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Uluslararası Uygur Forumu 9-10 Kasım tarih-
lerinde Belçika’nın Brüksel şehrinde Avrupa 
Parlamentosu ve Crown Otel’de gerçekleştiril-

di. Dünya Uygur Kurultayı (DUK), Hasene Internatio-
nal ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ev 
sahipliğinde yapılan Forum’a Avrupa Parlamentosu 
milletvekilleri, siyasiler, araştırmacılar, insan hakla-
rı uzmanları ve aktivistleri, gazeteciler ve Çin kamp-
larında zulme uğramış kamp şahitleri katıldı.

Panellerde konuşan katılımcılar; Doğu Türkistan’da 
devam eden Çin’in vahşi insan hakları ihlallerine 
ve soykırıma dikkat çekerek, siyasi, hukuki ve top-
lumsal alanlarda yapılması gerekenler ve yapılabi-
lecekler üzerinde görüş bildirdi.  Soykırım seviyesi-
ne ulaşan Çin zulmü ile mücadele için ekonomiden, 
medyaya, siyasi alana değin çok geniş bir çerçevede 
topyekûn bir şekilde kararlı ve sabırla adımlar atıl-
ması gerektiği vurgulandı. →S. 5

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Uluslararası Uygur Forumu’nda Çin’in 
Doğu Türkistan’da Uyguladığı zulüm ve soykırım ele alındı. Forum sonrası 
yayınlanan deklarasyonda dünya kamuoyuna soykırımın durdurulması için 
gerekli adımların acilen atılması çağrısında bulunuldu.

SOYKIRIMI 
DURDURUN!

Almanya’da 
Çocukların Cinsiyet 
Değiştirmesi 
Kolaylaştırılacak



SEMiNER

PAKET iÇERiĞi

• Umre öncesi hazırlık seminerleri

UÇUŞ
• Türk Hava Yolları ile uçuş imkanı

TRANSFER
• 2019-20 model otobüsler
ile seyahat

SiGORTA
• Özel seyahat sağlık sigortası
özel sağlık sigortası ve seyahat iptal sigortası yapmalarını tavsiye ederiz.

KONAKLAMA
• Mekke ve Medine / Comfort Yürüme Mesafesi (4/5 Yıldız)
• Mekke ve Medine / Standart Servisli Oteller (3 Yıldız)

REHBERLiK
• 40 kişilik gruplara özel rehberlik hizmeti

YEMEK
• Açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği

HEDiYELiK
• Sırt çantası
• Seccade
• Terlik torbası
• Umre rehberi
• Kimlik kartı

UMRE SEYAHAT ŞARTLARI

AŞI (Uçuştan 14 gün önce)

• Corona aşısı kaldırılmıştır. Talep edilen aşı: Meningokken.

iBADETLER (Tavaf-Say-Vakit Namazlar)

• Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de ibadetlerin edası Etamarna - Tawakkalna
uygulamaları üzerinden randevu alınarak yapılmaktadır. Umrecilerimizin bu iki uygulamayı telefonlarına
yüklemeleri gerekmektedir.

24 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023

Comfort Yürüme Mesafesi

 2’li  oda 2100 
 3’lü oda 1970 
 4’lü oda 1860 

Standart Otel Servisli

 2’li  oda 1930 
 3’lü oda 1795 
 4’lü oda 1695 

Not: 25 yaş altı ve üniversite
öğrencileri için 150 indirim

yapılacaktır.

13 Gece-14 Gün

PCR TESTi

• Uçuştan 72 saat önce PCR testi yapılması (Gidiş - Dönüş)

PASAPORT

• Pasaportun en az 6 ay geçerli olması, TC Pasaportu ise ayrıca en az 6 ay oturum müsadesi olması 
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Zulmün tarihi şüphesiz insanlık tarihi 
kadar eskidir ve o veya bu nedenden 
ötürü zulüm dünya var olduğu müddet-
çe var olmaya devam edecektir. Zulüm-
lerin ortadan kalkması için yapabilecek-
lerimizin de sınırlı olduğu muhakkak 
ancak bu noktada asıl önemli olan kişi-
nin safını belirlemesidir. Haktan, haki-
katten, adaletten yana mı olacağız yoksa 
olup bitene gözlerimizi kapatıp, seyirci 
mi kalacağız?  

