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Koronavirüs Gölgesinde Camilerimiz
Moscheen unter dem Schatten des Coronavirus
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BAŞYAZI

Kazım TÜRKMEN
DİTİB Genel Başkanı · DITIB-Vorstandsvorsitzender

Bu yıl geniş katılımlı iftar sofralarında buluşamasak 
da verdiğimiz fitre-zekatlarla birçok ailenin sofrasına 
aş, zorlu yolculuklarında onlara yoldaş olduk.

Ramazan ayının sonlarına doğru, fiziki şartları el-
verişli olan camilerimiz kapılarını Teravih, Cuma ve 
Bayram namazlarına açarken, sosyal mesafe kuralı ge-
reği camilere sığamayacak olan kardeşlerimiz, yerel 
makamların izniyle açık havada bayram namazlarını 
eda etmenin mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca birçok ca-
miden yankılanan ezan sesleri, tüm insanlığı tevhide 
ve kurtuluşa davet etti. Nice önyargılar yıkıldı. Nice 
hoşgörü köprüleri kuruldu. 

Her daim insanlık için pozitif değer üreten fedakâr 
hanımlarımız, bu süreçte de boş durmadı. Birçok der-
neğimiz kadın ve gençlik teşkilatlarıyla birlikte organi-
ze olup, hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hasta-
ne ve okullar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere 
binlerce ücretsiz maske dağıttı. Böylece Müslüman 
varlığının tüm insanlık için hayati önem taşıdığı yeni-
den gösterilmiş oldu. 

Hijyen, maske, seccade ve sosyal mesafe kuralları 
başta olmak üzere alınan tüm kararların titizlikle uy-
gulanmaya devam edileceğine inancım sonsuzdur. 
Gerek gurbette gerekse sılada korona virüs veya farklı 
sebeplerden dolayı vefat eden, cenaze için Türkiye’ye 
gidemediği için yüreği iki kat fazla yanan kardeşleri-
miz oldu. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık ve cenaze hiz-
metlerinde görevli personel başta olmak üzere yerel ve 
ulusal tüm makamlara, din görevlilerimize, dernek yö-
netimlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza gösterdik-
leri çaba ve üstün gayretten dolayı şükranlarımı sunu-
yorum. Rabbimden sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde 
hepimize uzun ömürler nasip etmesini temenni ediyo-
rum.

Tüm insanlığı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 
yönden etkileyen Covid-19 salgını, sosyal hayatın kalbi 
olan camilerimizde de bir takım kararlar alınmasına 
ve bir takım konsept değişiklikleri yapılmasına neden 
olmuştur. Salgın hastalık sürecinin başlamasıyla bir-
likte aldığımız tedbir kararları gereği, camilerimiz ön-
celikle bir süreliğine cemaate kapatılmış, oluşan nor-
malleşme süreciyle birlikte gerekli şartları karşılama 
koşuluyla önce üç vakit, sonrasında ise beş vakitle bir-
likte Cuma ve Bayram namazlarında hizmet vermeye 
başlamıştır.

İslamiyet’te insan hayatı, sağlığı, onur ve haysiyeti 
her şeyden önemlidir, dokunulmazdır. Bizler, dinin in-
san için var olduğunu hiçbir zaman unutamayız. Bizler 
bir kişinin canının, tüm insanlığın canına eş değer ol-
duğunu vurgulayan bir dinin mensubu olarak, insan 
hayatına sebep olabilecek en ufak riski dahi göz ardı 
edemeyiz. Bizler, salgın hastalık riski olan bir yere gi-
riş-çıkış yapılmaması gerektiğini söyleyen bir peygam-
berin ümmeti olarak, asla tedbirsiz ve sorumsuz dav-
ranamayız. 

Bardağın dolu tarafına bakacak olursak; yaşanan her 
mahrumiyet bizlere aynı zamanda, mahrum kaldıkları-
mızın kıymetini de öğretti. Özellikle bu gurbet diyarda 
bizi birbirimize kenetleyen camilerimizin ehemmiyeti-
ni, cemaat olmanın kıymetini, lokallerde yapılan sımsı-
cak muhabbetlerin değerini daha iyi kavradık.

Değerli Okurlar,
DİTİB ailesi olarak “İman varsa imkân da vardır” diye-

rek Ramazan ayı boyunca mukabele ve iftar yayınlarıyla, 
Cuma ve Kandil programlarıyla hanelerinize misafir ol-
manın heyecanını yaşadık. Cami Din Görevli lerimiz 
tarafından sosyal medya üzerinden yapılan eğitim- 
öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, gençlik sohbetleriyle 
de çocuk ve gençlerimizle iletişimimizi devam ettirdik. 

Değerli Okurlar...
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LEITARTIKEL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte  die ganze 

Menschheit aus psychologischer, soziologischer und 
wirtschaftlicher Perspektive. Dies führte dazu, dass wir 
auch in den Moscheen - als Herz des sozialen Lebens 
-manche Entscheidungen treffen mussten. Es mussten 
manche Konzeptänderungen gemacht werden. Mit 
Beginn der Pandemiegefahr wurden die Moscheen ge-
mäß unserer Entscheidung vorerst für eine bestimmte 
Zeit für die Gemeinde geschlossen. Mit Beginn der 
Normalisierungsprozesses wurden die Moscheen unter 
Einhaltung der entsprechenden Vorschriften vorerst 
für drei Gebetszeiten und im Nachhinein für alle fünf 
Gebete mit dem Freitags- und dem Festtagsgebet geöff-
net.

Im Islam sind das Leben, die Gesundheit, Ehre und 
Würde des Menschen wichtiger als alles andere und 
unverletzlich. Wir dürfen niemals vergessen, dass die 
Religion für den Menschen da ist. Als Angehörige ei-
ner Religion, die das Leben einer Person ebenbürtig 
wertet wie das Leben der ganzen Menschheit, dürfen 
wir auch das kleinste Risiko für das Menschenleben 
nicht außer Acht lassen. Als Angehörige der Gemein-
schaft eines Propheten, der gegenüber dem Risiko ei-
ner pandemischen Krankheit sagte, dass man den Ort 
weder verlassen noch betreten darf, dürfen wir nicht 
unachtsam und unverantwortlich handeln.

Wenn wir optimistisch auf die volle Hälfte  des Glases 
sehen sollten, lehrte uns jede dieser Entbehrungen 
auch gleichzeitig den Wert der entbehrten Dinge. Be-
sonders hier in der Fremde wurden wir uns des Bedeu-
tung unserer Moscheen, des Wertes eine Gemeinschaft 
zu sein sowie der geselligen Gespräche in den Lokalen 
der Moscheen besser bewusst.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als DITIB-Familie handelten wir nach dem Motto 

“Wenn wir glauben, dann gibt es auch Möglichkeiten.” 
Während des ganzen Monats Ramadan erlebten wir 
die Aufregung, mit unseren Sendungen der Koranrezi-
tationen (Muqabala) und zum Fastenbrechen, sowie 
den Sendungen zum Freitagsgebet und zu den geseg-
neten Nächten zu Gast in ihren Häusern zu sein. Ne-
ben den Bildungs- und Unterrichtsaktivitäten unserer 
Religionsbeauftragten über die sozialen Medien führ-
ten wir unsere Jugendgespräche fort und erhielten so-
mit auch die Kommunikation mit unseren Kindern 
und Jugendlichen aufrecht. Auch wenn wir uns in diesem 

Jahr nicht an den großen Tischen zum Fastenbrechen 
treffen konnten, erreichten unsere Sadaqatu´l-Fitr und 
Zakatspenden die Tische von sehr vielen Familien als 
Mahlzeiten und wurden zu Weggefährten auf ihren 
schwierigen Reisen.

Gegen Ende des Ramadans öffneten unsere Mo-
scheen mit entsprechenden physischen Möglichkeiten 
für die Hygienemaßnahmen ihre Türen für die Tara-
wih-, Freitags- und Festtagsgebete. Unsere Geschwis-
ter und Moscheegemeinden mit kleinen Räumlichkei-
ten  für die erforderliche soziale Distanz erlebten die 
Freude, ihre Festtagsgebete mit Erlaubnis der lokalen 
Behörden unter freiem Himmel zu verrichteten. Au-
ßerdem luden die Gebetsrufe in vielen Moscheen die 
ganze Menschheit zum Glauben an die Einheit Allahs 
(Tauhid) und zur Errettung. Viele Vorurteile wurden 
abgebaut. Viele Brücken der Toleranz wurden errich-
tet.

Unsere selbstlosen Frauen, die stets positive Werte 
für die Menschheit produzierten, ließen sich auch in 
diesem Prozess nicht aufhalten. Mit ihren Frauen- 
und Jugendverbänden organisierten sich viele unserer 
Gemeinden und verteilten ohne Unterscheidung nach 
Religion, Sprache oder Ethnie tausende kostenloser 
Masken - allen voran in Krankenhäusern, Schulen 
und überall wo Bedarf danach war. Somit wurde er-
neut gezeigt, dass die muslimische Existenz eine le-
benswichtige Bedeutung für die ganze Menschheit 
hat.

Ich bin fest davon überzeugt, dass allen voran die Hy-
gieneregeln der Maske, Gebetsteppiche und soziale Dis-
tanz sowie alle anderen Regeln weiterhin sorgfältig um-
gesetzt werden. Es gab Geschwister, die hier als auch in 
der Heimat ihre verstorbenen Nächsten, die sowohl auf-
grund Corona (COVID-19) oder anderer Gründe selbst 
nicht beerdigen konnten. Daher spürten sie doppeltes 
Leid, die Beerdigung in der Türkei nicht selbst durch-
führen zu können. Für unsere verstorbenen Geschwister 
bitte ich um die Gnade Allahs und bringe für ihre Hin-
terbliebenen meine herzliche Anteilnahme zum Aus-
druck. Allen voran unseren eifrigen Mitarbeitern im 
Bereich der Gesundheit und Beerdigungshilfe, allen lo-
kalen, landesweiten und bundesstaatlichen Behörden, 
unseren Religionsbeauftragten, Gemeindevorständen, 
Frauen- und Jugendverbänden danke ich für ihre An-
strengungen und außerordentlichen Bemühungen. Ich 
bitte den erhabenen Allah um ein langes Leben für uns 
alle in Gesundheit, Wohlbefinden und Glückseligkeit.
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25000 nüfusa sahip, yaklaşık 1500 Türk, 2300 ci-
varında Müslüman nüfusun yaşadığı Salzgitter-Bad 
şehrinde faaliyet gösteren DİTİB Fatih Camii, 2000 
yılında şu anki yerleşkesinin alınmasıyla birlikte şe-
hirde bulunan tek camidir.

Avlusu ve müştemilatıyla beraber 4000 m² alana 
sahip DİTİB Fatih Camii’nin inşasına 2001 yılında 
başlanılmış, 03.07.2006 tarihinde de tamamlanarak 
ibadete açılmıştır. 

400 kişilik cemaat kapasitesine sahip DİTİB Fatih 
Camii iki kat olarak inşa edilmiştir. 20 metre yük-
sekliğinde bir minareye ve 5 metre çapında bir kub-

beye sahiptir. 
Camide; erkek ve kız öğrencilere yönelik yirmi be-

şer kişilik 2 adet derslik, bir adet lojman, 100 kişilik 
yemekhane, mutfak, gençlik lokali, çay ocağı, bay ve 
bayanlara yönelik lavabo ve abdesthaneler yer al-
maktadır. 

Külliye olarak tasarlanan Salzgitter-Bad DİTİB 
Fatih Camii’nin ek bina inşaatına devam edilmekte-
dir. Ayrıca 2018 yılında satın alınan 2000 m² arsa 
ile birlikte 60 araçlık otoparka da sahiptir. 

Salzgitter-Bad
DİTİB Fatih Camii

CAMİLERİMİZ
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Salzgitter-Bad DITIB Fatih Moschee
In Salzgitter-Bad leben 25.000 Einwohner. Davon 

sind ungefähr 1.500 türkischer Herkunft und insge-
samt 2.300 muslimische Glaubens. Die DITIB Fatih 
Moschee ist seit Erwerb ihres Grundstückes im Jahr 
2000 die einzige Moschee in der Stadt.

Mit seinem Innenhof hat der Gebäudekomplex der 
DITIB-Fatih Moschee insgesamt 4.000 m² Nutzf lä-
che. Der Bau wurde im Jahre 2001 begonnen und am 
03.07.2006 fertiggestellt.

Die DITIB-Fatih Moschee hat eine Gemeindekapa-
zität für 400 Personen und wurde auf zwei Etagen ge-
baut. Die Moschee verfügt über eine 20 Meter hohe 
Minarette und eine Kuppel mit einem Durchmesser 
von 5 Metern.

Für jeweils 25 Personen verfügt die Moschee über 
zwei Unterrichtsräume für Jungen und Mädchen. Da-
rüber hinaus hat die Moschee eine Dienstwohnung, 
einen Speiseraum für 100 Personen, eine Küche, ein 
Jugendlokal sowie eine Teestube.

Die DITIB-Fatih Moschee wurde als Gebäudekom-
plex konzipiert. Aktuell dauert der Bau eines zusätzli-
chen Gebäudes an. Außerdem verfügt die Moschee 
mit dem im Jahre 2018 erworbenen Grundstück mit 
2.000 m² über einen Parkplatz für 60 Fahrzeuge.

