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BAŞYAZI

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Zekat ve fitre ibadeti, sosyal barış ve adaleti sağlayan 
dünyanın en büyük iyilik hareketi oldu. DİTİB ailesi 
olarak Ramazan ayı boyunca sahadaydık. Dünyanın 
25 farklı ülkesindeki fakir ve yoksul kardeşlerimizle be-
raberdik. Haiti’den Pakistan’a kadar elimizin ve ayağı-
mızın ulaşabileceği her yere yetişmeye çalıştık. Binler-
ce yoksul ve fakir kardeşimiz Almanya’dan gönderilen 
emanetlerle Ramazan bereketi ile tanıştı, yoksulluğun 
hüznü kardeşlik heyecanıyla mutluluğa dönüştü.

Bu noktada, Almanya’da zekat ve fitre çalışmaların-
da görev alan, emek sarf eden dini danışma kurulu 
başkanlarımızdan eyalet ve bölge başkanlarımıza, din 
görevlerimizden dernek yöneticilerimize, kadın kolla-
rımıza, gençlik kollarımıza ve veli kollarımıza kadar 
herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Zekat ve fitrele-
rini bağışlayarak bu büyük iyilik hareketine omuz ve-
ren hamiyetperver cemaatimizden Yüce Rabbim razı 
olsun. Cenab-ı Hakk kazançlarına bereketler versin, 
geçmişlerine gani gani rahmet eylesin.

Pandemi ve yolculuğun ağır şartlarına rağmen iyilik 
meşalesini kıta kıta dolaştıran gönül elçilerimizi de yü-
rekten tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Şimdi bir bayramın arifesindeyiz. Üç aydır devam 
eden ve Ramazan’la iyice yoğunlaşan maneviyat eğiti-
mimizi bayramla taçlandırmak üzereyiz.

Oruçla sahip çıkmayı öğrendiğimiz irademizi Ra-
mazan’da olduğu gibi hayır ve iyilik yolunda kullan-
mayı başarabilirsek geri kalan bütün ömrümüzü Ra-
mazan kılabiliriz. Orucumuz ağız ve midemizden, 
sözlerimize ve davranışlarımıza yön veren bir hayat 
felsefesine dönüşebilir. Ramazan’la iyice hassaslaşan, 
rikkat ve duyarlık kazanan şahsiyetimiz insanlığa yeni 
bir asr-ı saadet ufku açabilir.

Bu duygularla, Perşembe günü idrak edeceğimiz 
Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bu güzel günle-
rin dünyamızın huzur ve barış yurdu olmasına vesile 
olmasını diliyor, sağlık ve afiyet dileklerimle saygıları-
mı sunuyorum.

Değerli Okurlar!
2020 yılının başlarında tüm dünyada etkisini hisset-

tirmeye başlayan koronavirüs salgınının üzerinden bir 
buçuk yıl geçti. Salgınla insanlık, pek tecrübeli olma-
dığı yepyeni bir durumla karşılaştı. Teknolojinin ve 
iletişim imkanlarının gelişmesi ile küçük bir köye dö-
nüşen dünyamızda, insanlar arasındaki sosyal ve psi-
kolojik mesafe giderek büyüdü. İnsanlık kendi kabuğu-
na çekildi, ulaşım vasıtaları durdu, fiziki mesafe sosyal 
mesafeye, sosyal mesafe insanların neredeyse birbirle-
rine yabancılaşmasına yol açtı.

Virüs insanları eşitlemeye çalıştıkça, insanlık kendi 
arasına ördüğü duvarları yıkmak yerine, bu duvarları 
daha da tahkim etme yolunu seçti. Bulunan aşıların 
hala dünyamızın zengin ve gelişmiş ülkeleri ile sınırlı 
kalması ve dünya evinin diğer sakinlerinin adeta unu-
tulmuşluğa terk edilmesi, insanlığın vehim ve ön yar-
gılarından kurtulmasının pek de kolay olmayacağını 
ortaya koydu.

Bu süreçte insanlık, pusulasını şaşırmış bir gemi gibi, 
yanaşabilecek emin bir liman aradı. İnsanın iyilik ve 
güzelliğe müsait yapısını harekete geçiren din, fiziki ve 
sosyal mesafenin gönül dünyamızda, pekala, bir anlamı 
olmayabileceğini gösterdi. İletişimin en güzelinin gönül 
diliyle gerçekleşen iletişim olduğunu hatırlattı. Bu süreç-
te, insanlığın ortak yararının seküler ahlakla değil, an-
cak ilahi rahmet ve lütufla korunabileceğini öğrendik.

Müslümanlar olarak bizler de, belki bu süreçte cami-
lerimizi kapattık, ama çoluk çocuğumuzla evlerimizi 
nasıl ihya edebileceğimizi öğrendik. Camilerimizde 
koruduğumuz fiziki mesafe, kardeşlerimizle gönülden 
kucaklaşmamıza engel olamadı. Camilerin insanları 
eşitleyen düzenine, sosyal hayatımızda sırtımızı dön-
medik. Fakiri, yoksulu, yetimi herkesi kendi öz kardeşi-
miz bildik. Savaştan, yokluktan kaçan insanlara, yeri 
geldi, ev olduk, yurt olduk. Kendileri için rahat ve kon-
forundan vazgeçebilecek kardeşleri olduğunu göster-
dik. Onların kıtalar aşan feryadına kulak tıkamadık.

Ramazan Bayramı Mesajı

4 B Ü L T E N  ·  N İ S A N  ·  M A Y I S  ·  H A Z İ R A N  ·  A P R I L  ·  M A I  ·  J U N I  ·  2 0 21



LEITARTIKEL

Es sind eineinhalb Jahre vergangen, nachdem sich 
die Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 in der gan-
zen Welt bemerkbar gemacht hat. Diese Pandemie 
konfrontierte die Menschheit mit einer ganz neuen 
Situation, zu der man nicht viel Erfahrung hatte. Die 
soziale und psychologische Entfernung zwischen den 
Menschen vergrößerte sich zunehmend, obwohl die 
Welt aufgrund der entwickelnden technologischen 
und kommunikativen Möglichkeiten zu einem klei-
nen Dorf wurde. Die Menschheit zog sich zurück in 
seinen eigenen Kokon, die Verkehrsmittel kamen 
zum Erliegen, die physischen Abstände wurden zu so-
zialen Abständen, die sozialen Abstände führten bei-
nahe zur Entfremdung zwischen den Menschen.
Je mehr das Virus die Menschen zu egalisieren ver-
suchte, wählte die Menschheit desto mehr den Weg, 
Mauern zwischen den Menschen aufzurichten anstatt 
diese niederzureißen. Die begrenzte Verfügbarkeit 
der entwickelten Impfungen in den reichen und ent-
wickelten Ländern zeigt, dass die anderen Weltbe-
wohner förmlich in Vergessenheit geraten und dass es 
doch nicht so einfach ist, dass die Menschheit ihrer 
Annahmen und Vorurteile nicht so leicht entledigen 
kann.
Wie ein Schiff mit defektem Kompass suchte sich die 
Menschheit in diesem Prozess einen sicheren Hafen. 
Die Religion, die die Neigung des Menschen zum 
Guten und Schönen antreibt, zeigte sehr wohl, dass 
die physischen und sozialen Abstände keine Bedeu-
tung haben können. Die Pandemie hat uns in Erinne-
rung gerufen, dass die beste Kommunikation über die 
Sprache des Herzens verwirklicht wird. In diesem 
Prozess haben wir gelernt, dass der gemeinsame Nut-
zen der Menschheit nicht durch säkulare Ethik, son-
dern mit göttlicher Barmherzigkeit und göttlichen 
Gaben bewahrt werden kann.
Als Muslime haben wir in diesem Prozess unter Um-
ständen auch unsere Moscheen geschlossen, jedoch 
haben wir gelernt, wie wir mit unseren Kindern und 
Familien unsere Häuser wiederbeleben können. Die 
bewahrten Abstände in unseren Moscheen waren 
kein Hindernis, dass wir uns im übertragenen Sinn 
herzlich umarmt haben. Wir haben uns der Ordnung 
der Moscheen, die die Menschen egalitär behandeln, 

nicht den Rücken zugekehrt. Die Armen, Bedürfti-
gen, Waisen und alle weiteren Personen erkannten 
wir als unsere eigenen Geschwister an. Für Men-
schen, die aufgrund von Krieg und Not gef lüchtet 
sind, wurden wir mal zum Obdach, mal zum Heim. 
Wir haben ihnen aufgezeigt, dass sie Geschwister, die 
ihr Wohlbehagen und Komfort für sie aufgeben kön-
nen, haben. Ihrer interkontinentalen Wehklage ha-
ben wir unsere Ohren nicht verschlossen.
Der Gottesdienst des Zakat und Sadaqatu´l-Fitr wur-
de zur größten Bewegung für Gutes und gute Hand-
lung in der Welt. Als DITIB-Familie waren wir wäh-
rend des ganzen Ramadans auf dem Feld. Wir waren 
zusammen mit Armen und Bedürftigen in 30 unter-
schiedlichen Ländern der Welt. Wir haben versucht, 
von Haiti bis Pakistan überall dorthin zu gelangen, 
wohin wir mit unseren Händen und Füßen hinkom-
men konnten. Tausende von bedürftigen und armen 
Geschwistern haben den Segen des Ramadans mit 
den anvertrauten Spenden aus Deutschland kennen-
gelernt und der Kummer der Bedürftigkeit wurde mit 
der Aufregung der Geschwisterlichkeit zu Glück um-
gewandelt. Sicherlich können und dürfen wir unsere 
Botschafter des Guten, also diejenigen, die ihre war-
men Häuser, sichere und komfortable Umgebung ver-
lassen haben und sich weltweit verstreut haben um 
die von unseren Gemeindeangehörigen anvertrauten 
Spenden an die Rechteinhaber zu verteilen, nicht 
vergessen. Ich gratuliere den Botschaftern unserer 
Herzen und bedanke mich ganz herzlich bei ihnen, 
dass sie trotz der schweren Pandemie- und Reisebe-
dingungen die Fackel des Guten weltweit und über 
die Kontinente hinaus herumgetragen haben.
Wir befinden uns kurz vor einem Fest. Wir sind kurz 
davor, unsere drei Monate lang andauernde und die 
mit dem Ramadan ihren Gipfel erreichende Zeit der 
spirituellen Bildung und Erziehung mit dem Fest zu 
krönen.
In diesem Sinne gratuliere ich zu ihrem Ramadan-
fest, das wir am Donnerstag begehen werden. Ich 
wünsche, dass diese schönen Tage Anlass dafür sein 
mögen, dass unsere Welt zu einem Ort des Wohlerge-
hens und Friedens wird und wünsche allen hochach-
tungsvoll Gesundheit und Wohlbefinden.

Botschaft zum Ramadanfest (Idu’l-Fitr)
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Karlsruhe - Mannheim merkeze 20 km uzaklıkta 
olan, çevresiyle birlikte yaklaşık 8000 Müslümanın 
yaşadığı, 45.000 nüfuslu Baden-Würtemberg Eyaleti-
ne bağlı tarihi ve şirin bir şehir Weinheim’da faaliyet 
gösteren DİTİB Türkiyem Mevlana Camii aynı za-
manda şehirde ve civarında tek cami olma özelliğine 
sahiptir. 

Caminin temeli 1997 yılında atılmış olup, cemaatin 
yoğun, gayretli, özverili, ve fedakârca çalışmaları ne-
ticesinde 2002 yılında tamamlanarak ibadete açıl-
mıştır. Caminin inşasının temel atımından resmi açı-
lışına kadar geçen sürenin 5 yıl gibi uzun bir zaman 
almasının nedeni ise hiç borçsuz yapılmış olmasıdır. 

Kendine has mimari yapısı ile dikkat çeken cami 
kubbeli ve minareli olarak inşa edilmiştir. Caminin 
mihrap, minber ve kürsüsü Kütahya çinisi ile kaplan-
mış olup, iç tezyinat ve hat yazılarıyla Türk-İslam sa-
nat ve mimarisinden esinlenerek şekillendirilmiştir. 