Yeryüzündeki zulümlere seyirci kal-
mamak adına 9-10 Kasım tarihlerinde 
Avrupa Parlamentosu’nda üç kurumun 
iş birliğiyle Uygur Forumu düzenlendi. 
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, 
milletvekilleri, aktivistler, gazeteciler, 
araştırmacılar, Çin’in bin bir işkencesine 
sahne olan kamp şahitleri ve IGMG ida-
recilerimiz foruma katılarak, Çin’in Doğu 
Türkistan’da uyguladığı zulmü farklı yön-
leriyle ele aldı, konuyu yeniden Avrupa ve 
dünya kamuoyunun gündemine getirme-
ye gayret ettiler. Gayret ettiler zira Doğu 
Türkistan’da yaşananlar, bölge halkının 
çığlığı artık tüm dünyayı sarmış durum-
da olmasına rağmen birtakım siyasi, 
ekonomik kaygılardan veya başka neden-
lerden ötürü insanlık tabiri caizse âdeta 
üç maymunu oynamaya devam etmek-
tedir. Doğu Türkistan halkının yıllardır 
yaşadığı zulüm, günümüz insanın utanç 
tablosudur, insanlığın yek vücut olarak 
bu zulme karşı durmasının vakti çoktan 
gelmiştir. Bizler IGMG teşkilatları olarak 
bulunduğumuz her platformda, Uygur-
lara uygulanan bu soykırıma, zulme ve 
insan hakları ihlallerine karşı çıkmaya 
devam etmekten geri durmayacağız.

Japonya’da Bir Camii 
20 Ekim’de yaşadığımız mutluluklardan 
biri de Tsushima Ayasofya Camii’nin açı-
lışını gerçekleştirmek oldu. Türk yetkili-
lerin yanı sıra Tsushima Belediye Başkanı 
gibi Japon idareciler açılışa iştirak ederek 
bu sevince ortak oldular.  Japonya IGMG 
Bölge idarecilerimizin ruhsat izninin 
alınmasından açılışına değin çok yoğun 
mesailer harcadığı camimizin, Japon-
ya’ya, bölgedeki Müslümanlara hayırlar 
getireceğine, bölge halkının İslam-Türk 
kültürünü de daha yakından tanımasına 
vesile olacağına yürekten inanıyorum. 

Tsushima Ayasofya Camii 2020 yılında 
İnfak Kampanyası kapsamına alınan bir 
eserdi. Şüphesiz her açılan cami ve eği-
tim merkezleri bizleri sevindirmektedir 
ancak dünyanın bir ucunda bulunan bu 
külliye; Avrupa’dan, Avustralya’ya, Kana-
da’ya değin insanlarımızın ele ele vermesi 
ve Japonya’daki hayırseverlerin de deste-
ğiyle vücuda gelmiş, âdeta kıtalar ötesine 
uzanan birlik ve beraberliğimizin yansı-
ması olmuştur. Bu bağlamda Japonya’da-
ki bu eserin açılışı bizler için çok ayrı bir 
mana da taşımaktadır. Maddi veya ma-
nevi destek veren herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Kıtalar arası boyutta Müslü-
manların dayanışmasına, yardımlaşma-
sına hayırlarda buluşmasına vesile olan 
günümüzdeki sadaka-i cariyelerin en 
güzellerine öncü olan İnfak Kampanyası 
2022 yılında da yine birbirinden değerli 
projelerin gerçekleştirebilmesi için deste-
ğinizi bekliyor. Allah tüm hayırseverlerin 
hayrını kabul eylesin.

İnsana Yakışan Zulme 
Karşı Durmaktır

Kemal Ergün 
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İtalya, Kurtarılmayı Bekleyen Gemideki

Göçmenlerin Bir Kısmını 
“Seçerek” Aldı
İtalya, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum 
kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar’a (STK) ait Geo Barents gemisindeki 572 düzensiz 
göçmenden sadece 357’sinin karaya çıkmasına izin verdi.

