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LEITARTIKEL

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Ömür sermayemiz her geçen gün azalıyor. Yaşadı-
ğımız şu fâni dünya hayatında Allah’ın rızasını ka-
zanmalı, böyle mübarek gecelerde özümüze dönme-
li, hatalarımıza dur demeli, tövbe ve istiğfar 
etmeliyiz.

Böyle mübarek gecelerde nefis muhasebesi yapma-
lı, ana sermayemiz olan ömrümüzü nerede tüketti-
ğimizi gözden geçirmeli, amel defterimize neler yaz-

dırdığımızı, mahşer günü 
kurulacak Büyük Mahkeme’nin 
tek hâkimi Yüce Allah’ın hakkı-
mızda nasıl bir hüküm vereceğini 
düşünmeliyiz.

İdrak edeceğimiz üç aylar ve mü-
barek geceler, öncelikle Rabbimize, 
ailemize, komşularımıza, akrabala-
rımıza ve çevremize karşı görev ve 

sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hatalarımızdan ve 
günahlarımızdan tövbe etmemize vesile olmalıdır.

Öyleyse Üç Aylar’ı ve mübarek geceleri fırsat bilip 
Cenab-ı Allah’a koşalım. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.)’in izinden ayrılmayalım. Kandil gecelerinde 
tövbe istiğfar edelim, nefis muhasebesi yapalım, kaza 
ve nafile namazı kılalım. Kur’an-ı Kerîm okuyalım. 
Peygamber (s.a.s.)’e salât ve selâm getirelim. Akraba-
larımızı ziyaret edelim. Kimsesizlerin, yoksulların 
gönüllerini hoş edelim. Çocuklarımıza bu mübarek 
gün ve gecelerin faziletini öğretelim.

Yapacağımız duaların kabul edilmesini, Regaip 
Kandili ve Üç Ay’ların âlem-i İslâm için hayırlara ve-
sile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.

Dînî literatürümüzde “Üç Aylar” diye bilinen çok fe-
yizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine bir kez daha 
girmiş bulunuyoruz. 02 Şubat Çarşamba günü Recep 
ayının ilk gününü idrak ettik. Nasip olursa önümüzde-
ki Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de Regâib 
Kandili’ni hep birlikte idrak edeceğiz.  Bizleri bu gün-
lere eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Bu aylar, imandan gelen bir heyecanla ibadet ha-
yatımızı daha canlı tutmaya çalıştı-
ğımız feyizli, bereketli zamanlar-
dır. Üç Aylar; Regâib. Mi’râc, Berat 
kandilleri ile Kadir Gecesi gibi dört 
ayrı mübarek geceyi içerisinde ba-
rındırır. Bu geceler, üç ayların ma-
nevî atmosferinin bereketli ve hik-
metli yıldızları gibidir. Bu aylar, 
yapılan dilek ve temennilerin Allah’a 
ulaştığı, tövbelerin kabul edildiği, günahsız bir şe-
kilde Ramazan ayına kavuşma umudumuzu kuşan-
dığımız aylarıdır. Nitekim Üç Aylar’ın hayır ve be-
reketini Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle açıklıyor: 
“Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri 
çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Cuma geceleri, 
Kurban ve Ramazan bayramları gecesi, Recep ayı-
nın ilk Cuma gecesi (Regâib Kandili), Şaban ayının 
on beşinci gecesi (Berat Kandili).” Ayrıca Peygam-
berimiz (s.a.s.) Recep ayına ulaşınca şöyle dua eder-
di: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize müba-
rek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.” 

Üç Aylar’ın ilk cuma gecesi, yani önümüzdeki Per-
şembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regâib Kandi-
li’dir. Bu gece, insanların Yüce Allah’tan af ve mağ-
f iret istediği, umut, huzur ve ilahî müjdelerle dolu, 
duaların kabul edildiği gecelerden biridir.

Değerli Okurlar...

”Allah’ım!
Recep ve Şaban aylarını
bize mübarek kıl ve bizi
Ramazan’a kavuştur.“
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Kardeşlerim!
Hasretle bekliyordu Yesrib. Yıllardır süren kavga ve 

çatışmaların yorgun düşürdüğü yürekler, kurak top-
rakların yağmuru beklediği gibi bekliyordu Kutlu Ne-
bî’yi. Vedâ Tepeleri üzerinden doğuyordu Ay bu defa. 
Gönüllerde tarifsiz bir coşku ve sevinç, herkes hanesini 
bu Kutlu Misafir’le şeref lendirmenin heyecan ve telaşı 
içerisindeydi. Allah Rasûlü’nün gündeminde ise; yurt-
larından ayrılan muhacirlerin yarasını saracak, En-
sar’ın kalplerini birleştirecek, vahyin nuruyla aydınla-
nacak bir mescid inşa etmek vardı. İlk icraatı da bu 
oldu Allah Rasûlü’nün. Mescid-i Nebî olarak anılan bu 
mabed, Müslümanların ihtiyaçlarının karşılandığı, 
sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin hi-
maye edildiği, bireysel ve sosyal her türlü mesele ile il-
gili istişarelerin yapıldığı, kararların alındığı bir mer-
kez oldu. Edep, adap, ilim ve irfanın aşılandığı bir 
mektep oldu. Tarih boyunca kendisinden sonra inşa 
edilen camilere örneklik teşkil ederek, İslam medeni-
yetinin şekillenmesinde ve cami merkezli hayat tarzı-
nın kültürümüze yerleşmesinde en güzel örnek oldu. 

Kardeşlerim!
Kalabalıkları nitelikli birer topluluk haline dönüştü-

recek, bir ve beraber olmanın, kardeş olmanın temel 
ilkelerini öğretecek, iman kardeşliğinin her şeyden üs-
tün olduğunu hissettirecek mekânlardır camilerimiz. 
Camiye girerken dünyevî bütün kimliklerimizi dışarı-
da bırakarak; soyumuzun, dilimizin, rengimizin, sos-
yo-ekonomik durumumuzun farklılıklarına aldırma-
dan aynı safta yalnızca Âdem’in çocukları olarak 
Rabbimizin huzurunda kıyama dururuz. Rasûlüllah 
(s.a.s.)’in Veda Hutbesi’nde buyurduğu gibi: “Hepiniz 
Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır.”1

Bizi öne geçirecek tek bir makam vardır. O da takva 

ile taçlandırılmış kulluğumuzdur. Öyleyse camilerimi-
zin bize kazandırdığı manevi değerleri, bizler de başta 
aile hayatımız olmak üzere, iş hayatımıza, çevremize, 
insanlarla hatta Allah’ın yarattığı bütün canlılarla 
olan ilişkilerimize, merhamet, anlayış, tevazu, adalet, 
güzel söz ve zarafet olarak yansıtmalıyız. Böylece bü-
tün yönleriyle hayatı, caminin öğrettiği ve temsil ettiği 
değerlerle inşa etmiş oluruz.

Aziz Cemaatimiz!
Yaklaşık 60 yıl önce başlayan göçle birlikte ilk nesil 

büyüklerimiz, ahlâkî, manevî ve kültürel değerlerini 
gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Almanya’nın 
dört bir tarafına mescitler ve camiler inşa ettiler. Zor 
şartlar altında, aslî ihtiyaçlarından fedakârlık ederek 
inşa ettikleri bu mabedler, Hz. Peygamber’in inşa etti-
ği ilk mescit gibi, hayatın merkezinde ve hayata değer 
katan bir misyon üstlendiler. 

Bununla birlikte, artık dördüncü ve beşinci kuşak to-
runların emanetine geçmiş camilerimizi daha zorlu 
bir geleceğin beklediğini göz ardı edemeyiz. Tarihin 
her döneminde inananların sorumluluğu altında varlı-
ğını koruyabilen camilerin manen ihyası,2 yeni dönem-
de, Allah bilir, en zorlu sınavımız olacaktır.

İnancımızın, kültür ve geleneklerimizin en önemli 
aşılama merkezleri olan camileri yaşatmak elbette he-
pimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk daha 
fazla geciktirilemez. Camilere karşı sorumluluğumuz, 
bize en yakın camiye üye olmakla başlar. Daha sonra 
yönetim organlarında, kadın kollarında, gençlik kolla-
rında, veli kollarında resmî ya da gönüllü olarak so-
rumluluk almakla devam eder. Nihayet son nefesimizi 
caminin müdavim bir cemaati olarak vermek, hepimiz 
için saadetlerin en güzeli olur.
[1] Ahmed b. Hanbel, V, 411.  [2] Tevbe, 9/18.
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 DİTİB Hutbe Komisyonu | DITIB PredigtkommissionMoscheen voller Leben!
Verehrte Muslime!
Yathrib wartete in Sehnsucht. Aufgrund intensiver 

Konf likte und Auseinandersetzungen waren die Her-
zen ermüdet. Die Herzen sehnten nach dem segens-
reichen Gesandten (s) wie der ausgedörrte Erdboden 
auf den Regen wartet. Dieses Mal ging der Mond 
über die Hügel von Wada auf. In den Herzen gab es 
eine unbeschreibliche Begeisterung und Freude. Jeder 
war gespannt und aufgeregt, die Ehre gewährt zu be-
kommen, diesen gesegneten Gast in seinem Haushalt 
beherbergen zu dürfen. Jedoch bestand die Tagesord-
nung des Gesandten Allahs hingegen darin, die Wun-
den der ausgewanderten Mekkaner (Muhadschirun), 
die ihre Häuser verließen, zu versorgen. Er dachte 
daran, eine Gebetsstätte zu errichten. Darin sollten 
die Herzen der Ansar mit dem Licht der Offenbarung 
vereint werden. Dies war auch die erste vollzogene 
Handlung des Gesandten Allahs. Diese Gebetsstätte 
wurde als Moschee des Propheten (Masdschid an-Na-
bi) genannt. Sie wurde zu einem Zentrum, worin die 
Bedürfnisse der Gläubigen beglichen wurden; die 
Probleme gelöst wurden; Vereinsamte geschützt wur-
den; jegliche individuellen und sozialen Angelegen-
heiten beraten wurden; sowie Beschlüsse gefasst wur-
den. Sie war eine Schule, worin Anstand, Benehmen, 
Wissen und Bildung vermittelt wurde. Im Laufe der 
Geschichte wurde sie zum Vorbild für die später er-
bauten Moscheen. So wurde sie zum besten Vorbild 
für die Formierung der islamischen Zivilisation. So-
mit wurde sie zum schönsten Vorbild, worin sich eine 
Lebensweise mit dem Zentrum der Moschee in unse-
rer Kultur etablierte.

Meine Geschwister!
Unsere Moscheen sind Orte, die Menschen-an-

sammlungen zu Gemeinschaften transformieren. Sie 
lehren uns Einheit und Eintracht sowie elementare 
Prinzipien der Geschwisterlichkeit. Sie sind Orte, die 
uns den Vorzug der Glaubensgeschwisterlichkeit über 
alles empfinden lässt. Beim Eintritt in die Moschee 
hinterlassen wir alle weltlichen Identitäten draußen 
vor der Tür; Ohne Rücksicht auf Unterschiede unse-
rer Herkunft, Sprache, Farbe und sozio-wirtschaftli-
chen Situation stellen wir uns als Kinder Adams (s) in 
eine Gebetsreihe vor unseren erhabenen Allah. Wie 
der Gesandte Allahs in seiner Abschiedspredigt es 
auch formulierte: “Ihr alle seid Kinder Adams und 
Adam ist aus Erde.”1 Es gibt lediglich eine Instanz, 
die uns nach vorne katapultieren kann: Unsere Dien-
erschaft, die wir mit Gottesehrfurcht (Taqwa) krönen. 

Folglich sollten wir die geistigen Werte, die uns unsere 
Moscheen aneignen lassen und vermitteln, wieder-
spiegeln lassen - allen voran bei unseren Beziehungen 
in unserem Familien- und Arbeitsleben; bei den Be-
ziehungen mit unserer Umwelt und mit den Men-
schen, sogar mit allen von Allah geschaffenen Lebe-
wesen. Diese Werte sollten sich in Form von 
Barmherzigkeit, Verständnis, Bescheidenheit, Ge-
rechtigkeit, schöne Worte und Eleganz zeigen. Somit 
werden alle Dimensionen eines Lebens mit Werten, 
die von der Moschee vermittelt und vertreten werden, 
aufgebaut.

Geehrte Gemeinde!
Mit der vor 60 Jahren begonnenen Migration ha-

ben unsere Vorfahren der ersten Generation überall 
in Deutschland Gebetsstätten und Moscheen aufge-
baut. Ihr Ziel war es, ihre ethischen, geistigen und 
kulturellen Werte an die kommenden Generationen 
weiterzugeben. Unter schweren Bedingungen bauten 
sie diese Gebetsstätten auf. Dabei opferten sie ihre 
elementaren Bedürfnisse auf. So wie die vom Prophe-
ten erbaute erste Moschee übernahmen diese Mo-
scheen eine Mission im Zentrum des Lebens und eine 
Mission, die dem Leben einen Mehrwert verlieh.

Daneben sind die Moscheen nunmehr den vierten 
und fünften Generationen ihrer Nachfahren anver-
traut. Jedoch können wir nicht ignorieren, dass eine 
noch schwierigere Zukunft unsere Moscheen erwartet. 
Die Moscheen konnten ihre Existenz in jeder Periode 
der Geschichte unter der Verantwortung der Gläubi-
gen aufbewahren. In der neuen Periode wird jedoch 
die geistige Regeneration der Moscheen – Allah weiß 
es am besten – unsere hartnäckigste Prüfung sein.

Die Aufrechterhaltung der Moscheen als die wich-
tigsten Zentren der Vermittlung unseres Glaubens, 
unserer Kultur und Traditionen gehört sicherlich zur 
gemeinsamen Verantwortung von uns allen. Diese 
Verantwortung kann nicht aufgeschoben werden. 
Unsere Verantwortung gegenüber den Moscheen be-
ginnt damit, dass wir Mitglied in den uns am nächs-
ten befindlichen Moscheen werden. Des Weiteren 
bedeutet dies, später Verantwortung in den Ämtern 
der Verwaltungsorgane, im Frauen-, Jugend- und El-
ternverband oder als Ehrenamtliche zu übernehmen. 
Schließlich wird es die schönste Freude für uns alle 
sein, als regelmäßiger Angehöriger der Stammge-
meinde einer Moschee unseren letzten Atemzug ge-
nießen zu dürfen.
[1] Ahmed b. Hanbal, V, 411.  [2] Koran, at-Tauba, 9/18.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya Eyaleti’ne bağlı Iserlohn kentin-
de sivil toplum kuruluşları “Gönül-
lüler Günü” kapsamında 25 Mamut 
ağacı fidanını toprakla buluşturdu.