UNSERE MOSCHEEN
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Değerli Kardeşlerim!
Sahabenin büyüklerinden ve aynı zamanda Peygambe-

rimiz’in müezzini olan Bilal-i Habeşi koyu tenli bir köley-
di. Annesi de kendisi gibi koyu tenliydi. Bir gün, yine asha-
bın büyüklerinden olan Ebû Zerr ile Bilal-i Habeşî 
arasında bir meselede görüş ayrılığı oluştu. Aralarındaki 
konuşma uzadı ve karşılıklı tartışmaya dönüştü. Tartışma 
sırasında  Ebû Zerr, Bilal-i Habeşi’ye; “Sen bu işlerden 
anlamazsın, ey siyah kadının oğlu!” diyerek ten rengini 
hedef alan, incitici ve yaralayıcı bir söz söyledi. Bu sözden 
alınan Hz. Bilal, bunu Rasûlüllah’a haber verdi ve “Müs-
lüman olduktan sonra hâlâ daha ırkımızdan dolayı suçla-
nacak mıyız yâ Rasûlallah?” diye sitem etti. Peygamberi-
miz, Ebü Zerr’i çağırdı. Ona “Sen Bilal’e ten rengini hedef 
alan ırkçı bir söz söylemişsin, öyle mi?” diye sordu. Ebû 
Zerr, utancından Rasûlüllah’a cevap veremedi. Peygam-
berimiz (s.a.s.), “Demek, sende hâlâ İslamiyet’ten önceki 
kötü adetler var. İnsan hiç derisinin siyahlığından dolayı 
suçlanır mı? Önemli olan takvâ değil midir?”  diyerek onu 
uyardı. Zaten yeterince pişman olan Ebû Zerr Peygambe-
rimiz’in bu sözleriyle iyice kafasını kaldıramaz hale geldi. 
Doğruca Bilal-i Habeşi’nin evine gitti. Yüzünü kapının 
eşiğine koyarak “Ey Bilal, senin o mübarek siyah  ayağın 
bu kötü, kaba Ebû Zerr’in yüzüne basarak geçmedikçe 
ben bu eşikten kafamı kaldırmayacağım.”, dedi. Hz. Bilal, 
Ebû Zerr’i kaldırdı ve şöyle cevap verdi: “Kalk kardeşim. 
Bu yüz, basılmaya değil öpülmeye layıktır. Ben sana hak-
kımı helal ettim.” Onu kaldırdı ve gözlerinden öptü. Ku-
caklaştılar. Kalplerinde birbirlerine karşı bir şey kalmadı.

Değerli Mü’minler!
Üzülerek ifade etmek gerekir ki, çağımızda sıklıkla pek 

çok insanın ya ten rengi ya uyruğu ya da dili ve dini nede-
niyle maddî ve manevî anlamda farklı nitelik ve boyutlarda 
ırkçı uygulamalara maruz kaldığı olaylarla karşılaşıyoruz. 
Irkçı tutum ve uygulamaların psikolojik ve manevî baskıyı 
da aşarak bireysel ve kitlesel cinayetlere yol açan bir cinnet 
boyutuna ulaşabileceği gerçeğini Amerika’da yaşanan son 
müessif olayla bir kez daha müşahade etmiş bulunuyoruz. 
Şahit olduğumuz son gelişmeler sebebiyle hutbemizde dik-
katlerinizi özellikle siyahi kardeşlerimize uygulanan ay-
rımcılık ve ırkçılığa çekmek istiyorum.

Değerli Mü’minler!
Irkçılık bir zehirdir. Bu zehir, hoşgörüyü yok ederek kin 

ve nefrete, haksızlık ve adaletsizliğe yol açar. Irkçılık, ba-
rış içinde birlikte yaşamayı tahrip eder. Bundan dolayı 
ırkçılık, hem adalete ve hayatın korunması ilkesine, hem 
de İslam’ın temel esaslarına zıttır. Zira İslam’ın ırkçılığa 
karşı olan tutumu nettir: Irkçılık İslam ile bağdaştırıla-
maz ve kesinlikle savunulamaz. Nitekim Veda Hutbesi’n-
de İslam’ın konuyla ilgili çağları aşan evrensel mesajını 

açıklayan Sevgili Peygambe-
rimiz şöyle buyuruyordu: 
“Ey insanlar! Rabbiniz bir-
dir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in 
çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Ara-
bın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap 
üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah 
üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü 
yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.” 

Sevgili Kardeşlerim!
Hiç bir insan ne ten rengini ne de doğduğu yeri seçebilir. 

Bunlar ancak ve sadece Yüce Allah’ın iradesinde ve tasar-
rufunda olan hususlardır. Allah’ın bu iradesine ve yarat-
masına kibir ve kendini beğenme ile karşı çıkmanın teme-
li ise şeytanîdir. Çünkü Şeytan kendisinin insandan  üstün 
olduğunu iddia etmiş ve Hazreti Adem’e saygı göstermeyi 
reddederek tarihte ilk ırkçı bizzat kendisi olmuştur.

Hadise Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Allah 
buyurdu: “(Ey iblis!) Ben sana emretmişken seni ona saygı 
göstermekten alıkoyan nedir?” (İblîs), “Ben ondan daha 
üstünüm; çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın” 
diye cevap verdi. 

Değerli Mü’minler!
Sevgili Peygamber Efendimiz, hayatının her dönemin-

de insanlar arasındaki eşitsizliğin kaldırılması için müca-
dele etmiştir. “Irkçılık yapan ve ırkçılık davası güden biz-
den değildir; ırkçılık için savaşan bizden değildir; ırkçılık 
üzere ölen bizden değildir.”  buyuran Sevgili Peygamberi-
miz’in nebevî mesajı, insanlık için gerçek kurtuluş yolunu 
göstermektedir. Zira insan onurunun her hal ve şart altın-
da, her zaman ve mekanda korunması, İslam’ın önemli 
bir emri ve müslümanların bireysel ve toplumsal temel bir 
sorumluluğudur.

Ayrıca dünyamızı, insan hayatını ve toplumsal barışı 
zehirleyen bu ırkçı tutum ve anlayışların karşısında siste-
matik çözümler üretme sorumluluğumuz bulunmaktadır. 
Müslümanlar olarak bizler, ırkçılıkla mücadele ederek ve 
ırkçılığa maruz kalanlarla empati kurarak İslam’ın temiz 
ve nezih ahlakını, İslam’ın insan onurunu koruyan anlayı-
şını ve insanları bir tarağın dişleri gibi eşit gören yaklaşı-
mını bireysel ve toplumsal yaşantımızın her kademesinde 
hakim kılmak ve bu değerleri temsil etmekle yükümlüyüz. 
Allah’ım! Sen kalplerimizi yüce merhametinle doldur ve 
zerre kadar kibrin yer almasına izin verme! Allah’ım! Sis-
tematik uygulanan baskı ve zulme karşı olan mücadele-
mizde bizlere güç ver ve bizlere ırkçılığı ve adaletsizliği 
yenmeyi nasip eyle! Sen bizleri doğru yoldan ayırma ve 
Peygamberimiz’in sünnetini anlamakta yardımcımız ol! 
Allah’ım! Sen bizlere zulme uğrayanlara yardım etmeyi 
nasip eyle! Amin.

Irkçılık Lanetlenmiştir!

MİNBER’DEN
SESLENİŞ
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 DITIB Hutbe Komisyonu | DITIB Predigtkommission

Rassismus ist verflucht!
Liebe Gemeinde!
Eines Tages ereignete sich folgende Begebenheit 

zwischen Bilal Habeshi und Abu Dhar, einem weite-
ren Gefährten unseres Propheten: Die beiden waren 
sich in einem Gespräch uneinig und die Meinungs-
verschiedenheit dauerte an, bis Abu Dhar sagte, dass 
Bilal als „Sohn einer schwarzen Frau“ nicht über das 
notwendige Wissen verfügen könne. Mit dieser verlet-
zenden und beleidigenden Aussage hatte sich Abu 
Dhar die Hautfarbe seines Gegenübers zur Zielschei-
be genommen.

Bilal, war sehr verletzt, suchte den Propheten auf 
und stellte ihm folgende Frage: Oh Gesandter Allahs! 
Muss ich derartige Anschuldigungen bezüglich mei-
ner Herkunft und Farbe noch immer auf mich neh-
men, wo ich doch Muslim geworden bin?

Daraufhin rief der Prophet Abu Dhar zu sich und 
fragte ihn, ob er Bilal tatsächlich mit einer solch ras-
sistischen Bemerkung konfrontiert habe. Abu Dhar 
war vor Scham nicht in der Lage zu antworten und so 
ermahnte ihn der Prophet folgendermaßen: „Das 
heißt also, dass du noch immer schlechte Angewohn-
heiten der vorislamischen Zeit in dir trägst. Wie kann 
ein Mensch aufgrund seiner Hautfarbe verurteilt 
werden? Sollte für uns nicht die Gottesfurcht ent-
scheidend sein?“1

Abu Dhar suchte daraufhin, von Reue und Scham 
geplagt, geradewegs Bilal auf, senkte seinen Kopf an 
die Fußschwelle seiner Tür und sprach Folgendes: Oh 
Bilal! Solange du nicht mit deinen edlen Füßen über 
meinen einfältigen Kopf trittst, werde ich nicht von 
deiner Tür weichen! Doch Bilal half ihm, sich aufzu-
richten und antwortete: Steh auf, mein Bruder. Dein 
Kopf ist es nicht wert, auf dem Boden zu liegen, wohl 
aber, geküsst zu werden. Ich verzeihe dir! Und so um-
armten und vertrugen sie sich.

Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass in der 
heutigen Zeit noch immer Menschen aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Religion syste-
matischem Rassismus und Diskriminierung ausge-
setzt sind. Welche Auswirkungen dieser Rassismus 
psychisch wie physisch haben kann und dass er Aus-
maße annehmen kann, die den Tod von Einzelper-
sonen oder ganzen Gruppen zu Folge haben können, 
sehen wir nicht zuletzt an den Vorkommnissen der 
letzten Tage und Wochen in Amerika. Angesichts 
der jüngsten Ereignisse möchten wir die Aufmerk-
samkeit in der heutigen Freitagspredigt auf den Ras-
sismus vor allem gegenüber Schwarzen Menschen 
lenken.

Rassismus ist ein Gift. Dieses Gift bringt Hass, Un-
gerechtigkeit und Zerstörung mit sich. Rassismus ver-
hindert ein friedliches Miteinander. Rassismus stellt 
sich gegen Gerechtigkeit und den Erhalt des Lebens 
und somit gegen die grundlegenden Kernaussagen 
des Islam.2 Dazu sprach der Prophet (Frieden und Se-
gen seien auf ihm) in seiner Abschlusspredigt, die eine 
universale Botschaft beinhaltet, die eindeutigsten 
Worte: „O ihr Menschen, euer Erhalter ist einer. Euer 
Vater ist auch einer. Weder steht der Araber über dem 
Nichtaraber oder der Nichtaraber über dem Araber, 
noch steht der Hellhäutige über dem Dunkelhäutigen 
oder der Dunkelhäutige über dem Hellhäutigen. 
Überlegenheit besteht allein in der Gottesachtsam-
keit.“3

Kein Mensch sucht sich seine Hautfarbe oder seine 
Herkunft selbst aus. Die Würde des Menschen ist un-
antastbar und ihre Erhaltung ist, unabhängig von 
Ort und Zeit, ein Befehl unserer Religion und damit 
nicht nur unser aller Pf licht, sondern eine Verantwor-
tung, die uns als Einzelner und als Gesellschaft be-
trifft.

Gegenüber den anhaltenden und leider aktuellen 
Entwicklungen überall auf der Welt müssen systema-
tische Lösungen gefunden werden. Dabei ist es beson-
ders wichtig, Betroffenen zuzuhören, rassistische Er-
lebnisse zu melden, das eigene Handeln zu überdenken 
und Lösungen mit zu entwickeln.

Mit der notwendigen Empathie gegenüber den Op-
fern positionieren wir uns als Muslime und lehren den 
einfühlsamen Charakter und Aufrichtigkeit unserer 
Religion. Der Islam unterscheidet nicht zwischen 
Menschen: Wir als Gläubige müssen Toleranz, Wür-
de und Respekt nicht nur verstehen, sondern uns da-
für einsetzen, dass diese bei uns selbst, in unseren Ge-
meinden und auf der ganzen Welt umgesetzt werden. 

Zum Abschluss der Hutba bitten wir Allah unser 
Herz mit Seiner Barmherzigkeit zu erleuchten und je-
des noch so kleines Anzeichen von Hochmut in uns zu 
beseitigen. Allah, hilf uns systematische Unterdrü-
ckung als Problem zu erkennen und Rassismus und 
Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Hilf uns 
den richtigen Weg, den uns der Prophet vorgelebt und 
erklärt hat, einzuschlagen und hilf uns denen zu hel-
fen die Unterdrückung und Rassismus erfahren ha-
ben. Amin!