Akdeniz’de son haftalarda yaptığı ope-
rasyonlarla göçmenleri kurtaran ve bu 
insanların tahliyesi için açık denizde 

günlerce İtalya’dan güvenli liman tayin etmesini 
bekleyen Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu 
(STK) Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Geo Ba-
rents gemisinin 7 Kasım’da akşamüstü Katanya 
Limanı’na gelmesine izin verildi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükû-
metinin kısa süre önce kabul ettiği kararname 
çerçevesinde gemideki 572 göçmenin tamamının 
inmesine izin verilmedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gemiye 
çıkan yetkililer göçmenlerin sağlık durumlarını 
tek tek değerlendirdi ve sadece durumu hassas 
kabul edilen 357 kişinin karaya çıkmasına yeşil 
ışık yaktı. 215 göçmen ise gemide kaldı.

MSF’den yapılan açıklamada, “Bir kurtarma ope-
rasyonu ancak tüm kurtarılanların güvenli bir 
yere tahliye edilmesiyle tamamlanmış sayılabilir. 

İtalyan yetkililerin önerdiği kısmi ve seçici tahli-
ye, uluslararası deniz hukukuna göre yasal olarak 
değerlendirilemez.” ifadeleri kullanıldı.

ITALYA HÜKÛMETINE KARŞI YASAL 
YOLLARA BAŞVURULACAK

Katanya Limanı’na yanaşan ilk gemi olan Alman-
ya merkezli STK Sos Humanity’nin Humanity-1 
isimli gemisi ise güvertesindeki 179 göçmenden 
144’ünü tahliye edebilmişti. 35 kişi ise durumu 
aciliyet gerektirmeyen sağlıklı olarak değerlendi-
rilmiş ve gemide bırakılmıştı.

SOS Humanity’den yapılan yazılı açıklamada, 
İtalyan makamlarının, Humanity-1 gemisine bu 
35 kişiyle limandan ayrılması talimatı verdiği an-
cak gemi kaptanının, kurtarılanların tamamının 
tahliyesi gerçekleşmeden limandan ayrılmayı ka-
bul etmediği bildirildi. 

Açıklamada, SOS Humanity’nin, İtalyan hükû-
metinin 35 kişinin karaya çıkmasına izin verme-

yen uygulamaya yol açan kararnamesine karşı 
yasal işlem başlatacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İçiş-
leri Bakanı Matteo Piantedosi ve Savunma Baka-
nı Guido Crosetto’nun imzaladığı üçlü kararna-
meyle, Humanity-1 ve Geo Barents gemilerine, 
güvertelerindeki durumu aciliyet içeren insanla-
ra yardım sağlamak için gereken sürenin dışında 
İtalyan kara sularında durma yasağı getirilmişti.

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vati-
kan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bahreyn zi-
yaretinden dönerken uçakta gazetecilere, düzen-
siz göç sorununda Avrupa Birliği’nin Akdeniz’de 
daha fazla iş birliği ve yardıma yönelik bir politi-
ka izlemesi gerektiğini söyledi.

AKDENIZ’DE DÜZENSIZ GÖÇ

Akdeniz’in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan 
bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte 
sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri ola-
rak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde 
söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğun-
laşıyor. Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz 
göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle 
Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurta-
rıyor. Söz konusu STK’ler, Avrupalı devletlerin 
“güvenli liman” vermemesinden ötürü zaman 
zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte 
güçlük yaşıyor.

Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin 
Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya 
oluyor. Teknelerin alabora olması ya da tekneler-
deki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız 
kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, 
Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

AP Hırvatistan’ın Schengen’e 
Katılmasını Onayladı
Avrupa Parlamentosu (AP), Hırvatistan’ın Avrupa’daki vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e 
dahil olmasına onay verdi. Sınır kontrolleri AB Konseyi’nin oybirliği ile alacağı kararla 
kalkacak.

Avrupa Birliği Parlamentosu, 
Hırvatistan’ın Avrupa’daki 
vizesiz seyahat bölgesi Sc-

hengen’e dahil olmasını kabul etti. 
Ancak, parlamentonun kararının da 
Avrupa Birliği Konseyi tarafından 
oybirliği ile onaylanması gerekiyor. 
Bu onaydan sonra Hırvatistan ile 
AB ülkeleri arasında sınır kontrolle-
ri kalkacak.