Iserlohn Göçmen Örgütleri ve 
Entegrasyon Konseyi (MSO) tara-
fından “Bugün yaptıklarımız, ya-
rın dünyanın nasıl olacağına karar 
veriyor!” sloganıyla gerçekleştirdiği 
fidan dikim törenine, şehirde faali-
yet gösteren Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Iser-
lohn Merkez ile Iserlohn-Letmathe 
cami derneklerinin yanı sıra, diğer 
dini teşkilatlar, meslek odaları ile 
sosyal ve kültürel alanda hizmet ve-
ren kuruluşlar iştirak etti.

Dünyanın en büyük, en uzun ya-
şayan ve türlerine az rastlanan Ma-
mut ağacı fidanları hazırlanan 
alanda konsey üyesi dernekler tara-
fından birlikte dikildi.

Iserlohn Merkez ve Iserlohn-Let-
mathe DİTİB cami dernekleri yö-
neticilerinin katıldığı törende her 
iki cami derneği ikişer adet mamut 
ağacı fidanını toprakla buluşturdu.

Şehir konseyi tarafından düzen-
lenen fidan dikim törenine katıltıl-
dıklarını söyleyen Iserlohn DİTİB 
Merkez dernek başkanı Doğan Üs-
tün, “Dinimizde ağaç dikmek son 
derece önemli. Bugün bu önemli 
görevi yerine getirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Mamut ağacı uzun 

yaşayan, gövdesi oldukça kalın ve 
bundan dolayı dünyanın en büyük 
ağaçlarından biri olarak kabul edi-
lir. Yaşadığımız ülkede sevginin ve 
dostluğun kalıcı, komşuluklarımız 
ve arkadaşlıklarımızın mamut ağa-
cı gibi uzun ömürlü olmasını dili-
yorum” dedi. Üstün ayrıca 2022 
yılı ortalarında da ikinci fidan dik-
me etkinliğinin yapılacağı belirte-
rek, bu dünyada dikili bir ağacımı-
zın olmasının çok güzel bir duygu 
olduğunu ifade etti.

Yapılan dua ve iyi dileklerle ha-
zırlanan alanda fidanlar toprakla 
buluşturuldu.

Iserlohn’da ‘Gönüllüler Günü”nde Mamut ağacı fidanları toprakla buluştu

HABERLER
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Almanya’nın Hessen eyaletinde-
ki Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Wächtersbach 
Merkez Camii, Türkiye’de yanan 
orman varlığının yeniden yeşile 
bürünmesi için başlatılan “Yanan 
Ormanlar Yeşile Dönüyor” kam-
panyasına destek verdi.

Wächtersbach DİTİB Merkez 
Camii’nde hafta sonu kurslara de-
vam eden 5-15 yaş Kuran Kursu 
öğrencileri ve cemaati “Yanan Or-
manlar Yeşile Dönüyor” Orman 
Genel Müdürlüğü’nün kampanya-
sına 5100 adet fidan bağışladı.

Yaşları küçük ancak yürekleri ko-
caman öğrencilerin vermiş olduğu 
bu desteği çok anlamlı buldukları-
nı belirten Wächtersbach DİTİB 
Merkez Camii dernek başkanı Ha-
kan Akbulut, “Türkiye’nin birçok 
noktasında çıkan orman yangınları 
sonrasında maalesef nefes kaynağı 
binlerce ağaç kül oldu. Ormanların 
yeniden yeşile bürünmesi, kaybedi-
len ağaçların yerine yenilerini dike-
rek gelecek nesillere daha yeşil bir 
doğa bırakabilmek için 5-15 yaş 
 Kuran kursu öğrencilerimizle, ce-
maatimizle bir kampanya başlattık. 

Kampanyaya 5100 fidan bağışında 
bulunduk” diye konuştu.

Minik yüreklerin böylesi bir 
kampanya içerisinde olmasından 
dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifa-
de eden Akbulut, “Yavrularımız 
yapmış oldukları bağışlarla gelecek 
nesiller adına ümitvar oluyoruz. 
Allah çocuklarımızdan, onların 
velilerinden ve cemaatimizden razı 
olsun” şeklinde konuştu.

5-15 yaş Kuran Kursu Öğrencileri 5100 Fidan Bağışladı
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Almanya’da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı cami 
dernekleri “Bir Damla Hayat” pro-
jesi kapsamında Afrika’da susuzlu-
ğa umut olmaya devam ediyor.

Kuzey Ren Vestfalya DİTİB Es-
sen ve Köln Bölge Birlikleri ile Gü-
ney Bavyera Eyalet Birliği dernek-
leri, cemaatin ve hayırseverlerin 
bağışlarıyla Benin ve Togo’da 12 su 
kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı. Ülke-
lerin kırsal bölgelerde yaşayan ihti-
yaç sahibi 700 aileye de gıda paketi 
dağıtıldı.

Mazlum ve mağdur coğrafyala-
ra hayırseverlerin bağışlarıyla hiz-
met götüren Türkiye Diyanet Vak-

fı’nın (TDV) “Bir Damla Hayat” 
projesi kapsamında DİTİB’e bağlı 
Bochum-Dahlhausen Sultan Ah-
met, Dortmund-Mengede Mevla-
na, Hamm- Bockum Hövel Selimi-
ye, Köln-Dietrich Eyüp Sultan 
Camii, Münih-Allach, Salzgit-
ter-Lebenstadt Yunus Emre, Wer-
dohl Eyüp Sultan, Witten Sultan 
Ahmet cami dernekleri ile NRW 
Essen Kadınlar Kolu bölge insanı-
nın temiz su ihtiyacını karşılamak 
için 12 su kuyusu ve vakıf çeşmesi 
açtı.

Öğrenciler kumbaralarında bi-
riktirdiği harçlıklarını Afrikalı 
kardeşlerine gönderdi.

Ayrıca Wickede DİTİB Anadolu 
Camii kursu öğrencileri, kumbara-
larında biriktirdiği harçlığını ve en 
sevdiği oyuncaklarını Afrikalı kar-
deşlerine gönderdi. 

Su kuyusu ve vakıf çeşmelerini 
açmak üzere Witten Sultan Ahmet 
Camii Dernek Başkanı Veysel Ars-
lan, Hamm-Bockum Hövel Selimi-
ye Camii Dernek Başkanı Muam-
mer Gökçe, Dortmund-Mengede 
Mevlana Camii Dernek Başkanı 
Muharrem Pazar, Wickede Anado-
lu Camii Dernek Başkanı Uğur Ay-
verdi, Münih-Allach DİTİB Camii 
Din Görevlisi Bekir Dursun Benin 
ve Togo’ya gitti.

DİTİB, 2 Ülkede 12 Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi Açtı
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Wickede Anadolu Camii Dernek 
Başkanı Uğur Ayverdi, DİTİB’e 
bağlı Essen bölgesinden 6 cami 
derneği ve kadınlar kolu ile Münih 
bölgesinden 1 cami derneğinin des-
teği ve hayırseverlerin katkılarıyla 
“Bir Damla Hayat” projesi kapsa-
mında Benin ve Togo’da 6’şar ol-
mak üzere 12 su kuyusu ve vakıf 
çeşmesi açıldığını söyledi. Çocuk-
lara, kimsesizlere ve yetimlere kı-
yafet ve oyuncaklarla buluşturduk-
larını dile getiren Ayverdi, 
“Çıktığımız yolda bize ve DİTİB 
ailesine olan güven ile emanet edi-
len yardımları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Yardım eden ve destek 

veren cemaatimizden, üyelerimiz-
den ve hayırseverlerden Allah razı 
olsun” dedi.

Kur’an kursu öğrencilerinin dav-
ranışının kendisini duygulandırdığı-
nı belirten Ayverdi, “Afrika’daki ço-
cuklar, bizim kadar şanslı olmadığını 
ifade eden öğrenciler, kumbaraların-
da biriktirdiği harçlığını ve en sevdi-
ği oyuncaklarını Afrikalı kardeşle-
riyle paylaşmaları da bizleri mutlu 
etti. Oyuncak nedir bilmeyen, taşla 
toprakla oynayan çocuklara kardeş-
lerinin hediyelerini de ulaştırdık. Ço-
cuklarımızın yaşları küçük ama yü-
rekleri büyük onlarla gurur 
duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Diyanet Vakfı öncülü-
ğünde açılan su kuyusu ve vakıf çeş-
meleri bölgelerin büyük çoğunlu-
ğunda elektriğin bulunmaması 
nedeniyle güneş panelleriyle çalışı-
yor ve su pompaları ile çeşmelerden 
halkın kullanımına sunuluyor. Yak-
laşık 120 metre derinliğinde açılan 
ana damar artezyen su kuyuları, 
bölgenin ortalama 20 ile 30 yıl arası 
temiz içme suyu ihtiyacını karşıla-
yabilecek kapasiteye sahip.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Ahlen Ulu Ca-
mii’nde Kur’an kurslarında eğitim 
gören 7-10 yaş arası minikler, Mev-
lid-i Nebi programında bir araya 
geldi. 

Ahlen DİTİB Ulu Camii’nde dü-
zenlenen Mevlid-i Nebi Programı’n-
da ‘Son Peygamber’ adlı çizgi film 
izlenildi ve minikler tarafından Pey-
gamber sevgisini anlatan şiirler ve 
ilahiler okundu.

Miniklerin hazırladıkları gösteri-
lerde Hz. Peygamber’e olan sevgile-
rini ifade ettikleri programda din 
görevlileri Muhammed Zahid Be-
lek, Ayşe Şimşek ve dernek başkanı 
İlkay Danışmaz, öğrencilere çeşitli 
hediyeler verdi.

‘Peygamberimiz ve Vefa Toplu-
mu’ temasıyla gerçekleştirilen etkin-
likte miniklere Hz. Peygamber an-
latıldı. Minik öğrencilere Hz. 
Peygamber’in çocuk sevgisini anlatan 

din görevlisi Muhammed Zahid Be-
lek, “Sevgili Peygamber Efendimiz, 
çocukların dünyasına girer, oyunla-
rına katılır ve onlara şakalar yapar-
dı. Çocuklarla arkadaşça konuşur, 
onların yanında çocuklaşır, anlayış 
seviyelerine göre sohbet eder, öğüt-
ler verirdi.” İfadelerini kullandı.

Program çocuklara yapılan pasta 
ikramı, dua ve topluca okunan Sa-
lavât-ı şerifelerle sona erdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Türk Şehitlik 
Camii yöneticileri, Berlin’in muh-
telif yerlerinde ikamet eden büyük-
leri ziyaret ederek, 2022 yılı Diya-
net Takvimi hediye etti. 

DİTİB Dini Danışma Kurulu’n-
ca Berlin şehrine özel hazırlanan 

2022 yılı Diyanet Takvimi, Türk 
Şehitlik Camii yöneticileri tarafın-
dan şehrin muhtelif yerlerinde ika-
met eden ve caminin imarında 
emeği geçen birinci nesil büyükler 
ve dernek üyeleri evlerinde ziyaret 
edilerek, ücretsiz olarak hediye 
edildi.

Birinci nesil büyükleri ve cami 
üyelerini ziyaret ederek her eve bir 
takvim hediye ettiklerini belirten 
DİTİB Türk Şehitlik Camii dernek 
başkanı Yakup Ayar, pandemi se-
bebiyle yüz yüze görüşemedikleri 
değerlerle bu vesileyle bir araya ge-
lerek hasbihal ettiklerini söyledi.

Ayar, “Kendilerinin yanında ol-
duğumuzu göstermek, sağlıklı ve 
bereketli ömürler dileğinde bulun-
mak amacıyla hem ziyaret ettik 
hem de günün anısına bir takvim 
hediyesinde bulunduk. Bizleri ha-
nelerinde ağırlayan “iyiki varsınız” 
dediğimiz birinci nesil büyükleri-
mize ve dernek üyelerimize gönül-
den teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren dernek üyeleri ve bi-
rinci nesil büyükler, hediye için Dİ-
TİB Türk Şehitlik Camii 
yöneticilerine teşekkür etti.

Ahlen’li Miniklerin Mevlid-i Nebi Coşkusu

Berlin’de Birinci Nesil Büyüklere Ziyaret ve Takvim Takdim Edildi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) bünyesinde Eğitim Merke-
zi’nde açılan “Almanca İşaret Dili” 
seminerini başarıyla tamamlayan 
20 kursiyere belgeleri verildi.

DİTİB Eğitim Merkezi (DITIB 
Bildungswerk) tarafından açılan ve 
üç grup halinde 10 hafta süren “Al-
manca İşaret Dili” seminerine katı-
lan 20 kursiyer düzenlenen törenle 
belgelerini aldı.

Semineri başarıyla tamamlayan 
kursiyerlere belgelerini DİTİB Ge-
nel Başkanı Kazım Türkmen verdi.

DİTİB Eğitim Merkezi Sorumlu-
su Buket Kara’nın sunumu ile ger-
çekleşen tören DİTİB Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dilek’in Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Kara, 
“İşitme engelliler ve duyma güçlüğü 
çekenler için, iletişimi sağlamak adı-

na ve herhangi bir işitme problemi 
olmayan kişiler için de sosyal hayat-
ta işaret dili iletişim aracı olarak fay-
dalı olmaktadır” dedi.

Anlaşılmak insanoğlunun en lü-
zumlu ihtiyacıdır

İşaret dilinin önemine vurgu ya-
pan DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, “Öncelikle böyle bir hiz-
mete talip olduğunuz için teşekkür 
ediyorum, tebrik ediyorum. İnsa-
noğlunun yer yüzünde dili olanların 
dahi en büyük şikayeti nedir diye 
sorsanız, herkes anlaşılmamaktan 
şikayet eder. Anlaşılmak insanoğlu-
nun en tabi, en doğal ama en lü-
zumlu ihtiyacıdır. Bunun için de en 
önemli şey dildir. Dili olanların da 
büyük bir mücadele ile anlaşılmak 
istediği bir ortamda hiç konuşama-
yan ancak işaret diliyle konuşabilen 

insanların daha çok yardıma ihtiya-
cı olduklarını düşünüyorum. İşitme 
engelli bireylere yardımcı olmak 
için tıpkı yabancı diller gibi işaret 
dilinin öğrenilmesi gerekiyor. Sizle-
rin emek ve gayretleri takdire şayan-
dır. Öncelikle işaret dili eğitmeni 
Hüsnüşan Suiçmez hanıma, semi-
nerlerin düzenlenmesinde emeği ge-
çenlere ve başarıyla tamamlayan 
kursiyerlere teşekkür ediyorum. Bu 
hizmetlerin artarak devam etmesini 
diliyorum” dedi.