[1] Ahmed b. Hanbal, V, 158.  [2] Ahmed b. Hanbal, V, 411. Siehe auch: 
Koran, Hudschurat, 49/13. Koran, al-A’raf, 7/112. Abu Dawud, Adab, 
111-112.
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Münih-Allach DİTİB Camii Ka-
dınlar Kolu, huzurevi personeline 
maske vererek özverili çalışmaların-
dan dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Münih-Allach Camii 
Kadınlar Kolu üyeleri, Müslümanlar 
için özel bölümü olan Münchenstift 
Hans-Sieber-Haus huzurevinde çalı-
şan tüm personele sekiz gönüllü bayan 
tarafından dikilen maskeleri ve hazır-
ladıkları hediye paketini takdim etti.

Allach Kadınlar Kolu Başkanı Fat-

ma Şencan, “Huzurevi Gönüllüleri 
Projesi” kapsamında yaklaşık iki yıl-
dır işbirliğinde olduğu ve huzurevi 
koordinatörü Christiane Zölebey’den 
maske ihtiyacını bildirince 5 günde 
200 maske dikerek huzurevine teslim 
ettiklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde çeşitli kurumla-
ra 5 bine yakın maske dağıttıklarını 
belirten Şencan, DİTİB Federal ve 
Eyalet Kadın Birliği koordinesinde 
Bavyera eyaleti genelinde gerek huzu-
revleri gerekse belediyelere bağlı diğer 

kurumların herhangi bir ihtiyacı ol-
ması durumunda yine bu tür yardım-
lar yapmaya hazır olduklarını kaydet-
ti.

Huzurevi yöneticisi Metehan Han-
lı, maskelerin, gerek çalışanlar gerek 
huzurevi sakinleri tarafından çok 
olumlu karşılandığını belirtti.

Hediyeleri takdim eden heyete hu-
zurevi personeli “Biz sizin için bura-
dayız. Siz de bizim için evde kalın. 
Allach camisine sevgiler” yazılı fotoğ-
raf gönderdi.

Berlin DİTİB Şehitlik Camii 
Dernek yöneticileri, Ramazan 
Bayramı öncesinde yaşlıları evle-
rinde ziyaret etti.

Koronavirüs önlemlerinden veya 
sağlık sebeplerinden ramazanda 
camiye gidemeyen yaşlıları ziyaret 
eden cami derneği yöneticileri he-
diyeler verdi.

Dernek Başkanı Yakup Ayar, 

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir 
dönemden geçildiğine işaret ede-
rek, ramazan ayının alışılagelmiş 
şekilde yaşayamanın üzüntüsünü 
taşıdıklarını söyledi.

Bu sebeple bayram öncesi yaşlı-
ları ziyaret etme kararı aldıklarını 
ifade eden Ayar, “Onlara motivas-
yon verelim, destek olalım, bayram 
paketlerini ulaştıralım istedik. 

Amacımız birlik ve beraberliğimizi 
göstermek. Onlar bize gelemese de 
bizim onların yanına gidebileceği-
mizi göstermek istedik.” diye ko-
nuştu.

Şehitlik Camii Din Görevlisi Ha-
san Çağlayan da bu kişilerin her bi-
rinin camiye hizmet etmiş insanlar 
olduğunu ifade ederek, “Öyle hika-
yeler var ki, 12-13 saat çalıştıktan 
sonra 2-3 saat da camide çalışmış 
insanlar. Ancak biz yaşlılarımızın 
gönüllerini ve hayır dualarını ala-
bilmek için bu ziyaretleri yapıyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Berlin’in 8 değişik bölgesinde 
ikamet eden yaşlılar ve cami derne-
ği üyeleri 15 kişilik ekiple ziyaret 
edilerek, hazırlanan hediyeler ken-
dilerine takdim edildi.

DİTİB kadınlar kolu huzurevi personeline teşekkür etti

Berlin’de bayram öncesi yaşlılar evlerinde ziyaret edildi

HABERLER
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Almanya’da camiler koronavirüs 
nedeniyle alınan tedbirler kapsa-
mında kapalı olduğu için Miraç ve 
Berat Kandili’nin ardından 
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye baş-
landığı ve “bin aydan hayırlı” ka-
bul edilen Kadir Gecesi de cemaat-
siz idrak edildi. 

Almanya’da üçüncü mübarek ge-
cede de Müslümanların namaz kıl-
mak için akın ettiği Köln DİTİB 
Merkez Camii, Kadir Gecesi’nde 
de boş ve cemaatsiz kaldı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 
Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuna-
rak Kadir Gecesi yad edildi.

Kadir Gecesi özel programında 
konuşan DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, “Kadir Gecesi, 
Kur’an- Kerim’in doğum gecesidir. 
Hazreti Adem’den beri bütün pey-
gamberlere inen vahyin ve İslam’ın 
son doğum gecesidir” dedi.

Kadir Gecesi’nin kadrini gerekti-
ği gibi bilebilmenin önemine işaret 
eden Türkmen, “Bu mübarek gece 
vesilesiyle yüce Mevla bize hatırla-
tıyor ki Kadir Gecesi’ni ancak 
Kur’an’ın kadrini bildiğimiz oran-
da hakiki manada ihya etmiş olu-
ruz. Bu gecenin kadrini gerektiği 
gibi bilebilmek için evvela, Allah’ın 
sonsuz lütfu olarak kapımıza kadar 
gelmiş Kur’an nuruna yüreğimizi 

sonuna kadar açmamız gerekmek-
tedir. Kader ölçü demektir. Bize 
ölçülü olmayı öğretecektir. “Kadr”, 
takdir etmek demektir. Allah, ezel-
de takdir buyurmuş olduğu husus-
lar içinden bu kadir gecesinden 
önümüzdeki yılın Kadir Gecesine 
kadar olan sürede insanların ka-
derlerini bu gecede de görevli me-
leklere bildirmektedir. Yani bu gece 
“Kader Gecesi”dir. “Kadr”, şan ve 
şeref ve değer demektir. Bu gecede 
Allah’ın en yüce kitabı olan Kur’an, 
Allah’ın en yüce peygamberine in-
dirilmeye başlandığından dolayı 
bu gece şan ve şeref gecesidir” ifa-
delerini kullandı.

Türkmen konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “Rabbim, Kadir Gece-
si’nin kadrini bilen, bu geceyi hak-
kıyla değerlendiren, ömrünü Kadir 

Gecesi gibi geçirip âhiretini bay-
ram gibi yaşayacak olanlardan ey-
lesin. Bu duygu ve düşüncelerle; 
bütün inananların Kadir Gecesi’ni 
tebrik ediyor, bu gecede yapılan 
duaların tüm insanlığın ve özellik-
le içinde yaşadığımız toplumun 
birlik, beraberlik, barış ve huzuru-
nun daha da güçlenmesine vesile 
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum.”

DİTİB Sosyal medya hesapların-
dan ve televizyondan canlı olarak 
yayınlanan Kadir Gecesi özel prog-
ramında, Köln DİTİB Merkez Ca-
mii İlahi Grubu Kur’an-ı Kerim, 
Salâtü Selamlar, birbirinden güzel 
ilahi ve kasideler seslendirdi. Prog-
ram, İslam alemi ve tüm insanlık 
için yapılan dua ile sona erdi.

Almanya’da Miraç ve Berat Kandili’nin ardından Kadir Gecesi de cemaatsiz eda edildi

NACHRICHTEN
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Bölge Kadınlar Kolu, 
koronavirüsü ile mücadele sürecin-
de özveriyle çalışan ‘Cenaze Fonu 
Nakil Görevlileri’ne moral ve teşek-
kür ziyaretinde bulundu.

Köln DİTİB Bölge Kadınlar 
Kolu Başkanı Ümran Aslan ve Dİ-
TİB Kadın Çalışmaları Koordina-
törü Nurten Afat, bölge kadınlar 
kolu adına Sosyal Dayanışma Mer-
kezi’ni (DİTİB-ZSU) ziyaret ede-
rek, cenaze nakil görevlilerine teşek-
kür etti.

Özveriyle görev yapan ‘Cenaze 
Fonu Nakil Görevlileri’ne teşekkür 
ediyoruz

DİTİB Cenaze Fonu nakil görev-

lilerine moral ve motivasyon olması 
amacıyla ziyarette bulunduklarını 
ifade eden Köln DİTİB Bölge Ka-
dınlar Kolu Başkanı Ümran Aslan, 
“Yakınlarını ve tanıdıklarını kaybe-
den insanların, özellikle bu zorlu 
süreçte acılarını paylaşan cenaze 
nakil görevlilerimizin yaptıkları bu 
gönüllü hizmetlerinden ötürü ken-
dilerine minnettarız” dedi.

Aslan, “Bizler gönüllü kadınlar 
olarak acılı ailelerle yaptığımız tele-
fon görüşmelerinde, özellikle koro-
navirüs sebebiyle insanların cenaze-
lerinin yanında olamamalarının 
acısını birlikte paylaşıyoruz. Köln 
Bölge Kadınlar Kolu olarak, bu sü-
reçte onlara güven veren, büyük bir 

fedakarlık, sabır ve özveri ile gecesi-
ni gündüzüne katarak canla başla 
görev yapan cenaze nakil görevlile-
rimizin ne kadar hassas ve bir o ka-
dar da zor görev yaptıkları için 
kendilerine teşekkür etmek, şük-
ranlarımızı sunmak istedik.” ifade-
sinde bulundu.

Sosyal Dayanışma Merkezi (Dİ-
TİB-ZSU) yöneticilerine de ayrıca 
teşekkür eden kadınlar kolu üyeleri, 
ziyaretin anısına cenaze nakil gö-
revlilerine hediye sepetini ile şükran 
ve minnet duygularını ifade eden 
bir de “Teşekkür Belgesi” takdim 
etti.

Acıları paylaşan gönüllü kahramanlara teşekkür ziyareti

HABERLER
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Almanya’da, koronavirüs salgını 
sebebiyle toplu ibadetlere ara verilen 
camiler, 8 haftanın ardından yeni-
den ibadete açıldı. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı camilerde ilk buluşma 
sabah namazı ile başladı. Ramaza-
nın ayının ikinci haftası Köln DİTİB 
Merkez Camii’nde eda edilen ilk sa-
bah namazını DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen kıldırdı. 

2 metre aralıklarla üç vakit nama-
zın kılınacağını, camide cemaat geti-
diği seccadelerle sabah namazı eda 
etti. Camiye gelen cemaat, cami mey-
danına kurulan standlarla kayıt liste-
lerine kayıt olduktan sonra eller de-
zenfekte edildi. İki giriş ve iki çıkış 
kapısının belirlendiği Köln DİTİB 
Merkez Camii’nde cemaat maske ve 
seccadeleriyle camiye girdi. Namaza 
girişte temas yasağı ve sosyal mesafe 
kuralları uygulandı ve namaz sonrası 
musafaha yapılmadı.

Namaz sonrası bir açıklama yapan 
DİTİB Genel Başkanı Türkmen, 
belli şartlarda camilerin açıldığını 
söyledi. Türkmen, “Bundan sonra 
cemaatimiz bir elinde seccadesi ve 
ağzında maskesiyle gezecek, camile-
rimizde dezenfektan bulunacak ve 
kayıtları alınacak. İnşallah bu kural-
lara cemaatimiz riayet ederse ilerde 
farklı uygulamalarda olacak” dedi.

Almanya’daki camilerimizde sınır-

lı da olsa cemaatle namaz kılmaya 
sabah namazı ile başlandığını belir-
ten Türkmen, “Elbette hastalığın 
tehlikesi geçmiş değil. Sadece sabah, 
öğle ve ikindi namazlarını cemaatle 
toplu kılmaya başlıyoruz. Toplumu-
muz bu tehlikenin farkına vardı. Ku-
rallara nasıl uyması gerektiğini artık 
öğrendiğine inanıyoruz. Saflarımızı 
sık ve düzgün tutalım derken şimdi 
lütfen mesafeyi koruyarak saflarda 
duralım diyoruz. Ne yazık ki daha 
önce alabildiği kadar camiye müm-
kün olduğu kadar insan alırken, şim-
di belli bir aşamadan sonra lütfen 
cemaatimiz anlayış göstersin. Cami-
nin kapasitesi doldu, artık bir dahaki 
sefere diyerek cemaatimizi geri dön-
dürmek zorunda belki kalacağız. Bu 
süreçte bütün Müslüman kardeşleri-
mizin çok anlayışlı olacağını ümit 
ediyorum. İnşallah bundan sonra 
birlikte teravih ve cuma namazı kıla-
cağımız günlerin bir an önce gelmesi 
niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah namazına katılan Köln 
Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes 
ise, bugün camilerin tekrar toplu 
ibadete açılmasıyla toplulumuz ve 
bizler için büyük bir moral olduğu-
nu söyledi.

Camilere gelen vatandaşların ge-
reken kurallara uyması gerektiğine 
dikkat çeken Erciyes şöyle konuştu: 
“Tüm toplumumuz, dünya, Alman-
ya ve Türkiye zor bir dönemden ge-
çiyor. Bu süreçte camiler toplu iba-
dete kapatılmıştı. Ramazan’ı da 
geçtiğimiz yıllardaki gibi idrak ede-
memenin biraz da burukluğunu ya-
şıyorduk. Burada tabi alınan tedbir-
lere dikkat etmek lazım. Camileri 
gelen vatandaşlarımızın kurallara 
uyması lazım. Birlik içerisinde biz 
bu zorlu günleri hep birlikte atlata-
cağımıza inanıyorum. En kısa süre-
de tekrar eski günlerimize, yeni nor-
male döneceğimizi düşünüyorum. 
Bugün toplu ibadete başlamamız 
tekrar hayırlı ve uğurlu olsun.”