Parlamentoda konuyla ilgili hazırla-
nan rapor, 53’e karşı 534 milletve-
kilinin oyuyla kabul edildi. Böylece 
Avrupa Parlamentosu, Schengen 
ülkeleri ile Hırvatistan arasındaki 
iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını 
onaylamış oldu.

NIHAI KARAR IÇIN OY 
BIRLIĞI ŞART

AB Konseyi, Hırvatistan’ın Schen-
gen üyeliği için gerekli şartları kar-
şıladığına 9 Aralık 2021’de karar 
vermişti. Parlamento, 12 Kasım’da 
kabul edilen raporda, AB Konse-
yi’ne süreci devam ettirmesi ve sı-
nır kontrollerinin kaldırılmasına 
yönelik nihai kararı vermesi konu-
sunda çağrıda bulundu. Konuyla 
ilgili nihai kararın AB ülkelerinin 
oluşturduğu AB Konseyi tarafından 
oybirliği ile alınması gerekiyor. Sc-
hengen bölgesinde şu anda 26 ülke 
bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hır-
vatistan, Güney Kıbrıs Rum yöneti-

mi, İrlanda ve Romanya dışındaki 
AB üyeleriyle AB üyesi olmayan 
Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihten-
ştayn’dan oluşuyor. Bu ülkeler ara-

sında vizesiz seyahat edilebiliyor. 
Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan 
ve Romanya’nın da Schengen’e ka-
tılmasına destek vermişti.
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Uluslararası Uygur Forumu 
Brüksel Deklarasyonu 
Yayınladı
Belçika’nın Başkenti Brüksel’de 2 gün süren Uluslararası Uygur Forumu sonrası yayınlanan deklarasyonda 
dünya kamuoyuna soykırımın durdurulması için adımların acilen atılması çağrısında bulunuldu.

Dünya Uygur Forumu sonun-
da “Brüksel Deklarasyonu” 
okundu. Uluslararası Uygur 

Forumu (Form) Dünya Uygur Ku-
rultayı (DUK), Hasene Internatio-
nal ve Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği’nin “Forum’da soy-
kırım ve insanlığa karşı suç niteli-
ğindeki işgalden bu yana Doğu Tür-
kistan’da devam eden Çin’in vahşi 
insan hakları ihlallerine dikkat çe-
kerek, siyasi, hukuki ve toplumsal 
alanlarda acil adımların atılması yö-
nünde programımıza uygulanabilir 
ve verimli katkıda bulunan değerli 
konuşmacılarımıza ve tüm misafir-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” 
İfadeleriyle başlayan deklarasyonu 
aynı zamanda forumun konuşma-
cılarından da olan Uluslararası Hu-
kuk Profesörü Dr. Micheal van Walt 
van Praag okudu. Deklarasyonda 
öne çıkan hususlar şöyle:

ACIL ADIMLAR ATILMALI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserli-
ğinin yayınladığı Doğu Türkistan’da-
ki insan hakları ihlallerine ilişkin 
raporda önerilen adımlar acilen atıl-
malıdır. BM İnsan Hakları Konseyi, 
Genel Kurul ve diğer BM kurumları; 
Doğu Türkistan’da devam eden soy-
kırımı tanıma ve Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Ant-
laşması ve BM Anlaşması (Ana Tü-
züğü) uyarınca soykırım yapan Çin’e 
yönelik gerekli girişimlerde bulun-
malıdır. BM’de, Doğu Türkistan’daki 
soykırımın araştırılması için özel bir 
raportör belirlenmeli veya bir soruş-
turma komisyonu oluşturulmalıdır.

Doğu Türkistan halkını temsilen 
Doğu Türkistan dışında faaliyet yü-
rütmekte olan kurum ve kuruluşlara 
destek sağlanmalı ve resmî temsilci 
statüsünde tanınmalıdır. Tüm ül-
keler, Çin ile olan ikili ilişkilerinde 
Evrensel İnsan Hakları Beyanna-
mesi’ndeki ilkeler uyarınca siyasi ve 
diplomatik araçlar ile Uygur soykırı-
mının durdurulması için etkili adım-
ları atmalıdır.