Sertifika törenine, DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Dilek, Akademi Müdiresi Şeyda 
Can, işaret dili eğitmeni Hüsnüşan 
Suiçmez ve işaret dili kursiyerleri 
katıldı.

“Almanca İşaret Dili” Öğrenen Kursiyerlere Belgeleri Verildi
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Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle Berlin’de “Peygamberimiz ve 
Vefa Toplumu” konulu konferans 
düzenlendi. 

Berlin DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu’nun organizesinde “Peygambe-
rimiz ve Vefa Toplumu” konulu 
konferans, DİTİB Türk Şehitlik Ca-
mii Konferans Salonu’nda gerçek-
leşti. 

Program, Berlin DİTİB Türk Şe-
hitlik Camii din görevlisi Enes Ab-
dullah Cergel’in Kur’an-ı Kerim ti-
lavetinin ardından Berlin DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Fatih Eroğlu 
ve Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Dr. Emre Şimşek’in açılış konuşma-
sı ile başladı. 

Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle “Peygamberimiz ve Vefa Top-
lumu” konulu konferansa konuşma-

cı olarak Kayseri Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdul-
kadir Kabdan katıldı.

Vefa bugün insani ve toplumsal 
en çok ihtiyaç duyulan haslettir

Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana te-
ması “Peygamberimiz ve Vefa Top-
lumu” olarak belirlemiş, dolayısıyla 
hafta boyunca gerçekleştirilecek 
tüm etkinliklerde Hz. Peygamber’in 
örnekliği çerçevesinde vefa konusu-
na dikkat çekileceğini belirten Dr. 
Abdulkadir Kabdan, “Vefa bugün 
insani ve toplumsal en çok ihtiyaç 
duyulan hasletlerdendir” dedi. 

Hz. Peygamberin hayatı ve örnek 
kişiliğinden bahseden Kabdan, 
“Sevgili Peygamberimiz; vefakar bir 
eş, şefkatli bir baba, doğru bir tacir, 
emin bir ortak, insanlığın yolunu ay-
dınlatan bir mürşid, varlığını Allah’a 

yöneltmiş bir abid, büyük bir hukuk-
çu, eşsiz bir haksever, mihrapta na-
maz kıldıran bir imam, hutbe irad 
eden bir hatiptir. Son Peygamber’in 
hayatına baktığımızda görürüz ki, 
iman ve ibadet ancak güzel ahlakla 
kemale erer. Sünnet namazları kıl-
mak nasıl ondan bize miras kalmış-
sa, samimi ve dürüst olmak, can taşı-
yan her varlığa şefkat ve merhamet 
göstermek, adaletten ayrılmamak, 
ailenin değerini bilmek ve mümin 
kardeşliğinin hakkını vermek de 
aynı şekilde onun sünnetidir.” İfade-
lerini kullandı.

Kabdan konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “Hafta münasebetiyle 
peygamberimizi anlamak; bize ema-
net olarak bıraktığı Kuran ve Sünne-
te sımsıkı sarılmak ile mümkün olur. 
Bize rabbimizi öğreten ve Kuran-ı 
Kerim ile bizi buluşturan, mümin ol-
manın gereği olarak namazdan oru-
ca, hacdan zekâta her bir ibadetimizi 
nasıl yerine getireceğimizi bize göste-
ren Sevgili Peygamberimizdir. İma-
nın manasını bize anlatan; iyi bir in-
san, salih bir kul, olgun bir mümin 
olmayı bize öğretendir.”

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri 
kapsamında DİTİB Türk Şehitlik 
Camii’nde gençlerle sabah nama-
zında bir araya gelindi. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, ilahi ve tesbihatların 
okunduğu sabah namazı sonrası 
cami yönetimi tarafından katılımcı-
lara çorba ikramı yapıldı.

Berlin’de “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” Konulu Konferans Düzenlendi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Berlin Türk 
Şehitlik Camii gönüllüleri, kadın 
ve çocuk sığınma evi sakinleri ile 
sokaklarda yaşayan evsizlerin gö-
nüllerine dokunuyor.

Berlin DİTİB Türk Şehitlik Ca-
mii ve VITA Rixdorf yardım ku-
ruluşu işbirliğinde 4 haftadır her 
Cumartesi günü düzenli olarak 
yürütülen yardım kampanyasın-
da, sıcak yemek, çorba ve tatlı ik-
ramlar ediliyor 

Berlin DİTİB Eyalet Birliği aynı 
zamanda Türk Şehitlik Camii 
Başkanı Yakup Ayar, her Cumar-
tesi günü kadın ve çocuk sığınma 
evine ve sokakta yaşayan evsizlere 
ikramda bulunduklarını söyledi. 
Ayar, “Sokakta yaşayan insanlara 
ve ihtiyaç sahiplerine yardım et-

mek isteyenler “çorbada benim de 
tuzum olsun” diyenler, çorba dağı-
tımına katılabilir, çorba dağıtımı-
nı üstlenebilir ve destek verebilir-
ler. Bizler karınca kararınca 
Berlin’de sokakta yaşayan evsizle-
re ve yardıma muhtaçlara yardım 
etmek istedik. Cemaatimizin ve 
üyelerimizin desteğiyle gerçekleş-
tirdiğimiz bu projedeki ana gaye-
miz başta dinimizin gereği insan-
lığa ve yaşadığımız topluma 
faydalı olmakla beraber, sosyal 
topluma farkındalık kazandırmak 
ve ihsan şuurunu yaymaktır. Gö-
nüllülerimize bu duyarlıklarından 
dolayı teşekkür ederim. Günüllü 
ekiplerimizle eş zamanlı olarak 
mobil aş evimiz Berlin’in muhtelif 
sokak ve parklarında yaşayan ev-
sizlere, diğer ekibimiz de kadın ve 

çocuk sığınma evi sakinlerine sı-
cak yemek, çorba ve tatlı ulaştırı-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Ayar, “Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed ‘Komşusu açken, 
tok yatan bizden değildir’ sözleriy-
le, İslam’ın sosyal yönünü ortaya 
koymuştur. Yüce dinimiz İslam 
yoksula, yetime, yaşlılarımıza kı-
sacası yardıma muhtaç her insana 
yardım etmeyi emreder. Bizler de 
din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden 
insani duygularımızı ön plana çı-
kararak insanlık görevimizi yerine 
getirdik. İkramımızla onların yü-
zünde oluşan sıcacık bir gülümse-
menin tarifsiz olduğunu görmek 
bizleri de mutlu etti.” diye konuş-
tu.

Berlin’de DİTİB Gönüllüleri Yüzlerce Kişiye Sıcak Yemek Dağıtıyor
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Merkez ve bağlı der-
nekleri, topluma din hizmetlerinin 
yanında sosyal, kültürel ve toplumsal 
hassasiyetlerin de içinde yer aldığı 
konularda da hizmet vermeye devam 
ediyor. 

DİTİB Aile ve Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü, Essen Din Hizmetleri 
Ataşeliği ve Düsseldorf Aile ve Sos-
yal Politikalar Ataşeliği işbirliğinde 
“Çocuğun Korunması ve Ailenin 
Sorumluluğu” konulu seminer dü-
zenlendi.

Bochum DİTİB Merkez Cami-
i’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
programa, Essen Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Hak-
kı Gür, Aile ve Sosyal Politikalar 
Ataşesi Raci Mazı, DİTİB Aile ve 
Sosyal Hizmetler Müdürü Osmanbey 

Şahin, Düsseldorf Aile ve Sosyal Po-
litikalar Ataşeliği uzman sosyologları 
Sabri Aydın ve Emine Arslan-Bilgin 
ile KRV DİTİB Eyalet Birliği Mü-
düresi sosyal pedagog Hülya Ceylan 
katıldı. 

Sağlıklı bir toplum inşaası için hiz-
met yürütüyoruz

Seminerin açılış konuşmasını Essen 
Başkonsolosu Şener Cebeci yaptı. 
Sağlıklı bir toplum inşaası için Baş-
konsolosluk hizmetlerini vatandaşlar-
larla buluşturduklarına vurgu yapan 
Cebeci, “Vatandaşlarımıza bir çok 
alanda hizmet verilmesinin yanında, 
Aile Ataşeliğimiz ile de bir çok soruna 
çözüm getirdik. Hukuk müşavirlikleri 
girişimleriyle çocukların gençlik dai-
releri tarafından alınması durumun-
da ailelere ücretsiz destek verdik. Baş-
konsolosluk olarak devam eden 

davaları takip ediyoruz ve her zaman 
insanımızın yanında olduk, olmaya 
devam ediyoruz” dedi.

DİTİB, toplumsal ve kültürlerarası 
alanda rol üstlenmiştir

İnsanlarımızın aile yapısını güç-
lendirmeye, çocuklarımızın sağlıklı 
ve güvenli bir aile ortamında yetiş-
mesini sağlamaya yönelik bilinçlen-
dirme faaliyetlerine ihtiyaç duyuldu-
ğunu dikkat çeken DİTİB Aile ve 
Sosyal Hizmetler Müdürü Osman-
bey Şahin, DİTİB’in bu anlamda 
toplumsal ve kültürlerarası alanda da 
rol üstlendiğini söyledi.

Koruyucu aile olmanın önemine 
vurgu yapan Aile ve Sosyal Politika-
lar Ataşesi Raci Mazı, Almanya’da 
Türkiye kökenli koruyucu ailelerin 
oranının çok düşük olduğu söyledi.

Çocuğun aile ve toplum içinde ko-
runması ve ailenin rolünün anlatıldı-
ğı seminerde Düsseldorf Aile ve Sos-
yal Politikalar Ataşeliği uzman 
sosyologları Sabri Aydın ve Emine 
Arslan-Bilgin de koruyucu aile hiz-
metinin amaçları, ailenin hangi ço-
cuklara bakabileceği, kimlerin koru-
yucu aile olabileceği, koruyucu aile 
modelleri, koruyucu aile ve çocuğa 
sağlanan olanaklar ve koruyucu aile-
nin hangi durumlarda sonlandırıla-
cağı konularında sunum yaptılar.

Pandemi kurallarına dikkat edile-
rek gerçekleştirilen seminer, katılım-
cıların sorularının cevaplandırılma-
sıyla sona erdi.

Bochum’da “Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu” Konulu Seminer düzenlendi
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DİTİB cami derneklerinin gençlik 
kolları sokakta yaşayan evsizlere bat-
taniye, çorap, şapka, eldiven, atkı ve 
hijyen ürünlerinden oluşan kış yar-
dım paketi dağıttı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Dortmund şehrinde 
faaliyet gösteren 12 cami derneğinin 
gönüllü gençlik kolları üyeleri başlat-
tıkları kampanya ile sokakta yaşayan 
evsizlere; battaniye, çorap, şapka, el-
diven, atkı, diş macunu ve fırçası, de-
zenfektan, maske, deodorant, krem, 
yara bandı, havlu, ıslak mendil, sa-
bun ve şampuan, hijyen malzemele-
rini koruma çantası, kurabiye, çiko-
lata, bulmaca kitabı ve kalemden 
oluşan yardım paketi ulaştırdı.

Kış yardım paketini dağıtırken 
duygulu anlara şahit olduklarını söy-
leyen DİTİB Kuzey Ren Vestfalya 
Eyalet Gençlik Birliği Başkanı Sefa 
Küçük, “Sokakta yaşayan evsizler 
üşümesin diye Dortmund şehrindeki 
cami derneklerimizin gençleriyle bir 
kampanya başlattık. Genç arkadaş-
larımız büyük bir teveccüh göstere-
rek yüzlerce evsiz insanın bir nebze 
olsun yüzünü güldürmenin, onların 
hoşnutluğunu almanın mutluluğunu 
yaşadılar.” ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk ve dayanışma 
ile sokakta yaşayan evsiz insanların 
sorunlarının hafifletilebileceğine de-
ğinen Küçük, “‘Komşusu açken, tok 
yatan bizden değildir’ diyen peygam-

berimizin ümmeti olarak, yaşadığı-
mız toplumda ihtiyaç sahibi insanla-
rın bir değer olduğunu, kışlık paketi 
verirken gözlerindeki sevince, ufak 
bir dokunuşla onların mutluluğuna 
şahit olduk. Tren istasyonlarında, 
otobüs duraklarında, rüzgar almasın 
yağmur yağmasın diye kuytu köşe-
lerde geceyi geçiren yüzlerce evsize 
yardım paketi dağıttık. Pandemi ne-
deniyle, evsizlerin durumu daha da 
kötüleştiği için daha fazla desteğe ih-
tiyacı olduklarından başlattığımız 
kampanyaya, gönüllü gençler katkı 
sundu. Her bir gencimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

Cami Derneklerinin Gönüllü Gençlerinden Evsizlere Kış Yardım Paketi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği (DİTİB)’e bağlı Köln Merkez 
Camii’ne kundaklama girişimin-
de bulunuldu. Olay yerine gelen 
polis ekipleri geniş kapsamlı araş-
tırmalarda bulunarak soruşturma 
başlattı.

Köln DİTİB Merkez Camii’ne 
Cuma günü sabahın erken saatle-
rinde henüz kimliği belirlenme-
yen bisikletli bir kişi tarafından 
bir bidon benzin ve çok sayıda 
çakmağın bırakıldığının caminin 
özel güvenlik görevlileri tarafın-
dan tespit edilmesiyle olası bir fa-
cia engellendi. Kundaklama giri-
şiminde bulunan şahıs hakkında 

Köln siyasi suçlar polisi tarafın-
dan soruşturma başlatıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, kundaklama 
girişiminden dolayı çok üzgün ol-
duklarını ifade etti. Failin, cami-
nin arka tarafından bisikletiyle 
geçerken benzin dökerek kundak-
lama girişiminde bulunduğunu 
söyleyen Türkmen, olay sonrası 
polisin bilgilendirildiğini ve son-
rasında ekiplerin olay yerine gele-
rek incelemelere başladığını ifade 
etti. Köln polisine özellikle teşek-
kür eden DİTİB Genel Başkanı 
Türkmen, failin bir an önce yaka-

lanmasını arzu ettiğini söyledi. 
Türkmen; “Olayın önemini ve 
ciddiyetini şuradan daha iyi anlı-
yoruz. Şu anda sadece Köln’de 
değil, civar illerde de polisler, ca-
mileri ve hatta cemevlerini araya-
rak, böyle bir olayın gerçekleşti-
ğini ve dikkatli olunması 
gerektiğini ifade ediyor.” dedi. 
Türkmen açıklamasında şunları 
söyledi: “Tabiki olayın şurası en-
teresan: Biz daha iki gün önce, 
Köln Belediyesi’ne Cuma günleri 
ezanın dışarıya okunabilmesi için 
müracaat etmiş ve bunu da Al-
man basınına gerek yazılı gerekse 
görsel olarak ifade etmiştik. 