Toplam 4600 m² alan üzerine kurulu olan caminin 
yaklaşık 1600 m²’lik kullanım alanı mevcuttur. 270 
m² erkek, 140 m² bayanlar mahfili olmak üzere top-
lam 410 m² ibadet alanı bulunmaktadır. Külliyeyi an-
dıran, yemekhaneleri, büyük mutfak, lokali, kütüpha-
nesi, konferans ve seminer salonları, gençlik salonu, 
çok sayıda sınıf ile cenaze hizmetleri için de gasilhane 

ve morg bölümü bulunmaktadır. Üst katta üç derslik, 
çay ocağı ve kadınlar için mekanlar ile eğitim merke-
zi bulunmaktadır. Çevre ve lokalin yeni düzenlenme-
si ile birlikte daha temiz ve müreffeh bir mekana ka-
vuşan camide, nişan ve mevlüt gibi dini ve sosyal 
içerikli hizmetler de verilmektedir.

Cuma ve teravih namazlarında 600-800, Bayram 
namazlarında ise 1200-1500 kişinin ibadet ettiği 
Türkiyem Mevlana Camii’nin ayrıca 23 metre uzun-
luğunda bir şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Caminin diğer bir özelliği ise Almanya çapında ilk 
“Yeşil Cami” olma ünvanını almış olmasıdır. Külli-
yenin üzerinde bulunan 80 panellik fotovoltaik siste-
mi ile yıllık ihtiyacının yaklaşık 2 katı enerji üretmek-
te olup, bir yandan çevreye duyarlılığı ile bilinip 
diğer yandan ihtiyaç fazlası enerjiyi satmak sureti ile 
cemiyete ek gelir sağlanmaktadır.

2013 yılında faaliyete geçen Yatılı Eğitim Merkezi 
20 kişilik kapasiteye sahiptir. 4-6 yaş arası “Kinder-
moschee” diye adlandırılan minik grupları ile hemen 
hemen her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 
dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersleri yanında, çe-
şitli toplantı, seminer ve sohbetler de verilmektedir.

Weinheim DİTİB Türkiyem Mevlana Camii

CAMİLERİMİZ
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Weinheim DITIB Türkiyem Mevlana Moschee
Weinheim ist mit rund 45.000 Einwohnern die nörd-

lichste Stadt an der badischen Bergstraße im Rhein-
Neckar-Kreis. In Weinheim und der Umgebung leben 
ca. 5.000 Bürger mit türkischen Wurzeln und weitere 
3.000 Muslime. Die DITIB Weinheim Türkiyem Me-
vlâna Moschee ist die einzige Moscheegemeinde in der 
Stadt Weinheim.

Der Grundstein des heutigen Moscheegebäudes wurde 
im Jahr 1997 gelegt. Vorwiegend durch das ehrenamtli-
che Engagement und der immensen Hilfsbereitschaft der 
Mitglieder wurde der Bau der Moschee im Jahr 2002 fer-
tiggestellt und eingeweiht. Der Grund für die vergleichs-
weise lange Bauzeit liegt darin, dass der Bau der Moschee 
ausschließlich durch Spenden finanziert und kein Bank-
darlehen in Anspruch genommen wurde.

Die einzigartige Architektur der Moschee wird ge-
schmückt durch die Kuppel und dem dazugehörigen 
23m  hohen Minarett. Die Gebetsnische, die Kanzel und 
das Rednerpult sind mit Fliesen aus dem berühmten 
türkischen Kütahya und mit kalligraphischen Schriftzü-
gen sowie religiösen Motiven verziert und von der tür-
kisch-islamischen Kunst und Architektur inspiriert.

Die Moschee wurde auf eine 4.600 Quadratmeter 
große Grundstücksf läche gebaut und besitzt eine Nutz-
f läche von circa 1.600 m². Die Gebetsräume bieten 
eine Gesamtfläche von 410 m², davon sind circa 270 
m² für die Herren und in der Galerie circa 140 m² für 
die Damen vorgesehen. Die restlichen Gebäudeteile 
sind vielfältig nutzbar und beinhalten unter anderem 
Konferenz- und Seminarräume, Speiseräume, eine 
große Küche, ein Lokal, einen Jugendraum sowie ei-
nen voll ausgestatteten Leichenwaschraum und eine 
Leichenhalle im Untergeschoss. Darüber hinaus gibt 
es eine Teestube, eine Bibliothek, Waschräume, Klas-
senzimmer sowie weitere Räume im Erdgeschoss. Wei-
tere drei Unterrichtsräume, eine Teestube sowie weite-
re Aufenthaltsräume für die Damen und das 
Bildungszentrum befinden sich im Obergeschoss. 
Nach der modernen Neugestaltung des Lokals und Se-
minarraums im Untergeschoss finden dort vermehrt 
private Veranstaltungen wie Verlobungen oder Ge-
denkveranstaltungen (Mevlid) statt. 

Die Moschee wird freitags sowie im Ramadan täg-
lich von circa 600 bis 800 Personen besucht und unge-
fähr von 1.200 bis 1.500 Gemeindemitglieder an den 
beiden großen islamischen Festtagen aufgesucht.

Eine weitere Besonderheit der Moschee ist, dass sie 
die erste grüne Moschee bundesweit ist. Mit der 
Photovoltaikanlage mit 80 Paneelen produziert die 

 Moscheegemeinde die doppelte Menge ihres eigenen 
Strombedarfes. Diese Eigenschaft zeichnet die Wein-
heimer Moschee zum einen als eine umweltbewusste 
Moschee ab und zum anderen bietet dies aber auch 
eine zusätzliche finanzielle Einkunft für die Gemein-
de.

Im Jahr 2013 wurde das Bildungszentrum der Mo-
schee mit einer Kapazität für 20 Personen eröffnet. Be-
ginnend mit der Gruppe ‚Kindermoschee‘ für die 
4-6-Jährigen gibt es religiöse Bildungsangebote sowie 
aber auch Vorträge, Seminare und Veranstaltungen 
diverser Natur für nahezu alle Altersklassen und Ge-
schlechter, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

UNSERE MOSCHEEN
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Aziz Kardeşlerim, Değerli Mü’minler!
Rasûlüllah (s.a.s.)’in mübarek sözlerinin derlendiği 

en kıymetli eserlerden olan Sahîh-i Buhârî, “Ameller 
niyetlere göredir.”1 hadis-i şerifi ile başlar. Çünkü ni-
yet, amellerin kabul terazisidir. Namazımızı fiziksel 
aktivite ve haccımızı turistik bir seyahat olmaktan çı-
karıp da ibadete dönüştüren niyettir. Niyet hem baş-
langıç, hem de sonuçtur. İşte evlilik ve aile hayatı da 
böyledir. Kur’an-ı Kerim’de eşler arasında büyük bir 
sevgi ve rahmet bağı olarak nitelendirilen,2 nikâh da 
samimi niyet, içten iyi ve güzel duygularla başlar. Ve 
öyle de devam etmelidir.

Zira aile, insanların birbirlerine karşı en fazla hak ve 
hukuk oluşturdukları kurumdur. Bu sebeple Allah 
Rasûlü, aile içi hukuk konusunda ümmetini hassas ol-
maya davet etmiş, eşlerin ve aileyi oluşturan bireylerin 
birbirleri üzerindeki hak ve sorumluluklarını daima 
hatırlatmıştır. “Müminlerin iman bakımından en mü-
kemmeli, ahlaki bakımdan en güzel olan ve ailesine 
şefkat ve yumuşaklıkla davranandır.”3 buyuran Hz. 
Peygamber (s.a.s.) bu konuda en güzel örnekliği de biz-
zat kendisi sunmuştur.

Değerli Mü’minler!
Modern çağın getirdiği haz ve hız odaklı hayatta, 

her şeyin olduğu ama huzurun olmadığı yuvalarda, 
kayıp bir hazine gibi peşine düşülmesi gereken iki bü-
yük değer vardır ki, bunlar adalet ve ihsandır. 

Bu değerler, bize her Cuma namazında hutbeden 
sonra okunan ayet-i kerimelerle4 sürekli hatırlatılır. 
Tatlı dil, güler yüz, sadâkat, vefa, fedakârlık ve merha-
met, hep ihsandan beslenen duygulardır. İhsan duygu-
sunu besleyen de Allah’ın rızasını kazanma arzusudur. 
Dünyadaki yegâne hedefimiz ve asıl niyetimiz bu değil 
midir? Öyleyse en küçük tartışmalarda bile haklı ve 
üstün gelme gayretiyle zamanda, mekânda ve kaderde 
bize eş olanı üzerek şeytanın safında yer almanın kime 
ne faydası vardır? Nefsimizin galip geldiği kavgalarda 
yitirdiğimiz huzurumuz ve cennetimiz ise bu tartışma-
ların kazananı kimdir?

Öyleyse müslümanlar olarak bizler, kadını ve erke-
ğiyle, dava birliği içinde omuz omuza vererek özgür bir 
irade, samimi bir niyet, hikmet ve hakikat bilgisiyle, 
çatışmaya değil dostluğa talip olmalıyız. Zira ancak bu 
şuurla yol alanlar, geleceğini inşa edebilir, huzurlu ve 
mutlu bir toplum oluşturabilirler.

[1] Buhârî, Bed’ul-Vahy, 1. [2] Rûm, 21/21. [3] Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II/250. [4] Nahl, 16/90.
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 DITIB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

Familie sein
Meine verehrten Geschwister, werte Gläubige!
Sahih al-Bukhari, ein der wertvollsten Werke, wor-

in die segensreichen Worte des Gesandten Allahs (s) 
gesammelt sind, beginnt mit dem folgenden Hadis: 
“Die Taten werden gemäß der Absicht gewertet.”1 
Schließlich ist die Absicht eine Waage der Akzeptanz 
von Taten. Das, was unser Gebet von einer physi-
schen Aktivität oder unsere Pilgerfahrt (Hadsch) von 
einer touristischen Reise zu einem Gottesdienst macht 
und transformiert, ist die Absicht. Die Absicht ist so-
wohl ein Anfang als auch ein Resultat. Das eheliche 
und familiäre Leben ist auch so. Im edlen Koran wird 
die Trauung (Nikah) als eine Verbindung der Liebe 
und Barmherzigkeit bezeichnet.2 Auch die Ehe be-
ginnt mit einer aufrichtigen Absicht sowie mit guten 
und schönen Empfindungen. So sollte die Ehe auch 
fortgeführt werden.

Schließlich ist die Familie diejenige Institution, die 
den Menschen gegenseitig am meisten Rechte zuer-
kennt. Aus diesem Grunde lud der Gesandte Allahs (s) 
seine Gemeinschaft ein, sensibel zu den Rechten in-
nerhalb der Familie zu sein. Er erinnerte die Ehe-
partner und Individuen, die die Familie bilden, stän-
dig an ihre Rechte und Verantwortungen gegenüber 
einander. Der Prophet (s) sagte: „Der Vollkommenste 
der Gläubigen aus Sicht des Glaubens ist derjenige, 
der aus ethisch moralischer Sicht der Beste ist und sei-
ne Familie fürsorglich und sanft behandelt.“3 Auch 
hierzu bildete der Prophet (s) selbst das beste Vorbild.

Werte Gläubige!
In dem auf Genüsse und Tempo fokussierten Leben 

des modernen Zeitalters gibt es alles, jedoch kein 
Wohlergehen in den Häusern. Hierbei sollte man 

nach zwei großen Werten jagen, als ob man nach ei-
nem verschollenen Schatz suchen würde. Diese sind 
Gerechtigkeit und Güte (Ihsan). An diese Werte wer-
den wir jeden Freitag während der Rezitation der ed-
len Verse4 nach der Freitagspredigt ständig erinnert. 
Freundliche Worte, ein lächelndes Gesicht, Loyalität, 
Treue, Opferbereitschaft und Barmherzigkeit nähren 
sich stets von der Güte (Ihsan). Der Wille, das Wohl-
wollen Allahs zu erlangen, nährt wiederum die Emp-
findung der Güte (Ihsan). Ist das nicht unser einziges 
Ziel und unsere eigentliche Absicht? Wem nutzt es 
folglich, wenn wir in der rechthaberischen Bemühung 
bei den kleinsten Diskussionen die Oberhand zu ge-
winnen? Wem nutzt es, unsere Ehepartner, mit denen 
wir unsere Zeit, unsere Lebensorte und Schicksale 
teilen, zu kränken und wir uns damit zum Teufel ein-
reihen? Wer ist der Gewinner bei diesen Diskussio-
nen, während unser Ego hierbei als Sieger hervortritt 
wir gleichzeitig unser familiäres Wohlbefinden und 
unser Paradies verlieren?