Avrupa Parlamentosu’nun hazi-
ran ayında insanlığa karşı işlenen 
suçları ve ciddi bir soykırım riski-
ni tanıyan kararını takiben, Avru-
pa Komisyonu bu zulümleri sona 
erdirmek amacıyla acilen yeni bir 
mevzuat çıkarmalı ve “Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Durum Tespiti ve 
Zorla Çalıştırma Yasağı”na ilişkin 
önerilerini güçlendirmelidir.

IIT VE ÜYE ÜLKELER 
SOYKIRIMI TANISIN

İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye tüm 
devletler Doğu Türkistan’daki soy-
kırımı tanımalı, soykırımın durdu-
rulması için adım atmalı ve Doğu 
Türkistan temsilcilerine İslam İşbir-
liği Teşkilatı’na gözlemci statüsünde 
katılım hakkı vermelidir.

BM’e üye ülkeler; taraf olduğu İnsan 
Hakları Beyannamesi ve ilgili diğer 
antlaşmalar gereği Doğu Türkis-
tan’daki soykırımın durdurulması 
için Çin’e ve soykırımla ilişkili tüm 
taraflara yönelik, ilgili BM kurumları 
ve kendi ülkelerinde gerekli hukuki 
ve politik adımları atmalıdır.

Uluslararası Adalet Mahkemesi ve 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Doğu 
Türkistan’daki soykırım hakkında 
acilen soruşturma başlatmalı, Çin’e 
ve soykırım suçuyla doğrudan ya da 
dolaylı yollarla ilişkilenen; şahıs, şir-
ket, kurum, kuruluş ve devlet yetki-
lileri hakkında dava açılmalı ve yap-
tırım gücü olan net ve güçlü kararlar 
çıkartılmalıdır.

ZORLA ÇALIŞTIRMAYLA 
ILIŞKILI YAPTIRIM 
UYGULANSIN

Uygur ve diğer halkların zorla ça-
lıştırılmaları ile direkt veya dolaylı 
yollardan ilişkisi bulunan Çin şir-
ketlerine yönelik yaptırım uygulan-
malı ve bu şirketlere yönelik ulusla-
rarası yatırım fonları durdurulmalı, 
zorla çalıştırma yoluyla üretilmiş 
ürünlerin Çin’den ithal edilmesi 
yasaklanmalı ve zorla çalıştırma 

yöntemlerinden yararlanarak üre-
tim yapan uluslararası firmalar so-
rumlu tutulmalıdır.

Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım 
yapmak için kullandığı teknolojileri 
temin eden Uluslararası firmalar, bu 
teknolojiyi Çin’e temin etmeyi dur-
durmalı ve buna yönelik uluslararası 
düzeyde yaptırım uygulanmalı.

AVRUPA’DA ORTAK DURUŞ 
SERGILENSIN

İnsan hakları örgütleri, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi ve diğer sivil 
toplum kuruluşları; Doğu Türkis-
tan’da yaşanmakta olan insan hak-
ları ihlallerinin durdurulması için 
ortak ve net duruş sergilemeli, etkili 
adımları atmalı ve Doğu Türkistan 
ile alakalı çalışmalarını Doğu Türkis-
tan temsilci kuruluşlarıyla istişare ve 
işbirliği içinde yapmalıdır.
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IUF: Çin Zulmüne Karşı 
Harekete Geçme Çağrısı
Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Uluslararası Uygur Forumu’nda Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı 
zulüm ve soykırım ele alındı. 

Çin’in Doğu Türkistan’da uygu-
ladığı zulüm politikaları 9-10 
Kasım’da Belçika’nın Başken-

ti Brüksel’deki Avrupa Parlamen-
tosu’nda düzenlenen Uluslararası 
Uygur Forumu’nda tartışıldı. Dün-
ya Uygur Kurultayı (WUC), Hasene 
International ve Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği tarafından 
“Uluslararası Uygur Forumu – Uy-
gur Soykırımı’na Küresel Yanıt” 
başlığı ile düzenlenen forumda 7 
oturum gerçekleştirildi. İkinci günde 
yer alan 6. Oturum kapsamında ise 
Çin’deki soykırımın durdurulması 
adına 3 farklı çalıştay düzenlendi. 
Çalıştaylarda, Soykırıma Karşı Ulus-
lararası Siyasi ve Ekonomik Müca-
dele, Soykırıma Karşı Uluslararası 
Hukuki Mücadelede ve Soykırımla 
Mücadelede STK’ların ve Medyanın 
Rolü ele alındı.