DİTİB Genel Başkanı Türkmen: “Alman toplumu ile aramızdaki barış ve 
kardeşlik bağı zedelenemez.”
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Bu, Köln bölgesindeki yerel ga-
zetelerde ve diğer ulusal gazete-
lerde de geniş bir yankı uyandır-
mıştı.” Türkmen, akıllara bu 
olayın buna bir tepki olup olma-
dığı ve belediyenin olası izninin 
engellenmek istenip istenmediği 
sorusunu getirdiğini söyledi. 
Türkmen, bu olayda, müslüman-
ların kendilerini daha fazla 
Köln’lü ve daha fazla Almanya’lı 
hissedebileceği güzel bir gelişme-
yi sabote etme amacının da bulu-
nabileceğini sözlerine ekledi.

DİTİB Genel Başkanı Türk-
men; “Ancak ben burada, Köln 
Belediyemizin ve Alman siyaseti-
nin sağduyulu yaklaşımıyla, bu 
tür eylem ve sabotaj girişimleri-
nin böylesi güzel faaliyetlere ve 

gelişmelere engel olamayacağını 
düşünüyorum.” dedi. Caminin 
veya binanın her hangi bir yerine 
gizlenmiş bir şeyin olabileceği ih-
timaline karşı, polisin özel eğitil-
miş köpeklerle de bir arama yap-
tığını belirten Türkmen, bu 
araştırmanın sonucunu merakla 
beklediklerini ifade etti.

Bu eylem girişimi ile, müslü-
manlarla Alman toplumu arasın-
daki kardeşliğin baltalanmasının 
hedef lendiği söyleyen Türkmen; 
“Bu tür eylemleri planlayanların, 
aşı kampanyaları ve Almanya’da-
ki sel felaketi sonrası organize 
edilen yardım kampanyaları ile 
‘Biz de bu toplumun bir parçası-
yız.’ mesajı veren müslümanların 
bu güzel gelişmelerini sabote 

etme ve sansasyonel bir eylem ya-
parak insanların kalplerine korku 
vermeyi amaçladıklarına inanı-
yorum. Zaten aşırı sağcıların ve 
terör eylemlerini gerçekleştirenle-
rin hedefi insanların içine korku 
salmaktır.” diye konuştu.

Türkmen açıklamasını; “Bu tür 
eylemlerle Alman toplumu ile 
aramızdaki barış ve kardeşlik ba-
ğının zedelenmesinin mümkün 
olmadığına inanıyorum.” sözle-
riyle tamamladı.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Dini Danışma Kurulu 
Başkanlığı ve DİTİB Federal Kadın 
Birliği eğitim çalışmaları kapsamın-
da, dernek kadın kollarına yönelik 
uygulamalı “Cenaze Hizmetleri” se-
mineri verildi.

Köln DİTİB Merkez Camii Kon-
ferans Salonu’nda cenaze yıkama ve 
kefenleme konularının uygulamalı 
olarak anlatıldığı seminer, din görev-
lisi Mustafa Kader’in Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ve DİTİB Federal Kadın 
Birliği Genel Sekreteri Rabia Şahi-
narslan’ın sunumu ile gerçekleşti. 

Vefat eden kadınların cenazeleri-
nin yıkanması ve kefenlenmesi için 
yetişmiş kişilerin bulunması amacıy-
la kadınlara yönelik cenaze yıkama 
ve kefenleme seminerlerinin önemine 
dikkat çeken DİTİB Kadın Çalış-
maları Koordinatörü Nurten Afat, 

DİTİB tarafından desteklenen ve 
DİTİB Federal Kadın Birliği orga-
nizesinde eyalet ve bölge kadın kolla-
rına yönelik uygulanmaya başlatılan 
“Cenaze Hizmetleri“ seminerine beş 
yılda 4800 kişi katıldığını söyledi.

İnsanın hayat serüveninde ölüm 
bir yok oluş değil öteki dünyaya açı-
lan bir kapı olduğuna vurgu yapan 
Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Dr. Muharrem Kuzey, “Bu nedenle 
ölen insanın son anlarında yanında 
olmak ona bu yolculukta eşlik etmek, 
onun techiz ve tekfinini üstlenmek 
kutsal bir vazifedir” dedi. 

Kuzey, şöyle devam etti: “Dinimi-
ze göre, esas olan herkesin kendi ya-
kınının cenazesini yıkaması ve ke-
fenlemesidir. Ama farklı sebeplerle 
yakınları tarafından yapılamayan 
bu vazife toplumun üzerine farzı ki-
faye olarak sorumluluk yüklediğini 

biliyoruz. Sizlerde inşallah toplumun 
üzerindeki bu sorumluluğu üstlen-
mek için bu seminere katılıyorsunuz. 
Burada unutmamamız gereken hu-
sus bu görevi insan onuruna yakışır 
bir şekilde ve her cenazeye aynı özeni 
göstererek icra etmeliyiz.”

İki gün süren seminerde, Köln Dİ-
TİB Merkez Camii din görevlisi 
Naci Şengün “Hayat ve ölüm, temiz-
lik anlayışımız, ölmek üzere olan ki-
şiye karşı sorumluluklarımız”, Köln 
Üniversitesi’nde sağlık görevlisi Ayşe 
Ertuğrul “Tıbbi açıdan ölüm”, ZSU 
Cenaze Fonu görevlisi Salim Dikici 
“DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi 
Derneği ve Cenaze Nakli Yardımlaş-
ma Fonu’nun hizmetleri”, Köln Dİ-
TİB Merkez Camii bayan din görev-
lisi Merve Şengün “Cenazenin 
yıkanması, kefenin hükmü, kefenin 
çeşitleri, cenaze namazı ve duaları” 
konularında katılımcılara bilgi verdi. 
Ayrıca bayan din görevlisi Merve 
Şengün ve ZSU gasilhane görevlisi 
Hacer Meral tarafından, cenazenin 
yıkanması, kefen kesimi ve cenaze-
nin kefenlenmesi uygulamalı olarak 
gösterildi.

Seminerde konuşmacıları dikkatle 
takip eden ve aktif katılan bayanlar, 
bu tür eğitimlere duydukları ihtiyacı 
ve aldıkları eğitimin kendilerine 
önemli katkı sunduğunu belirtti.

Seminer sonunda 50 katılımcıya 
‘Cenaze Hizmetleri’ katılım belgesi 
verildi.

DİTİB’de bayanlara yönelik “Cenaze Hizmetleri” semineri verildi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Eschweiler Mes-
cidi Kuba Camii din görevlisi Bur-
han Karakulunç, tedavi gördüğü 
hastanede çoklu organ yetmezliği 
nedeniyle vefat etti.

Eschweiler cemaati başta olmak 
üzere gençler ve belde sakinleri tara-
fından sevilen din görevlisi Burhan 
Karakulunç, bir süredir tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti.

56 yaşında vefat eden üç çocuk 
babası Burhan Karakulunç, Aac-
hen Yunus Emre Camii’nde kılı-
nan ikindi namazını müteakip se-

venleri tarafından dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Aachen Yunus Emre Camii’nde 
düzenlenen cenaze programında 
Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunul-
du, merhumun ruhuna dualar edil-
di. Merhum Burhan Karakulunç’un 
cenaze namazını DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen kıldırdı. Ce-
naze namazı, cemaatten helallik is-
tenmesinin ardından Zonguldak ili 
Devrek ilçesindeki aile kabristanlı-
ğında defnedilmek üzere Türkiye’ye 
gönderildi. 

Cenazeye DİTİB Genel Başkanı 

Kazım Türkmen, Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dilek, Yönetim 
Kurulu Üyesi İrfan Saral, Köln Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başkanı 
Dr. Muharrem Kuzey, Özel Kale-
me Müdürü Alaattin Salçık’ın yanı 
sıra Köln bölgesi cami dernekleri-
nin başkan, yönetici ve din görevli-
leri ile çok sayıda cemaat katıldı.

Karakulunç’un cenazesi, Ko-
vid-19 tedbirlerinde kılınan cenaze 
namazının ardından havayoluyla 
Türkiye’ye gönderildi.

Din Görevlisi Karakulunç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

21

NACHRICHTEN

2 0 2 2  ·  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



Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
(KRV) Eyaleti’nde faaliyet gösteren 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı cami dernekleri başlat-
tıkları “Katarakt Ameliyatı Kampan-
yası” ile Afrika’da 400 kişiye ışık oldu.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş 
birliğinde, Balve Mimar Sinan, 
Hamm-Hövel Selimiye, Hattingen 
Fatih, Hemer Merkez, Iserlohn Mer-
kez, Lüdenscheid Sultan Ahmet, Wi-
ckede Anadolu ve Witten Sultan Ah-
met cami derneklerinin desteğiyle 
yapılan ameliyatlar sonucunda 400 
kişi yeniden hayata tutundu.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Balve Mi-
mar Sinan Camii dernek başkanı 
Özkan Güler, Hemer Merkez Camii 
dernek başkanı Tacettin Önal, Iser-
lohn Merkez dernek başkanı Doğan 
Üstün ve Lüdenscheid Sultan Ahmet 
Camii dernek başkanı Göksal Üçün-
cü başta katarak ameliyatlarını takip 
etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
paketi dağıtmak üzere Afrika’nın Se-

negal ülkesine gitti.
DİTİB heyeti Senegal ve Dakar 

bölgesinde dört yetimhaneyi ziyaret 
etti. Heyet, yetimhanede eğitim gö-
ren çocuklara hediye ve yetimhane-
nin yatak ihtiyaçını karşıladı. Ayrıca 
bölgedeki ihtiyaç sahibi 400 aileye 
yardım paketi dağıttı.

Görme problemi yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine katarakt ameliyatı yaptır-
mak üzere Senegal’de bulunduklarını 
belirten Essen DİTİB Eyalet Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bal-
ve Mimar Sinan Camii dernek başka-
nı Özkan Güler, hayırseverlerin deste-
ğiyle iki gün süren ameliyat sonrası 
400 kişiye ışık olduklarını ifade etti.

DİTİB heyeti olarak ihtiyaç sa-
hiplerine yardım paketi dağıttıkla-
rını ve katarakt ameliyatlarını ye-
rinde gördüklerini aktaran Güler, 
“Yokluk içerisinde insanlara umut 
olmak çok güzel bir duygu. Bu iyi-
lik hareketini destekleyen hayırse-
verlere, DİTİB ailesine ve Türkiye 
Diyanet Vakfı’na teşekkür ediyor, 
hayırlarının kabulünü Cenab-ı 
Hakk’tan niyaz ediyoruz” dedi. 

Güler, şunları kaydetti: “Yapılan 
hizmeti anlatmak kelimelerle kifayet-
siz. Görmek ve yaşamak lazım. Yok-
luk içerisinde insanlara umut olmak 
çok güzel bir duygu. Böyle güzel ve 
anlamlı hayri hizmetlere dernekleri-
miz ve hayırseverlerimiz her zaman 
destek oluyor. Daha önce ziyaretleri-
mizde bu sıkıntıyı gördük. Avrupa ve 

ülkemizde orta yaş üstü insanlarda 
bu rahatsızlık görülürken bu coğraf-
yalarda çocuk, genç hatta bebeklerde 
de bu rahatsızlığın görüldüğüne şa-
hit olduk. Afrika’da güneşin dik vu-
ruşu, kum ve fırtına sebebiyle bu has-
talıktan muzdarip milyonlarca insan 
tedavi bekliyor. Maddi imkansızlık, 
su ihtiyacının yanında katarakt has-
talığından evinden çıkamayan, çalı-
şamayan ve iş bulamayan insanlar 
var. DİTİB ailesi olarak mağdur ve 
mazlum kardeşlerimize sahip çıka-
rak, Dakar’da özel bir hastanede 6 
hekim tarafından ameliyatların ger-
çekleştirilmesini sağladık. Sadece 
Senegal ve Dakar çevresinden de-
ğil komşu ülke Moritanya, Mali ve 
Gambiya’dan da katarakt ameliyatı 
için gelenler oldu. Sabahın erken 
saatlerinde sırada umut ışığı için 
bekleyenlere ikramda bulunduk. 
Hayırseverlerimizin iyilik eli pek 
çok ülke insanının yüzünü güldür-
dü. Katarakt ameliyatı olan insan-
ların yüzlerinde oluşan sevincini 
görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

DİTİB Ailesi Senegal’de 400 Kişiye ‘Işık’ Oldu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) bünyesinde 2019 yılında ku-
rulan Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu 
(ADS) yeniden yapılandırıldı. Bunun 
yanında büronun web sitesi de yeni-
den tasarlandı.

Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu - 
Antidiskriminierungsstelle (ADS), 
cami ve Müslümanlara ait kurumsal 
mekânlara ve Müslümanlara yönelik 
ferdi saldırıların tespiti ve analizi ile 
toplumsal, kamusal ve siyasal alanda 
ayrımcı söylem ve eylemleri inceliyor.

Ayrımcılıkla Mücadele Büro-
su’nun (ADS) yeniden yapılandırıldı-
ğını belirten DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, DİTİB bünyesin-
de oluşturulan bu büroda camilere 

yönelik saldırıların kaydedileceğini 
ve yıllık rapor olarak da web sitesin-
den yayınlayacağını söyledi. 

Hedef: ayrımcılık ve ırkçılığa karşı 
bilinç oluşturmak

Hedeflerinin, ayrımcılık ve ırkçılı-
ğa karşı bilinç oluşturmak ve bunlar-
la mücadeleye destek sağlamak oldu-
ğunu vurgulayan Türkmen,  
“Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu’nda 
başta Müslümanlar olmak üzere Al-
manya‘da herhangi bir kişinin uğra-
dığı ayrımcı ve ırkçı vakalar kayıt al-
tına alınacak. Vakalar niteliksel ve 
niceliksel analizlere tabi tutulacak. 
Almanya’da hangi şahsa, kim tara-
fından ayrımcı bir muamele vuku 
bulursa kayıt altına alınacak ve bi-

limsel ölçeklere uygun olarak rapor 
haline getirilecektir. Amacımız, ırk-
çılığa ve ayrımcılığa karşı toplumun 
bütün katmanlarının dikkatini çek-
mek ve bunlara karşı destek almak-
tır” diye konuştu.

