.

DİTİB heyeti ayrıca, Türkiye Di-
yanet Vakfı’na (TDV) ait Suriye’li 
sığınmacıların sıcak yemek ihtiya-
cını karşılayan mutfak, fırın ve da-
ğıtım merkezini de ziyaret ederek, 
burada incelemelerde bulundu ve 
yetkililerden bilgi aldı. 

Türkmen, DİTİB’in ‘İnsanların 
en hayırlısı, insanlara faydalı olan-
dır’ hadisinde ifade edildiği üzere, 
dünyanın her bir köşesinde bütün 
insanlığın hizmetinde çalışan bir 

iyilik hareketi olduğunu ifade etti.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 

(DİTİB) olarak mülteci ailelere 
destek olmak amacıyla Kilis’e gel-
diklerini söyleyen Genel Başkan 
Kazım Türkmen şu açıklamada 
bulundu: 

“Suriye’nin sıfır noktasında mül-
teci kardeşlerimiz için Türkiye Di-
yanet Vakfı tarafından kurulan ye-
mekhaneyi ziyaret ettik. Bu 
yemekhaneden günlük 15 binin 
üzerinde ihtiyaç sahibinin istifade 
ettiğini yerinde müşahede ettik. Pi-
şirilen yemekler sınıra yakın bölge-

deki kamplarda yaşayan kardeşle-
rimize ulaştırılıyor. Almanya’daki 
hayırsever kardeşlerimizin yardım-
larıyla yemekhanenin 6 aylık ihti-
yacını karşılayacağız. DİTİB ha-
yırsever cemaatimizin iyilik elidir. 
Onların fitre ve zekât emanetlerini 
dünyanın dört bir tarafındaki mağ-
dur ve mazlum kardeşlerimize 
ulaştırmak üzere bugüne kadar 
gayret ettik, bundan sonra da gay-
ret edeceğiz. Rabbim iyilik yolun-
daki bu çabalarımızı ve hayırları-
mızı kabul eylesin.”

DİTİB’in iyilik eli sınırları aştı
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DİTİB gençleri hayırseverlerin 
katkılarıyla İdlib’de ihtiyaç sahip-
leri için 90 konut yaptırdı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliğiyle İdlib’de mağdur ve 
mazlum aileler için “Bir İyilik Sı-
cak Bir Yuva” temasıyla başlattığı 
‘İyilik Konutları’ kampanyasına 
DİTİB gençleri 90 konut ile katkı-
da bulundu.

Köln DİTİB Bölge Birliği Genç-
lik Kolu başkanı Hüseyin Akar ve 
yönetim kurulu üyeleri, 90 konut 

yapılması için topladıkları yardım 
çekini Genel Başkan Kazım Türk-
men’e takdim etti.

“Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” te-
masıyla başlatılan kampanyaya 
Köln DİTİB Bölge Birliği Genç-
lik Kolu olarak katkı sunmak iste-
diklerini söyleyen Akar, hayırse-
verlerin katkılarıyla 63 bin 290 
Euro meblağ ile zor şartlar altın-
da yaşam mücadelesi veren 90 ai-
leye bir nebze de olsun maddi 
katkı sundukları için mutlu ol-
duklarını dile getirdi. 

Akar, Köln DİTİB Bölge Birliği 
Gençlik Kolu’nun 2021 yılı içeri-
sinde gerçekleştirecekleri faaliyet-
lerden bahsetti. 

Örnek davranışlarından dolayı 
gençlere teşekkür eden DİTİB Ge-
nel Başkanı Kazım Türkmen, 
“Kampanyaya katkılarınızla, kı-
şın etkisini göstermesiyle birlikte 
yağmur ve çamur içerisinde kalan 
çadır kentlerde yaşayan aileler iyi-
lik konutları ile sıcak bir yuvaya 
kavuşuyor” dedi.