“DÜNYA VICDANINA 
SESLENMEK IÇIN 
TOPLANDIK”

Uluslararası Uygur Forumu’nda ko-
nuşan IGMG Genel Başkanı Kemal 
Ergün “İçinde bulunduğumuz yüz-
yılda insanlığın görmüş olduğu en 
büyük zulüm, soykırım hakkında 
dünyanın vicdanına seslenmek için 
burada toplanmış bulunmaktayız.” 
ifadelerini kullandı. “Dünya kamuo-
yuna yön veren bu parlamentoda, bu 
konuşmayı yaparken de Çin zindan-
larında işkence gören yüzlerce insa-
nın var olduğunu biliyoruz.” diyen 
IGMG Genel Başkanı Ergün konuş-
masını “Sayıları yüz binlere ulaşan 
Uygur Türkü, sözde eğitim kampı 
adı altındaki hapishanelerde özgür-
lüğünden oldular. Sırf Müslüman ol-
dukları için, Müslüman kimliğinden 
ödün vermediği için baskı altında tu-
tuluyorlar. Kadın erkek ayrımı yap-
madan insan onuruna yakışmayan 
muameleye maruz kalmaktadırlar.” 
şeklinde sürdürdü.

Bu çığlığın dünyayı sarmış olmasına 
rağmen etkili çalışmaların dünya ka-
muoyuna yansımadığına da dikkat 
çeken Ergün, Uygur Müslümanları-
nın yaşadığı zulmün, insanları adalet 
ve insan hakları konusunda çok bü-
yük bir sınavla karşı karşıya getirdi-
ğine dikkat çekti. 

KAMPLARDA ÜRETILEN 
ÜRÜNLERIN IHRACI 
YASAKLANSIN!

Dünya Uygur Kurultayı (WUC) Baş-
kanı Dolkun İsa, Çin’in uyguladığı 
yasa dışı uygulamalarının son Bir-
leşmiş Milletler (BM) raporuna da 
yansıdığına dikkat çekti. Avrupa 
Parlamentosu’nun, Çin’in yaptıkla-
rını insan hakları ihlali olarak kabul 
ettiğini hatırlatan İsa, Almanya Baş-
bakanı’nın Çin’e ziyarete gitmesinin 
AB’deki normlara da aykırı bir ziya-
ret olduğunu aktardı.

Dolkun İsa, Fransa, İngiltere, Belçi-
ka gibi ülkelerin parlamentolarının 
soykırım konusunda karar aldıklarını 
da belirterek, “Bizim yaptığımız poli-
tikalar ortak düşünceler üzerine inşa 

edilmeli. Zorunlu kamplarda üretilen 
ürünlerin ihraç edilmemesi noktasın-
da karar alınmasını desteklemeliyiz. 
Öğretim görevlilerinin, akademisyen-
lerin hazırladığı raporlar önem arz 
etmektedir.” diye konuştu.

“MÜSLÜMANLARIN 
SESSIZLIĞI HAYAL 
KIRIKLIĞI YARATTI”

Dolkun İsa konuşmasında Müslü-
man ülkelerin tutumuna da dikkat 
çekti. Çin’in uyguladığı soykırım 
suçlarının tartışılmasını öngören ta-
sarıya BM İnsan hakları Konseyi’nde 
bazı Müslüman ülkelerinin ret oyu 
verdiğine atıfta bulunan Dolkun İsa 
şunları ifade etti: “BM’de söz konu-
su raporun kabul edilememesi, Batılı 
ülkeler ile ‘küresel güney’ ülkeleri 
arasında büyük bir destek açığı oldu-
ğunu gösterdi. Özellikle Endonezya, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Pakistan gibi Müslüman çoğunluklu 
hükûmetlerin sessizliği son derece 
hayal kırıklığı yarattı.”