Tablet ve mobil uyumlu, responsi-
ve site özelliğine sahip ADS web site-
sinin yeniden tasarlanarak hizmete 
açıldığını belirten Türkmen, ırkçı ve 
ayrımcı bir muameleye maruz kalın-
dığında, Ayrımcılıkla Mücadele Bü-
rosu’na (ADS) Web Sitesi: www.diti-
b-antidiskriminierungsstelle.de, 
WhatsApp Hattı: +49 172 711 66 00, 
E-Mail: antidiskriminierung@ditib.de 
üzerinden iletişim kurulabileceğini 
de sözlerine ekledi.

DİTİB Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu Yeniden Yapılandırıldı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı cami dernekle-
rinde hafta sonu 2 bin 500’ün üze-
rinde kişi yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) aşısı oldu.

Cami derneklerinde koronavirü-
se karşı düzenlenen kampanyalar-
da bir ve ikinci doz aşıları yapılır-
ken, aşılarını tamamlayanlara ise 
üçüncü doz hatırlatma aşısı uygu-
landı.

Aşı Koordinasyon Merkezleri ile 
işbirliğinde düzenlenen aşı kam-
panyası, cami dernek üyeleri ve ce-
maatin yanı sıra çevre sakinleri ta-
rafından da yoğun ilgi gördü.

Kampanya çerçevesinde başta 
Köln Merkez Camii, Bergneustadt, 
Duisburg ve Wuppertal Merkez 
Camii ile Waldbröl Yeşil Camii, 
Aachen Yunus Emre Camii, Fürth 
Mevlana Camii, Bochum Sulta-

nahmet Camii, Hamm-Heessen 
Yunus Emre Camii ve Ham-
burg-Wilhemsburg Muradiye Ca-
mii’nde olmak üzere 2 bin 500’ün 
üzerinde kişiye yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) aşısı uygulandı.

Öte yandan Duisburg DİTİB 
Merkez Camii ile Aachen DİTİB 
Yunus Emre Camii’nde de gün bo-
yunca ücretsiz hizmet veren PCR 
test ve aşı merkezi kuruldu.

DİTİB Camilerinde Hafta Sonu Düzenlenen Aşı Kampanyalarına Yoğun İlgi
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Almanya’nın Kuzey Ren Vest-
falya eyaleti Lüdenscheid şehrin-
de Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği (DİTİB) Sultan Ahmet Camii, 
koronavirüs salgınında görev ya-
pan sağlık personeline lahmacun 
ikram etti.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ah-
met Camii kadınlar kolu, 310 
doktor, 860 hemşire ve hasta ba-
kıcının görev yaptığı Lüdensche-
id Märkische Hastanesi’ne gide-
rek, kendi elleriyle yaptıkları 
lahmacunları çalışanlara teslim 
etti.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ah-
met Camii dernek başkanı Gök-
sal Üçüncü, din görevlisi Sami 
Esentürk ve kadanlar kolundan 
Ayşe Şenkulak ve Fatma Üçüncü 
hazırladıkları ikramı, hastanenin 
Hemşire ve Hasta Bakıcı Müdire-
si Dagmar Keggenhoff, Acil Ser-
vis Başkanı Bernhard Meyknecht, 
Yoğun Bakım Ünitesi Başkan 
Yardımcısı Olaf Mähler ve Co-
vid-19 İstasyonu Başkanı Judith 
Hüpper’e takdim etti.

Sağlık personeline moral verme 
ve kendileriyle dayanışma içeri-
sinde olduklarını göstermek adı-
na ikramda bulunduklarını belir-
ten Lüdenscheid DİTİB Sultan 
Ahmet Camii dernek başkanı 
Göksal Üçüncü, 2021 yılında da 
yine korona salgınına karşı hepi-
mizin sağlığı için mücadele etti-

niz. Bu küçük hediyemizle sağlık 
çalışanlarına minnettarlığımızı 
sunmak istedik. Gece gündüz de-
meden, bütün tehlikeleri göze 
alarak hizmet veren sağlık çalı-
şanlarımıza müteşekkiriz” dedi.

Lüdenscheid Märkische Hasta-
nesi sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Hastanemi-
zin yoğun bakım ünitesindeki 
meslektaşlarımız lezzetli Türk 
pizzasını dört gözle beklediler! 
Lüdenscheid DİTİB cami yöne-
tim kurulu başkanı Göksal Üçün-
cü, din görevlisi Sami Esentürk, 
Ayşe Şenkulak ve Fatma Üçüncü, 
bizzat bizlere teşekkür etmek için 
kliniğe getirdiler. Tabii ki, her 
gün fedakarlık gösteren kliniğin 
tüm bölümlerindeki ve tüm alan-
larındaki tüm meslektaşlarımıza 
teşekkürler. Gerçekten harika bir 
eylem ve güçlü bir dayanışma işa-
reti. Her ikisi için de Sultan Ah-
met Camii’ne ve cemaatine çok 
teşekkür ediyoruz” ifadeleri kul-
lanıldı.

Hemşire ve Hasta Bakıcı Müdi-
resi Dagmar Keggenhoff, Lü-
denscheid DİTİB Sultan Ahmet 
Camii’nin duyarlı davranışından 
mutlu olduklarını belirterek der-
nek yöneticileri ile bilhassa ka-
danlar kolundan Ayşe Şenkulak 
ve Fatma Üçüncü’ye teşekkür etti. 

Foto (Soldan-Sağa):
Dagmar Keggenhof, Fatma 

Üçüncü, Ayşe Şenkulak, Olaf 
Mähler, Bernhard Meyknecht, 
Göksal Üçüncü, Sami Esentürk 
ve Judith Hüpper

DİTİB Camisinden Şehir Hastanesi Çalışanlarına İkramlı Teşekkür
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Almanya’nın Marl şehrinde Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (Dİ-
TİB) bağlı camilerin kız öğrencileri, 
plastik poşet kullanımının doğaya 
verdiği zarara dikkat çekmek ve do-
ğanın korunmasına katkıda bulun-
mak amacıyla bez çanta yapıyor.

Marl şehrinde faaliyet gösteren 
DİTİB Fatih Camii ile Yunus Emre 
Camii Kur’an kursu öğrencileri, 
bayan din görevlisi Dilek Pürçek 
rehberliğinde başlattıkları etkinlik 
kapsamında bez çanta yaparak far-
kındalık oluşturdular. 

Etkinlik kapsamında atölye çalış-
ması yapan öğrenciler, çevreyi koru-
mak adına fikirlerini çantaların 

üzerlerine resmederek eğlenceli vakit 
geçirdi. Bir arada olmak, sohbet et-
mek, konsantrasyonu güçlendirmek 
ve alışverişlerde bez çanta kullanımı-
nı teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları 
çantaları ailelerine hediye etti. 

Bayan din görevlisi Dilek Pürçek 
çevreye zarar veren plastik poşet kul-
lanımını azaltmaya yönelik farkın-
dalık oluşturmak istediklerini söyle-
di. Keyifli bir ortamda güzel vakit 
geçirdiklerini belirten Pürçek, öğren-
cilerle bez çanta yapmaya karar ver-
diklerini anlattı. 

Farkındalık oluşturacak bir sanat-
sal uygulama ile hem öğrencilerin 

hem de velilerin memnun oldukları-
nı dile getiren Marl DİTİB Fatih Ca-
mii dernek başkanı Muhammet Çat-
mak, “Cami yöneticileri olarak 
gençlerin dini, sosyal ve kültürel 
alanlarda, hem kaynaşmaları hem 
de el becerilerini geliştirmeleri için 
hiç bir masraftan kaçmadık. Velileri-
miz de cemaatimiz de uygulamadan 
çok memnun kaldı“ dedi. Çatmak, 
bez çanta uygulamasına farkındalık 
yaratarak çevre bilinci oluşturmaya 
yönelik etkinlikte emeği geçen din 
görevlisini ve öğrencileri tebrik etti.

Marl DİTİB Fatih Camii’nde dü-
zenlenen etkinlik pandemi kuralları-
na dikkat edilerek gerçekleştirildi.

DİTİB Gençleri Çevre İçin Farkındalık Oluşturdular
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Gençlik Birli-
ği, Almanya’ya işgücü göçünün 60. 
yıl dönümü münasebetiyle 60 bi-
rinci nesil büyüğe plaket verdi.

“Birinci Nesil Büyüklerimize 
Şükran” başlığı altında gençler ta-
rafından düzenlenen etkinlikte, 60 
yıl önce Almanya’ya işçi göçüyle 
gelen ilk nesil büyükler ziyaret edi-
lerek, günün anısına özel hazırla-
nan şükran plaketi ve hediyeler tak-
dim edildi.

Köln bölgesindeki cami dernekle-
rinde temsili bir etkinlik düzenledik-
lerini söyleyen DİTİB Köln Bölge 
Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin 
Akar, “Etkinliğimizde sadece 60 bü-
yüğümüzü değil, bütün büyükleri-

mizin ellerini öpüp, dualarını almayı 
gönül isterdi. Ancak bu pandemi sü-
recinde mümkün olmadığından do-
layı temsili bir iyilik ve ihsan sadedin-
de büyüklerimiz kabul etsinler. 60 
büyüğümüzün ziyaretini kendi evle-
rine ziyaret etmiş gibi kabul etsinler” 
ifadelerini kullandı.

İş gücü anlaşmasının 60. yıl kut-
lamaları çerçevesinde ilk nesil bü-
yükleri evlerinde ziyaret ettiklerini 
belirten Akar, her bir büyüğü ziya-
ret ederken duygulu anların da ya-
şandığını kaydetti. Akar, “Güzel 
ülkemizden Almanya’ya ilk nesil 
olarak gelen, hem ülkemizin kal-
kınmasında hem de Almanya’nın 
bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaş-
masında üstün gayret göstererek, 

her iki ülkenin tarihine isimlerini 
altın harf larle yazdıran büyükle-
rimizi göçün 60. yılı anısına ve 
şükranlarımızı sunmak adına bir 
etkinlik düzenledik. Etkinlik mü-
nasebetiyle gençlik birliği üyeleri 
tarafından büyüklerimizi evlerin-
de ziyaret ederek, ellerini öptük, 
hâl hatırlarını sorduk. Büyükleri-
miz ziyaretten mutlu oldular, mum-
nuniyetlerini ifade ettiler. Bir nebze 
olsun anılar canlandı. Bizler de 
yaptığımız etkinlikten mutlu ol-
duk.” diye konuştu. 

Ziyarette, birinci nesil büyüklere 
plaket takdiminde duygulu anlar 
yaşandı.

DİTİB Gençlerinden Almanya’ya İşçi Göçünün 60. Yılında 60 Değere Şükran Plaketi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Federal Kadın Birliği, 
Dünya Engelliler Günü münasebe-
tiyle Almanya genelinde eyalet ve 
bölge kadın birlikleri ile camilerde 
engellilere yönelik bir dizi etkinlik-
ler düzenledi.

Camilerin bünyesinde yapılan tüm 
etkinlik ve eğitimlere Down Send-
romlu gibi özel çocukların katılımını 
sağlamak amacıyla Federal Kadın 
Birliği, “Engelsiz Cami - Camimizde 
Ben De Varım” projesi kapsamında 
özel çocuklara yönelik özel etkinlik 
saati ve programlar gerçekleştirildi. 

Berlin, Köln ve Niedersachsen & 
Bremen eyaletlerinde eyalet ve bölge 
kadın birliklerinin desteği ile dernek 
kadın kollarının hazırladığı prog-
ramlarla kurabiye yapma, ebru sana-
tı uygulama, vazo boyama, müzik 
gibi bir çok etkinlik saati düzenlendi.

Niedersachsen & Bremen Eyalet 
Kadın Birliği’nin desteği ile Peine 

DİTİB Eyüp Sultan Camii kadınlar 
kolu, Down Sendromlu çocuklara 
yönelik hazırladığı boyama etkinli-
ğinde, birlikte boyamalar yapıldı ve 
çocuklara hediyeler takdim edildi. 
Ayrıca Herzberg DİTİB Fatih Ca-
mii kadınlar kolu tarafından özel ço-
cuklar evlerinde ziyaret edilerek he-
diyeler verildi.

Aşağı Saksonya DİTİB Eyalet Ka-
dın Birliği’nin desteği ile Garb-
sen-Kocatepe Camii kadınlar kolu, 
Down Sendromlu çocuklara yönelik 
oyun ve çeşitli enstrümanlar çalına-
rak müzik saati etkinlikleri gerçek-
leştirdi.

Köln DİTİB Bölge Kadın Birli-
ği’nin desteği ile Siegburg DİTİB 
Camii kadınlar kolu düzenlediği et-
kinlik saatinde özel çocuklarla anne-
leri birlikte kurabiye yaptı ve yaptık-
ları kurabiyeleri paketledi. Özel 
çocukların anneleri ile birlikte katıl-
dığı etkinlikte hem Siegburg Camii 

kadınlar kolu hem de katılımcılar 
mutluluk içerisinde neşeli saatler ge-
çirdi.

Berlin’de de Eyalet Kadın Birliği, 
Özel Çocuklar ve Aileleri Danışma 
Grubu’nu ziyaret ederek, özel çocuk-
lara ve annelerine hediyeler verdi. 

Çocukların gözlerinin ışıl ışıl par-
ladığını görmek mutluluk verici

Camilerde özel çocuklara yönelik 
düzenlenen etkinliklerle ilgili açıkla-
ma yapan Federal Kadın Birliği Ko-
ordinatörü Nurten Afat, “Almanya 
geneli camilerde ‚Engelsiz Cami - 
Camimizde Ben De Varım‘ projesi 
kapsamında camilerde kadın kolları-
mızın hazırladığı “Özel Çocuklara 
Özel Etkinlik Saati” etkinliklerinde 
çocuklar yeteneklerini sergiledi. Ca-
milerimizde kadın kollarımızdan al-
dığımız geri dönüşüm çok güzel, ço-
cukların gözlerinin ışıl ışıl parladığını 
görmek mutluluk verici. Etkinliklerle 
onların mutluluğuna ortak olmakta 
son derece güzel bir duygu” ifadeleri-
ni kullandı.

Çocuklar ve aileleri ile bir araya 
gelmekten duyduğu mutluluğu dile 
getiren Afat, “Bu güzel günlerinde 
kadın kollarımızla birlikte çocukla-
rımızın yanında yer aldığımız için 
çok mutluluk duyduk. Federal Ka-
dın Birliği olarak, eyalet ve bölge 
kadın birliklerimize, cami kadın 
kollarımıza ayrı ayrı teşekkür ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.” diye ko-
nuştu.

DİTİB’den “Engelsiz Cami - Camimizde Ben De Varım” Etkinlikleri
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) eyalet ve bölge birlikleri yö-
neticilerine yönelik hizmet içi eğitim 
semineri düzenlendi.