Lassen sie uns als Muslime – Frauen und Männer 
alle gemeinsam – dafür bemühen im Bewusstsein des 
Einsatzes für die gemeinsame Sache, Schulter an 
Schulter gemeinsam handeln. Lassen sie uns mit frei-
en Stücken und freiem Willen, einer aufrichtigen Ab-
sicht, Weisheit und des Wissens um die Realität be-
stückt, uns für Freundschaft einsetzen anstatt für 
Konf likte. Schließlich werden lediglich diejenigen, 
die mit diesem Bewusstsein auf ihrem Wege fort-
schreiten, die Zukunft, eine sichere und glückliche 
Gesellschaft aufbauen können. 

[1] al-Bukhari, Bad’ul-Wahy, 1.  [2] Rûm, 21/21.  [3] Ahmad b. Hanbal, 
Musnad, II/250.  [4] Koran, an-Nahl, 16/90.

9

STIMME VON DER
PREDIGTKANZEL

2 0 21  ·  N İ S A N  ·  M A Y I S  ·  H A Z İ R A N  ·  A P R I L  ·  M A I  ·  J U N I  ·  B Ü L T E N



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) 18. Olağan Genel Kurul 
toplantısı ilk kez dijital ortamda 
online olarak gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 
çevrim içi gerçekleşen 18. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. DİTİB 
Berlin Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Dr. Emre Şimşek tarafından 
tilavet edilen Kur’an-ı Kerim’in ar-
dından bir selamlama konuşması 
yapan DİTİB Genel Başkanı Ka-
zım Türkmen, tarihin birey ve top-
lum hayatı açısından bir kimlik de-
ğeri taşıdığını, bu değer hükmünün 
kurum ve kuruluşlar için de geçerli 
olduğunu söyledi.  

Almanya’da yaşayan millet varlı-
ğımızın arasındaki bağları güçlen-
dirmek, dini ve milli değerlere bağ-
lı bir gelecek inşası için 37 yıl önce 
Almanya’da samimi niyetlerle eki-
len bir tohumun fedakâr insanların 
özverili gayretleriyle yeşerip büyü-
düğünü ve DİTİB’in din hizmeti ve 
din eğitimi alanındaki Türkiye tec-
rübesini gelişim ve değişim dina-
mikleriyle besleyerek yeniden yo-
rumladığını ve Almanya’ya özgü 
yeni bir dil ve yaklaşım ortaya koy-
mayı başardığını ifade eden Türk-
men konuşmasını şöyle sürdürdü:

“DİTİB, İslam dininin temel 
kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i ve 

onun pratik hayattaki karşılığı olan 
sünneti esas alan bir anlayışla ha-
reket ederek, özellikle gençlerin her 
türlü aşırılıktan korunmasının en 
önemli teminatı olmuştur. Yakın 
bir zamana kadar din hizmetlerini 
ana faaliyet alanı olarak gören Dİ-
TİB, gelişen ve değişen şartlara 
uyum sağlayarak yeni hizmet alan-
larına yönelmiş, sosyal ve kültürel 
hayatı da içine alacak geniş ve zen-
gin bir hizmet ağı oluşturmayı ba-
şarmıştır. Bu bağlamda, 2009 yı-
lında eyalet ve bölge birlikleri 
kurulmuş; yönetim kademelerinde 
gençlere, kadınlara, veli temsilcile-
rine yer verilerek tabana dayalı ör-
nek demokratik yönetim modeli 
oluşturulmuştur.”

DİTİB’in dünyanın dört bir yanı-
na umut olduğuna işaret eden Türk-
men, “Ulu DİTİB ağacı, bu süreçte, 
sığınak arayanlar için sıcak bir hane, 
bunalan yüreklere altında dinlenebi-
leceği serin bir gölge oldu. Genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, büyü-
ğüyle, küçüğüyle herkes için müşfik 
bir aile oldu. Yetimin gözlerinde se-
vinç, mazlumun dudaklarında dua 
oldu. Sadece Müslümanlara değil, 
aslında tüm insanlığa nefes oldu. 
DİTİB, yarım asrı bulan hizmet 
hayatında, hep, kuruluş harcındaki 
o büyük duanın taliplisi ve emane-
tinin koruyucusu oldu.  

Bu vesileyle, teşkilatımızın bu 
günlere gelmesinde büyük emeği 
olan başta Yönetim Kurulu üyele-
rimiz olmak üzere, dini danışma 
kurulu başkanlarımıza, eyalet ve 
bölge birlikleri başkan ve yönetim 
kurulu üyelerine, federal ve eya-
letler düzeyindeki kadın, gençlik 
ve veli kollarımızın kıymetli yö-
neticilerine, derneklerimizin fe-
dakâr yöneticilerine ve Genel 
Merkez personeline teşekkür edi-
yor, hizmetlerinin daim ve Cena-
b-ı Hakk katında makbul olması-
nı diliyorum. Ayrıca Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği’nin kuru-
luşundan bu güne hizmet edip 
hayata veda etmiş bütün teşkilat 
mensuplarımıza, özellikle bu dö-
nemde hayatını kaybeden genel 
başkanlarımızdan Osman Nuri 
Gürsoy ve genel kurul üyesi Dr. 
Fahri Demir hocalarımıza Yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum.” 
dedi.

Daha sonra yapılan oylamada 
Divan Başkanlığı’na seçilen DİTİB 
Denetleme Kurulu Başkanı ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Genel 
Kurul üyelerine hitaben bir konuş-
ma yaptı.

1960’lı yılların başından itibaren 
başta Almanya olmak üzere Avru-
pa’ya gelen insanlarımızın ilk yıl-

18. Dönem DİTİB Yönetim Kurulu Belirlendi
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larda dini ve manevi ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında büyük sı-
kıntılar çektiğine vurgu yapan Er-
baş, Almanya’da DİTİB’in 900’ü 
aşkın derneği, 25.000 gönüllüsü, 
bir milyonu aşkın cemaati ile Al-
manya’nın en güçlü müslüman sivil 
toplum kuruluşu olmayı başardığı-
nı ifade etti.

Temsilin en büyük davet olduğu-
nun farkında olarak çalışmaların 
sürdürülmesi gerektiğine işaret 
eden Erbaş, gelişen ve değişen şart-
lar altında çalışmaların sürekli ölç-
me ve değerlendirmeye tabi tutul-
ması gerektiğini; bilgi, teknoloji ve 
iletişim dünyasında bu unsurları en 
iyi kullananların daima bir adım 
önde olacağını, bu bağlamda İs-
lam’ın ve müslümanların doğru 
anlaşılmasında DİTİB’e büyük bir 
sorumluluk düştüğünü söyledi.

Erbaş konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu durum aynı zamanda ken-
dimizi sürekli muhasebe etmemizi, 
yenilememizi, yaptığımız hizmetle-
ri ile sahip olduğumuz potansiyel 
arasındaki ilişkiyi görmemizi sağ-
layacaktır. DİTİB olarak kültür ve 
medeniyet kimliğimizi gelecek ne-
sillere en iyi şekilde aktarmak gay-
reti içinde olmalıyız. Kültüründen, 
kimliğinden ve millet bilincinden 
uzak nesiller, kendilerini sadece za-
rarlı akımlara ve alışkanlıklara bı-
rakmıyor; aynı zamanda içinden 
geldiği kültür ve medeniyetin bir 
müntesibi olarak İslam adına olum-
suz algılara da malzeme olabiliyor. 
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İs-
lam düşmanlığını görüyoruz. İs-
lam’ı ve müslümanları ötekileştirici 
tüm söylemlere karşı en güçlü im-
kânımız İslam’ın barış ve rahmet 
ilkelerini daha güçlü şekilde ortaya 
koymaktır. Çünkü İslam yeryüzün-
de barışı, huzuru adaleti temin et-
mek için gönderilen bir dindir.

Doğru anlaşılmanın ve güvenilir 
olmanın yolu sağlıklı iletişimden 
geçmektedir. DİTİB, gerek müslü-

manlara gerekse içinde bulunduğu 
topluma karşı şeffaf ve hesap verile-
bilir bir anlayışla hizmet veren gü-
zide bir kurumumuzdur. İnsan 
haklarına saygılı demokrasi ile hu-
kuka bağlı bir anlayışla hizmet 
üretmesi DİTİB’i güçlü ve güveni-
lir kılmaktadır. DİTİB’in ibadet ve 
eğitim hizmetlerindeki hassasiyet-
leri ve sosyal konulardaki duyarlılı-
ğı onu Almanya’da ve Avrupa’da 
sosyal konulardaki en merkezi müs-
lüman sivil toplum kuruluşu konu-
muna getirmiştir. Gerek federal 
gerekse eyalet ve yerel boyutta teş-
kilatlanması, cemaat potansiyeli, 
milletimizin ve müslümanların so-
runlarına duyarlılığı onun ne denli 
sağlıklı bir iletişim kurabildiğinin 
ispatıdır.

Elbette bununla birlikte karşı-
mızda ciddi sorunlar da bulun-
maktadır; yükümüz her zamankin-
den daha ağırdır. Ancak şartlar ne 
olursa olsun, sorunların üstesinden 
gelmenin yollarını bulacağınıza 
inancım tamdır. İnanç, dil, kültür 
gibi değerler toplumları geleceğe 
taşıyan unsurlardır. Özellikle ço-
cuklarımıza bu değerleri aşılana 
hususunda azami hassasiyet göster-
meye devam edeceğiz inşallah. Bu-
nunla beraber içinde bulunduğu-
muz toplumun dilini en iyi şekilde 
öğrenmenin de pek çok açıdan 
önemli olduğu izahtan varestedir.

Bu doğrultuda DİTİB, çocukla-
rımızın hem kendi dilini ve değer-
lerini hem de içinde yaşadıkları 
toplumun dilini öğrenmeleri konu-
sunda özveri ile gayret edecektir.

Öğrencilerimizin yaşadıkları 
toplumda büyük akademik başarı-
lar ortaya koyması için her türlü 
imkân seferber edilmelidir. Teşkila-
tımız bünyesindeki hanım kardeş-
lerimizin büyük bir özveri ve gay-
retle çalıştığını bilmekteyim. 
Kadınlarımızın geçmişten günü-
müze medeniyetimize nasıl yön 
verdikleri de hepimizin malumu-

dur. Dolayısıyla hizmetlerimizin 
yürütülmesinde etkin görev alan 
hanım kardeşlerimizin en iyi şekil-
de hizmet üretebilmeleri için onla-
ra fiziki ortamlar ve maddi-manevi 
destekler başta olmak üzere her 
türlü imkânın sağlanması gerek-
mektedir.

Genel Kurulumuzun tüm bah-
settiğim alanlarda daha bir heye-
canla çalışmaya vesile olacağını 
umuyorum. Gerçekleştirdiğimiz 
DİTİB Genel Kurulumuzun hayır-
lara vesile olmasını Yüce Rabbim-
den niyaz ediyorum. Sizlere Yüce 
Rabbimden muvaffakiyetler diliyo-
rum.

Bu duygu ve düşüncelerle federal 
yönetimden eyalet yönetimine, dini 
danışma kurulu başkanlarımızdan 
din gönüllüsü hocalarımıza, kadın 
kollarımızdan gençlik ve veli kolla-
rımıza, derneklerimizin başkan ve 
yöneticilerinden DİTİB gönüllüle-
rine, üyelerine ve tüm kardeşlerime 
en içten sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.”