MIRIAM LEXMANN: “YENI 
BIR YASA HAZIRLANIYOR”

Forumda konuşan Avrupa Parla-
mentosu (AP) Milletvekili Miriam 
Lexmann, AB ülkelerinde Çin ta-
rafından muhalifleri izlemek için 
kurulan “karakolların” mevcut ol-
duğunu, Kovid-19 salgını sırasında 
AP’ye “zorla çalıştırma” kullanan 
Hikvision isimli şirket tarafından 
yapılan termal kameraların kurul-
duğunu, öte yandan 2019 Sakharov 
Ödülü’nün Uygur hakları savunu-
cusu İlham Tohti’ye verildiğini ifade 
etti. Lexmann, “Bu meclis nasıl olur 
da bu kadar zıtlık içinde davranabi-
lir?” sorusunu yönelterek, “Gözle-
rimiz yavaş yavaş açıldı, başarısız-
lıklarımızı gördük.” dedi. Lexmann, 
Avrupa Parlamentosu’nun “Çin reji-
mini ekonomik işbirliği ile değişti-
rebileceğimiz düşüncesine kapıldı-
ğını ancak bunun böyle olmadığını 
gördüğünü söyledi. Avrupa Parla-
mentosu’nun Doğu Türkistan’dan 

gelen ürünlerin AB’ye girmesini ya-
saklayan bir kanun tasarısı hazırla-
dığını aktaran Lexmann, bu kanunu 
dört gözle beklediklerini ifade etti. 
Lexmann, “Eğer özgürlük için her 
yerde savaşmazsanız, özgürlük hiç-
bir yerde olmaz.” ifadelerini kullandı.

AP MILLETVEKILI 
GLUCKSMAN: 
“MÜCADELENIZ, 
MÜCADELEMIZ”

AP Milletvekili Raphael Glucksman, 
Doğu Türkistan’da üretilen ürün-
lerin ihracatının yasaklanmasını 
istedi. Glucksman, “Çin Komünist 
hükûmetin partner olmadığını ka-
bul etmek zorundayız. Onlarla tica-
ret yapabiliriz ama partner değiliz. 
Onlar bizim rakibimiz. Bizim pren-
siplerimizi ihlal ettiklerinde bunu 
söylememiz gerekiyor, korkmadan 
çekinmeden.” diye konuştu. Doğu 
Türkistan’da insanların susturul-
duğunu, öldürüldüğünü söyleyen 
AP Milletvekili şu ifadeleri kullandı: 
“Uygurların özgürlüğüne kavuşacağı 
günü birlikte kutlayacağımıza can-
dan inanıyorum. Sizin mücadeleni-
zin bizim mücadelemiz olduğunu 
bilmenizi istiyorum.”

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği (IUETO) Başkanı Hidayet 
Oğuzhan da Foruma videolu bir me-
saj gönderdi. Oğuzhan, Doğu Tür-
kistan’daki haykırışlara ses olması, 
oradaki halkın yaşadıklarını dünya 
kamuoyuna taşıması konusunda 
Uluslararası Uygur Forumu’nun çok 
önemli bir rol oynadığına dikkat 
çekti. “Egemenliğimizi tekrar geri 
istiyoruz” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELE 
YASASI DINÎ BASKILAR 
IÇIN KULLANILIYOR”

Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
İsmail Ertuğ da, Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin, 1950’lerden itibaren Doğu 
Türkistan’da Han Çinlilerinin oranı-
nı yüzde 40’ın üzerine çıkarmak için 

bir yerleşim politikası uyguladığını 
ancak, Uygurların hâlâ çoğunluğu 
oluşturduğunu söyledi. 2014 yılın-
dan bu yana, Çin hükûmetinin Sin-
can’da daha sıkı gözetim ve sosyal 
kontrol mekanizması kurduğuna 
da dikkat çeken İsmail Ertuğ, 2015 
yılında çıkarılan terörle mücadele 
yasasının dinî baskılar için kullanıl-
dığını, yeniden eğitim kamplarının 
kurularak yapılan kitlesel tutukla-
maların uluslararası kamuoyunun 
dikkatini çektiğini bildirdi.

AP milletvekili ve Uygur Dostluk Gru-
bu Eş Başkanı David Lega da haziran 
ayında Sincan polis dosyalarının sız-
dırılmasının ardından, AP’nin güçlü 
bir destekle Çin’in eylemlerinin in-
sanlığa karşı suç olduğu yönünde bir 
kararı kabul ettiğini anımsattı.