DİTİB Rehberlik, Denetim ve 
Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen “Muhase-
be Bilgilendirme ve İstişare“ konulu 
hizmet içi eğitim semineri Dahlem 
DİTİB Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 

Eyalet ve bölge birliklerinin muha-
sebeden sorumlu yönetim kurulu 
üyelerinin iştirak ettiği seminere; Dİ-
TİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, Genel Sekreteri Abdurrahman 
Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Saral, Rehberlik, Denetim ve Teşki-
latlanma Hizmetleri Müdürü Sami 
Sipahi ile birim personeli katıldı.

Seminer, Kur’an-ı Kerim tilaveti-

nin ardından DİTİB Rehberlik, De-
netim ve Teşkilatlanma Hizmetleri 
Müdürü Sami Sipahi’nin selamlama 
konuşmasıyla başladı. 

Muhasebenin önemine işaret eden 
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türk-
men, kurum olarak bu hususta bugü-
ne kadar iyi bir performans sergilen-
diğini, üyelerin ve din hizmeti 
sunulan Müslümanların teşkilata te-
veccühünün arttığını dile getirdi. 
Derneklere özel hazırlanan muhase-
be programı ile muhasebe işlemleri-
nin daha kolaylaşacağını belirten 
Türkmen, muhasebe programına 
katkı sunmuş olan herkese teşekkür 
etti.

DİTİB Genel Sekreteri Abdurrah-
man Atasoy, ‘DİTİB ve Gelecek Ta-
savvuru’ konulu yaptığı sunumun 

ardından katılımcıların sorularını 
cevaplandırdı. 

Seminerin önemine dikkat çeken 
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Saral da, derneklerin iş ve işlemleri, 
derneklerin işleyişiyle ilgili çeşitli bil-
gi alışverişinde bulunmak üzere bir 
araya gelindiğini söyledi.

İki gün süren hizmet içi eğitim se-
minerinde; dernek muhasebesi, 
Easy Fibu programı, Elster vergi be-
yanı, dernek muhasebesinde karşıla-
şılan sorunlar ve çözümleri gibi ana 
başlıklar altında sunumlar yapılarak 
bilgiler verildi. 

Pandemi kurallarına uygun ger-
çekleşen seminer, eyalet ve bölge bir-
liklerinin muhasebeden sorumlu yö-
netim kurulu üyelerine katılım 
belgesi takdimiyle sona erdi.

DİTİB’den Eyalet Ve Bölge Birlikleri Yöneticilerine Hizmet İçi Eğitim Semineri
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Dortmund Merkez 
Camii’nde “Mevlid-i Nebi Haftası” 
kapsamında öğrencilere yönelik et-
kinlik düzenlendi. 

Programa, Essen Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Hakkı Gür ve Erzu-
rum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın 
yanı sıra, veliler ile Kur’an kursu öğ-
reticileri ve öğrencileri katıldı.

Etkinlikte Kur›an kurslarında öğ-
renim gören öğrenciler tarafından, 

Kur’an-ı Kerim, salavat, şiir, ilahiler 
okundu, Peygamber Efendimizin ha-
yatından örnekler anlatıldı. 

Essen Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Hakkı Gür yaptığı selamlama 
konuşmasında, başta öğrenci ve veli-
ler olmak üzere, dernek yönetimine 
ve programın hazırlanmasında eme-
ği geçen Dortmund Merkez Camii 
din görevlileri Ali Akgün, Ayşe İma-
moğlu ile fahri görevlileri Şerife Kar-
tal ve Emine Akgün’e teşekkür etti. 

“Peygamberimiz ve Vefa Toplu-
mu” temasıyla gerçekleştirilen etkin-
likte Türkiye’den misafir konuşmacı 
olarak katılan Erzurum İl Müftüsü 
Şahin Yıldırım, öğrencilere Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed›in 
(s.a.s.) hayatından örnekler vererek, 
O’nun örnek ahlakını anlattı. 

Pandemi kurallarına dikkat edile-
rek gerçekleştirilen etkinlik, sineviz-
yon gösterimi, gül takdimi ve yapılan 
dua ile sona erdi.

Öğrencilerden “Mevlid-i Nebi Haftası” Etkinliği
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Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) bünyesinde MoscheeForum ile 
Birlikte Yaşam İçin Kültürlerarası 
Enstitü (III e.V) işbirliğinde, işitme, 
konuşma ve yürüme engellilere yöne-
lik “Engelsiz Cami Rehberliği” et-
kinliği düzenlendi.

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
“Engelsiz Cami Rehberliği” etkinliği 
çerçevesinde İslam ve cami müştemi-
latı hakkında Almanca işaret diliyle 
bilgilendirme yapıldı, camilerin sos-
yal ve kültürel özellikleri anlatıldı. 

Birlikte Yaşam İçin Kültürlerarası 
Enstitü işbirliğiyle ikinci kez eğitim 
programı çerçevesinde etkinlik dü-

zenlediklerini belirten MoscheeFo-
rum direktörü Murat Şahinarslan, 
“Engeli ne olursa olsun o kardeşleri-
mize bizim sahip çıkmamız gereki-
yor. Daha fazla onlara destek olma-
mız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak 
bu bizim için yüce Rabb’imizin ver-
miş olduğu vazifelerden birisidir. İn-
sanların en hayırlısı insanlara faydalı 
olandır. Peygamber Efendimiz öyle 
buyuruyor. Etkinlikten ve gösterilen 
ilgiden mutluluk duyduk. Bir çok kez 
tekerrür etmesi en büyük arzumuz-
dur” dedi.

Şahinarslan ayrıca, Almanya ge-
nelinde DİTİB camilerinde Cuma 
günü okutulan hutbenin DİTİB site-

sinde işaret diliyle de anlatıldığını 
belirtti. 

Birlikte Yaşam İçin Kültürlerarası 
Enstitüsü Başkanı Funda Fidan da, 
MoscheeForum işbirliğinde ikinci 
kez etkinlik düzenlenmesinden duy-
duğunu memnuniyeti ifade etti. Fi-
dan, bundan sonra da işbirliğinin 
artarak devam edeceğini söyledi.

Gün boyu süren ve Almanya’nın 
farklı şehirlerinden katılımcının işti-
rak ettiği etkinliğin sonunda, Birlikte 
Yaşam İçin Kültürlerarası Enstitü 
(III e.V) Başkanı Funda Fidan ve 
MoscheeForum direktörü Murat Şa-
hinarslan tarafından katılımcılara 
hediye takdim etti.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Engelsiz Cami Rehberliği” etkinliği düzenlendi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) tarafından düzenlenen 
“Fahri Öğreticilere Yönelik Mesle-
ki Gelişim” seminerine katılarak 
başarı elde eden 74 kursiyere yeter-
lilik belgesi verildi.

Berlin DİTİB Dini Danışma Ku-
rulu’nun öncülüğünde bölge cemi-
yetlerde öğretici olarak görev yapa-
caklara yönelik “Fahri Öğreticilere 
Yönelik Mesleki Gelişim” seminer-
leri gerçekleştirildi. Dört hafta bo-
yunca süren seminerlerde din eğiti-
minde temel ilkeler, eğitim 

programı uygulama esasları, ma-
teryal hazırlama teknikleri ve etkin 
sınıf yönetimi gibi mesleki ve peda-
goji eksenli konular ele alındı. 

Program kapsamında Berlin Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Dr. Emre Şimşek, çocuklarda 
dini gelişim süreci ve dikkat edil-
mesi gereken hususlar üzerine bir 
seminer verdi. 

Camilerde yürütülen din ve eği-
tim hizmetlerinde görev alabilecek 
fahri görevlilerin tespiti amacıyla 
seminer sonunda yapılan sınavda 

başarılı olan 74 fahri öğreticilere 
yeterlilik belgesi takdim edildi.

Berlin DİTİB Şehitlik Camii’nde 
gerçekleşen belge töreninde konu-
şan Berlin DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Emre Şimşek, 
seminerler vesilesiyle din eğitimi 
sürecinde verimlilik ve kalitenin 
artırılmasının hedeflendiğini ve 
eğitime olumlu katkılar sağlandığı-
nı tecrübe ettiklerini belirtti. 

Program sonunda fahri öğretici-
lik yapmaya hak kazananlara ye-
terlilik belgeleri verildi.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine Yeterlilik Belgesi
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Almanya’nın Kuzey Ren Vesftal-
ya eyaleti Dortmund kentinde sal-
dırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sul-
tan Ahmet Camii’ni Eyalet Uyum 
Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert 
ziyaret etti.

Dortmund kenti Dorstfeld sem-
tinde faaliyet gösteren DİTİB Sul-
tan Ahmet Camii’nin kapısına geç-
tiğimiz Salı günü sabahı gamalı 
haç çizilerek saldırı gerçekleştiril-
mişti.

Kuzey Ren Vesftalya Eyaleti 
Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli 
Dehnert, saldırıya uğrayan Dort-
mund - Dorstfeld DİTİB Sultan 
Ahmet Camii’ni ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

DİTİB Sultan Ahmet Camii 
Dernek Başkanı Turgut Ülker, 
Dortmund Türk Dernekleri Plat-
formu sözcüsü Emre Güleç’in de 
hazır bulunduğu ziyarette Eyalet 
Uyum Müsteşarı Türkeli Deh-
nert, bu tür saldırıların emniyet 

birimleriyle paylaşılması gerekti-
ğini söyleyerek, saldırılara karşı 
önlem alınması için hükümette 
dile getireceğini ifade etti.

Dortmund emniyet yetkilisinin 
de katıldığı ziyarette, DİTİB Sul-
tan Ahmet Camii Dernek Başkanı 
Turgut Ülker, caminin daha sıkı 
polis kontrolü için eyalet hüküme-
tinden destek talep etti.

DİTİB’in kuruluşundan bu yana 
genel kurul üyeliği yapan Halit 
Güler, Hakk’ın rahmetine kavuş-
tu.

Güler’in cenazesi, bugün mem-
leketi Konya’nın Çumru ilçesinde 
toprağa verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, merhum Halit Güler 
için taziye mesajı yayınladı.

Tükmen, “DİTİB Genel Kurul 
Üyesi hocamızın vefatını büyük 
bir teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayım. Kendisine Allah’tan rah-
met, kederli ailesine, sevenlerine 
ve teşkilatımız mensuplarına baş-
sağlığı diliyorum. Mekanı cennet 
olsun” ifadelerini kullandı.

KRV Uyum Müsteşarı Türkeli Saldırıya Uğrayan Sultan Ahmet Camii’ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
Genel Kurul Üyesi Halit Güler Vefat Etti
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Göppingen 
Merkez Camii’nde Almanya’ya iş-
gücü göçünün 60. yıl dönümü mü-
nasebetiyle bir dizi etkinlik düzen-
lendi. 

Württemberg DİTİB Eyalet Bir-
liği tarafından Göppingen DİTİB 
Merkez Camii’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlikte, yürüyüş, 
maraton ve bir dizi kültürel prog-
ramlar düzenlendi. 

Etkinliğe, Stuttgart Başkonsolosu 
M. Erkan Öner, Württemberg Dİ-
TİB Dini Danışma Kurulu Başka-
nı Musa Uzun, Württemberg Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet 

Harbi, DİTİB Eyalet Bölge Müdü-
rü Ali İpek’in yanı sıra sivil toplum 
kuruluşlarının yöneticileri ile çok 
sayıda davetli ve Göppingen sakin-
leri katıldı. 

“Almanya’ya Göçün 60. Yıl Dö-
nümü” münasebetiyle düzenlenen 
etkinlik, 10 kilometrelik maraton 
koşusu ile başladı. Öğleden sonra 
ise Başkonsolos Öner ve yaklaşık 
200 kişinin katılımı ile 3,5 kilomet-
relik güzergâhta bayraklı yürüyüş 
gerçekleştirildi. Şehir içinden baş-
layarak Merkez Camii’ne kadar el-
lerinde Alman, Türk ve DİTİB 
bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, 
güzergâh boyunca yoğun ilgi ve 

sevgi gösterileriyle karşılaştılar. 
Württemberg DİTİB Eyalet Bir-

liği tarafından hazırlanan “Alman-
ya’ya işgücü göçünün 60. yıl dönü-
mü“ yazılı özel tişörtlerle maratona 
katılan koşuculara, sertifika ve ma-
dalya verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde 
Göppingen DİTİB Merkez Camii 
tarafından Almanya ile Türkiye 
arasında 1961’de imzalanan iş gücü 
anlaşmasının 60. yıl kutlamaları 
çerçevesinde hazırlanan program-
da anılar canlandı, duygular taze-
lendi.

Göppingen DİTİB Merkez Ca-
mii dernek başkanı Selahattin 

Göçün 60. Yılında Anılar Canlandı, Duygular Tazelendi
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 Saral’ın açılış konuşmasıyla başla-
yan programda Württemberg Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet 
Harbi, organizede emeği geçen 
cami yönetimine, kadın ve gençlik 
kollarına teşekkür etti. Harbi, göçe 
dair anılarını dile getirdi.

Ayrıca göçün ilk yıllarından gü-
nümüze kadar şahitlik eden birinci 
nesil büyükler, katılımcıları maziye 
doğru umut ve hasretle dolu duy-
gusal bir yolculuğa çıkardı.

Hatırlanmak ve hatırlatma kül-
türünün önemine vurgu yapan 
Stuttgart Başkonsolosu Öner, “Bi-
rinci nesil büyüklerimizin ne kadar 
nezih ve metanetli bir şekilde duy-

gu ve düşüncelerini dile getirdikle-
rini bu toplumda örnek olduklarını 
görüyoruz. 80 küsur yaşına gelmiş 
insanların bugünkü konuşmaların-
dan da topluma ne güzellikler bı-
raktıklarını, barış içinde bir arada 
yaşama kültürü adına, Alman-
ya’nın inşası ve daha müreffeh bir 
toplum haline gelmesi adına katkı-
larını görüyoruz. Bizde Başkonso-
losluk olarak buna çok önem veri-
yoruz” dedi. 

Ev sahibi, komşuluk ve misafirlik 
gibi kavramların çoktan geride kal-
dığını söyleyen Başkonsolos Öner, 
“Türk toplumu artık üçüncü ve 
dördüncü nesillere burada erişmiş-

tir. Hatıralarını da burada biriktir-
mektedir ve burada evindedir. Bi-
rinci neslin çocukları, torunları 
bugün farklı mesleklerde başarılı 
icraatlar yapıyorlar. Bu ülkede bili-
me, sanata, spora, siyasete, iş haya-
tına girişimciliğe, herkes karınca 
kararınca katkıda bulunuyor. Bu-
gün burada sizlerle birlikte olmak 
Alman ve Türk kamuoyuna küçük 
de olsa, sembolik de olsa güzel me-
sajlar, güzel görüntüler bırakabil-
mekten mutluluk duyuyorum” ifa-
delerini kullandı. 