“Hayırda yarışıyoruz” diyen 
Türkmen, “DİTİB teşkilatımız 
bünyesinde gönüllü görev yapan 
bütün gençlerimizi tebrik ediyo-
rum. Almanya’dan İdlib’e uzanan 
iylik eli oldunuz. Örnek bir davra-
nış gösterdiniz. Rabbim yapmış 
olduğunuz hayırları kabul eylesin. 
Rabbim’den sizlere hayırlı ve be-
reketli yaşam niyaz ediyorum. Al-
lah hepinizden razı olsun.” ifade-
lerini kullandı.

Ziyarette; DİTİB Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dilek, Köln 
DİTİB Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, 
Köln DİTİB Bölge Birliği Başkanı 
Adem Onur ile bölge birliği genç-
lik kolu yönetim kurulu üyeleri; 
Mevlüt Gürbüz, Alper Koç, Ayşe 
Ateş, Sibel Aksar ve Emre Yardım 
da hazır bulundu.

DİTİB gençlerleriyle “Bir iyilik Sıcak Bir Yuva” büyüyor
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21 Mart Dünya Down Sendro-
mu Günü nedeniyle Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal 
Kadın Kolu tarafından camilerde 
bir dizi etkinlikler düzenlendi.

DİTİB Federal Kadın Kolu ta-
rafından, Down sendromlu gibi 
özel çocukları topluma kazandır-
manın önemine dikkat çekmek 
amacıyla Almanya geneli camiler-
de “Engelsiz Cami - Camimizde 
Ben De Yarım” teması ile bir dizi 
etkinlikler düzenlendi. 

“Engelsiz Cami - Camimizde 
Ben De Yarım” temalı  farkındalık 
etkinliğinin ilki Köln DİTİB Mer-
kez Camii’nde düzenlendi. 

Programda konuşan DİTİB Ge-
nel Başkanı Kazım Türkmen, 

down sendromlu çocukların özel 
olduğunu belirterek, “Bu yavrular 
bize Cenab-ı Allah’ın bir emaneti-
dir. Allah bu çocukları özel yarat-
mış, dolayısıyla bu yavrularımızın 
aileleri de özeldir. Allah o ailelere 
görev ve sabır vermiştir. Bu çocuk-
larımız unuttuğumuz sevgiyi, iyili-
ği, güzelliği, merhameti, insanlığı 
bize anlatıyorlar. Daha güzel 
programlarda bir araya gelmeyi 
umut ediyorum” diye konuştu.

DİTİB Federal Kadın Çalışma-
ları Koordinatorü Nurten Afat, 21 
Mart Down Sendromu Günü ne-
deniyle bir dizi etkinlikler düzenle-
diklerini belirtti. Afat, Almanya 
geneli eş zamanlı olarak düzenle-
nen etkinliklerde temel hedef leri 

şöyle sıraladı: “Özel çocukların 
camileri tanımalarını ve camilerde 
yapılan etkinlik ve eğitimlerden 
yararlanmalarını sağlamak, ha-
yatlarını paylaşabilecekleri arka-
daş ortamları oluşturmak, veliler 
arasında iletişimi, kaynaşmayı ve 
dayanışmayı geliştirmek, toplum-
da ve çevremizde bu konuda du-
yarlılığı artırmak, onların yanında 
ve farkında olunmak hedef leni-
yor.” 

Etkinlik kapsamında velilerle 
birlikte camiyi ziyaret eden çocuk-
lar, çeşitli oyunlar oynayarak hep 
birlikte eğlendi. Türkmen, etkinlik 
sonunda çocuklara güne özel ha-
zırlanan hediyeler verdi.

DİTİB’de ‘Down Sendromu Farkındalık’ Etkinliği
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Türkmen: “İzmir’de meydana 
gelen deprem felaketinden dolayı 
gurbet vatandaki kardeşlerimiz 
anavatandaki kardeşlerimize el 
uzattılar.”