Almanya’da camiler camaatine kavuştu
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DİTİB karantinadaki mülteci-
lere yardım eli uzattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Königswinter 
Camii, korona virüs salgını nede-
niyle karantina altınaki mülteci 
ailelere yardım götürdü.

Königswinter DİTİB Camii 
dernek başkanı Lütfi Baydan ve 
din görevlisi Ali Patır, sosyal 
medya üzerinden Königswin-
ter’deki mülteci yurdunda kalan 
ve korona vakası sebebiyle karan-
tina altında bulunan 123 mülteci 
için cemaate yardım çağrısında 
bulundu.

Mülteciler için yapılan acil yar-
dım çağrısına cevap veren Köni-
gswinter DİTİB Camii cemaati, 
temizlik ve hijyen malzemesi, yi-

yecek, giyecek, ayakkabı ile çocuk 
bezi, mama ve oyuncaktan oluşan 
50 paket ayni ve nakdi yardım 
yaptı.

Königswinter DİTİB Camii 
dernek başkanı Lütfi Baydan, 
toplanan nakdi yardımı Belediye 
Başkanı Peter Wirtz’e takdim etti.

Başkan Baydan, Königswin-
ter’deki mülteci yurdunda kalan 
ve korona vakası sebebiyle karan-
tina altında bulunan 123 mülteci 
için başlatılan kampanyaya der-
neğin kadın, gençlik ve veliler 
kollarının büyük katkısının oldu-
ğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Wirtz ise Dİ-
TİB’e bu örnek dayanışmasından 
dolayı dernek yönetimine ve ce-
maatine teşekkür etti. Başkan 

Wirtz, “Müslümanlar ve Hristi-
yanlar olarak korona krizini bir-
likte dayanışma içerisinde geçiri-
yoruz. Ayrıca şehrimizde yıllardır 
barış içinde birlikte yaşıyoruz ve 
mutluyuz” dedi.

Königswinter DİTİB Camii 
dernek başkanı Baydan, Belediye 
Başkanı Wirtz’i gelecek yıl Ra-
mazan ayında camilerinde dü-
zenleyecekleri iftar sofrasına da-
vet etti.

Karantina altında bulunan 
mülteci aileler de yapılan yardım-
lardan dolayı DİTİB yöneticileri-
ne teşekkür etti.

DİTİB camisinden mülteciler için yardım kampanyası
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Almanya’nın Bayern eyaleti 
Roth şehrinde cami gençleri tara-
fından koronavirüse karşı feda-
karca görev yapan sağlık çalışan-
larının moral ve motivasyonu 
yüksek tutmak amacıyla öğle ye-
meği ikram etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Roth Mehmet 
Akif Camii gençlik kolu ve yöne-
tim kurulu tarafından şehirlerin-
deki bölge kliniği Kovid-19 bölü-
münde çalışan 100’ün üzerinde 
doktor ve hemşireye Türk mutfa-
ğına özgü çeşitli yemeklerle ik-
ramda bulundu.

Organizeyi düzenleyen Roth 
DİTİB Mehmet Akif Camii genç-
lik kolu başkanı Alihan Can, in-
san için hayatlarını riske atma 

pahasına gecesini gündüzüne ka-
tarak fedakarca Kovid-19 bölü-
münde görev yapan sağlık çalışan-
larına moral vermek istediklerini 
söyledi.

Can, doktor ve hemşirelere hi-
taben, “İşinizi büyük bir aşk ve 
kararlılıkla yaptığınız için teşek-
kür ederiz. Bu ikramımızı bir 
sembolik olarak kabul edininiz. 
Sizlerin her zaman yanınızdayız 
ve kalbi desteklerimizi sunuyo-
ruz” dedi.

İmkanlar dahilinde ve cemaati-
mizin desteğiyle katkı sunmak is-
tediklerini dile getiren Roth Dİ-
TİB Mehmet Akif Camii dernek 
başkanı Hasan Taş, “Dünyayı et-
kisi altına alan virüs salgını ve o 
salgının ana bölümünde özveri ile 

görev yapan sağlık çalışanlarına 
DİTİB camiası olarak destek ol-
mak ve moral vermek istedik. Ay-
rıca bu hem sosyal hem de insani 
bir sorumluluktur. Bilhassa bu 
bölümde çalışan doktorlarımızın 
ve hemşirelerimizin moral ve des-
teğe daha çok ihtiyacı var. Yanla-
rında olduğumuzu hissettirmek 
istedik.” diye konuştu.

Roth Kliniği Kovid-19 Bölümü 
Başkanı Dieter Debus ise, şehirde 
yaşayan insanların klinik çalışan-
larının moral ve motivasyonu 
yüksek tutmak için verilen destek 
ve DİTİB camisinin duyarlı dav-
ranışının mumnuniyet verici ol-
duğunu söyledi. Debus, DİTİB 
gençliğine teşekkür etti.

DİTİB gençliğinden Roth Kliniği Kovid-19 Bölümü çalışanlarına moral ikramı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Ca-
mii’nde ramazan boyunca ihtiyaç 
sahiplerine yönelik hazırlanan iftar 
paketi dağıtıldı.

Ostfildern DİTİB Camii her ra-
mazan ihtiyaç sahiplerine yönelik 
düzenlediği iftar programlarını ko-
ronavirüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında alınan önlemler nedeniyle ip-
tal ederken, iftar paketleriyle 
yardımlarını sürdürdü. Toplanan 
bağışlarla temin edilen ramazan ku-
manyaları cami yönetimi, gençlik ve 
kadın kolları ile cami cemaati tara-
fından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıdı.

Her gün 200’e yakın iftar paketi 
dağıtıldığını belirten dernek başka-

nı Yaşar Genç, bu yıl koronavirüs 
salgını nedeniyle camilerde toplu 
ibadetlere ara verildiğini ve iftar sof-
ralarında bir araya gelinemediğini 
ifade etti. Genç, “Koronavirüs sal-
gını sebebiyle bu yıl Ramazan ayını 
buruk geçiriyoruz. Camimiz sessiz 
ve mahzun kaldı. Dernek olarak 
Ramazan ayını bir iyilik hareketine 
dönüştürdük” dedi. 

İftar paketlerinin hayırsever işa-
damlarının ve cemaatin katkılarıy-
la toplandığını söyleyen Genç, 
“Camimizde oluşturduğumuz ha-
yır marketinde süt, un, tuz ve pi-
rinç gibi temel gıda maddelerinin 
yanı sıra temizlik ve mutfak ürün-
leri de yer almaktadır. İlave olarak 

eldiven, maske ve kolonyağı gibi 
hijyen malzemelerinin de yer aldı-
ğını söyledi. 

Din Görevlisi Sırrı Küçük de, 
“Koronavirüs ile mücadelenin ilk 
başladığı günden itibaren özellikle 
cemaatimizden yaşlılar, kimsesiz-
ler ve yardıma muhtaç olanlarla 
birlikte Ostfildern çevresinde yaşa-
yan diğer ülke vatandaşların bizzat 
evlerine iftar paketi dağıttık. Bu 
yardımların hazırlanmasında ve 
dağıtılmasında cemaatimizden bü-
yük destek gördük. DİTİB ailesi 
olarak bu zor zamanlarda cemaati-
mize ve diğer ülke insanlarına bir 
nebze destek olduğumuz için büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

DİTİB camisinde kurulan hayır marketinde ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor

16

HABERLER

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 2 0



Koronavirüs salgını ile mücadele 
kapsamında ibadete bir süre ara 
verilen camilerde, normalleşme sü-
recine girilirken ilk cuma namazı 
Köln DİTİB Merkez Camii’nde kı-
lındı. Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde 
9 Mayıs’tan itibaren belirtilen ku-
rallar çerçevesinde sabah, öğle ve 
ikindi vakitlerinin kılınmasının ar-
dından 20 Mayıs tarihinde ilk 
Cuma namazı cemaatle eda edildi. 

Köln DİTİB Merkez Camii’nde 
ilk cuma namazı eda etmek isteyen 
Müslümanlar camiye akın etti. Na-
maz öncesi cemaatin irtibat bilgile-
ri kayıt altına alındı ve girişte eller 
dezenfekte edildikten sonra maske 
ve seccadelerle camiye girildi.

Camide sosyal mesafe kuralı ve 
cemaat yoğunluğu sebebiyle iki 
kez Cuma namazı kılındı. Oku-
nan hutbelerin ardından Müslü-
manların camilere kavuşmasın-
dan dolayı dua edildi.

Cuma namazında ilk safta yer 
tutan Köln Başkonsolosu Barış 
Ceyhun Erciyes, camilerin tekrar 
ibadete açılması Almanya’da ya-
şayan Müslümanlara çok büyük 
moral verdiğini söyledi. Erciyes, 
“Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında toplumumuzun kurallara 
titizlikle uymasını talep ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım 
Türkmen Cuma namazı sonrası 
 yaptığı açıklamasında, camiye ge-

len Müslümanların mağdur olma-
ması için iki defa Cuma namazı 
kıldıklarını söyledi. 

Ramazan bayram namazını da 
sosyal mesafe kuralları ve cemaat 
yoğunluğu sebebiyle iki defa kıla-
caklarını ifade eden Türkmen, 
“Yoğunluğu önleme adına böyle 
bir tedbir aldık. Normal zaman-
larda dopdolu olan camimizde 
yoğunluğu azaltmak için camiye 
gelen cemaatimizden anlayış gös-
termelerini ümid ediyoruz. Yakla-
şık iki aydır camilerden uzak ol-
duklarını, sınırlı da olsa cemaatle 
namaz kılabildikleri için Allah’a 
şükrediyoruz” dedi.

DİTİB’de cemaatle koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk Cuma kılındı
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Almanya’da Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı der-
nekler, toplum sağlığı ve toplumsal 
sorumluluk bilinci ile korona vi-
rüsle mücadele kapsamında maske 
dikip ücretsiz dağıtıyor.

DİTİB’e bağlı Bad Kreuznach, 
Betzdorf, Lemgo, Oberhau-
sen-Osterfeld, Rheinböllen, Völk-
lingen ve Werl cami derneklerinin 
kadınlar kolu üyeleri korona virüs 
nedeniyle evlerinde gönüllü olarak 
maske diktiler.

Cami dernekleri kadınlar kolu 

üyeleri diktikleri maskeleri şehir 
hastanelerine, yaşlı bakım evleri-
ne, eczanelere, emniyet ve itfaiye 
teşkilatlarına, esnaf ve komşuları-
na ücretsiz olarak verdiler.

Bad Kreuznach DİTİB Merkez 
Camii Kadınlar Kolu Başkanı 
Nazmiye Ceyhan, bir kaç gönüllü 
ile birlikte işe koyulduklarını ve 
hastane personeli için koruma 
maskesi diktiklerini ifade etti. 

Ceyhan, Peygamber Efendimiz 
‘İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.’ Hadis-i şerif lerin-

den yola çıkarak, gayenin topluma 
faydalı çalışmalar yapmak olduğu 
söyledi. 

Bu zor günlerin hep birlikte aşı-
lacakğına vurgu yapan Ceyhan, 
Kadınlar kolu üyelerimiz evlerin-
de ürettikleri maskeleri ücretsiz 
olarak ücretsiz dağıtıyoruz. İnşal-
lah bu zor günleri en kısa sürede 
atlatırız. Bu zor günlerde insanla-
ra faydalı olabildiysek ne mutlu 
bizlere. Bu süreçte birlik ve bera-
berliği ön planda tutmalıyız.” diye 
konuştu.

DİTİB kadınlar kolu maske dikip ücretsiz dağıttı
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Ostfildern DİTİB Nuri Osmani-
ye Camii, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
desteğiyle koronavirüs sebebiyle 
yurtlarda kalan mültecileri ziyaret 
ederek, tatlı ve simit ikram etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nın (YTB) yü-
rüttüğü “Diaspora Kovid-19 Des-
tek ve İş Birliği Programı” 
kapsamında Denkendorf, Filders-
tat Ruit, Nellingen ve Ostfildern 
mülteci yurtlarında kalanlara, Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 

(DİTİB) bağlı Ostfildern Nuri Os-
maniye Camii tarafından  300 kilo 
baklava ve bin 500 simit ikram 
edildi.

Ramazan bayramı öncesinde ve 
bayramda da 300 mülteci aileyi se-
vindirmenin mutluluğunun tarifsiz 
olduğunu söyleyen Ostfildern Dİ-
TİB Nuri Osmaniye Camisi Der-
nek Başkanı Yaşar Genç, “Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı yine yurtarda kalan 
mültecileri ve ihtiyaç sahiplerini 
unutmadı. 300 kilo baklava ve be-

şerli paketler halinde bin 500 simit 
mülteci ve yaşlılarımıza dağıtmak 
üzere bizlere destek verdi. Bizler 
evlerimizde koronavirüs sebebiyle 
misafirlerimize ikram edemeyece-
ğiz, en azından bu bayramda tatlı 
ikramı geleneğini mülteci kardeşle-
rimizle ve yaşlılarımızla yaşatmak 
istedik. 30 farklı ülke insanının evi-
ne ve gönlüne girdik. Ramazan bo-
yunca bizlerden desteklerini esirge-
meyen YTB başkanlığına cemaatim 
adına çok teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kullandı.