Gün boyu devam eden etkililikle-
rin son bölümünde gençler Anado-
lu’ya has ezgiler seslendirdi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
“Sabah Namazı Gençlik Buluşma-
sı” düzenlendi.

Pandemi kurallarına dikkat edi-
lerek gerçekleştirilen programda, 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, 
gençlerle bir araya geldi.

Program, Ayasofya-i Kebîr Câ-
mi-i Şerîfi İmam Hatibi Bünyamin 
Topçuoğlu’nun sabah namazını kıl-
dırmasının akabinde aşrı şerif oku-
ması ile başladı. Daha sonra tesbi-
hat ve sabah zikri ile devam etti.

Sabah namazını camide ve ce-
maatle kılmanın önemine değinen 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Halis Aydemir, “Allah 

Azze ve Celle tarafından sabah na-
mazı ve yapılan tilavetler, O’nun 
yarattığı ve varettiği alemler etra-
fında ne var ise melekleri buna şa-
hadet eder” dedi.

Hz. Peygamber Efendimizin ve 
O’nun getirdiği dinin daha iyi anla-
şılması ve yaşanması için Kur’an ve 
sünnet bütünlüğünün elden bırakıl-
maması gerektiğini söyleyen Ayde-
mir, sahabelerin örnek hayatların-
dan kesitlerle cemaate hitap etti.

Vefanın fert için bir kıymet ve 
değer, toplum için de huzur oldu-
ğuna dikkat çeken Aydemir, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “İçinde bu-
lunduğunuz toplum anne ve 
babaya, kardeşe, akrabaya, komşu-
ya vefayı ve alakayı sürdürme hu-

susunda gevşek ise, biz İslam’ın 
muazzam öğüdünü en dikkat çekici 
ve en güçlü şekilde paylaşarak nasıl 
bir vefa toplumu olduğumuzu gös-
terebiliriz. Evladı anne ve babasına 
bağlayan Allah’ın insana verdiği 
kalbidir. İyiliği fark ediyor, değer-
lendiriyor ve takdir ediyor. Salkımın 
dibi anne ve baba, onların hatırını 
hep sayacağız. Gelip gelip geçici 
dünyada önceliklerimiz vardır. 
 Bizim önceliklerimiz karıştı. O 
yüzden ailesine, etrafındakilere, 
akrabalarına ve kimsesizlere başta 
Allah Azze ve Celle’nin kitabını 
öğretmeyi ve bunu en güzel şekil-
de yaşamayı ve paylaşmayı birin-
cil sorumluluk olarak görmeliyiz. 
Yanısıra ihtiyaçlarıyla ilgilenme-
yi, onlara destek olmayı bizim sı-
la-i rahim dediğimiz vefa toplu-
munda akraba sevgisi üzerine 
görebiliriz. Böyle olduğu zaman 
vefa toplumu inşa edilmiş, Allah 
Azze ve Celle’nin rahmetinin, be-
reketinin üzerimize yağdığı bir 
toplum oluveririz. Yoksa yaşlıları 
uzaktan uzağa, torunlarının haya-
lini kurduğu gelmiyorlar, gitmi-
yorlar, ilgilenmiyorlar denildiği, iç 
çektiği bir yerde Allah’ın rahmeti-
nin ve bereketinin gelmesi müm-
kün olmaz.”

Özellikle de gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiği sabah namazı buluşma-
sı, yapılan dua ve sıcak çorba ikra-
mı ile son buldu.

DİTİB’de “Sabah Namazı Gençlik Buluşması” Devam Ediyor
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Almanya ile Türkiye arasındaki İş 
Gücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında 
Baden-Württemberg Eyaleti’ne bağ-
lı Sachsenheim şehrinde, belediye 
ve cami işbirliğinde sergi açıldı.

Sachsenheim Müze ve Kültür Sa-
rayı’nda göç tarihini anlatan sergi-
nin açılışına; Belediye Başkanı Hol-
ger Albrich, DİTİB Mimar Sinan 
Camii Dernek Başkanı İsmet Har-
bi, Müze ve Kültür Sarayı Müdüresi 
Dr. Claudia Papp katıldı. Sergi ziya-
retin ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Sachsenheim şehrinde belediye-
nin ev sahipliği ve Diyanet işleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) Mimar 
Sinan Camii’nin desteğiyle düzenle-
nen sergide, maziyi anlatan fotoğ-
raflar, tahta bavul, kıyafet ve ev eş-
yaları ile Anadolu insanının hayat 
öyküsünün anlatıldığı röportajlar ve 
görüntüler ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. 

Sachsenheim’ın barışcıl ve karşı-
lıklı saygı içinde birlikte yaşamı des-
tekleyen bir şehir olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Holger Albrich, 
“Şehrin müze ve kültür merkezinde 
Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce 
gelen insanların hayat serüveni ser-
gileniyor. 20’li 21’li yaşlarda farklı 
ülkelerden gelerek Almanya’nın kal-
kınması için değişik iş sektörlerine 
çalışan insanların hayat hikayeleri 
anlatılıyor. Yıllar geçtikçe artık bu-
rada kalıcı vatandaş oldular. Kendi 
geleneklerini, kültürlerini ve dinleri-

ni buraya taşıdılar. Döneri ve bakla-
vayı cadde festivallerimizde, yılbaşı 
pazarlarımızda tanıdık ve tatdık. 
Başarılı bir işbirliği için DİTİB Mi-
mar Sinan Camii’ne teşekkür edi-
yor, tüm hemşehrilerimi sergiye da-
vet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sachsenheim DİTİB Mimar Si-
nan Camii işbirliğiyle güzel bir sergi 
açılarak ziyaretçilere sunulduğunu 
belirten Müze ve Kültür Sarayı Mü-
düresi Dr. Claudia Papp, “Sergi ve-
sileyisle bir çok aileye konuk olduk 
ve başarılı hikayelere tanıklık ettik. 
Türk mutfağını, kültürünü ve misa-
firperverliğini yakından tanıdık. 
Sergimiz yaşanan tarihi anlatılıyor. 
Herkesi sergimize bekliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Albrich ile Kül-
tür Sarayı Müdüresi Dr. Papp’a te-
şekkür ederek konuşmasına başla-
yan DİTİB Mimar Sinan Camii 
dernek başkanı İsmet Harbi’de 

1960’lı yıllarda İstanbul’un Sirkeci 
Garı’ndan Münih’e trenle gelen in-
sanların dünden bugüne gelinceye 
kadar yaşanan bir hayat hikayesini 
sergi ile canlı tutmaya çalıştıklarını 
söyledi. Harbi, “Sergimize ilgi ve 
alakalarından ötürü belediye başka-
nımıza ve yerel yetkililere teşekkür 
ediyorum. Tahta bavulla üç beş yıl-
lığına başlayan yolculuk bugün 60 
yıla ulaştı. Yeni nesiller burada do-
ğup, burada büyüdüler, burada eği-
tim hayatını sürdürdüler, meslek sa-
hibi oldular. Almanya artık 
nesillerin yaşadığı ülkesi oldu. Bizler 
de Sachsenheimli olduk” dedi.

Başkan Albrich ve Harbi, göç se-
rüveninin sembolü tarihi tahta ba-
vul ile fotoğraf çektirdi.

14 Ocak 2022’ye kadar açık ola-
cak sergide, ziyaret edenlere müze 
ve cami logolu madalyon hediye 
edildi, şeref defteri açıldı.

Sachsenheim Müze ve Kültür Sarayı’nda Göçün 60. Yılına Özel Sergi
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Almanya’nın Baden-Württem-
berg eyaleti Sachsenheim şehrinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Mimar Sinan Cami-
i’nde geleneksel olarak devam eden 
birinci nesil büyüklere yönelik 
“Ahde Vefa” etkinliği gerçekleşti-
rildi.

Sachsenheim DİTİB Mimar Si-
nan Camii Derneği öncülüğünde, 
torunların dede ve ninelerine kah-
valtılı olarak hazırladığı program, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Geleneksel hale getirdikleri ve bu 

yıl 18’incisi düzenlenen progra-
ma birinci nesil büyükler yoğun 
ilgi gösterdi. Kendileri adına dü-
zenlenen etkinlikte birbirleriyle 
sohbet ederek, anılarını tazeleyen 
Almanya’nın emektarları bol bol 
hasret giderdi. Birinci nesil bü-
yükler Almanya’ya geliş öyküleri-
ni anlatarak geçmişte yaşamış 
oldukları anılarını gün ışığına 
çıkardı.

“Ahde Vefa” etkinliklerini gele-
neksel hale getirdiklerini belirten 
Sachsenheim DİTİB Mimar Si-

nan Camii dernek başkanı İsmet 
Harbi, 1960’lı yıllarda Alman-
ya’ya gelen birinci nesil diye ad-
landırılan öncülerin imkanlar da-
hilinde camiler inşa ederek çok 
büyük işler başardıklarını söyledi.

Harbi, “DİTİB teşkilatı olarak 
vefat eden değerlerimizi duaları-
mızda andığımız gibi, hayatta olan 
büyüklerimizi de anmak, onları 
hatırlamak ve hatırlarını sormak 
görevimizdir” dedi.

“Ahde Vefa” etkinliklerini düzen-
lemeye devam edeceklerini belirten 
Harbi, “Kahvaltı programına katı-
lım sağlayarak büyüklerimize, ken-
dilerine bu ortamı oluşturan torun-
larına ve emek harcayan herkese en 
kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bir 
sıcak çay ve bir güzel muhabbet 
maksadıyla etkinliğimizi her yıl ge-
lenek haline getirdik. Bu güzel eser-
leri yaşatan ve bizlere emanet eden 
büyüklerimizden Allah razı olsun. 
Ebediyete irtihal eden büyüklerimi-
ze Allah’tan rahmet, sizlere de sağ-
lık dolu bereketli bir ömürler diliyo-
rum. Biz her bir değerimize minnet 
ve şükran borçluyuz.”

Etkinlikte ebedi hayata irtihal 
eden büyükler dualarla yad edildi. 
Günün anısına katılımcılara gül ve 
göçün 60’ıncı yılı münasebetiyle 
hatıra amaçlı özel hazırlanan cami 
logolu madalya takdim edildi. Et-
kinlik aile fotoğrafının çekilmesiyle 
sona erdi.

Sachsenheim’de Birinci Nesile Özel “Ahde Vefa”
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Almanya’nın Saksonya Eyaleti 
Başbakanı Michael Kretschmer, 
Pazartesi akşamı radikal grubun 
saldırısına uğrayan Leipzig DİTİB 
Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Mic-
hael Kretschmer, Türkiye’nin Ber-
lin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yü-
cekök ve Din Hizmetleri Ataşesi 
Dr. Emre Şimşek, cami yönetimini 
ziyaret ederek geçmiş olsun dilekle-
rini iletti.

Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Ca-
mii Başkanı Ömer Mumcu ve yö-
netim tarafından cami kapısında 
karşılanan Başbakan Kretschmer, 
yapılan saldırıdan dolayı üzgün ol-
duğunu söyledi. Caminin toplantı 
salonunda yönetimle bir araya ge-
len Başbakan Kretschmer, “Olayı 
duyduğumda çok üzüldüm. Hemen 
gerekli yerlere talimatlar vererek 
olayın aydınlatılmasını istedim. 
Camiye yapılan saldırıyı kınıyo-
rum. Bu tür üzücü olayların bir 
daha yaşanmaması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

Başbakan Kretschmer’e hassasi-
yeti için Türk ve Müslüman toplu-
mu olarak teşekkür eden başkan 
Mumcu yapılan ziyaretin kendile-
rini mutlu ettiğini ve güçlendirdiği-
ni söyledi. Mumcu, “Her yıl bu tür 
saldırıları yaşıyoruz. Camimiz 
maddi anlamda hasara uğradı, 
cana zarar gelmemesi de en büyük 
tesellimiz. Bundan sonra gerek po-

lisle gerek Alman dostlarımızla da 
daha sıkı olup ırkçılığa karşı el ele 
vereceğiz. Irkçılarla ancak el ele ve-
rerek mücadele edebiliriz” dedi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı 
Kretschmer, toplantı sonrası cami-
yi gezdi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer, Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii’ni Ziyaret Etti
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Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 
Schwerte beldesinde Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 
Süleymaniye Camii öğrencileri 
“Unutursan Yetim Kalır” kampan-
yasına destek oldu.

Schwerte DİTİB Süleymaniye 
Camii kız öğrencileri, Türkiye Di-
yanet Vakfı tarafından “Unutursan 
Yetim Kalır” temasıyla başlatılan 
kampanyaya destek olmak amacıy-
la bir etkinlik düzenledi. 

DİTİB Süleymaniye Camii kız 
öğrencileri, yaptıkları kek, poğaça, 
pasta ve waff le yiyecekleri Cuma 
namazı çıkışı cemaatin satışına su-
nuldu. Öğrencilerin yapmış olduğu 
bu etkinliğe cemaatte ilgi göstere-
rek destek oldu. 

Öğrenciler tarafından hafta sonu 
da devam eden ve velilerin de des-
tek verdiği etkinlikten elde edilen 
gelir, kampanya hesabına havale 
edildi. Öğrenciler sembolik olarak 
Essen Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Hakkı Gür’e bir çek takdim 
etti.  

Schwerte DİTİB Süleymaniye 
Camii dernek başkanı Tekin Ka-
laycı, din görevlileri Fatma ve Sıd-
dık Tuncer’in de öncülük ettiği 
kampanyada, “İyilik seferberliğine 
destek olan hayırsever cemaatimize 
teşekkür ediyoruz. Başlatılan kam-
panya ile emanetler, yetim ve öksüz 
kardeşlerimize ulaştırılarak onla-
rın yüzlerinin gülümsemelerine ve-
sile olacaktır” ifadelerini kullandı.

İyiliği dünyaya egemen kılmak 
için atılan anlamlı adım

Öğrencilerin desteğini anlamlı 
bulduğunu ifade eden Gür, “Üm-
metin yetimlerine sahip çıkmamız 
gerekiyor. Yüce dinimiz İslam; ye-
time sahip çıkmayı, onları koruyup 
gözetmeyi emreder. Yetimle ilgi-
lenmek, merhamet göstermek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak, iyiliği 
dünyaya egemen kılmak için atılan 
anlamlı bir adımdır” dedi.