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), İzmir’de meydana gelen 
depremin ardından depremzede 
ailelerin yaralarını sarmak ve des-
tek olmak amacıyla yardım kam-
panyası başlatmıştı. 

Kampanya kapsamında topla-
nan yardımlarla depremin yaşan-
dığı İzmir-Karabağlar ilçesinde 13 
daire satın alınarak, tam donanım-
lı bir şekilde depremzede ailelere 
tahsis edildi. 

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfı 

(TDV) Mütevelli Heyeti II. Başka-
nı İhsan Açık, DİTİB Yönetim Ku-
rulu Üyesi İrfan Saral ve Ba-
den-Württemberg DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı İsmet Harbi, dep-
remzede ailelere dairelerini teslim 
etmek üzere İzmir’e gitti.

Depremzede ailelerle bir araya 
gelen DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, ilk dairenin anahta-
rını 2 çocuklu, 4 torunlu Zeynep ve 
Halis Demir ailesine teslim etti. 

Anahtar teslim töreninde konu-
şan DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, İzmir’de yaşanan dep-
rem felaketinden dolayı gurbet va-
tandaki kardeşlerimizin anavatan-
daki kardeşlerimize el uzattıklarını 
belirterek, “İzmir depreminin he-

men sonrasında DİTİB teşkilatı 
olarak bir yardım kampanyası baş-
lattık” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 
13 katlı binayı satın alarak, dep-
remde evlerini kaybetmiş ve halen 
çadır ve konteyner kentlerde kalan 
kardeşlerimize oturmaları için tah-
sis ettiklerini ifade eden Türkmen, 
“Hamiyetperver bağışçılarımıza, 
DİTİB derneklerimize, din görev-
lilerimize, cemaatimize teşekkür 
ediyor, hayırlarının kabulünü Ce-
nab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 
DİTİB ailesi adına büyük bir ifti-
har ve gururla bu kardeşlerimize 
evlerini teslim ettik. İzmir’de yar-
dım faaliyetlerini organize eden 
Diyanet Vakfı’na ve İzmir şubesine 

DİTİB, İzmir’de depremzede ailelere daireler tahsis etti
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de teşekkür ediyorum. Bizler ulus-
lararası iyilik hareketi olarak, 
dünyanın dört bir tarafına iyilik 
götüren, huzur götüren, barış gö-
türen, kardeşlik götüren bir kuru-
luşuz. Böyle güzel bir hizmeti biz-
lere nasip ettiği için Rabbimize 
hamd ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da 
bağışta bulunan tüm hayırseverle-
re teşekkür ederek, “Bu zor günde 
İzmir’de ihtiyaç sahibi ailelerin 
yanında olan DİTİB teşkilatına ve 
hayırseverlere teşekkür ediyorum. 
Depremzedelere kalıcı bir mekan 
oluşturduk. Kardeşlerimiz geldi-

ğinde, evlerin tam donanımlı ola-
rak yaşayabilecekleri şekilde ha-
zırlanmasını istedik ve içlerini 
donattık. Yurt dışındaki kardeşle-
rimizle yurt içindeki kardeşlerimiz 
bütünleştiler. Acılarınızı hafif let-
me anlamında ‘yanınızdayız’ di-
yebilmek için buradayız. Rabbi-
miz güle güle oturmayı nasip 
eylesin. Allah hayırseverlerimiz-
den razı olsun.” ifadelerini kullan-
dı.

DİTİB’in tahsis ettiği evine yer-
leşen Zeynep ve Halis Demir çifti, 
depremde oturdukları binanın 
ağır hasar gördüğünü ve kullanı-
lamaz hale geldiğini söyledi.