Pandemi nedeniyle ilk kez online 
olarak gerçekleştirilen 18. Olağan 
Genel Kurulu’nda yeni Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu:

Kazım Türkmen (İlahiyatçı)
Ahmet Dilek (İlahiyatçı)
Abdurrahman Atasoy (İlahiyatçı)
İrfan Saral (İş Adamı, Eitorf Dİ-
TİB Camii Dernek Başkanı)
Erdinç Altuntaş (Yüksek Mü-
hendis, Baden-Württemberg Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı)
Sümeyye Öztürk-Mutlu (Biyo-
log, İngiliz Dili ve Edebiyatçısı, 
NRW DİTİB Eyalet Birliği Başkan 
Yardımcısı ve DİTİB Essen Eyalet 
Bölge Kadın Birliği Başkanı)
Fahrettin Alptekin (Yönetici, 
Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
Başkanı)

NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), 13 Haziran’da gerçekle-
şen 18. Olağan Genel Kurulu’nun 
ardından istişare amacıyla bir ara-
ya geldi.

Dahlem DİTİB Eğitim Merke-
zi’nde gerçekleştirilen istişare top-
lantısına DİTİB yönetim kurulu 
üyeleri, dini danışma kurulu baş-
kanları, eyalet ve bölge birliği baş-
kanları, federal gençlik, kadınlar 
ve veliler birliği başkanları ile böl-
ge ve genel merkez birim müdürle-
ri katıldı.

Pandemi sebebiyle 2020 yılı 
Mart ayından itibaren çevrimiçi 
gerçekleştirilen toplantılarla bir 
araya gelebilen teşkilat yöneticile-
ri, yaklaşık iki yıllık bir aranın ar-
dından düzenlenen bir toplantıda 
gündemle ilgili konuları ilk kez 
yüz yüze değerlendirme imkânı 
buldu. 

Toplantı öncesinde, Eğitim Mer-
kezi’nde oluşturulan test istasyo-
nunda Covid-19 testi yaptıran ka-
tılımcılar, daha sonra açık alanda 
düzenlenen toplantıya katıldı. 

Toplantı, DİTİB Özel Kalem 
Müdürü Alaattin Salçık’ın sunu-
mu ve Düsseldorf DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Mustafa 
Akpınar’ın Kur’an-ı Kerim tilave-
tiyle başladı.

Toplantıda bir selamlama ko-
nuşması yapan DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen DİTİB teş-
kilatına teşekkür etti. Türkmen, 
“Başarılı geçen bir genel kurulun 
ardından sizlerle bir araya gelme-
yi arzu ettik. Bugün itibariyle bes-
mele ve dualarla yeni bir hizmet 
dönemine başlıyoruz. Şimdiye ka-
dar olduğu gibi, bu dönemde de 
güzel bir faaliyet dönemi geçirece-
ğimize inanıyorum. Bu yolda hiz-

met arkadaşlarımız olan eyalet ve 
bölge birliklerimizin başkanları-
na, dini danışma kurulu başkanla-
rımıza, eyalet ve bölge gençlik, 
kadın ve veli kolları başkanlarımı-
za, müdürlerimize, bütün dernek 
yöneticilerimize, din görevlileri-
mize, cemaatimize ve genel mer-
kez personelimize teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 

DİTİB’in, hizmet ve faaliyetle-
rinde barış ve toplumsal uyumun 
teminatı olarak hareket ettiğine 
vurgu yapan Türkmen, bugüne 
kadar bunun aksini ispat eden hiç-
bir gelişme olmadığını ve dinin 
doğru anlaşılması ve toplumsal 
uyum konusunda DİTİB’in çok 
önemli hizmetler yürüttüğünü ve 
bu hizmetlerin artarak devam 
edeceğini söyledi. 

Konuşmasında DİTİB’in dünü-
nü ve bugününü değerlendiren 

DİTİB yeni dönem ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi
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Türkmen şöyle konuştu: “Yeni fa-
aliyet dönemimizde din eğitimi 
alanında daha fazla yazılı ve gör-
sel materyal üretmeye çalışacağız. 
Sosyal hizmetler alanında da ya-
pacak çok işimiz var. Dünyanın 
dört bir tarafında hayrî hizmetle-
rimiz devam edecek. Hepimiz için 
sadaka-i cariye olacak kalıcı hiz-
metler yapacağız. Mazlum coğraf-
yalarda inşa edeceğimiz camiler 
ve okullar, Allah’ın izniyle, o böl-
gelerde yaşayan gençlerin ve ço-
cukların, kısaca o toplumun istik-
balinin yetişeceği kalıcı mekânlar 
olacaktır. Derneklerimizin huku-
ki, mali ve her türlü işlemlerini ve-
rimli hale getirmek için düzenli 
seminerler yapacağız. Dernekleri-
mize daha da güvenli ve sistemli 
rehberlik hizmeti sunmaya çalışa-
cağız. Dini cemaatler, yerel yöne-
ticiler ve içinde bulunduğunuz 

toplumla daha iyi iletişim kurma 
adına güzel işler yapacağız. Fit-
re-zekât alanında yaptığımız hiz-
metlerimizle, bilhassa Ramazan 
ayında dünyanın dört bir tarafına 
iyilik elimizi uzatarak mazlumla-
rın dualarını alma imkânımız 
oldu. İnşallah bu hizmetlerimiz 
gelecek yıllarda da devam edecek-
tir. Öğrenci evleri alanında da 
hizmetlerimiz artarak devam edi-
yor. İnşallah bunların meyvelerini 
birlikte göreceğiz. Kurban hiz-
metlerimizle geçmiş yıllarda oldu-
ğu gibi bu yıl da mazlum ve mağ-
dur bölgelere ulaşmaya 
çalışacağız. Dünyaya iyilik hâkim 
oluncaya kadar insanlığın vicdanı 
olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasında istişare süreçleri-
nin çok iyi işletilmesi gerektiğini 
işaret eden Türkmen konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Özgüven ile is-

tişareyi asla bırakmayalım, ace-
leyle kararlar vermeyelim. DİTİB 
ailesi olarak iletişimimizi ve istişa-
remizi ön planda tutalım. Her bi-
rimiz birbirimizden sorumluyuz. 
Yeni dönemde yeni bir azim ve he-
yecanla çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. DİTİB bundan sonra da 
geleceğimize ve insanımıza yatırı-
ma devam edecektir.“

Uluslararası İlahiyat Programı 
mülakatları sebebiyle Almanya’da 
bulunan ve bu vesileyle toplantıya 
iştirak eden Diyanet İşleri Başkan-
lığı Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Erdal Atalay’ın selamlama konuş-
masının ardından toplantı, katı-
lımcıların dilek ve temennileriyle 
sona erdi.
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30 Kasım 2013 tarihinde kuru-
lan Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği (DİTİB) Federal Kadınlar 
Kolu, 4. Olağan Genel Kurulu’n-
da yeni yönetimini belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle internet üzerin-
den video konferans yöntemiyle 
yapılan olağan genel kurul, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlk kez video konferans yönte-
miyle yapılan genel kurul, 3. Dö-
nem Federal Kadınlar Kolu Baş-
kanı Hatice Zengin’in selamlama 
konuşmasının ardından DİTİB 
Federal Kadın Çalışmaları Koor-
dinatörü Nurten Afat, kadın faali-
yetleri hakkında genel bilgi verdi.

Genel Kurul, DİTİB Yönetik 
Kurulu Üyesi İrfan Saral başkan-
lığında Dr. Emine Seçmez ve Nur-

ten Afat’tan oluşan divan kurulu 
tarafından yönetildi.

Raporlarının okunması ve yöne-
timin ibrasının ardından seçime 
geçildi. Yeni yönetim kurulunun 
belirlenmesinin ardından yöne-
timde görev dağılımını şu şekilde 
oluştu:

Safiye Kılıç (Başkan)
Gülsüm Çelik (Başkan Yardım-
cısı)
Şerife Sayım (Başkan Yardımcısı)
Rabia Şahinarslan (Sekreter)
Kıymet Yavuz (Muhasip)
Hilal Erensoy (Kamuoyu Çalış-
maları)
Tuğba Kölün (Üye-Proje Sorum-
lusu)
Sümeyye Öztürk-Mutlu ve 
Nurten Afat (Üye)

Almanya’da yaşayan kadınlar 
arasındaki bağları güçlendirmek, 
dini değerleriyle birlikte bir gele-
cek inşası için 8 yıl önce kurulan 
Federal Kadınlar Kolu’nun 4. 
Dönem yönetim kurulu başkanlı-
ğına seçilen Safiye Kılıç, bir te-
şekkür konuşması yaptı. 

Kovid-19 pandemisiyle birlikte 
bir değişim yaşandığını belirten 
Kılıç, bu güne kadar görev yap-
mış olan  yönetim kurulu üyeleri-
ne teşekkür etti.

Hep birlikte güzel çalışmalar 
yapmaya devam edeceğiz

Kılıç şöyle devam etti: “14 eya-
let ve bölge kadınlar kolu ile bir-
likte yol yürüdüğümüz yaklaşık 
20 binin üzerinde kadının verdiği 
tüm emekler aslında geleceğimiz 
adınadır. Her birinin  ayrı ayrı 
özelliği olan güçlü  bir ekip ile ça-
lışmalara kaldığımız yerden de-
vam edeceğimiz. Gelecek yıllarda 
çok daha güzel faaliyetler yapaca-
ğımıza olan inancım tamdır. He-
pinize ayrı ayrı çok teşekkür edi-
yorum.”

DİTİB Federal Kadınlar Kolu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Koronavirüs salgını nedeniyle 
Almanya genelinde 16 Aralık’tan 
itibaren başlatılan tam kapanma 
süreci, sosyal mesafe ve maske uy-
gulamaları ile pek çok alanda faali-
yetlere ara verilmesine yol açtı. 

Pandemi sebebiyle Rhein-
land-Pfalz DİTİB Eyalet Gençlik 
Birliği olağan genel kurul toplantısı 
video konferans yöntemiyle gerçek-
leşti. 

Elektronik ortamda gerçekleşen 
eyalet gençlik birliğinin olağan ge-
nel kurul toplantısına; Rhein-
land-Pfalz DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Celil Mahir Din-
dar, Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız, DİTİB Genel Merkez 
Gençlik Koordinatörü Eyüp Kay-
lon ve eyalet birliği yönetim kurulu 
üyeleri ile eyalet birliği üyesi cami 
derneklerinin gençlik kolu başkan 
ve yöneticileri katıldı.

Genel kurul gündeminde ortak 
sorun koronavirüs pandemisinin 
yanı sıra delege tesbiti, divan heyeti 
seçimi, faaliyet ve mali raporların 
okunması, yönetim kurulunun ib-
rası ve yeni yönetim kurulunun se-
çimi, dilek ve temenniler yer aldı.

Gençlerin enerjisi ve dinamizmi 
güç kaynağımızdır

Genel kurul Rheinland-Pfalz Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Celil Mahir Dindar’ın selamla-

ma ve açılış konuşması ile başladı. 
Dindar, “Gençlerin enerjisi, dina-
mizmi, heyecanı ve umutları bizim 
en büyük güç kaynağımızdır” dedi 
ve genel kurulun hayırlara vesile 
olmasını dileğinde bulundu.

Geleceği gençler inşa edecek
Mevcut yönetime ve yeni seçile-

cek yeni yönetim kuruluna teşek-
kür ve başarı dileğinde bulunan 
Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Baş-
kanı Yılmaz Yıldız da, geleceğimizi 
inşa ederken, en önemli gücün do-
nanımlı yetişmiş gençler olduğunu 
dile getirdi. Yılmaz, “Gençlik çalış-
malarında her türlü maddi ve ma-
nevi fedakarlıktan kaçınmayaca-
ğız, destekleyeceğiz” dedi.  

DİTİB Genel Merkez Gençlik 
Koordinatörü Eyüp Kaylon’un di-
van başkanlığında elektronik or-

tamda gerçekleşen genel kurulda, 
mevcut eyalet gençlik birliği başka-
nı Murat Uzunhasanoğlu yapılan 
faaliyetlerden bahsetti ve muhabe-
se raporunu okudu.  Uzunhasanoğ-
lu, yeni seçilecek  yönetim kuruluna 
başarılar diledi.