Gür, “Kampanyaya karınca kara-
rınca yardımda bulunan başta öğ-
renciler olmak üzere, cemaatimize, 
velilerimize, dernek yöneticilerimi-
ze ve din görevlilerimize teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Schwerte’de “Unutursan Yetim Kalır” Kampanyasına Öğrencilerden Anlamlı Destek
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Almanya’nın Aşağı Saksonya 
eyaletine bağlı Stade şehri Campe 
mezarlığında yerel yönetim ve Dİ-
TİB işbirliğiyle Müslümanlara özel 
bir bölüm tahsis edildi. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Stade Mevlana 
Camii’nin birkaç yıl süren çalışma-
larının ardından şehirdeki Müslü-
manların cenazelerini İslami usulle-
re göre defnedebilecekleri 700 
metrekarelik alan üzerine planla-
nan 139 kapasiteli mezarlığın açılışı 
için tören düzenlendi.

Stade Belediye Başkanı Sönke 
Hartlef ve DİTİB Mevlana Camii 
Dernek Başkanı Yakup Aydın ve 
din görevlisi Talha Üzüm’ün katılı-
mıyla şehrin güneydoğusunda yer 
alan Campe mezarlığı içerisinde 
Müslüman için tahsis edilen mezar-
lığın açılışı gerçekleşti.

Campe mezarlığında Müslü-
manların defn edilebileceği alan 
oluşturduklarını belirten Stade Be-
lediye Başkanı Sönke Hartlef, “Sta-
de’de yaşasa da yaşamasa da Müs-
lüman inancına sahip insanlar, 
dinlerine ve geleneklerine göre 
Campe mezarlığına defnedilebile-
cekler. Stade ve çevresinde Müslü-
man inancına sahip birçok insan 
yaşıyor. Uyum hakkında konuşu-
yor ve bunu teşvik etmek istiyorsak, 
o zaman benim için aynı zamanda 
Müslüman geleneklerine göre ce-
naze merasimi yapma imkanı da 
sunmamız gerekiyor. Campe me-
zarlığında bu hizmetler için şartla-
rı oluşturduk. Çok memnunum” 
dedi.

Hartlef, mezarlığın dolması duru-
munda da yeni alanların açılmasıy-
la ilgili yardımcı olacağını söyledi.

Stade DİTİB Mevlana Camii 
dernek başkanı Yakup Aydın, bura-
da kalıcı ve Stade sakinleri olarak, 
Müslümanlara ait mezarlığın olma-
sından büyük mutluluk duydukları-
nı ifade etti.  

Müslüman mezarlığının açılması 
yönünde konuyla yakinen ilgilenen 
başta Belediye Başkanı Hartlef’e, 
mezarlıklar müdürüne, çevre dü-
zenleme sorumlusu ve ekibine teşek-
kür eden Aydın, “Sizlerin sayesinde 
şehrin bir parçası ve hemşehrisi ola-
rak önemli bir eksikliği çözdük. Ce-
maatimiz ve Müslümanlar adına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası Stade DİTİB 
Mevlana Camii din görevlisi Talha 
Üzüm kısa bir açılış duası yaptı. Ar-
dından abdest alma ve su ihtiyacı 
için çeşme ile musalla taşının yer al-
dığı mezarlık alanı gezildi.

Almanya’nın Stade Şehrinde Müslümanlar İçin Mezarlık Tahsis Edildi
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
Eyaleti Heiligenhaus beldesinde tadi-
latı tamamlanan Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği‘ne (DİTİB) bağlı Ulu 
Camii, yeniden ibadete açıldı.

1905 yılında tren istasyonu olarak 
inşa edilmiş, daha sonra postane ola-
rak uzun süre hizmet vermiş bina, 
1990 yılında satın alınarak camiye 
dönüştürülmüştü. 30 yılı aşkın Heili-
genhaus şehrinde hizmet vermiş olan 
mevcut bina ihtiyaçlara cevap ver-
mez hale gelmişti. DİTİB Ulu Camii 
Derneği, yaklaşık üç buçuk yıl önce 
başlattığı tadilat, tezyinat ve yenile-
me çalışmalarını bitirerek açılış 
programı gerçekleştirdi. 

Açılışa Düsseldorf Başkonsolosu 
Ayşegül Gökçen Karaaslan, Heili-
genhaus Belediye Başkanı Michael 
Beck, DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, Düsseldorf DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Mustafa 

Akpınar, DİTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Saral, Düsseldorf DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, 
DİTİB Ulu Camii Onursal Başkanı 
Mehmet Yıldırım’ın yanı sıra Dİ-
TİB dernek yöneticileri ile din görev-
lileri katıldı.

Heiligenhaus DİTİB Ulu Camii 
din görevlisi Mustafa Dönmez’in 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
açılış töreninde dernek başkanı İnci 
Yıldız, tadilat hakkında bilgi vere-
rek, “Bir süredir tadilat ve onarımın 
ardından camiyi yeniden ibadete aç-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
vesiyle bu özel günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan tüm katılımcıla-
ra, caminin ilk ibadete açıldığı gün-
den itibaren her türlü ihtiyaçlarının 
giderilmesinde bizlere katkı sağlayan 
ve bu son aşamaya gelinceye kadar 
destek ve yardımda bulunan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

İbadethanenin özenle çalışarak bi-
tirildiğini ve hizmete açıldığını gör-
mekten duyduğunu memnuniyeti 
ifade eden Heiligenhaus Belediye 
Başkanı Michael Beck, “İnsanların 
buluşabilecekleri bir mekanın olması 
çok önemlidir. Bu mekanın çarşı içe-
risinde ulaşılabilir bir yerde olması 
da önemli. Bu da sizlerin şehir kenar-
larında değil de toplumunda içerisin-
de, merkezinde olduğunuzu gösteri-
yor. Bu zamana kadar karşılıklı iyi 
ilişkiler içerisindeydik. Bu ilişkiler 
bundan sonra da artarak devam ede-
cektir” dedi.

Caminin tadilatında emeği geçen-
lere teşekkür eden DİTİB Genel Baş-
kanı Kazım Türkmen, “Camimizin 
tadilat ve yenilemesiyle çok daha gü-
zel ve modern görünümüne kavuş-
masında desteklerini esirgemeyen 
yerel yetkililere ve hayırseverlere te-
şekkür ediyorum. Allah herkesin 
hayrını kabul etsin” dedi.

Tarihi mekanda 30 yıldan fazla 
bir süre hizmet veren caminin yeni-
den onarılarak ibadete açıldığını 
ifade eden Türkmen, caminin şeh-
rin kültürel ve sosyal mirasının bir 
parçası olduğunu söyledi. 

Camilerin toplumsal huzurun ve 
barışın sağlandığı mekanlar oldu-
ğuna vurgu yapan Türkmen, “Yerel 
idarecilere ve şehir sakinlerine önce-
likle şükranlarımı sunuyorum. Des-
tek olmasalardı bu proje gerçekleşe-
mezdi. Karşılıklı güvene dayalı 

Tadilatı Tamamlanan Heiligenhaus Ulu Camii İbadete Açıldı
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işbirliğimiz her düzeyde sürdürüle-
cektir. DİTİB, yarım asrı aşkın sü-
redir bu ülkede deneyim, bilgi ve 
birikimine sahip olan bir kuruluş-
tur. Burada karşılıklı kabul, empati 
ve toplumsal barış için değerli ve 
vazgeçilmez hizmetler sunuyor. Al-
manya’nın en büyük Müslüman teş-
kilatı olan DİTİB, her zaman Al-
manya’da yaşayan Müslümanların 
ve tüm toplumun refahını göz önün-
de bulunduran bir kuruluştur. Ben 
bu vesileyle, Ulu Camii Derneği’nin 
başkanına, yönetim kuruluna, ka-
dın ve gençlik kollarına, cami bina-
sının alınmasından bu güne kadar 
her kademesinde görev yapan ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Camiler birlikte yaşama kültürü-
nün en güzel örnekleriyle yaşandığı 
mekanlar olduğunu söyleyen Düs-
seldorf Başkonsolosu Ayşegül Gök-
çen Karaarslan, “Almanya’daki 
camilerin yediden yetmişe, ka-
dın-erkek herkesin kaynaştığı ve 
moral bulduğu sevginin ve hoşgö-
rünün bütün yönleriyle yaşandığı, 
birlik ve beraberliğin sağlandığı, 
ferdi ve sosyal hayata önemli katkı-
lar sunan mekanlardır” dedi.

Karaarslan şöyle devam etti: “Ku-
zey Ren Vestfalya eyaleti Türk nüfu-
sunun yoğun olarak yaşadığı ve eya-
letin ayrılmaz bir parçasıdır. Her 
geçen gün Uğur Şahin ve Özlem 
Türeci gibi bilimden spora, eğitim-

den kültüre kadar birçok alanda ba-
şarı hikayelerine Türk toplumu im-
zasını atıyor. Memnuniyetle çok 
güzel noktaya geliyoruz. Bu başarı 
her iki toplumu aynı anda gururlan-
dırıyor. Hem Alman toplumunu hem 
Türk toplumunu gururlandırıyor. 
Sizler Heiligenhaus şehrinin ayrıl-
maz asli bir parçası haline geldiğinizi 
de memnuniyetle görüyoruz. Resto-
rasyon işlemlerini tamamlanan ca-
mimize emeği geçen herkese, dernek 
yönetimlerine, kadın kollarına ve 
cami cemaatine teşekkür ediyorum. 
Hepimize hayırlı olsun, birlik ve be-
raberliğimiz daim olsun.”

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen, caminin yapımı ve hayata 
geçirilmesinde emeği geçenler adına 
dernek başkanı İnci Yıldız’a plaket 
takdim etti.

İç ve dış bölümleri geniş kapsamlı 
tadilattan geçen Heiligenhaus Dİ-

TİB Ulu Camii’ne kadınlar mahfili 
eklendi, yan duvarları, kubbe kısmı 
ve tabana serili turkuaz halı Selçuklu 
motifleriyle süslendi. Mihrabı, min-
beri ve kürsüsü işlemeli mermer mal-
zemesiyle yenilenen cami, özel tasar-
lanan iki küçük bir büyük avize ile 
aydınlatıldı. Üç kattan oluşan ve 
yaklaşık 1200 metrekare kullanım 
alanına sahip camide pandemi ko-
şullarına uygun aynı anda 230 kişi 
ibadet edebileceği mescit, derslikler, 
kütüphane, gasilhane, gençlere ve ye-
tişkinlere özel lokal de yer alıyor.

Üç buçuk yıla yakın süren tadilat 
çalışmalarının ardından yenilenen 
DİTİB Ulu Camii’nin açılış kurdele-
si dualar eşliğinde kesildi. Açılış, 
pandemi sebebiyle yapılan sade töre-
nin ardından caminin davetlilere 
gezdirilmesiyle sona erdi.
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Kadınlar 
Kolu, sel felaketinin yaşandığı 
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 
vatandaşların 10 günlük sıcak ye-
mek ihtiyacını karşılıyor.

Köln Bölge Kadınlar Kolu Baş-
kanı Ümran Aslan, Bozkurt ilçe-
sinde vatandaşların sıcak yemek 
ihtiyacını karşılamak için başlat-
tıkları kampanyada topladıkları 
yardımın çekini DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen’e tak-
dim etti.

Daha önce Almanya’nın Kuzey 
Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz 
eyaletlerinde yaşanan sel felake-
tinde, afet bölgelerine sıcak yemek 
ve su ihtiyacını karşıladığını ifade 
eden Köln Bölge Kadınlar Kolu 
Ümran Aslan, bu kez de sel felake-
tinin yaşanığı Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesinde 10 günlük sıcak 
yemek ihtiyacını karşılayacakları-
nı dile getirdi. 

Örnek davranışlarından dolayı 
gönüllü kadınlar kolu başkanları-
na teşekkür eden DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen, “Örnek 
bir davranış gösterdiniz. Rabbim 
yapmış olduğunuz hayırları kabul 
eylesin. Rabbim’den sizlere bir ha-
yırlı ve bereketli yaşam niyaz edi-
yorum. Allah hepinizden razı ol-
sun.

DİTİB teşkilatımız bünyesinde 
gönüllü görev yapan bütün kadın-
lar kolu üyelerine ve kadın cemaa-
timizi tebrik ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliğiyle Köln bölge kadınlar 
kolunun destekleriyle Bozkurt’ta 
binlerce afetzedenin 10 günlük sı-
cak yemek ihtiyacının karşılaya-
caklarını belirten Türkmen, “Kas-
tamonu’nun Bozkurt ilçesinde 
yaşanan sel felaketi üzerine de böl-
geye ulaşarak sıcak yemek hizmeti 
veren TDV’ye ait mobil mutfak 
ekibi, çalışmalarını büyük gayret-
le sürdürüyor. DİTİB ailesi olarak 

orada bulunmanın önemli olduğu-
nu biliyoruz. Bağış yapan, yar-
dımsever insanlarımızın yardım-
ları devam ettiği sürece biz de 
köprü olmaya devam edeceğiz. 
Afette hayatını kaybeden kardeşle-
rime Allah’tan rahmet, yarala-
nanlara acil şifa diliyorum.” İfade-
lerini kullandı.

Çek takdiminde; DİTİB Yöne-
tim Kurulu Üyesi İrfan Saral, 
Köln Eyalet bölge Birliği Başkanı 
Adem Onur, Federal Kadınlar 
Kolu Koordinatörü Nurten Afet 
ve bölge derneklerin kadınlar kolu 
başkanları hazır bulundu.

DİTİB kadın gönüllüleri, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta 10 gün sıcak
yemek ihtiyacını karşılıyor
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ÇOCUK
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Şubelerimiz

Berlin
Columbiadamm 128
10965 Berlin
Tel: 030-69817238
Fax: 030-69507718

Frankfurt
Münchener Str. 21
60329 Frankfurt a.M.
Tel: 069-24248708
Fax: 069-24248707

Hannover
Otto-Brenner-Str. 8
30159 Hannover
Tel: 0511-228 047 11
Faks: 0511-228 047 13 

Münih
Schanzenbachstr. 1
81371 München
Tel: 089-72018415
Fax: 089-72018416

Münster 
Bremer Platz 48 - 52
48155 Münster
Tel: 0251-3971814
Fax: 0251-3971815

Nürnberg
Kurfürstenstr. 16
90459 Nürnberg
Tel: 0911-42468979
Faks: 0911-4184860

Stuttgart
Mauser Str. 19
70469 Stuttgart
Tel: 0711-8569955
Fax: 0711-8569934

Köln (Merkez) | Subbelrather Str. 17, 50823 Köln | Tel: 0221-99222616 | Fax: 0221-99222639 | info@zsu-gmbh.eu | www.zsu-gmbh.eu
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