Deprem sonrası bir ay çadırda 
kaldıklarını, ardından 30 metre 
kare konteyner eve taşındıklarını 
ifade eden Zeynep Demir, “Allah 
yardımda bulunan herkesten razı 
olsun. Allah bütün dünyaya birlik 
ve düzen versin, herkesi korusun. 
Hepinize dua ediyorum. Yüce 
Mevla bizlere, sizlere yaşama se-
vinci versin; güç kuvvet versin; 
ayağınıza taş değdirtmesin. Birlik 
ve beraberlik olduğu sürece üzün-
tüler azalır, sevinç çoğalır. Bizler 
de DİTİB’e teşekkkür ediyoruz. 
Bizleri çok mutlu ettiniz. Rabbim 
de sizleri mutlu etsin” dedi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Marl Fatih 
Camii gönüllüleri, 80 yaş üstü yaş-
lıları aşı merkezine taşıyor.

80 yaş üstü yaşlıların Kovid-19 
aşısı yaptırabilmeleri için Marl 
Belediye Başkanı Werner Arndt 
yardım seferberliği başlattı. Baş-
kan Arndt’ın çağrısına şehirde 
hizmet veren derneklerden destek 
geldi.

Marl şehrindeki dini cemaatler, 
hayır kurumları ve dernekler, 80 
yaş üstü vatandaşları Reckling- 
hausen’deki aşı merkezine ücretsiz 
olarak taşıdı.

Başkan Arndt koronavirüs salgı-
nında dayanışma gösteren halka 
ve fedakarca çalışan meslek grup-
larına ve gönüllülere teşekkür etti. 
Arndt, “Şehirde yaşayan yaşlıla-

rın zor zamanlarda yanlarında ol-
duğunu gösteren dini cemaatlere, 
hayır kurumlarına, derneklere ve 
gönüllülere teşekkür ediyorum” 
dedi.

Marl’dan Recklinghausen şeh-
rindeki aşı merkezinde randevusu 
bulunan 80 yaş üstü yaşlıları üc-
retsiz olarak Marl Fatih Camii gö-
nüllüleri olarak ulaştırdıklarını 
söyleyen dernek başkanı ve yüksek 
kimya mühendisi Muhammet 
Çatmak, verilen hizmetten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. 

Çatmak, “Bu hayri hizmette 
bize yer veren belediye başkanımı-
za teşekkür ediyorum” dedi. 

Çatmak, Marl şehrinin bir par-
çası olduklarını ve buradaki yaşlı 
kuşağın hepimizin büyükleri oldu-
ğunu hatırlatarak gönüllü olarak 

hizmete talip olduklarını söyledi. 
Çatmak şöyle devam etti: “Aşı 
randevusu olan Alman, Türk ve 
diğer milletlerden 80 yaş üstü yaşlı 
vatandaşları, Kovid-19 aşısını 
yaptırmak üzere evlerinden alıp 
aşı merkezine DİTİB gönüllüleri-
miz aracılığıyla ulaştırdık. Aşıla-
rını yaptırdıktan sonra tekrar ev-
lerine bıraktık. Marl DİTİB Fatih 
Camii yönetimi, gençlik, kadın ve 
veli kollarıyla birlikte pandeminin 
başladığı günden itibaren ayrım 
yampadan tüm yaşlılara ve ihtiyaç 
sahiplerine alış verişinden, maske 
ihtiyacına kadar yardımcı olduk. 
Bu hayri hizmetimizden hem ce-
maatimiz, hem de Marl sakinleri-
miz hoşnut kaldı. Bize imkanı sağ-
layan belediye başkanımıza 
teşekkür ediyorum.”