Video konferans yöntemiyle ger-
çekleşen olağan genel kurul toplan-
tısı sonunda, Rheinland-Pfalz Dİ-
TİB Eyalet Gençlik Birliği yönetim 
kurulu şu şekilde oluştu: Hatice Şa-
hin (Başkan), Faruk Sayiner ve Me-
sut Kaçmaz (Başkan Yardımcısı), 
Hande Yaylı (Sekreter ), Esra Ka-
rasu (Muhasib), Olcay Cobansoy 
(Eğitim Sorumlusu) ve yönetim ku-
rulu üyeliğine de Osman Yanık, 
Ayşenay Yıldız, Ceyda Özbek, Bi-
lal Gümüş ve Melike Esen.

Koronavirüs salgını nedeniyle genel kurul elektronik ortamda yapıldı

NACHRICHTEN

152 0 21  ·  N İ S A N  ·  M A Y I S  ·  H A Z İ R A N  ·  A P R I L  ·  M A I  ·  J U N I  ·  B Ü L T E N



Nürnberg Büyükşehir Belediye 
Başkanı Marcus König, Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı Eyüp Sultan Camii’ni 
ziyaret etti.

Ortak bir aşı günü koordine et-
mek amacıyla yapılan ziyarette 
Belediye Başkanı König ile şehir 
aşılama merkezi koordinasyon uz-
manları, DİTİB yöneticileriyle bir 
araya geldi.

Eyüp Sultan Camii’ni gezen Be-
lediye Başkanı König, daha sonra 
konferans salonunda, Nürnberg 
Aşılama Merkezi uzmanları ile 
birlikte aşı organizasyonu hakkın-
da görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Kuzey Bavyera Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı ve 
Eyüp Sultan Camii Başkanı Ha-
san Aslan, din görevlisi Süleyman 

Soyal, Türk İnsiyatif Nürnberg 
(TIN) Sözcüsü İsmail Akpınar, 
Uyum Meclisi Başkanı İlhan Pos-
taloğlu, Nürnberg Aşılama Mer-
kezi uzmanları Dr. Ulrike Goe-
ken-Haidl ve Peter Brandmann ile 
sivil toplum kuruluşlarının yöneti-
cileri katıldı.

Bavyera Başbakanı Markus Sö-
der’in (CSU) camilerde aşı yapıla-
bilmesi çağrısı üzerine harekete 
geçen Belediye Başkanı König, 
aşının camilerde de uygulamaya 
geçilmesi için gerekli çalışmaların 
hemen başlatılacağını ve belediye-
nin mobil aşı yöntemiyle aşı uygu-
lamasının geniş kitlelere yaymak 
istediklerini söyledi. König, “Ko-
rona salgınıyla etkili ve hızlı bir 
şekilde mücadele etmek için herkes 
üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

11 Haziran’da ilk aşı uygulaması 
başlayacak

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı ve Eyüp Sultan 
Camii Başkanı Hasan Aslan da 
toplantı sonrası yaptığı açıklama-
da, “Aşı yaptırmak isteyenler için 
3 Haziran’da camide ‘Covid-19 
Aşı Bilgilendirme Semineri‘ dü-
zenlenecek. İlk aşı uygulaması 11 
Haziran’da ikincisi ise 18 Haziran 
olmak üzere belediyenin mobil aşı 
yöntemiyle cami çevresindeki ce-
maatimize ve komşularımıza tek 
doz olarak Johnson&Johnson aşı-
sın yapılacak” ifadelerini kullandı. 
Başkan Aslan, hem ziyaretleri 
hem de bu işbirliğimiz için Nürn-
berg Büyükşehir Belediye Başkanı 
Marcus König ve beraberindeki 
heyete teşekkür etti. 

Eyüp Sultan Camii aşı merkezi oluyor
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
hafta sonu düzenlenen aşı kam-
panyasında 3200 kişi yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Köln Büyükşehir Belediyesi, 
Köln Sağlık Sigortaları Birliği ve 
MoscheeForum tarafından orga-
nize edilen aşı kampanyasına gö-
nüllü cemaat üyelerinin yanı sıra 
Köln Ehrenfeld ve Neuehrenfeld 
semtinde oturan Alman ve diğer 
milletlerden insanlar katıldı.

Yoğun ilginin olduğu aşı kam-
panyasının ilk gününde 1450, 
ikinci gününde de 1750 kişiye yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı-

nın ilk dozu yapıldı.
DİTİB Genel Başkanı Kazım 

Türkmen, yaptığı açıklamada: 
“Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
hafta sonu Cumartesi ve Pazar 
günü düzenlenen aşı kampanya-
sında yoğun ilginin olduğunu mü-
şahade ettik. Bu vesileyle bu zor 
süreçte birlikte yaşadığımız toplu-
ma katkı sağlamak adına bize im-
kan veren Köln Büyükşehir Bele-
diyesi ve Köln Sağlık Sigortaları 
Birliği’ne tekrar teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca kampanya kapsamın-
da hafta sonu Merkez Camii’nde 
görev yapan sağlık çalışanlarına 
ve salgınla hep beraber mücadele 

ettiğimiz bu süreçte gösterdikleri 
özveri ve fedakarlıktan ötürü tüm 
sağlık çalışanlarına şükranlarını 
sunuyorum. Cenab-ı Hakk, tüm 
insanlığı hastalıklardan ve musi-
betlerden muhafaza eylesin.” ifa-
delerini kullandı.

Herhangi bir formalite ve ön 
müracaat olmaksızın çevre sakin-
lerine AstraZeneka aşısı yapıldı. 
İkinci aşı yine Merkez Camii’nde 
7 ve 12 hafta sonra kamu oyu ile 
paylaşılarak tekrar düzenleneceği 
kaydedildi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 3200 kişi Kovid-19 aşısı oldu
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Almanya‘nın Bavyera eyaleti Sch-
robenhausen beldesinde Diyanet İş-
leri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) 
bağlı Merkez Fatih Camii’nin temeli 
atıldı.

Schrobenhausen’de inşa edilecek 
Merkez Fatih Camii ve Kültür Mer-
kezi‘nin temeli pandemiden dolayı 
sınırlı sayıda resmi makamların ka-
tılımıyla sembolik bir törenle atıldı. 

Temel atma törenine; Belediye 
Başkanı Harald Reisner, Güney 
Bavyera DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu Başkanı Sıddık Yılmaz, DİTİB 
Güney Bavyera Eyalet Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Recep Bal ve Böl-
ge Müdürü Aykan İnan,  Katolik Ki-

lisesi papazı Georg Leonhard 
Bühler, Protestan Kilisesi papazı 
Gerhard Rupprecht ve Belediye 
Meclisi’ndeki parti temsilcileri katıl-
dı.

Schrobenhausen DİTİB Merkez 
Fatih Camii ve Kültür Merkezi Der-
nek Başkanı Durmuş Aki, yeni yöne-
timle 2-3 yıl içinde caminin açılışını 
hedeflediklerini söyledi.

Siyaset ve kilise temsilcilerinden 
camiye tam destek

Belediye Başkanı Reisner cemiyet 
ile iyi iletişimde kalarak beş sene 
içinde inşaatın başlama sürecini ba-
şardıklarını belirtti.

Güney Bavyera DİTİB Dini Da-

nışma Kurulu Başkanı Yılmaz, Sch-
robenhausen’e yakışacak cami ve 
kültür merkezinin temel atma töre-
nine siyaset ve üç dinin temsilcileri-
nin törene katılmalarının desteğin 
bir göstergesi olduğu için sevindiğini 
açıkladı. 

DİTİB Bölge Müdürü İnan yeni 
caminin özellikle dinler arası ilişki-
ler için daha fazla imkan sağlayaca-
ğını vurguladı. Katolik Kilisesi pa-
pazı Bühler ve Protestan Kilisesi 
papazı Rupprecht ise, dinlerin ortak 
yanlarını vurgulayarak dini cemaat-
ler arası desteğin her zaman tam ola-
rak var olacağını ve her dinin yeterli 
mekanı olması gerektiğini söyledi. 

Din Görevlisi Mustafa Aktaş’ın 
Kuran tilaveti ve Güney Bavyera 
DİTİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Sıddık Yılmaz’ın duasının ar-
dından cami ve kültür merkezinin 
temeli atıldı.

Schrobenhausen DİTİB Merkez 
Fatih Camii ve Kültür Merkezi, 6 
bin metrekare arsa üzerine bin 700 
metrekare kullanım alanına sahip 
olacak. Tek minareli, iki kat ve iki 
bölümden oluşacak camide 350 er-
kek, 200 kadın olmak üzere aynı 
anda 550 kişi ibadet edebilecek. Ay-
rıca projede kütüphane, 400 kişilik 
konferans salonu, derslik, gençlik ve 
kadın merkezi, lokal ve 100’ün üze-
rinde otopark yer alacak.

Schrobenhausen DİTİB Camii’nin temeli atıldı
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Almanya’nın Hessen eyaletinde-
ki Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Wächtersbach 
Merkez Camii, Ramazan ayı dola-
yısıyla 60 yaş üstü üyelerine Rama-
zan sepeti dağıttı.

Wächtersbach DİTİB Merkez 
Camii yönetimi, zorlu geçen pan-
demi döneminde en çok etkilenen 
ve kısıtlamalara en çok maruz ka-
lan 60 yaş üstü yaşlıların gönülleri-
ne dokunmak amacıyla onların ka-
pılarını tek tek çalarak içerisinde 
iftariyeliklerin bulunduğu Rama-
zan sepetlerini takdim etti. Rama-

zan ayının aynı zamanda gönüllere 
dokunma ayı olduğunu hatırlatan 
dernek başkanı Hakan Akbulut, 
“Wächtersbach DİTİB Camii aile-
si olarak bu yıl gönüllere dokunma-
yı kendimize şiar edindik. Özellikle 
koronavirüsten etkilenen ve kısıtla-
malara en çok maruz kalan 60 yaş 
üstü büyüklerimizi unutmadık. Bu 
kapsamda güzel bir Ramazan se-
peti hazırlayarak yaşlılarımızın tek 
tek kapılarını çaldık, onları ziyaret 
ederek gönüllerini almaya çalıştık. 
Aynı zamanda uzun süredir tedavi 
gören ve camimize gelemeyen has-

talarımızı da ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettik. Diğer 
yandan yakınlarını kaybeden ce-
miyet üyelerimize de taziyelerimizi 
yeniledik ve geride kalanlarına sağ-
lık, sıhhat ve afiyetler temennisinde 
bulunduk” diye konuştu. 

Etkinlik kapsamında yüzün üze-
rinde hane ziyaret edilerek, Rama-
zan sebeti dağıtıldı.

Zorlu süreçte kapıları çalınan ve 
gönülleri alınan yaşlılar, çok mutlu 
oldularını belirterek, memnuniyet-
lerini dile getirdi.

DİTİB Wächtersbach bu Ramazan’da gönüllere dokundu
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Almanya’nın Kuzey Bavyera 
eyaletindeki Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
cami dernekleri, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 
camilerinde veremedikleri iftarla-
rı Afrin’deki ihtiyaç sahiplerine 
gönderdi.

Her yıl geleneksel hale gelen ve 
bir çok kesimden insanın bir araya 
geldiği iftar sofraları, geçen yıl ol-
duğu gibi bu yıl da koronavirüs 
salgını sebebiyle camilerde kuru-
lamadı. Kuzey Bavyera DİTİB 

Eyalet Birliği’ne üye cami dernek-
leri, bu yıl Ramazan boyunca sü-
recek ve günde 200’e yakın ihtiyaç 
sahiplerine iftar yemeği verecek.

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet 
Birliği Başkanı Hasan Aslan, yap-
tığı açıklamada, “Bu yıl camileri-
mizde veremediğimiz iftar yeme-
ğini Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliğiyle Afrin’deki kardeşleri-
mizle paylaştık. 4-6 yaş grubu 
Kur’an kursu öğrencilerine ve ai-
lelerine yönelik iftar sofralarıyla 
Ramazan sevincini kardeşlerimiz-

le paylaşıyoruz. Ramazan bereke-
tini dünyanın dört bir yanına taşı-
yoruz.” ifadesini kullandı.