DİTİB Nuri Osmaniye Camii’nden mültecilere bayram ikramı
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Almanya’da koronavirüs salgını 
sebebiyle ibadete bir süre ara verilen 
camilerin bir kısmında, alınan ku-
rallar çerçevesinde bu yılın ilk tera-
vih namazı eda edildi.

Teravih namazını eda etmek için 
Köln DİTİB Merkez Camii’ne ge-
len cemaatin irtibat bilgileri kayıt 
altına alındı ve girişte eller dezen-
fekte edildikten sonra maske ve sec-
cadelerle camiye girildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Köln Merkez Camii’ndeki 
teravih namazını Genel Başkan Ka-
zım Türkmen kıldırdı.

Namaz sonrası açıklama yapan 
Türkmen, “Allah’a çok şükür ilk tera-
vih namazımızı Köln DİTİB Mer-
kez Camii’mizde eda ettik. Son üç 
teravih namazı kaldı, buna da şükür. 
Bu sene teravih namazını camilerde 
cemaatle kılamamıştık, özlemiştik. 
Bu akşam ilk teravih namazımızı kıl-
dık, yarın ve bir sonraki gün de kıla-
cağız. Büyük bir aşk ile hasretle gele-
cek sene ramazanı bekleyeceğiz.” 
dedi.

Camide belirlenen kurallar dahi-
linde vakit, cuma ve bayram namaz-
ları kılınacağını söyleyen Türkmen, 

“Bundan sonra camimizde Cuma ve 
bayram namazlarımızı yine bu ak-
şam kıldığımız gibi belli bir mesafeye 
dikkat ederek, maskelerimizle ve 
kendi özel seccadelerimizle vakit na-
mazlarımızı inşallah camimizde kı-
lacağız. Allah’tan niyazım bizleri 
en kısa zamanda bütün bu tür 
hastalıklardan kurtulmuş olarak 
camimize kavuşturmasıdır. Gele-
cekte de insanlığı böyle bir hasta-
lıktan muhafaza etmesini Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

DİTİB’de cemaatle ilk teravih namazı eda edildi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB), “Şimdi Camilerimize 
Destek Çıkma Zamanı!” çağrısıyla 
bir yardım kampanyası başlattı. 

“Şimdi Camilerimize 
Destek Çıkma Zamanı!” 
başlığıyla açılan kampan-
yada Almanya’da inşaatı 
devam eden ve ağır borç 
yükü altında bulunan ca-
milere yardım çağrısında 
bulunuldu.

DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen, Alman-
ya genelinde “Şimdi Ca-
milerimize Destek Çıkma 
Zamanı!” adıyla bir kam-
panya açıldığını belirte-
rek, “Almanya’da orta ve 
büyük ölçekte inşaatı de-
vam eden 50’yi aşkın cami 
ve bunun iki-üç katı sayıda 
caminin ağır borç ve kredi 
yükü altında bulunduğu, 
bu ağır çarkın şimdiye ka-
dar Cuma sergileri ve ker-
mes gibi etkinliklerden 
elde edilen bağışlarla kar-
şılandığı düşünüldüğün-
de, camilerimizin maddi 
sıkıntı içerisine girdiği an-
laşılacaktır.” dedi.

Türkmen, şöyle devam etti: “Ma-
betler, varlıklarını dünyanın her ye-
rinde inananların hamiyeti ve so-

rumluluğuu altında sürdürür. 
Almanya’da da durum farklı değil-
dir. Teşkilatımıza bağlı yaklaşık 900 
camimiz varlığını mensuplarımızın 

samimi, hasbi, fedakar gayret ve du-
yarlığına borçludur. Herkesin birey-
sel ve kurumsal tedbirlerini ivedilik-
le alma sorumluluğunda bulunduğu 

bu zorlu süreçte, kimlik ve geleceği-
mizin silinmez mührü olan camileri-
mizin desteklenmesi ve sürecin olum-
suz tesirlerinden korunması yönünde 

bir kampanya başlatılmış-
tır.”

Türkmen, kampanyada 
toplanacak bağışların, Al-
manya’da inşaatı devam 
eden ve ağır borç yükü al-
tında bulunan camilerimi-
ze aktarılacağını söyledi.

Kampanyanın bereketli 
geçmesi dileğinde bulunan 
Türkmen, “Emek, umut 
ve birliğimizin simgesi 
olan camilerimizin kıya-
mete kadar payidar olma-
sını Cenab-ı Hakk’tan ni-
yaz ederim. Bu vesileyle 
bir kez daha salgın tehdidi 
altındaki insanlık ailesinin 
bir an önce sağlık ve sela-
mete kavuşması temenni-
siyle çalışmalarınızda ba-
şarılar dilerim.” ifadele rini 
kullandı.

Kampanyaya Pay Pal 
ile katılmak isteyenlerin 
paypal@ditib.de adresi-
ne, banka yoluyla ise 

Turkisch- Islamische Union ismiyle 
açılan DE95 3704 0044 0121 5177 19 
numaralı IBAN hesabına para ha-
vale edebilecekleri belirtildi.

DİTİB, koronavirüs salgını sebebiyle camilere yardım kampanyası başlattı
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Oruçların tutulduğu, mukabele-
lerin okunduğu, son üç teravih na-
mazının kılındığı bir Ramazan 
ayını daha geride bırakmış olma-
nın hüznünü ve bayrama ulaşmış 
olmanın sevincini bir arada yaşa-
yan Müslümanlar, bir aylık nefis 
terbiyesinin ve sabır eğitiminin 
ardından Ramazan Bayramına 
ulaştı.

Almanya’da koronavirüs salgını 
sebebiyle ibadete ara verilen cami-
lerde, normalleşme süreci çerçeve-
sinde Cuma namazının ardından 
da bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB) Köln Merkez Camii’ne akın 
eden Müslümanlar ile ilk bayram 
namazı eda edildi. DİTİB Merkez 
Camii’ni ve müştemilatını doldu-
ran müminler, 20 Mayıs’ta ibadete 
açılan camide bayram namazı kıl-
manın mutluluğunu yaşadı.

Bayram vaazını DİTİB Genel 
Başkanı Kazım Türkmen yaptı. 
Bayramların öneminden bahse-
den Türkmen, bir aylık eğitimin 
ardından Ramazan ayında kaza-
nılan hasletlerin seneye Ramazan 
ayına kadar aynı hassasiyet ile de-
vam ettirilmesinin önemine vurgu 
yaptı. 

Bayramların özel günler olduğu-
nu söyleyen Türkmen konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Müslümanların 
iki büyük bayramından ilkine ka-
vuşturan Yüce Rabbimize Hamdü 
senalar olsun. Fahri Kainat Efendi-
miz bizlere bu bayram sevinci, ne-
şesini örnekliği ile her zaman tem-
sil eden Efendimiz Muhammed 
Mustafa (s.a.s.) selam olsun. Gelişi-
ni Efendimizin öğrettiği dualarla 
karşıladığımız ve dualarla bekledi-
ğimiz Ramazan Ayı‘na kavuştuk. 
Rabbim sıhhat verdi, bayrama 
ulaştık ne kadar hamd etsek, ne 
kadar şükretsek azdır. Bayramlar 
bir arada tutan ortak sevinç günle-
ridir. Buna ister dini bayram de-
yin, ister milli bayram deyin bir 
milletin, bir ümmetin ortaklaşa se-
vinebildiği, ortaklaşa gülebildiği 
günlerdir bayramlar.

Namaz öncesi cemaatin irtibat 
bilgileri kayıt altına alındı ve giriş-
te eller dezenfekte edildikten sonra 
maske ve seccadelerle camiye gi-
rildi. Sosyal mesafe kuralı ve ce-
maat yoğunluğu sebebiyle bayram 
namazı iki kez kılındı. 

Bir saat arayla eda edilen bay-
ram namazı hutbesini okumak 
için tekbirlerle minbere çıkan 
Köln DİTİB Merkez Camii din 
görevlileri Naci Şengün ve Gök-
han Uygun, “Gelişiyle ruhlarımı-
za şifa, korkularımıza eman, evle-
rimize neş’e, sofralarımıza bereket 

olan, dağılan gönüllerimizi topla-
yan Ramazan’ın gidişiyle mahzu-
nuz. Fakat hamdolsun ki Rabbi-
miz, bizleri bu hüznün tesellisi 
olan bir bayrama kavuşturdu.” 
ifadelerini kullandılar.

Hutbede koronavirüs salgını se-
bebiyle sosyal mesafe kuralına dik-
kat çekildi ve “Bayram günlerinde 
aile büyüklerimizi, akrabalarımı-
zı, komşularımızı, arkadaş ve 
dostlarımızı arayalım. Hatırı so-
rulmamış hiçbir hasta, gönlü alın-
mamış hiçbir yaşlı bırakmayalım” 
hatırlatması yapıldı.

Hutbe sonrası eller semaya açı-
larak dünyanın çeşitli bölgelerinde 
sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve 
Ramazan Bayramı coşkusunu ya-
şayamayan Müslümanlar ve tüm 
İslam âlemi için dua edildi.

Köln Başkonsolosu Barış Cey-
hun Erciyes, Köln DİTİB Dini 
Danışma Kurulu Başkanı Dr. Mu-
harrem Kuzey’de cemaatle bay-
ram namazında saf tuttu. 

Korona tedbirleri kapsamında 
namaza girişte ve çıkışta sosyal 
mesafe kuralları uygulandı ve na-
maz sonrası musafaha yapılmadı.

DİTİB’de koronavirüs sonrası cemaatle bayram namazı kılındı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Ca-
mii, mültecilere Ramazan pidesi 
dağıttı.

Korona virüsü nedeniyle Ruit, 
Nellingen, Denkendorf, Filderstat 
ve Ostfildern yurtlarında kalan 
mültecilere Ostfildern DİTİB Ca-
mii gönülleri tarafından günlük 300 
Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıdı.

Beş ayrı mülteci yurdunda günlük 
taze Ramazan pidesi dağıtıldığını 
ifade eden dernek başkanı Yaşar 

Genç, Ramazan ilk gününden itiba-
ren günde ortalama 300’ün üzerin-
de pide dağıtıldığını söyledi.

Genç, “Bu Ramazan da farklı 
yardım seferberliği düzenleyerek 
mülteci kardeşlerimizin yanında ol-
mak istedik. Bu seferberlikte hayır-
severlerde bizlerden desteklerini 
esirgemiyorlar. Ramazan ayı bo-
yunca da hayri faaliyetlerimiz de-
vam edecek. Amaç bir lokmayı pay-
laşmak” dedi.

Din Görevlisi Sırrı Küçük de, 

“Ramazan ayı gelenekleri arasında 
yer alan ‘askıda ekmek’ uygulaması-
na biz de farkındalık yapmak iste-
dik. Hayırsever kardeşlerimizin des-
tekleriyle alınan pideler, yurtların 
önünde ihtiyaç sahibi olan mülteci 
kardeşlerimize ücretsiz dağıtıldı” 
dedi.

Farklı noktalardaki yurtlarda da-
ğıtılan pideden memnun kalan mül-
teciler DİTİB derneğine teşekkür 
etti.

560 kişinin resmi kayıtlı olarak ka-
tıldığı Hürth camiinde sosyal mesafe 
kurallarına riayet edilmesi, seccade 
getirilmesi, maske takılması ve namaz 
kılanların kaydının yapılması gibi 
şartlar yerine getirilerek bayram na-
mazı kılındı. Hürth Belediye Başkanı 
Dirk Breuer de Müslümanların bu 
güzel birlikteliğine katılım sağladı.

Bayram namazının sonunda yap-
mış olduğu konuşmasında; “Sevgili 
yönetim kurulu ve değerli cemaati! 
Burada olmaktan çok memnunum, 
ramazan bayramınızı tebrik ediyo-
rum, ramazanın sonunda hepinize 
aileleriniz ve sevdiklerinizle birlik-
te güzel bir bayram geçirmenizi di-
liyor, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Cami yönetimi tarafından Beledi-
ye başkanına hediye takdim edildi, 
kendisi de camiye yapmış olduğu ba-
ğışla karşılık verdi. Belediye başka-
nın namaza katılımı ile cemaate hi-
tabı coşkuyla karşılandı ve yoğun bir 
alkış aldı. Namaz sonrasında Hürth 
Camii Dernek Başkanı Şeref Turna, 
bu bayram ile cemaate kavuşmanın 
sevinci ve oluşan birliktelikten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Turna konuşmasını, “Organizas-
yonun başarıyla gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan görevlilere teşekkür 
ediyorum. Yurtdışındaki milletimi-
zin, cemaatimizin ve İslâm âleminin 
mübarek Ramazan Bayramlarını 
can-ı gönülden tebrik ederim. Bayra-
mın, milletimize, âlem-i İslâm’a ve 

bütün insanlığa bir an evvel sağlık ve 
afiyet getirmesini Yüce Mevla’mdan 
niyaz ediyorum.” diyerek noktaladı. 

Cami derneği mültecilere ramazan pidesi dağıttı

Hürth’de Ramazan Bayramı namazı caminin bahçesinde eda edildi
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Moers Kocate-
pe ve Repelen cami dernekleri bel-
dede hizmet veren iki hastanenin 
sağlık çalışanlarını unutmadı.