DİTİB gönüllüleri yaşlıları aşı merkezine taşıyor
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Veliler Birli-
ği’nin organize ettiği “Hayalimde-
ki Cami” adlı resim yarışmasına 
katılıp, hayallerindeki camiyi tu-
vale aktaran öğrencilerin ilk aşa-
ma ödül töreni Köln Merkez Ca-
mii’nde yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına riâyet 
edilerek cami içerisinde yapılan 
programda dereceye giren eser sa-
hibi öğrencilere ödüllerini veren 
DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, “Her kişinin bir mesleği 
bir de meşguliyeti olmalıdır. Bu 
meşguliyet her hangi bir sanat dalı 
olabilir. Bugün hayalinizdeki ca-
miyi tuvale aktardığınızı görüyo-
rum. İçinde bulunduğumuz eser 
bir şâh eserdir. Sizler, ihtiyaç oldu-
ğunda daha güzellerini yapacağı-
nıza olan inancım tamdır. Cami-
leri böyle güzel bir şekilde çizip, 
boyadığınız gibi gönüllerinizi de 
mâbed sevgisi ile nakşediniz. Pey-
gamber Efendimizin: ‘Kalbi mes-
cidlere bağlı gençler’ olarak taltif 
ettiği gençlerden olmanızı ve ba-
şarılarınızın artarak devamını di-
liyorum. Sizleri ve başarınızda 
katkısı olan aile ve eğitimcileri de 
ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Çocukların bu cami hayallerine 
büyüklerin büyük katkılarıları ol-
duğuna vurgu yapan Köln DİTİB 

Merkez Camii din görevlisi ve 
kurs yöneticisi Naci Şengün de, 
“Sizler, camileri inşa edip göster-
diniz, cemati olup imar ettiniz 
sonra da hadi bakalım hayallerini-
zi de kullanarak üzerine değer ve 
mimâri katınız diyerek dua ve söz-
lerinizle onlara hedef gösterdiniz. 
Bundan dolayı sizlere müteşekki-
riz” dedi.

Şengün sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sizler bizim geleceğe daha ümitle 
bakmamızı sağlıyorsunuz. Hayal-
lerinizle geleceğe yön veriyorsu-
nuz. Her çocuk hayal kurabileceği 
bir dünyada yaşamalıdır. Aile, 

eğitim ve çevre hayallerin şekil-
lenmesinde önemli unsurlardır. 
Sizler bu üç okulu çok iyi değerlen-
dirmelisiniz ki, insana, çevreye ve 
onun sakinlerine karşı güzel hiz-
metler üretebilesiniz”

Köln DİTİB Merkez Camii Din 
Eğitimi Merkezi’nden yarışmaya 
katılan ve ilk aşamada dereceye 
giren öğrenciler çeşitli hediyelerle 
ödüllendirildi.

Yarışmada; 7-9 yaş kategorisin-
de Elâ Ağsarlıoğlu, 10-12 yaş kate-
gorisinde Furkan Özcan ve 13-15 
yaş kategorisinde Sedat Zengince 
birinciliği elde etti. 

Minik yürekler hayallerindeki camiyi resmetti
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Almanya’nın Baden-Württem-
berg eyaleti Ostfildern beldesinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Nuri Osmani-
ye Camii’nde ‘Dünya Göçmenler 
Günü’ münasebetiyle “İyilik Yo-
lunda Dünya Çocukları” temalı 
resim yarışması yapıldı. 

Ostfildern DİTİB Nuri Osma-
niye Camii’nde haftasonu Kur’an 
kurslarına devam eden 4-6, 7-9 ve 
10-13 yaş grubu öğrenciler arasın-
da düzenlenen yarışmada; Melek 
Taha, Esad Eren, Dua Zahide 
Suygun, Semina Cansu Baran, 
Elif Rana Arlı ve Eda Elif Şahin 
isimli öğrenciler dereceye girdi. 

Öğrenciler ödüllerini Ostfildern 
DİTİB Nuri Osmaniye Camii 

dernek başkanı Yaşar Genç ve din 
görevlileri Sırrı Küçük ve Sümey-
ye Türkarslan’ın elinden aldı. 

Dünyada hızlı şekilde yer değişi-
mi ve göç hareketlerinin yaşandı-
ğını söyleyen din görevlisi Sırrı 
Küçük, ‘Dünya Göçmenler Günü’ 
münasebetiyle “İyilik Yolunda 
Dünya Çocukları” temalı güne 
özel resim yarışması düzenledikle-
rini belirtti. Küçük, “Dünyadaki 
şiddetin, savaşın ve katliamların 
son bulmasını, bir damla gözyaşı-
nın akmamasını, herkesin barış ve 
huzur içerisinde yaşamasına dili-
yorum” dedi.