DİTİB olarak dünyanın neresin-
de bir mazlum, mağdur, yetim ve 
ihtiyaç sahibi varsa yardımına ko-
şup derdine derman olmaya çalış-
tıklarını ifade eden Aslan, deprem 
ve sel felaketlerinde olduğu gibi 
kimi zaman gıda yardımı ile kimi 
zaman sıcak bir yuva ile kimi za-
man da nakdi yardımlarla yarala-
rı sarmaya çalıştıklarını belirtti.

DİTİB Cami derneklerinden Afrin’e Ramazan yardımı
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Almanya’nın Baden-Württem-
berg eyaleti Ostfildern beldesinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Nuri Osmaniye Ca-
mii, koronavirüs salgını sebebiyle 
yaşlı üyelerini ziyaret ederek, Ra-
mazan kumanyası yardımında bu-
lundu.

DİTİB Nuri Osmaniye Camii gö-
nüllü ekibi, 65 yaş üstü cami cemaa-
ti üyelerine, salgın sebebiyle karanti-
na altında bulunan ailelere ve 
yardıma muhtaçlara, içinde temel 
gıda ve hijyen malzemelerin yer al-
dığı 285 yardım paketi dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da evlerinde kalan yaşlıları ve yar-
dıma muhtaçları unutmadıklarını 
ifade eden dernek başkanı Yaşar 
Genç, “Kadınlar kolu üyelerimize, 

gönüllü ekibimize ve bilhassa katkı-
da bulunan bütün hayırseverlere 
Ostfildern DİTİB Nuri Osmaniye 
Camii adına teşekkür ediyoruz. Al-
lah kendilerinden razı olsun” dedi.

Yardımlarımız devam edecek
Genç, “Koronavirüs önlemlerin-

den veya sağlık sebebiyle camiye ge-
lemeyen yaşlı cemaatimizi ve ihti-
yaç sahiplerini ziyaret ederek cami 
derneğimiz adına temel gıda yardı-
mında bulunduk. Bu zorlu süreçte 
yardımlarımızı gönüllü üyelerimiz-
le ulaştırdık. İhtiyaç durumunda da 
her zaman yardımda bulunacağı-
mızı ve yardımlarımızın devam 
edeceğini söyledik” ifadesini kullan-
dı.

Salgın nedeniyle camiye geleme-
yen yaşlıları ziyaret ettiklerini ve 

gıda yardımında bulunduklarını 
belirten din görevlisi Sırrı Küçük, 
“Bu mübarek ayda gönülülerimizle 
birlikte ev ev dolaşarak ihtiyaç sahi-
bi ailelere gıda yardımında bulun-
duk. Bu güzellikleri özellikle bu sü-
reçte destekleyen cemaatimize ve 
hayırsever insanlarımıza, yönetim 
kurulumuza teşekkür ediyorum. Al-
lah yardım yapanlardan ve bu yar-
dıma öncülük edenlerden razı ol-
sun.” dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere maske ve te-
mel gıda

Ramazan pidesi, nohut, fasülye, 
prinç, makarna, yağ, salça, tuz, şe-
ker, hurma, dezenfektan ve FFP2 
maskeden oluşan yardım paketi 285 
ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

DİTİB camisinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Köln’de genel merkezi bulunan 
DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi 
(ZSU) bünyesindeki Cenaze Fonu, 
Uluslararası Müslüman Topluluk-
larla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) 
iş birliğiyle “Mezar Bakım Hizmet-
leri Projesi” başlattı.

Projeyle vatandaşların Türki-
ye’nin 81 ilinde medfun bulunan 
yakınlarına ait kabirlerin, bakım 
ve peyzaj hizmetlerinin yerine geti-
rilmesi amaçlanıyor. Proje kapsa-
mında, mezar ve çevresinin temiz-
liği, mevsimine uygun çiçeklerin 
dikimi ve her ay düzenli olarak me-
zar bakımı gerçekleştirilecek.

DİTİB Sosyal Dayanışma Mer-
kezi (ZSU) Başkanı Ali Özdemir, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
Almanya’da yaşayan vatandaşların 
ahirete irtihal etmiş yakınlarının 
kabirlerini özellikle salgın döne-

minde ziyaret edemediklerini, 
uzakta bulunan kabirlerin bakım-
sız ve sahipsiz kaldığını, bu konuda 
düzenli bir çalışma yapmanın ihti-
yaç haline geldiğini, bu nedenle 
“Mezar Bakım Hizmetleri Projesi” 
başlattıklarını söyledi. 

Bakım öncesi ve sonrası fotoğraf-
ların kişiye özel olarak Whatsapp 
üzerinden gönderileceğini belirten 
Özdemir, “Almanya’da yaşayan 
vatandaşların Türkiye’de medfun 
bulunan yakınlarına ait kabirlerin 
bakım ve peyzaj hizmetleri DİTİB 
Cenaze Fonu ve Türkiye’de köklü 
bir geçmişe sahip olan MÜSDAV 
işbirliğiyle yürütülecek. Hizmet ön-
cesi ve sonrası fotoğraflar vatan-
daşlara Whattsapp üzerinden gön-
derilecek. Böylelikle vatandaşlar, 
yapılan hizmeti her aşamada takip 
etmiş ve görmüş olacak. Tüm hiz-

metler online platform üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Vatandaşlar-
dan gelecek talepler doğrultusun-
da, yakınlarına ait mezarları te-
mizliyor, mevsimine uygun çiçekler 
dikip, her ay düzenli olarak bakım-
larını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Özdemir şöyle devam etti: “Ça-
lışmalarımız alanında eğitimli ve 
deneyimli ekibimiz tarafından işin 
gereğine uygun bir şekilde gerçek-
leştirilmektedir. Ramazan ayına 
özel vatandaşların vefat etmiş ya-
kınları için 1 adet fidan hayır ola-
rak MÜSDAV tarafından hediye 
edilecektir. Mezar bakım peyzaj 
hizmet paketleri için http://mezar-
hizmetleri.com sitesinden de ayrın-
tılı bilgi ve iletişim kurulabilecek-
tir.“

DİTİB Cenaze Fonu “Mezar Bakım Hizmetleri” başlattı
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Württemberg DİTİB Eyalet Bir-
liği, bilhassa koronavirüs ile müca-
dele sürecinde özveriyle çalışan 
bölgenin ‘Cenaze Fonu Nakil Gö-
revlileri’ni onore etmek amacıyla 
bir program düzenledi.

Zorlu süreci başarıyla omuzlayan 
cenaze nakil görevlilerine plaket 
vererek onurlandıran Württem-
berg DİTİB Eyalet Birliği başkanı 
İsmet Harbi, mesai mefhumu gö-
zetmeksizin üstün gayretle, feda-
karça çalışan cenaze nakil görevli-
leri Özcan ve Handan Aydın çiftine 
teşekkür etti. 

Harbi, “Birçok insanın yapmaya 
cesaret edemeyeceği bir mesleği 
icra ediyorlar. Vefat eden insanla-
rın en zor anlarında onların yanın-
da oluyorlar, moral veriyorlar, ce-
nazeleri yıkayıp, kefenledikten 
sonra naklini gerçekleştiriyorlar. 
Pandemi sürecinde adları fazla du-
yulmayan cenaze nakil ekibi, ha-
yatları pahasına görevlerini ‘gizli 
kahramanlar’ olarak fedakarca 
sürdürüyorlar. Hergün onlarca in-
sanın cenaze nakil işlemlerini bü-
yük bir özveriyle yapan Sosyal Da-
yanışma Merkezi (DİTİB-ZSU) ve 
çalışanlarına şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi. 

Württemberg DİTİB Eyalet Bir-
liği tarafından Ditzingen Ulu Ca-
mii’nde düzenlenen programda 

bölge cenaze nakil görevlilerine te-
şekkür plaketi takdim edildi. 

Acıları paylaşan gönüllü kahra-
manlara bir nebze de olsa ivme ve 
motivasyon katma amacıyla Würt-
temberg DİTİB Eyalet Birliği Baş-
kanı İsmet Harbi ve Eyalet Kadın 
Birliği Başkanı Selma Gümüş, ce-
naze nakil görevlileri Özcan ve 
Handan Aydın çiftine teşekkür 
plaket takdim etti. 

Özcan Aydın, plaket takdimi 
sonrası 20 yılı aşkın mesleki haya-
tındaki tecrübelerini ve anılarını 
paylaştı. Bu mesleğin sevabının çok 
olduğunu, bu sevaba nail olabil-

mek için de bu mesleği seçtiğini 
dile getiren Aydın, “Bu mesleğin 
hem sevabı çok, hem de başkaları-
nın derdinle dertleniyorsun, empa-
ti ve insani değeriniz katmerleni-
yor, çevren genişliyor, ailen 
büyüyor. Her gittiğimiz yerde 
olumlu ve güzel şeylerin söylenmesi 
de mesleğimize olan tutkumuzu 
daha da artırıyor” dedi. 

Aydın çifti, “Bu çok değerli ve 
kıymetli hediyeyi eyalet birliğimiz-
den almak ve yaptığımız işlerin 
karşılığında takdir görüldüğünü 
bilmek bizleri çok mutlu etti” diye-
rek duygularını ifade etti.

DİTİB eyalet birliğinden ‘gizli kahramanlara’ plaket
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Köln DİTİB Bölge Birliği Genç-
lik Kolu, rahmet ve bereket ayı Ra-
mazan’a özel hazırladıkları “Ra-
mazan Günlüğü” el kitabını 3 bin 
gence ücretsiz olarak dağıttı. 

Koronavirüs salgını sebebiyle 
cami içi hizmetler başta olmak üze-
re cami dışı birçok hizmete geçici 
olarak ara verilen bu süreçte genç-
lerin din hizmetlerinden mahrum 
kalmaması için Köln DİTİB Bölge 
Birliği Gençlik Kolu tarafından 
sosyal medyada, yazılı ve görsel 
olarak “Ramazan Günlüğü” ismiy-
le kitap hazırladı.

Köln DİTİB Bölge Birliği Genç-
lik Kolu tarafından Ramazan ayı-

na özel oluşturulan “Ramazan 
Günlüğü” isimli çalışma için baş-
kan Hüseyin Akar şunları kaydetti: 
“Rahmet ve bereket ayı Ramazan’a 
özel birlik yönetim kurulu üyeleri 
ve komisyon üyesi gençlerle birlikte 
“Ramazan Günlüğü” isimli bir ça-
lışma yaptık. Gençlere hitap eden 
A5 formatında ve toplam 18 sayfa-
dan oluşan “Ramazan Günlüğü” 
kitabını tasarlayıp dağıtımını yap-
tık. Bu kitapta Ramazan ayının her 
bir günü için ayrı bir sayfa oluştur-
duk ve yapılabilecek makbul iba-
detler, zikirler, duâlar, sünnetler ve 
okunacak ayet ile meallerini bir 
araya getirdik. Günlüğün arka say-

fasında da Afrika ülkeleri için ‘Su 
Kuyusu’ projesini yayımladık.”

Köln bölgesinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
50 cami derneğinin gençlik kolları 
üyelerine “Ramazan Günlüğü” ki-
tabı ile birlikte hediye paketi hazır-
lanarak ücretsiz olarak 3 bin gence 
dağıtıldı. Ayrıca İdlib’de mağdur 
ve mazlum aileler için “Bir İyilik 
Sıcak Bir Yuva” temasıyla başlatı-
lan ‘İyilik Konutları’ kampanyası-
na 90 konut ile katkıda bulunan 
gençlik kollarına teşekkür belgesi 
takdim edildi.

DİTİB gençliğinin hazırladığı “Ramazan Günlüğü”nü 3 bin gence dağıttı
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Almanya’nın Bavyera eyaletin-
deki Fürth şehrinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
Mevlana Camii, Müslüman ve 
kimsesizler mezarlığının temizlik 
ve bakımını üstlendi.