DİTİB cami dernekleri, Moers 
beldesinde hizmet veren St. Josef ve 
Bethanien Vakıf Hastanelerinde, 
koronavirüse karşı fedakarca görev 
yapan sağlık çalışanlarına 1000 
Euro’luk maddi yardımda bulun-
du. İnsan sağlığı için hayatlarını 
riske atma pahasına gecesini gün-
düzüne katarak fedakarca çalışan 
hastane personeline moral vermek 
istediklerini söyleyen Moers DİTİB 
Kocatepe Camii Dernek Başkanı 
Ramis Savun, “Biz bu toplumun 
önemli bir parçasıyız. Moers şehri-
nin bir parçasıyız. Köklerimiz baş-

ka yerden gelse de aynı toplumun-
da yaşayan bireyleriz. Mesuliyet 
sahibiyiz ve teşekkürümüzü de bu 
mesuliyet çerçevesinde dile getiri-
yoruz” dedi. 

Hastane personeline yönelik ya-
pılan bağıştan duyduğu mennuni-
yeti dile getiren Bethanien Vakıf 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Dr. Ralf Engels, bu zamana ka-
dar böyle bir bağış yapılmadığını, 
duyarlı ve anlamlı yardımdan ötü-
rü cami derneklerine teşekkür etti. 
St. Josef Vakıf Hastanesi Müdürü 
Ralf H. Nennhaus ise “Koronavi-
rüsten dolayı yaşanan zorlu ve sı-
kıntı günlerde, riskin yoğunluğun-
dan bizler de eşimizi ve dostumuzu 
göremiyoruz. Bunu düşünerek bize 
teşekkür etmeniz taktire şayan bir 

harekettir. Cami derneklerine ve 
cemaatine teşekkür ediyoruz” ifa-
desini kulandı. 

Yardım çekinin takdiminde; St. 
Josef Vakıf Hastanesi’nden Hemşire 
ve Hasta Bakıcı Müdürü Thomas 
Weyers, Başhekim Dr. Thomas Zie-
genfuß, Başhekim Yardımcısı Dr. 
Michael Reimann ve Bettina Eich-
holz, Bethanien Vakıf Hastanesi Pa-
pazı Anke Prumbaum, Repelen Dİ-
TİB Camii Dernek Başkanı İsa 
Acar, Düsseldorf DİTİB Eyalet 
 Bölge Birliği Kadınlar Kolu Üyesi 
Meryem Savun, Repelen DİTİB 
Kadınlar Kolu üyeleri Aysel Altun 
ve Nadire Karadaş hazır bulundu. 

Kadınlar kolu üyeleri de hastane 
yöneticilerine birer buket çiçek tak-
dim etti.

Cami derneklerinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı 14 eyalet ve bölge birliği 
kadınlar kolu üyeleri, koronavirüs ted-
birleri çerçevesinde bu yıl Ramazan 
Bayramı’nı evde geçiren cami cemaa-
tini, mültecileri, yaşlı ve kimsesizleri 
yalnız bırakmadı.

Koronavirüs salgını gölgesinde ge-
çen bir Ramazan Bayramı’nın ardın-
dan ev ziyareti gerçekleştiren gönüllü 
kadınlar kolu üyeleri, hem bayramlaştı 
hem de bayram hediyesi verdi. Bay-

ramlaşmalar maske ve sosyal mesafe-
ye dikkat edilerek, kapılarda ayak üstü 
kısa süreli hal hatır sorularak gerçek-
leştirildi. Bayramlaşma programlarıy-
la ilgili bilgi veren DİTİB Federal Ka-
dınlar Kolu Koordinatörü Nurten 
Afat, koronavirüs salgını nedeniyle 
geleneksel hale gelen ve yıllardır de-
vam eden bayramlaşma programları-
nın bu yıl yapılamadığını söyledi.

Federal Kadınlar Kolu Başkanı 
Hatice Zengin ise, Ramazan ayının 

korona salgını sebebiyle buruk geçti-
ğini ve bu bayramda eski alışkanlık-
lardan da çok uzak kalındığını söyle-
di. Zengin, “Koronavirüs gölgesinde 
buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı 
idrak ettik ise de kuşaklar arası bir bağ 
kurmamıza vesile oldu. Geçen bay-
ramlardan daha farkı, bu yıl kadın 
kolları üyelerimizle birlikte olamadık 
ancak görüntülü olarak bayramlaş-
tık” dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birlği’ne 
(DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Ca-
mii’nde maske üretim atölyesi oluştu-
rarak, koronavirüs salgınında ihtiyaç 
sahiplerine dağıtmak üzere maske 
üretimine başlandı. Duisburg DİTİB 
Merkez Camii Kadınlar Kolu tara-
fından caminin konferans salonunda 
kurulan maske üretiminde 7 dikiş 
makinesi ile oluşturulan dikim atölye-
sinde günlük 2 yüz maske dikiliyor. 
Kadınlar kolu üyesi on bayanın çalış-
tığı atölyede hedefin 10 bin maske 
üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak 
olduğunu söyleyen Duisburg DİTİB 
Merkez Camii Kadınlar Kolu Başka-
nı Güldane Açıkgöz, başta cami ce-
maatinden maske bulamayanlara 
ve Duisburg şehrinde ihtiyacı olan-
lara yardım etmek amacıyla maske 

 diktiklerini ve ücretsiz olarak dağıt-
tıklarını ifade etti. Korona virüs ön-
lemlerinin esnetilme sürecinde cami-
lerde yeniden toplu ibadete açıldığını 
ifade eden Duisburg DİTİB Merkez 
Camii dernek başkanı Yusuf Aydın, 
namaza gelenlerin sosyal mesafe ku-
ralına uymaları ve maske takmaları 
istendiğini söyledi. Duisburg Merkez 
Camii Kadınlar Kolunun örnek bir 
çalışma başlattığını ifade eden Aydın, 

alınan karar gereğince maskeye bü-
yük ihtiyaç duyulduğunu ve kadınlar 
kolu ile birlikte maske dikimi için kol-
ları sıvadıklarını söyledi. Aydın, “Ka-
dınlar kolunun bu özverili davranış-
larından ve çalışmalarından ötürü 
teşekkür ediyorum. Yapılan maskele-
rin camiye ibadet için gelen cemaate, 
çevre hastahanelere, okullara ve ihti-
yaç duyan kişilere dağıtıldığını” ifade 
etti.

Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli bayramlaşma

Camide maske üretim atölyesi kuruldu

25

NACHRICHTEN

 2 0 2 0  ·  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 Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Hürth Camii, 
koronavirüs salgını kapsamında 
ihtiyaç sahiplerine maske, dezen-
fektan ve gıda ürünlerinden olu-
şan yardım paketi dağıttı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nın (YTB) 

“Diaspora Covid-19 Destek ve İş Bir-
liği Programı” kapsamında “Yalnız 
Değilsin” sloganıyla yürütüğü proje 
çerçevesinde hazırlanan yardım pa-
ketleri, Hürth DİTİB Camii dernek 
başkanı Şeref Turna, kadınlar kolu 
başkanı Gülşen Doğan ve dernek yö-
netimi tarafından ihtiyaç sahiplerine 
teslim edildi. 

YTB desteğiyle yürütülen yar-
dımlar çerçevesinde koronavirüs 
salgını sürecinde Almanya’da de-
ğişim programı dahilinde üniver-
sitelerde öğrenim gören öğrencile-
re ve mali destek alma şansına 
sahip olmayan vatandaşlara kira 
yardımında bulunuldu.

Ayrıca Türkiye’den Almanya’ya 

sefer yapan Türk şoförlerinin sıcak 
yemek, barınma ve banyo ihtiyaç-
ları karşılandı. Hürth beldesinde 
yaşlı ve yalnız başına yaşayan va-
tandaşlar ve cami cemaati evlerin-
de ziyaret edilip yardım paketleri 
verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’na (YTB) des-
teklerinden ötürü teşekkür eden 
Hürth DİTİB Camii dernek baş-
kanı Şeref Turna, bu zor süreçte 
öğrencileri, mülteci ve geçim sı-
kıntısı olan aileleri yalnız bırak-
madıklarını söyledi. Turna, belde-
deki ihtiyaç sahibi insanların her 
zaman yanlarında olacaklarını 
ifade etti.

Hürth Camii’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Düren Fatih 
Camii, koronavirüs salgını sebebiy-
le şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine 
yemek dağıttı.

Her yıl düzenli olarak iftar yeme-
ği veren Düren DİTİB Fatih Ca-
mii, bu yıl koronavirüs salgını sebe-
biyle yardıma muhtaç üyelerine, 
ihtiyaç sahiplerine ve mültecilerden 
oluşan 200’den fazla kişiye yemek 
yardımında bulundu. 

Hayır hizmetine katkı sunun ka-
dın kollarına ve destek veren hayır-

severlere teşekkür eden Kadınlar 
Kolu başkanı Yonca Zeynep Işık, 
Ramazan ayında camilerinde ha-
yır kapısının kapanmasına gönülle-
rinin elvermediği için yemek yardı-
mında bulunduklarını söyledi. Işık, 
“Kadın gönüllülerle birlikte 200’ün 
üzerinde ihtiyaç sahibine farklı 
menü ile sıcak yemek yapıp evlerine 
ulaştırmanın mutluluğunu yaşa-
dık” ifadelerini kullandı.

Cuma, Cumartesi ve Pazar gün-
leri hazırlanan iftarlıkların gönül-
lüler tarafından ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırıldığını belirten Düren Dİ-
TİB Fatih Camii Dernek Başkanı 
Mustafa Balıkçı, şehir yetkililerin-
den alınan izin ile mutfakta sosyal 
mesafeye ve hijyen kurallarına uy-
gun pişirilen iftar paketlerinin tes-
pit edilen ihtiyaç sahiplerine gönül-
lüler tarafından ulaştırıldığını 
söyledi. 

Din görevlisi Mecid Ertürk ise, 
Ramazan ayının olmasa olmaz if-
tar geleneğinin bu şekilde de olsa 
devam etmesinin memnuniyet veri-
ci olduğunu ifade etti.

Camiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Hattingen Fatih Ca-
mii, koronavirüs salgını sebebiyle ihti-
yaç sahiplerinin yardımına koşuyor.  

Hattingen DİTİB Fatih Camii yö-
neticileri, paylaşma ve yardımlaşma 
ayı Ramazan’da yardıma muhtaç 
cami üyelerine, ihtiyaç sahiplerine ve 
mültecilere yönelik 100’den fazla kişi-
ye iftariyelik dağıttı.

Camilerinin teravih namazı ve di-
ğer vakit namazları için kapalı olsa 
da muhtaçlar için kapalı kalmasın 
diye böyle bir çalışma yürüttüklerini 
ifade eden Hattingen DİTİB Fatih 
Camii dernek başkanı Nihat Ateş, 

paylaşma ve yardımlaşma ayı Ra-
mazan’da bu uygulamayı başlattıkla-
rını söyledi. Ateş, “Tespit edilen 
muhtaç insanlara her gün sıcak ye-
mekleri evlerine kadar götürmemiz-
de bizlere yardımcı olan ve destek 
veren hayırseverlere teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

İftar yemeği dağıtımını organize 
eden Hattingen DİTİB Fatih Camii 
Sekreteri Metin Kaya, “Amacın 
başta yaşlı cami cemati olmak üzere 
ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayının 
havasını, birlikteliğini hissettirmek 
ve en önemlisi gönül köprülerimizi 
güçlendirmek istedik” dedi.

Ramazan ayı buyunca iftar yeme-
ği dağıttıklarını ifade eden Kaya, 
“Koronavirüs salgını sebebiyle bu 
yıl camimizde toplu iftarlar vereme-
yince, hazırladığımız iftarlıkları ev-
lere götürme karar verdik. Normal 
bir evde bir iftar sofrasında bulun-
ması gereken tüm imkanları sun-
mak istedik. Hayırseverlerin ve 
cami yönetimin yardımlarıyla ha-
zırladığımız yemekleri de başta 
gençlik kolları olmak üzere gönüllü 
kardeşlerimizin desteğiyle iftar vakti 
öncesi evlere dağıttık. Gayemiz gö-
nüllere dokunmak ve onların duası-
nı almaktı.” diye konuştu.

DİTİB gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Köln kentinde Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Porz 
Mevlana Camii, polis karakoluna 
maske bağışında bulundu.

Porz DİTİB Mevlana Camii toplum 
sağlığı ve toplumsal sorumluluk bilinci 
ile korona virüsle mücadele kapsamın-
da, 25 polisin görev yaptığı Porz polis 
karakoluna maske bağışladı.

Caminin kadın kolu üyelerince di-
kilen maskeler DİTİB Porz Mevlana 
Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Hüse-
yin Kara ile caminin din görevlisi Ya-
sin Çalışkan tarafından, 25 polisin 
görev yaptığı karakolun başkomiseri 
Berthold Schulz ve Türk kökenli polis 

memuru Cevat Koca’ya teslim edildi.
Başkomiser Berthold Schulz, zor 

süreçte bu desteğin önemli olduğunu 
ifade ederek Porz DİTİB Mevlana 
Camii’ne teşekkür etti. Kadın kolları 
tarafından emniyet, yaşlılar yurdu, 
okullar, diğer kurumlar ve ihtiyaç sa-

hiplerinin taleplerine göre dikim ya-
pıldığını belirten din görevlisi Yasin 
Çalışkan, “Cami derneği olarak ya-
şadığımız şehirde en büyük ihiyacın 
maske ve bizim güvenliğimiz için fe-
darca çalışan polis karakolumuza 
destek sunmak istedik” dedi.