Yarışma göçmenler hakkında 
toplumsal farkındalığın artırılma-
sı düşüncesiyle gerçekleştirildiğini 

söyleyen dernek başkanı Yaşar 
Genç de, “Göçmenlere yönelik 
daha önce pide, gıda, giyecek ve 
hijyen malzemeleri muhteva eden 
kampanyalar düzenledik. Onların 
yerine kendimizi koyduk. Teşkilat 
olarak bizler, anavatanından ayrı-
larak başka memleketlere göç et-
mek zorunda bırakılmış göçmen-
lerin, şiddet ve zulümden uzak, 
barış ve huzur içerisinde hür ve 
özgür yaşayacakları bir dünya te-
menni ediyoruz” diye konuştu.

Törende, dereceye giren öğren-
cilere sırt çantası ve kırtasiye 
ürünlerinden oluşan hediyeler ve-
rildi.

’İyilik Yolunda Dünya Çocukları’ temalı resim yarışması ödül töreni yapıldı
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Almanya’nın Hessen eyaletine 
bağlı Viernheim kasabasında çı-
kan yangında mağdur ailelere 
cami dernekleri yardım elini uzat-
tı.

Viernheim’de 4 evin zarar gör-
düğü 12’si çocuk 25 kişinin etki-
lendiği yangında yaraları bir neb-
ze olsun sarabilmek adına cami 
dernekleri yardım kampanyası 
başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan 
Camii’nin öncülüğüne başlatılan 
kampanyaya Viernheim Belediye-
si bünyesinde Lernmobil Derneği 
ile İGMG Sultan Ahmet Camii  
Derneği destek verdi.

Evi ve eşyaları yanan ailelere 
yardım amacıyla camilerde ve 
Viernheim’de başlatılan kampan-
yada toplanan 2 bin 600 Euro’luk 
yardım çekini DİTİB Eyüp Sultan 
Camii Başkan Vekili Ahmet Do-
ğan, Sosyal Yardım Ofisi Müdürü 
Rudolf Haas’a teslim etti.

Bu örnek davranış için teşekkür 
eden Haas, camilerinin daha önce 
de olduğu gibi şimdi de yardımda 
bulunduklarından çok etkilendik-
lerini ifade eden Haas, şehirlerinin 
bir parçası olduklarından dolayı 
mutluluğunu dile getirdi.

Viernheim DİTİB Eyüp Sultan 
Camii Başkan Vekili Ahmet Doğan, 

“Viernheim’da faaliyet gösteren 
camiler olarak Almanya’da ve 
dünyanın her bir köşesinde bu ve 
benzeri afetlerde ihtiyaç sahipleri-
ne yardım eli uzatan teşkilatlarız” 
dedi.

Kasabada birlikteliği dikkat çe-
ken Doğan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Nasıl ki yıllar önce Haiti’de 
deprem, Dresden’de ve Pakistan’da 
sel felaketi olduğunda  biz oraday-
dık, oraya da yardım topladık, 
şimdi de yaşadığımız şehir Viern-
heim’de tek bir yürek olduk. Irkı ve 
dini ne olursa olsun ihtiyaç duyu-
lan her yerde olmaya, her yere koş-
maya çalışan bir teşkilatız. Biz Al-
manya’nın bir parçasıyız ve her 
zaman varız.”

Viernheim’de toplanan bağışın 
bir topluluk ve bir birliktelik işare-
ti olduğuna vurgu yapan Lernmo-
bil Derneği Genel Müdürü Dr. 
Gerd Baltes, “Uyum şu anda gün-
lük yaşamda çok önemlidir. Daya-
nışma Müslüman topluluklar için 
de çok önemlidir” dedi.