Mevlana Camii yönetim kurulu, 
şehir mezarlığının bakımında ya-
şanan aksaklıklar sebebiyle beledi-
ye ile görüşerek bundan sonra te-
mizliklik ve bakımını gönüllü 
olarak yapacağını bildirdi.

Örnek Davranış

Dernek yönetimi ve gönüllü ce-
maatle birlikte mezarların bakım 
ve temizliğini yaptıklarını söyleyen 
dernek başkanı Refet Avcı, «Fürth 
Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung 
ve tüm birimler ile uyum içinde yıl-
lardan beri çalışıyoruz. Sağ olsun-
lar, problemlerimizi iyi niyet çerçe-
vesinde pratik bir şekilde çözüyoruz. 
Pandemi döneminde cenaze mera-
simlerimiz garip geçiyor, acılarımı-
zı paylaşamıyoruz. En azından ka-
birlere sahip çıkalım. Gönüllü 

üyelerimizle birlikte Ramazan ayı-
nın da gelmesiyle ilk temizliğimizi 
yaparak işe başladık. Bizlere destek 
sunan kardeşlerimize teşekkür edi-
yor, katkı sağlamak isteyen kardeş-
lerimizi de bekliyoruz.” diye konuş-
tu.

Başkan Avcı, “Belediyemiz de ce-
maatimiz de bu güzel faaliyeti üst-
lenmiş olmamızdan oldukça mem-
nun kaldı” dedi.

DİTİB gönüllüleri Fürth mezarlığının temizlik ve bakımını üstlendi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Essen Eyalet Bölge Birliği 
ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş 
birliğiyle “Hediyem Kur’an Ol-
sun” kampanyası kapsamında alı-
nan Kur’an-ı Kerimler, Moritan-
ya’da zor şartlarda eğitim gören 
çocuklara dağıtılmaya başlandı.

Essen Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Hakkı Gür, Essen Eyalet 
Bölge Birliği Başkanı Fahrettin 
Alptekin, NRW Eyalet Birliği Mü-
düresi Hülya Ceylan ile bölge bir-
liğine bağlı dernek başkanları, 
gençlik ve kadın kollarından olu-

şan 16 kişilik gönüllü DİTİB heye-
ti, Ramazan yardım paketi ve 
Kur’an-ı Kerim dağıtmak üzere 
Moritanya’ya gitti.

Ramazan faaliyetleri kapsamın-
da Moritanya’da bulunan Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
heyeti, başkent Nuakşot’a 400 ki-
lometre uzaklıkta Brakna bölge-
sinde eğitim gören Kur’an Kursu 
öğrencilerini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın”He-
diyem Kur’an Olsun” projesi kap-
samında Essen Eyalet Bölge Birli-
ği’ne bağlı cami derneklerinden 
toplanan bağışlarla alınan 10 bin 
Kur’an-ı Kerim’den 1000 adeti ilk 
etapta Kur’an Kursu’nda eğitim 
gören öğrencilere dağıtıldı.

“Luh”adı verilen tahta levhalar-
da hafızlıklarını ve öğrenimlerini 
sürdüren öğrenciler, özel hat ve 
mealli hediye Kur’an-ı Kerimleri 
alırken heyecanları ve sevinçleri 
yüzlerinden okunuyordu. 

Kampanyaya destek veren cami 
derneklerine ve cemaate teşekkür 
eden Essen DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Hakkı Gür, duy-
gularını şöyle dile getirdi: “Bura-
daki kardeşlerimizin tahtalar üze-
rinde Kur’an öğrenmek için çaba 
sarfettiklerini gördük. Kur’an-ı 
Kerim dağıtırken de onların mut-
luluklarına şahit olduk. Alman-

ya’daki kardeşlerimizin emanetle-
rini buradaki kardeşlerimizle 
paylaştık. Kampanya kapsamında 
10 bin Kur’an-ı Kerim’den ilk 
etapta 1000 adet dağıttık. Rama-
zan ayı boyunca dağıtımlarımıza 
devam edeceğiz. Allah iyiliğe kat-
kı sunanlardan razı olsun. Dünya-
nın en güzel hediyesi, Kur’an-ı 
Kerim’dir. Allah bizi onun yolun-
dan ayırmasın.”

Ramazan yardım faaliyetleri 
kapsamında 2 bin aileye yardım 
paketi dağıtıldığını söyleyen Essen 
DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başka-
nı Fahrettin Alptekin, “Pandemi 
dolayısıyla daha önce gelmek isti-
yorduk, ancak bugüne nasip oldu. 
Bu bölgede daha önce su kuyusu 
açmıştık, bölgenin durumunu iyi 
biliyorduk. Söz konusu yardımla-
rın içerisinde pirinç, makarna, şe-
ker, yağ, tuz ve undan oluşan 30 
kiloluk yarıdm paketi 2 bin aileye 
dağıtıldı. Yine Almanya’dan yanı-
mızda getirdiğimiz kalem ve def-
terden oluşan kırtasiye malzeme-
leri, bayramlık kıyafetleri, şeker ve 
oyuncaklarla çocukları sevindir-
mek, onların tertemiz kalplerine 
dokunmak istedik. Öncelikle bu 
kampanyalara katkı sunan kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. Allah 
kendilerinden razı olsun” ifadele-
rini kullandı.

DİTİB gönüllüleri Afrika’da Kur’an-ı Kerim ve Ramazan yardım paketi dağıttı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Ramazan ayı dolayısıyla 
kuzey yarım kürenin en fakir ülkesi 
olarak bilinen Latin Amerika ülke-
lerinden Haiti’de ihtiyaç sahibi ai-
lelere ramazan paketi ulaştırdı.

Rheinland-Pfalz ve Saarland Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Celil Mahir Dindar ve Wittlich 
DİTİB Eyüp Sultan Camii Dernek 
Başkanı Yılmaz Yıldız, Alman-
ya’daki hayırseverlerlerin zekat ve 
fitre bağışlarını ihtiyaç sahibi aile-
lere ulaştırmak üzere Haiti’ye gitti.

Gönüllü DİTİB heyeti, Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 
2014 yılında yaptırılan Boukman 
Buhara Camii’ni ve Haitili Müslü-
man ailelerin çocuklarının eğitim 
gördüğü Cape Haitien Children of 
Hope (Umudun Çocukları) okulu-
nu ziyaret etti.

DİTİB heyeti ve Türkiye Diyanet 
Vakfı yetkililerinin katıldığı dağı-
tım organizasyonu çerçevesinde, üç 
gün boyunca 200 ihtiyaç sahibi ai-
leye gıda paketi dağıtıldı. DİTİB 
heyeti, ayrıca anaokulu, ilkokul ve 
ortaokul seviyesinde 143 öğrenci-
nin eğitim gördüğü Umudun Ço-
cukları Okulu’nda ihtiyaç sahibi 
yetim öğrencilere nakdi yardımda 
bulundu. Ayrıca çocuklara oyun-
cak ve ve kırtasiye malzemelerin-
den oluşan hediyeler verildi. 

Umudun Çocukları Okulu öğ-
rencileri tarafından “DİTİB’e ba-
ğış yapan bütün kardeşlerimize te-
şekkürler! Haitili Müslümanlar 
sayenizde çok mutlu!” şeklindeki 
Türkçe sloganlarıyla uğurlanan 
Rheinland-Pfalz ve Saarland Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Celil Mahir Dindar ve Wittlich 
DİTİB Eyüp Sultan Camii Dernek 
Başkanı Yılmaz Yıldız, organizas-
yonla ilgili duygu ve düşüncelerini 
şöyle ifade ettiler: “Ramazan’ın 
manevi iklimini dünyanın dört bir 
yanında yaşatıyoruz. Bugün de 
Haiti’de Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından açılan Umudun Çocukla-
rı Okulu’nun bir yıllık masrafının 
DİTİB tarafından karşılacağını 

okul idaresiyle paylaştık, mutlu ol-
dular. Haitili Müslüman çoçukla-
rın rahat bir ortamda eğitimlerine 
devam edebilecekleri güzel bir 
kompleksi ziyaret etmenin mutlulu-
ğunu yaşadık. Türkçe sloganlarla 
bizleri uğurlamalarından da ziya-
desiyle mutlu olduk. Onların mut-
luluğuna, hayır dualarına tanıklık 
etmekten ayrıca mutluluk duyduk. 
Almanya’daki kardeşlerimizin iyi-
likleriyle ihtiyaç sahiplerine destek 
oluyoruz. Onların hayırlarıyla  gö-
nüllerdeki kardeşliğimizi pekiştiri-
yoruz. Bu vesileyle, emanetlerini 
teşkilatımıza teslim eden cemaati-
mize ve hayırsever insanlarımıza 
teşekkür ediyoruz.”

DİTİB, Ramazan’ın bereketini dünyanın dört bir yanına taşıyor
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
Essen Eyalet Bölge Birliği ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birli-
ğiyle “Hediyem Kur’an Olsun” 
kampanyası kapsamında DİTİB 
gönüllüleri Moritanya’dan Sene-
gal’e geçti. 

Essen Dini Danışma Kurulu 
Başkanı Hakkı Gür, Essen Eyalet 
Bölge Birliği Başkanı Fahrettin 
Alptekin, NRW Eyalet Birliği Mü-
düresi Hülya Ceylan ile bölge bir-
liğine bağlı dernek başkanları, 
gençlik ve kadın kollarından olu-
şan 16 kişilik gönüllü DİTİB heye-
ti, Senegal’de zor şartlarda hayat-
larını sürdüren ihtiyaç sahibi 4100 
aileye Ramazan yardım paketi 
ulaştırdı.

DİTİB günüllüleri Almanya’dan 

beraberinde getirdikleri kıyafet, 
oyuncak ve şekerleri de bölgedeki 
çocuklara dağıttı. 

Essen DİTİB Bölge Birliği Baş-
kanı Fahrettin Alptekin, bölge 
cami derneklerinin ve hayırsever-
lerin emanetlerini 16 gönüllüyle, 
Moritanya ve Senegal’e getirdikle-
rini söyledi.

“Tek amacımız; dil, din, ırk ve 
coğrafya farkı gözetmeden insan-
lığa hizmet etmek”

Ramazan yardım faaliyetleri 
kapsamında Moritanya’nın andın-
dan Senegal’in beş şehrinde 4100 
aileye yardım paketi dağıtıldığını 
söyleyen Alptekin, “Almanya’dan 
yanımızda getirdiğimiz kalem ve 
defterden oluşan kırtasiye malze-
meleri, bayramlık kıyafetler, şeker 

ve oyuncaklarla çocukları sevin-
dirmek, onların tertemiz kalpleri-
ne dokunmak istedik. Onları mut-
lu etmeye ve yüzlerini güldürmeye 
çalıştık. Çocuk hastanesini ziyaret 
ederek, bebek ve çocuk kıyafeti gö-
türdük. Bu hayra vesile olanlar-
dan, bu hayra katkı sunanlardan 
Allah razı olsun. DİTİB olarak 
misyonumuz gereği insani yar-
dımlarda dil, din, ırk ve coğrafya 
farkı gözetmeden nerede bir mağ-
dur, mazlum ve ihtiyaç sahibi in-
san varsa ona yetişmeye gayret 
gösteriyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Çocuklara bayramlık kıyafetler 
ile şeker ve oyuncaklar dağıtan 
DİTİB gönüllüleri, gün boyu ço-
cuklarla birlikte oldu ve onlarla 
unutulmayacak anlar yaşadılar.

DİTİB gönüllüleri Senegal’de 4100 aileye Ramazan paketi dağıttı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından hazırlanan 
Ramazan ayı yardım kolileri, Dİ-
TİB-İtalya tarafından planlanan 
program dâhilinde, İtalya’nın 
farklı bölgelerindeki mülteci yurt-
larına ve ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı.