Mevlana Camii’nden polis karakoluna maske bağışı
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfal-
ya eyaleti Lüdenscheid şehrinde 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Sultan Ahmet Camii, ko-
ronavirüs salgınında görev yapan 
sağlık çalışanlarına 50 tepsi bakla-
va ikram etti.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ah-
met Camii kadınlar kolu, 310 dok-
tor, 860 hemşire ve hasta bakıcının 
görev yaptığı Hellersen Şehir Has-
tanesine giderek, kendi elleriyle 
yaptıkları baklavaları çalışanlara 
teslim etti.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ah-
met Camii dernek başkanı Göksal 
Üçüncü, din görevlisi Mustafa Taş-
tekin ve kadınlar kolu başkanı Fat-
ma Üçüncü dernek tarafından ha-
zırlanan ikramı, hastanenin 

hemşire ve hasta bakıcı müdiresi 
Dagmar Keggenhoff’a takdim etti. 

Sağlık çalışanlarına moral ve da-
yanışma içerisinde olduklarını gös-
termek adına ikramda bulundukla-
rını belirten Lüdenscheid DİTİB 
Sultan Ahmet Camii kadınlar kolu 
başkanı Fatma Üçüncü, hastane 
çalışanlarımızın bu zor günlerde 
onlarla dayanışma içinde olduğu-
muzu bilmeleri çok önemli. Bizler 
de cami olarak onlara yalnız olma-
dıklarını bu şekilde belirtmek iste-
dik. Bir nebze de olsa onları mutlu 
edebilmek adına böyle bir uygula-
ma yaptıklarını söyledi.

Dernek başkanı Göksal Üçüncü 
ise “Hastane ekibinin bu zor süreç-
te imkansızı mümkün kılarak, yo-
rulma bilmeyen gece gündüz çalış-

manız için topluluğumuzdan küçük 
bir hediye ile teşekkür ederiz. Uma-
rım bu salgını kısa sürede birlikte 
yeneriz” ifadelerini kullandı.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ah-
met Camii’nin duyarlı davranışına 
çok sevindiklerini belirterek Müdi-
re Dagmar Keggenhoff, Hellersen 
Hastanesi’nin bütün istasyonların-
daki çalışanlarına adına kadınlar 
kolu başkanı Fatma Üçüncü’ye ve 
yöneticilere teşekkür etti. Keggen-
hoff, “Bu zor süreçte hastane çalı-
şanlarını desteklemeleri ve moral 
vermeleri bizi çok mutlu etti. Hari-
ka bir kampanya ve güçlü bir daya-
nışma örneği. Cami topluluğuna 
bizleri düşündükleri için teşekkür 
ediyorum” dedi.

DİTİB camisinden şehir hastanesi çalışanlarına baklava ikramı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez 
Camii’nde ilk kez dışarıdan duyu-
lacak şekilde açıktan akşam ezanı 
okundu.

Koronavirüsü salgını sebebiyle 
Müslümanlara moral olması ama-
cıyla yerel makamların izniyle 
Merkez Camiii’nde okunan ezan, 
camiye gelemeyen, cemaatle na-
maz kılamayan ve ezan sesine has-
ret Müslüman cemaati de mutlu 
etti. Okunan akşam ezanını bal-
konlarından takip eden komşular 
ve yoldan geçen insanlar da ilgi ile 
takip etti.

Köln Merkez Camii Din Görev-
lisi Naci Şengün tarafından cami-
nin cümle kapısı önünde okunan 
akşam ezanının ardından DİTİB 
Genel Başkanı Kazım Türkmen 
bir açıklama yaptı.

Müslümanlar Almanya’nın par-
çasıdır, tartışmaları içerisinde ca-
milerde ezanın açıktan okunması-
nın çok anlamlı olduğunu söyleyen 
Türkmen şöyle konuştu: “Korono-
virüs salgını dünyanın her bölge-
sinde değişik siyasi sosyal ekonomik 
değişimlere sebep oldu. Bunlardan 
bir tanesi de toplumsal hoşgörü ve 
birlikte yaşama konusunda toplu-
mun farklı kesimlerinde olumlu du-
yarlılıkda meydana getirdi. Bugün 
Almanya’da 100’ü aşkın camide 

canlı bir şekilde açıktan ezan oku-
nuyor. Yıllardır Müslümanların 
hasretini duyduğu, kendi kimliğini 
burada kabul ettirme anlamında, 
Müslümanlar Almanya’nın parça-
sıdır, tartışmaları içerisinde yerini 
buldu. Bugün özel zamanlardan 
bir tanesini yaşamış olduk. İçinde 
bulunduğumuz Hristiyan toplumu 
bugünlerde kendileri de çok özel 
günlerini yaşıyor. Paskalya tatilinin 
arifesindeyiz. Perşembe gününden 
Pazar gününe kadar matem günle-
rini yaşayacaklar. DİTİB olarak bu 
günlerde bize gösterilmiş olan bu 
duyarlılığa karşılık vermek, Cuma 
ve Cumartesi günleri açıktan ezan 
okuma iznimiz olmasına rağmen, 
Hristiyanların matem günlerine 
bir empati olarak açıktan ezan 
okumayacağız. Ondan sonra süre-
cimiz devam edecek.”

Ramazan ayı geliyor camilerin 
kapalı, Müslümanların üzgün ve 

camilerin mahzun olduğunu ifade 
eden Türkmen, “Koronovirüs sal-
gını ve sıkıntılı günleri geçtikten 
sonra arzumuz ve isteğimiz bu gü-
zel toplumsal hoşgörü başlangıcı-
nın, birlikte yaşama kültürünün 
bundan sonraki süreçte de devam 
etmesidir. Bu vesileyle bütün yetki-
lilere teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki süreçte de aynı duyarlılığı 
beklediğimizi ifade etmek istiyo-
rum” dedi.

Ezanın Müslümanlara büyük bir 
psikolojik destek olacağını söyleyen 
Türkmen sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Bu salgın hastalıkta bilim 
adamları da söylüyor, dinin ve eza-
nın bu süreçte Müslümanlara bü-
yük bir psikolojik destek olacağını, 
camisine giremeyen, camisi boş ka-
lan ve hüzünlü olan Müslüman 
kardeşlerimizin gönüllerinde ve 
manevi dünyalarında psikolojik 
destek olacağına inanıyorum.”

Köln DİTİB Merkez Camii’nde ilk kez açıktan akşam ezanı okundu
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Pandemi sürecinde “Diaspora 
Covid-19 Destek ve İş Birliği Prog-
ramı” kapsamında 21 ülke ve 85 şe-
hirden 70’e yakın projeye destek ve-
ren Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB), Wit-
ten ve Herbede beldesinde yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere 
yardım eli uzattı.

YTB’nin başlattığı “Diaspora Co-
vid-19 Destek ve İş Birliği Programı” 
kapsamında Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Witten 
Sultan Ahmet Camii ve Herbede 
Fatih Camii ile Witten Batı Trakya 
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği’nin ortaklaşa yürütül-
düğü kampanyada, 120 ihtiyaç sahi-
bine gıda, maske ve dezenfektandan 
oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Yardım kampanyasının dağıtımı-
nın yapıldığı program Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı. Koronavirüs 
salgınından etkilenen vatandaşlara, 
soydaşlara ve sığınmacılara destek 
olup, onları sevindirmeyi amaçla-
dıklarını ifade eden, Herbede Dİ-
TİB Fatih Camii Dernek Başkanı 
Şenol Bilsin, Witten DİTİB Sultan 
Ahmet Camii Dernek Başkanı Vey-
sel Arslan ve Witten Batı Trakya 
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Burak Bilal, 
YTB’nin “Diaspora Covid-19 Des-
tek ve İş Birliği Programı” kapsa-

mında başlattığı destekten ötürü te-
şekkür ettiler.

İslam medeniyetinde iyiliğin, var 
oluşun gayesi olduğuna işaret eden 
Essen Dini Danışma Kurulu Başka-
nı ve Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı 
Gür de, “Alemlerin Rabbi, bizi yer-
yüzüne iyi insan olalım, iyiliği ege-
men kılalım diye gönderdi” dedi. 
Gür şöyle devam etti: “Millet olarak 
dünyanın neresinde olur ise olsun 
vatandaşlarına, soydaşlarına ve bü-
tün insanlığa iyilik taşıyoruz. Cena-
b-ı Hakk ‘İyilikte birbirimize yar-
dımcı olun, iylikte yardımlaşın’ 
buyuruyor. YTB, yurtdışında yaşa-
yan insanlarımıza yardım ediyor, 
iyilik taşıyor, yardım elini uzatıyor. 
Dünyanın her bucağında yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor. Bu-
gün de burada derneklerimizin or-
ganizesinde hazırlanan yardım pa-
ketleri beldemizde yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılacak. Allah razı 
olsun.”

Essen Başkonsolosluğu Muavin 
Konsolosu Efsane Tatar de, Witten 
Sultan Ahmet Camii ve Herbede Fa-
tih Camii ile Witten Batı Trakya 
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği’nin ortaklaşa yürütükle-
ri temizlik ve gıda yardımı töreninde 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Kampanyaya destek veren Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı’na teşekkür eden 
Tatar, “Biz büyük bir aileyiz. 
Kampanyanın hazırlanmasında 
emeği geçenlerin çalışmalarını 
yakinen gördü. Başarılı çalışma-
lar yürüttükleri için de teşekkür 
ediyorum. Allah bir daha bize 
böyle günleri yaşatmasın.” ifade-
lerini kullandı.

Program yapılan duanın ardın-
dan yardım paketi dağıtımı ile de-
vam etti. Gün içerisinde 120 yar-
dım paketi ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

YTB, Witten ve Herbede’ye yardım eli uzattı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Soest Mimar Sinan 
Camii toplum sağlığı ve toplumsal so-
rumluluk bilinci ile korona virüsle 
mücadele kapsamında şehrin beledi-
yesine 5 yüz adet maske bağışladı.

Soest DİTİB Mimar Sinan Camii 
dernek başkanı Seyit Ali Yıldırım ve 
din görevlisi Şevki Çalışkan korona 
virüsle mücadele kapsamında kadın-
lar kolunun desteğiyle hazırlanan 5 
yüz adet maskeyi şehrin Belediye Baş-
kanı Dr. Eckhard Ruthemeyer’e iletti.

Soest DİTİB Mimar Sinan Camii 
dernek başkanı Seyit Ali Yıldırım, 
din görevlisi Sevki Çalışkan ve kadın-
lar koluna teşekkür eden Başkan Rut-
hemeyer, yaşanılan zor süreçte bu 
desteğin önemli olduğuna ifade etti. 

Başkan Ruthemeyer, 
maskelerin Soest şeh-
rinde tüm gün açık il-
köğretim okullarınına, 
öğretmenlere ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılaca-
ğını söyledi. 

Soest DİTİB Mimar 
Sinan Camii kadınlar 
kolu başkanı Miyase 
Görkem’de şehirlerin-
deki Türk terzilerin desteği ve gönül-
lü kadın üyelerle birlikte hazırladık-
ları maskeleri şehir belediyesine 
böyle bir bağışta bulunmayı uygun 
gördüklerini ifade etti. 

Emniyetin, yaşlılar yurdunun, 
okulların, diğer kurumların ve ih-
tiyaç sahiplerinin taleplerine göre 

dikim yapıldığını belirten dernek 
başkanı Seyit Ali Yıldırım, “Cami 
derneği olarak yaşadığımız şehirde 
en büyük ihiyacın maske olduğunu 
ve bu meyanda bizim de desteği-
miz olsun düşüncesiyle şehir bele-
diyemize destek sunmak istedik” 
dedi.

Camiden belediyeye maske bağışı

Diyanet işleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB) bağlı Werl Fatih Ca-
mii, korona virüs salgınına karşı 
alınan tedbirler kapsamında Essen 
Başkonsolosluğu’na 400 adet maske 
bağışında bulundu.

Werl DİTİB Fatih Camii dernek 
başkanı Nedim Yiğit ve kadınlar 
kolu üyesi Gülay Şimşek, Essen Baş-
konsolosu Şener Cebeci’ye nezaket 
ziyaretinde bulunarak kadın kolları 
tarafından hazırlanan maskeleri 
takdim etti.

Duyarlı desteklerinden ötürü Werl 

DİTİB Fatih Camii heyetine teşek-
kür eden Essen Başkonsolosu Şener 
Cebeci, “Korona virüsü salgınıyla 
mücadele edilen bu günlerde Werl 
DİTİB Fatih Camii’nin kendi im-
kanlarıyla hazırladıkları maskeleri, 
konsolosluk çalışanlarına ve diğer 
kurumlara yaptıkları bağış ile güzel 
bir dayanışma, toplumsal sorumlu-
luk örneği sergilemiştir. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek başkanı Nedim Yiğit ise, 
yaşadığımız toplumda birlikte çalış-
tığımız kurum ve kuruluşlara mas-

ke desteğinde bulunuyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Werl DİTİB Fatih Camii kadınlar 
kolu günüllüleriyle korona virüs ne-
deniyle evlerinde maske dikerek, 
hastane, huzur evi, eczanelere, esnaf 
ve komşularına ücretsiz olarak da-
ğıttıklarını söyleyen Kadınlar kolu 
üyesi Gülay Şimşek, ‘İnsanların en 
hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ 
Hadis-i şeriflerinden yola çıkarak, 
gayenin topluma faydalı çalışmalar 
yapmak olduğu söyledi.