DİTİB camisinin teklifinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Baltes, “Biz de burada varız diye-
rek camiler bu organizasyona ka-
tıldılar. Sürekli birlikte çalışıyo-
ruz, her zaman istişarede  
bulunduğumuzda, yapabileceği-
miz birşeyler var mı diye bize so-

rarlar. Cami derneklerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

Viernheim Belediye Matias Baas 
ile istişarede bulunduğunu ifade 
eden Baltes, başkan Baas’ın mem-
nuniyetini, cami derneklerinin de-
vamlı yanlarında olduğunu, Dİ-
TİB teşkilatına teşekkür eden 
mesajını iletti. 

Çek takdiminde; DİTİB Eyüp 
Sultan Camii Başkanı Recep Gü-
zel, Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Salıkutluk, Kadınlar Kolu 
Başkanı Kaya Öztaş kolları, 
İGMG Sultan Ahmet Camii Baş-
kan Yardımcısı Gürbüz Solak ha-
zır bulundu.

Viernheim’de cami derneklerinden evi yanan ailelere yardım eli
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Almanya’nın Hessen eyaletinde-
ki Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Wächtersbach 
Merkez Camii, her yıl geleneksel 
hale getirdikleri yardım kampan-
yalarına bu yıl koronovirüs salgını 
sebebiyle zor ve yoğun günler geçi-
ren Gelnhausen MKK Hastanesi-
ni dahil etti.

Wächtersbach DİTİB Merkez 
Camii yönetimi ve cemaati, zor 
şartlarla hizmet veren Gelnhausen 
hastanesine bin euro maddi yar-
dımda bulundu.

Wächtersbach DİTİB Merkez 
Camii dernek başkanı Hakan Ak-
bulut, din görevlisi Feyzullah Taşçı 
bin euroluk yardım çekini Geln-
hausen Hastanesi genel müdürü 
Dieter Bartsch’a takdim etti.

Sağlık sektöründe kendilerini in-
sanlığa adamış Gelnhausen hasta-

nesine bir nebze olsun destek ol-
mak amacıyla bir kampanya 
başlattılarını söyleyen Wächters-
bach DİTİB Merkez Camii der-
nek başkanı Hakan Akbulut, “Her 
yıl dernek olarak geleneksel hale 
getirdiğimiz kampanyalarımızın 
ilk sırasına bu yıl Gelnhausen has-
tanesini dahil ettik. Bu manada 
her türlü riske rağmen gece gün-
düz demeden hizmetlerini en iyi 
şekilde sürdürme gayretinde olan 
sağlık sektörünün hizmetleri tüm 
insanlık için özel bir yerdedir. Biz-
lerde katkımızın olması gerektiği-
ni düşünerek topladığımız maddi 
yardımı derneğimiz ve toplumu-
muz adına teslim ettik” dedi.

Sağlık çalışanlarının insanlık 
hayatında müstesna bir yeri oldu-
ğunu dile getiren din görevlisi 
Feyzullah Taşçı ise; tüm dünyanın 

büyük bir sınavdan geçtiği bu zor-
lu süreçte, hastalarının sağlıkları-
nı kendi hayatlarının önünde tuta-
rak fedakarca çalışan sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti.

Bağışın teslimi sırasında konu-
şan Gelnhausen Hastanesi genel 
müdürü Dieter Bartsch, Wächters-
bach DİTİB derneği üyelerine 
hastanelerine yapılan bağış için 
teşekkür etti. Bartsch, “DİTİB 
derneğinin bölgede yaptıkları ça-
lışanları takdir ediyor ve teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Yardım çeki teslim edilirken 
Gelnhausen Hastanesi Kurumsal 
İletişim sorumlusu Constanze Zel-
ler de hazır bulundu.

Wächtersbach DİTİB Camii’nden Gelnhausen Hastanesine anlamlı destek
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