İtalya’nın Milano ve çevresinde 
gerçekleştirilen yardım organizas-
yonu, Milano Din Hizmetleri Ata-
şesi Abdülmetin Yalçın ve DİTİB- 
İtalya yöneticileri ile Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) adına 
Federal Kadın Birliği Koordinatö-
rü Nurten Afat ve yardım gönüllü-
sü Mümine Gül’ün katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

450 gıda yardım kolisi dağıtıldı

Almanya DİTİB teşkilatına te-
şekkür eden Milano Din Hizmet-
leri Ataşesi Abdülmetin Yalçın, 
“Bu zorlu süreçte İtalya’da yaşa-
yan mülteci ve ihtiyaç sahibi aile-
lere yardım eli uzatan DİTİB teş-
kilatına ve hayırseverlere teşekkür 
ediyorum. Yaptıkları yardımların 
kabulünü Cenab-ı Hakk’tan niyaz 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

DİTİB-İtalya teşkilatı iş birli-
ğiyle mülteci yurtlarına ve ihtiyaç 
sahibi ailelere 450 gıda yardım ko-
lisi teslim ettiklerini belirten Dİ-
TİB Federal Kadın Kolları Koor-
dinatörü Nurten Afat şunları 
kaydetti:

“DİTİB olarak Ramazan ayı ve-
silesiyle 30 farklı ülkede gerçekleş-

tirdiğimiz yardım organizasyonu 
çerçevesinde İtalya’da bulunuyo-
ruz. Milano ve çevresinde bulu-
nan 6 mülteci yurduna ve ihtiyaç 
sahibi ailelerin evlerine tek tek 
ulaşılarak 450 gıda yardım kolisi 
dağıttık. Almanya DİTİB teşkilatı 
olarak hayırseverlerimizin zekât 
ve fitre emanetlerini İtalya’da ya-
şayan ihtiyaç sahibi Müslüman 
kardeşlerimizle paylaştık.

Zekât-fitre emanetlerini teşkila-
tımıza teslim eden cemaatimize ve 
hayırsever insanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Allah yardım yapan-
lardan ve bu yardıma öncülük 
edenlerden razı olsun.”

DİTİB’den İtalya’daki mülteci kamplarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), hayırseverlerin destekle-
riyle temin edilen gıda yardımlarını 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya 
devam ediyor.

DİTİB, Ramazan ayı dolayısıyla 
Özbekistan ve Tanzanya’da ihtiyaç 
sahibi ailelere 70 ton gıda yardımı 
ulaştırdı.

Organizasyon kapsamında Al-
manya Ramazan 2021 Fitre-Zekat 
Koordinatörü Selçuk Doğruer, Ber-
lin Eyalet Gençlik Birliği Başkanı 
Bilal Demirer, Münster Bölge Koor-
dinatör Merve Mert ve Detmold 
DİTİB Merkez Camii Dernek Baş-
kanı Adem Dere, Almanya’daki ha-
yırseverlerlerin zekat ve fitre bağış-
larını ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırmak üzere önce Özbekistan’a 

ardından Tanzanya’ya gitti.
DİTİB heyeti ve Türkiye Diyanet 

Vakfı yetkililerinin katıldığı dağıtım 
organizasyonu çerçevesinde, dört 
gün boyunca Özbekistan ve Tan-
zanya’da ihtiyaç sahibi ailelere 70 
ton gıda paketi dağıtıldı.

DİTİB heyeti, organizasyon kap-
samında ilk olarak Özbekistan’ın 
Semerkant ve Buhara şehirlerinde 
25 ton, ardından Tanzanya’da 45 
ton gıda yardımı yaptı. 

Ramazan’ın bereketini dünyanın 
dört bir yanına taşıyoruz

Almanya DİTİB teşkilatı olarak 
bu yıl ilk kez zekat ve fitre kampan-
yası kapsamında Özbekistan ve  
Tanzanya’da ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda yardımı ulaştırdıklarını belir-
ten Ramazan 2021 Fitre-Zekat Ko-

ordinatörü Selçuk Doğruer, “Al-
manya’da yaşayan Müslüman 
kardeşlerinin selam ve hediyelerini 
teslim ederken her iki ülke halkının 
da mutluluklarına şahit olduk. 
Kampanya kapsamında yetimhane 
ve öğrenci yurtlarını ziyaret ettik. 
İnsanlarımızın gönülden bağışladı-
ğı yardımları, gönüllülerimizle bir-
likte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıra-
rak gönül köprüleri kurduk. 
Gittiğimiz her yerde yerel halkın 
misafirperverlerini gördük ve min-
nettarlıklarını ifade ederek duaları-
nı aldık. Bu vesileyle, Ramazan’ın 
bereketini dünyanın dört bir yanına 
taşımada emanetlerini teşkilatımıza 
teslim eden cemaatimize ve hayırse-
ver insanlarımıza teşekkür ediyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

DİTİB’den Özbekistan ve Tanzanya’ya 70 tonluk gıda yardımı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Ramazan ayı dolayısıyla 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ihti-
yaç sahibi ailelere ramazan paketi 
ulaştırdı.

Kuzey Bavyera DİTİB Dini Da-
nışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçe-
bay ve Eyalet Birliği Başkanı Birliği 
Başkanı Hasan Aslan, Almanya’da-
ki hayırseverlerlerin zekat ve fitre 
bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırmak üzere Ukrayna’ya gitti.

Ukrayna Kırım Tatarları Dini 
İdaresi Müftüsü Haydar Rüstemov, 
Türkiye Diyanet Vakfı Koordina-
törü İsa Yaykın’ın da katıldığı dağı-
tım organizasyonu çerçevesinde, 
iki gün boyunca Kiev ve çevresin-
deki 6 ayrı şehirde yaşayan 1000 
ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi da-
ğıtıldı.

Kuzey Bavyera Eyaleti DİTİB 
Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Fuat Gökçebay ve Eyalet Birliği 
Başkanı Birliği Başkanı Hasan As-
lan, DİTİB’in Ramazan ayı bo-
yunca yürüttüğü yardım faaliyetle-
ri kapsamında Kiev’de yaklaşık 
100 kişinin bakkal veresiye defteri-
ni da satın alarak borçlarını ödedi. 

Ayrıca Kırım Müftülüğü tarafın-
dan kurulan ve DİTİB heyetinin 
de iştirak ettiği iyilik sofrasında 
yaklaşık 200 Müslüman orucunu 
açtı. 

Kırım Müftülüğü’ne bağlı eği-
tim kurumlarında öğrenimlerine 
devam eden yetim çocukların bir 
yıllık eğitim masraf larını üstlenen 
Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Bir-
liği, Ramazan ayı münasebetiyle 
yetim öğrencilere ve ihtiyaç sahibi 
ailelere nakdi yardımda bulundu.

DİTİB teşkilatının yardım faali-
yetlerinin Ramazan ayı boyunca 
dünyanın 30 farklı ülkesinde de-
vam ettiğini belirten Kuzey Bav-
yera Eyaleti DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay ve 
Eyalet Birliği Başkanı Birliği Baş-

kanı Hasan Aslan, organizasyonla 
ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle 
ifade ettiler: “Almanya’daki kar-
deşlerimizin zekat ve fitre bağışla-
rını buradaki ihtiyaç sahibi insan-
lara ulaştırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. DİTİB’e teslim edilmiş 
her emanet büyük bir titizlikle ger-
çek sahiplerine ulaştırılıyor. Bu 
yardımları yapan ve vesile olan 
herkesten Allah razı olsun. Bu ve-
sileyle, emanetlerini teşkilatımıza 
teslim eden cemaatimize ve hayır-
sever insanlarımıza teşekkür edi-
yoruz.”

DİTİB’den Ukrayna’ya ramazan yardımı
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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 Köln Dİ-
TİB Bölge Birliği heyetiyle birlikte 
Kilis’te yaşayan, ihtiyaç sahibi ye-
tim ve yoksul aileleri ziyaret ede-
rek, 600 aileye Ramazan yardım 
paketi dağıttı. Ayrıca Suriye’den 

Kilis’e tedavi için gelen ailelerin 
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 ziyaret ederek, bu-
rada 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. 
Hayırsever kardeşlerimizin fitre ve 
zekât emanetlerini dünyanın dört 
bir tarafındaki mağdur ve mazlum 
kardeşlerimize ulaştırmak üzere 
bugüne kadar gayret ettik, bundan 
sonra da gayret edeceğiz. Rabbim 
iyilik yolundaki bu çabalarımızı ve 
hayırlarımızı kabul eylesin.”

DİTİB’in iyilik eli sınırları aştı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Ramazan ayı dolayısıyla 
Balkan ülkesi Sırbistan‘ın Sancak 
bölgesinde ihtiyaç sahibi 620 aileye 
gıda paketi ulaştırdı.

Organizasyon kapsamında Gel-
senkirchen DİTİB Merkez Camii 
Dernek Başkanı Hüseyin Kar ve 
Lemgo DİTİB Ahmet Yesevi Ca-
mii Dernek Başkan Yardımcısı Er-
kan Sezer, Almanya’daki hayırse-
verlerlerin zekat ve fitre bağışlarını 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak 
üzere Sırbistan‘ın başkenti Belg-
rad’a gitti.

DİTİB gönüllüleri ve Türkiye 
Diyanet Vakfı yetkililerinin katıldı-
ğı dağıtım organizasyonu çerçeve-
sinde, Sancak bölgesi Yeni Pazar, 
Tutin, Priboy ve Syentsa olmak 
üzere dört beldede ihtiyaç sahibi 
aileye Ramazan gıda paketi ulaştı-
rıldı. 

Yeni Pazar Başkonsolosu Başar 
Başol ve Yeni Pazar Müftüsü Senad 
Halitovic’in katılımlarıyla Yeni Pa-
zar İstanbul Camii önünde başla-
yan yardım kampanyası çerçeve-
sinde, Yenipazar ve çevresinde 
evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahi-

bi 150 aile bizzat ziyaret edilerek 
yardım ulaştırıldı. Daha sonra Tu-
tin, Priboy ve Syentsa’ya gidilerek 
bu beldelerdeki ihtiyaç sahibi aile-
lere de gıda yardımında bulunuldu.

DİTİB heyeti, Yeni Pazar Müftü-
sü Senad Halitovic ile birlikte Sır-
bistan İslam Birliği Başkanı Sead 
Nasufovic’i ziyaret etti. Başkan Na-
sufovic yardımlardan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
DİTİB teşkilatına ve Almanya’daki 
hayırseverlere teşekkür ederek se-
lam ve dualarını iletti.

DİTİB, Sırbistan’da Ramazan paketi dağıttı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), Ramazan ayı dolayısıyla 
Doğu Afrika ülkesi Sudan’ın farklı 
bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 1500 
aileye gıda paketi ulaştırdı. 

Organizasyon kapsamında Lage 
DİTİB Mehmet Akif Camii Başka-
nı Fuat Akdeniz ve Hannover-Garb-
sen DİTİB Kocatepe Camii Başka-
nı Zafer Yıldız, Almanya’daki 
hayırseverlerlerin zekat ve fitre ba-
ğışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaş-
tırmak üzere Sudan’a gitti.

DİTİB heyeti ve Türkiye Diyanet 

Vakfı yetkililerinin katıldığı dağıtım 
organizasyonu çerçevesinde, Su-
dan’da 1500 ihtiyaç sahibi aileye 
Ramazan gıda paketi ulaştırıldı. 
Ayrıca anaokulu, Kur’an Kursu ve 
25 yetimhane ziyaret edilerek 150 
yetim çocuğa oyuncak, şekerleme 
ürünlerinden oluşan hediye ile ye-
timhane öğrencilerine ve 80 üniver-
site öğrencisine nakdi yardımda bu-
lunuldu.

Gönüllü DİTİB heyeti Türki-
ye’nin Sudan Büyükelçisi İrfan Ne-
ziroğlu ve Hartum Din Hizmetleri 

Müşaviri Abdullah Şen’i makamın-
da ziyaret ederek DİTİB aracılığı 
ile Sudan’da yapılan yardımlar hak-
kında bilgi verdi. 

Heyet ayrıca Sudan Sosyal Kal-
kınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, 
TİKA Hartum Koordinatörü Bilal 
Özden ve Sudan Digital Medya 
Grubu Başkanı olmak üzere bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bahit, 
yardımlarından dolayı DİTİB’e te-
şekkür etti.

DİTİB’den Sudan’a yardım eli
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