Werl kadınlar kolundan başkonlosluk ve kurumlara maske desteği
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Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde İs-
lam dini cemaatleri ile eyalet hükü-
meti arasında bir “hedef anlaşması” 
imzalandı.

Rheinland-Pfalz Eyalet Hüküme-
ti ile Rheinland-DİTİB Pfalz Eyalet 
Birliği arasında dini cemaat statüsü 
tanınması yolunda ilk adım atıldı.

Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde he-
def anlaşması imzaladı

“Hedef anlaşmasını” Rheinland- 
Pfalz Eyalet hükümeti adına dini 
cemaatlerden sorumlu, Bilim ve 
Kültür Bakanı Prof. Dr. Konrad 
Wolf ile Rheinland-Pfalz DİTİB 
Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız 
birlikte imzaladı.

İmza sonrası Rheinland-Pfalz Dİ-
TİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz 
Yıldız “Hedef anlaşması” ile ilgili 
bir açıklama yaptı. Hedef anlaşma-
sının Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki 
Müslüman varlığını ve Müslüman-
ların eşitliğini güçlendirmek ilk 
adım olarak memnuniyetle karşı-
landığını söyleyen Yıldız, “Müslü-
manlar Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin 
vazgeçilmez bir parçasıdır ve bura-
ya aittirler. Bu çerçevede Müslüman-
ların toplumsal ve kurumsal aidiyet-
leri güçlendirilmelidir. Bu hedef 
anlaşması ile görüşmelerde yaşanan 
son yıllardaki durgunluk sonlandı-
rılmakta ve aktif bir adım atılarak 

bu hedef ler için önemli bir katkı 
sunulmaktadır. Bu yolda cesur bir 
şekilde devam edilmeli ve ortak 
geleceğimiz aktif bir şekilde biçim-
lendirilmelidir.” ifadelerini kullan-
dı.

Rheinland-Pfalz Eyalet Hüküme-
ti nezdinde Eyalet Başbakanı Malu 
Dreyer’e teşekkür eden Yıldız, Dİ-
TİB Eyalet Birliği olarak şu açıkla-
mayı yaptı:

18 ay sürecek olan bu hedef anlaş-
ması, Federal Almanya Anayasa’nın 
7. Maddesi’nin 3. Bendi’ne ve Rhe-
inland-Pfalz Eyalet Anayasası’nın 
34. Maddesi’ne göre DİTİB’in dini 
cemaat statüsünün tanınmasıdır. Bu 
hedefin hayata geçirilmesi için iki 
taraf da gerekli tüm şartları ortak 
gayretle yerine getireceklerini ka-
rarlaştırmışlardır. Bu anlaşma ile 
öğrencilerin anayasal hakları tüm 
eyaleti kapsayacak şekilde inanca 
dayalı bir İslam din dersi verilmesi-
ni sağlamakla kalmayacaktır. Bila-
kis bu anlaşmayla Müslüman öğ-
renciler böylelikle Hırisitiyan ve 
Musevi öğrenciler gibi bütün ders-
lerde aynı hak ve imkanlara sahip 
olacaklardır.

Anlaşma süresince eyalet hükü-
meti ile yapılacak ortak görüşmeler-
de bütün eyalet çapında İslam din 
derslerinin yaygınlaştırılmasının ve 

yüksek öğretimde İslam ilahiyatının 
kurulması için gerekli altyapıları 
hazırlanacak ve Rheinland-Pfalz 
eyaletinde Müslümanların kamusal 
hayata katılımları güçlendirilecek-
tir. Eyalet hükümetinin bunun için 
şimdiden uyguladığı değişik format-
ları daha da güçlü bir şekilde geliş-
tirmesi gerekmektedir. Bunun hari-
cinde DİTİB Eyalet Birliği son 
aylarda yaşananlardan dolayı sade-
ce Müslümanlara yönelik olmasa da 
ilk etapta Müslümanları hedef alan 
sağ teröre ve Müslümanlara yönelik 
ayrımcılığa karşı eyalet hükumeti-
nin daha güçlü bir şekilde harekete 
geçmesini talep etmektedir. Ayrıca 
Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde Müslü-
manların yaşamasının normalleş-
mesi ve sıradanlaşması için katkıda 
bulunmasını istemektedir. 

Sonraki adım olarak DİTİB Eya-
let Birliği’nin dini cemaat statüsünün 
tanınması ve bundan sonra da kamu 
tüzel kişiliğinin tanınması, DİTİB 
açısından İslam’ın ve Müslümanla-
rın buraya aidiyeti ve burada diğer 
kurumlarla eşit haklara sahip ol-
ması için vazgeçilmez çabalardır. 
Müslümanların ve Müslüman ol-
mayanların Rheinland-Pfalz Eya-
leti’nde toplumsal kaynaşmalarını 
temin etmek görevlerlerimiz ara-
sında yer almaktadır.  

Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde İslam dini cemaat statüsü tanınması yolunda 
önemli ilk adım atıldı 
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DİTİB Eyalet Birliği’nin yapısal 
olarak güçlenmesi için anlaşma kap-
samında zikredilen adımlar ve ted-
birler, bağımsızlığının güçlendiril-
mesi gibi konular, yakın zamanda 
atılacak adımlardan sadece bazıla-
rıdır.

Bunun yanında Katolik ve Protes-
tan Kiliseleri’nden sonra en büyük 
dini cemaat olarak DİTİB Eyalet 
Birliği 51 camisi, gençlik, kadın ve 
veli kollarıyla ve topluma yönelik 
şeffaf ve yapıcı katkılarıyla Müslü-
manların diğer paydaşlarla eşit hak-

lara sahip olmaları için aktif bir 
şekilde çalışmalarına devam ede-
cektir.”

İmza töreninde Rheinland-Pfalz 
Eyalet Uyum Sorumlusu Miguel 
Vicente’de hazır bulundu.

Saarland Eyaleti Völklingen şeh-
rinde Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye 
Camii Kadınlar Kolu, koronavirüs 
tedbirleri çerçevesinde Völklingen 
itfaiye teşkilatına maske hibe etti.

Völklingen DİTİB Selimiye Ca-
mii Dernek Başkanı Kamuran Baş-
pınar, Völklingen Merkez İtfaiye 
Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mar-
kus Menzel’e takdim etti.

DİTİB derneğinin yüzde yüz pa-
muktan oluşan kumaş tedarik ede-
rek maske yapımına başladığını 
ifade eden Başpınar, el yapımı mas-
kelerin kalitesinin değişik çevreler-
de duyulduğunu, Çevre ve Tüketi-
ciyi Koruma Bakanlığı’nın da bu 
örnek çalışmayı takdir ederek der-
neğe daha fazla maske dikilmesi 
için 300 metrelik kumaş verdiğini 
bildirdi. 1500 maskenin dikildiğini 
ve bunların değişik yerlere, özellik-
le de Völklingen’deki yardım ve ha-

yır kuruluşlarına da-
ğıtıldığı ifade eden 
Başpınar, “Bu mana-
da şehrimizin itfaiye 
teşkilatını da telefon-
la arayarak maske ih-
tiyacı olup olmadığı-
nı sorduk. Völklingen 
Merkez İtfaiye Teşki-
latı Başkanı Chris-
toph Ewen ve Başkan 
Yardımcısı Markus 
Menzel’den itfaiye er-
lerinin maskeye ihtiyaç duydukları-
nı öğrendik.” ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Başpınar, itfai-
yecilerin görev esnasında daha gü-
venli çalışmaları için maskeleri 
başkan yardımcısı Menzel’e teslim 
etti. Völklingen DİTİB Selimiye 
Cami Başkanı Başpınar’a bütün it-
faiyeciler adına teşekkür eden 
Menzel, bu davranışın ve yardım-
laşmanın olağan bir şey olmadığı-

nı ve DİTİB Selimiye Camii cema-
atine her zaman kapılarının açık 
olduğunu ifade etti. Başpınar ise 
gelecekte maske ihtiyacı olduğunda 
itfaiyeye bir telefon kadar yakın ol-
duklarını söyledi. Menzel ise bu ör-
nek tekliften memnuniyetle fayda-
lanmak istediklerinin belirterek 
başkan Başpınar’a, tekrar teşekkür 
etti.

DİTİB camisinden itfaiye teşkilatına örnek yardım
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Almanya’da Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği (DİTİB) eyalet birliklerine 
bağlı cami derneklerinde koronavirüs 
salgınına karşı alınan tedbirler kapsa-
mında, Kur’an kurslarında eğitimler 
“uzaktan eğitim” yöntemiyle işleniyor.

Tedbirler kapsamda öğrencileri Dİ-
TİB cami dernekleri tarafından uzak-
tan eğitim uygulaması ile evlerinden 
mobil cihaz veya bilgisayar aracılığıy-
la bağlanıp eğitimlere katılıyor.

Öğrencilerin eğitimlerinden uzak 
kalmaması için uzaktan eğitim veril-
diğini söyleyen Köln DİTİB Merkez 

Camii Din Görevlisi ve Kurs Yöneti-
cisi Naci Şengün, eğiticilerimiz, geli-
şen ve değişen teknolojinin sunduğu 
imkanları en etkili bir şekilde kullana-
rak öğrencilere ulaşıldığını söyledi.

Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgi-
ler kurslarına devam eden 4 yüze ya-
kın öğrenciye 9 görevli ile mobil cihaz 
veya bilgisayar aracılığıyla bağlanıp 
eğitimlere katıldığını ifade eden Şen-
gün, “İlmin, bilginin önemini kavra-
mış olan öğrencilerimiz, %100 oranı-
nında derslere katılım sağlıyorlar. 
Uzaktan eğitim programımıza destek 

veren ebeveylerimizi, eğitimciler ola-
rak tebrik ediyoruz. Bütün gaye ve 
çabamız, anne-babalarına ve insanlı-
ğa faydalı güzel insanlar yetiştirip top-
luma kazandırmaktır.” dedi. 

Öte yandan DİTİB YouTube kana-
lı üzerinden temel dini bilgiler dersle-
ri, Merkez Camii facebook hesabın-
dan her Cuma günü canlı olarak 
Cuma vaazı ve hutbesi, gençlik Birliği 
Instagram hesabı üzerinden gençlik 
sohbetleri ve Almanca hafızlık ders 
dinlemeleri ise yüz yüze whatsapp 
üzerinden yapılıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Ca-
mii, koronavirüs salgını sebebiyle 
Sandberg Homberg Yaşlılar Yurdu 
sakinlerine temizlik ve gıda ürünlerin-
den oluşan yardım paketi dağıttı.

80 sakinin yaşadığı Sandberg- 
Homberg Yaşlılar Yurdu’nda korona-
virüse karşı alınan tedbirler kapsa-
mında götürülen yardım paketi yurt 
kapısında yetkililere teslim edildi. Du-
isburg DİTİB Merkez Camii din gö-

revlisi Niyazi Tok ve yönetim kurulu 
üyesi Özer Mert, Sandberg-Homberg 
Yaşlılar Yurdu Müdürü Ralf Krause 
ve sosyal hizmetler sorumlusu Bengi 
Azcan tarafından karşılandı.

Zorlu süreç içesinde büyüklerimi-
zin bizlere ihtiyacı olduğunu düşüne-
rek ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen 
Duisburg DİTİB Merkez Camii din 
görevlisi Niyazi Tok, “Cemaatimizin 
desteğiyle bizim de bir nebze katkı-
mız olsun düşüncesiyle yardım paketi 

hazırladık ve bu maksatla zi-
yaretimizi gerçekleştirdik. 
Bu günlerde hepimizin birbi-
rimize ihtiyacımız vardır. İn-
şallah bundan sonra da biz-
ler sizlere daha fazla yardımcı 
olmaya çalışacağız” dedi.

Memnuniyetini dile getiren Sand-
berg-Homberg Yaşlılar Yurdu Müdü-
rü Ralf Krause ise “Bu desteği bir 
bayram hediyesi olarak kabul ediyo-
ruz. Koronavirüs sebebiyle sizleri zor 
bir dönem geçiriyoruz. Bu sebeple siz-
leri sakinlerle görüştürme imkanımız 
bulunmamaktadır. Birlikte daha gü-
zel faaliyetler yapacağımıza” ifadele-
rini kullandı. Yurdun sosyal hizmetler 
sorumlusu Bengi Azcan, yardımlar-
dan ötürü yaşlılar yurdu ve sakinleri 
adına Duisburg DİTİB Merkez Ca-
mii’ne teşekkür etti. Bu bayramın 
durgun geçtiğini ifade eden Azcan, 
“Her bayramda sakinlerimizle eğ-
lence programları yapıyorduk, fakat 
bu bayram koronavirüs sebebiyle ip-
tal etmek zorunda kaldık” dedi.

Kur’an kurslarında dersler uzaktan eğitimle yapılıyor

DİTİB camisi yaşlılar yurdu sakinlerini unutmadı
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