KAMP ŞAHITLERI 
YAŞADIKLARINI 
UNUTAMIYOR

Açılışta, kamplarda bir süre kaldık-
tan sonra özgürlüklerine kavuşanlar 
da, yaşadıklarını gözyaşlarına hâkim 
olamayarak anlattı. Sayragul Sauyt-
bay, kampta yaşadığı korkunç haya-
tı unutamadığını söyledi. Gülbahar 
Hatiwaji de halen uykusuzluk çekti-
ğini, kabuslar gördüğünü, fiziksel ve 
psikolojik rahatsızlıkları olduğunu 
paylaştı. Ömer Bekali de bedeninin 
özgür dünyada yaşadığını ancak 
ruhunun hâlâ tutsak olduğunu be-
lirterek, ailesinden uzak yaşamanın 
acısını çektiğini ifade etti. Gülbahar 
Jelilova, 2017 yılında terör suçuyla 
tutuklandığını ancak iş kadını oldu-
ğunu ve terör suçuna karışmadığını 
dile getirerek, fiziksel ve psikolojik 
sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalış-
tığını söyledi.

ULUSLARARASI 
TOPLULUĞUN 
SORUMLULUKLARI

AP’de ikinci oturumda  “Çin’in Uy-
guladığı Soykırıma Karşı Uluslara-
rası Toplum ve AB’den Beklentiler” 

konulu panel düzenlendi. ABD'nin 
eski BM Büyükelçisi Kelley Currie, 
Çin’in ödeyeceği bedelleri artırma-
nın önemine işaret ederek, bu nokta-
da demokratik ülkelerin yeterli siyasi 
iradeyi göstermesinin ve ekonomik 
yaptırımların önemini vurguladı. 
Currie, ABD’nin Uygurların “soykırı-
ma” maruz kaldığını kabul etmesine 
rağmen yapması gereken her şeyi 
yapmadığını söyledi.

Kendisi de Uygur Türkü olan ABD 
Uluslararası Dini Özgürlükler Ko-
misyonu (USCIRF) Başkanı Nuri 
Turkel de zorla çalıştırma konusuna 
değinerek, bu yolla elde edilen ürün-
lerin ithal edilmesinin önüne geçil-
mesi gerektiğini dile getirdi.

“ÇIN’IN ÖDEYECEĞI 
MALIYET ARTIRILMALI”

Londra merkezli bağımsız Uygur 
Mahkemesi (Uyghur Tribunal) Baş-
kan Yardımcısı Nick Vetch de Çin yö-
netiminin halkı ile sürekli ekonomik 
ilerleme ve artan zenginlik sağlayacağı 
konusunda üstü kapalı bir tür anlaşma 
yaptığını öne sürdü. Vetch, uluslarara-
sı camianın bunu bozmaya çalışması-
nın Çin’in ödemesi gereken maliyeti-
ni artıracağını ve Uygurlar üzerindeki 
baskıyı kaldırabileceğini kaydetti.

AP’nin ardından program, uluslara-
rası siyaset, ekonomi, hukuk, medya 
ile sivil toplumun verdiği tepkilerin 
ele alındığı panellerle Crowne Pla-
za Otel'de devam etti. IGMG Genel 
Başkan Yardımcısı ve Uluslararası 
Uygur Forumu Komisyon Başkanı 
Murat İleri konuşmasında birçok 
insan hakları raporunun ve sızdırıl-
mış belgelerin Doğu Türkistan’daki 
kültürel mirasların yerle bir edildiği-
ni ve “kültürel soykırım” işlendiğini 
dünyaya gösterdiğini söyledi.

Hasene International Başkanı Mesud 
Gülbahar bu konuda çalışan STK'la-
rın hedef birliği içinde olmaları ge-
rektiğini ifade ederek, stratejilerini 
birleştirerek ortak hareket etmeleri 
tavsiyesinde bulundu. Uygur STK'la-
rının özellikle kadın, çocuk veya 
travma yaşamış kişilere yönelik çalış-
malar da yapması gerektiğini vurgu-
layan Gülbahar, hükûmetin uygula-
malarının Çin halkının geneline mal 
edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kanadalı milletvekilleri Sameer Zu-
beri ve Alexis Brunelle-Duceppe, 
Belçikalı milletvekili Samuel Co-
golati, İngiltere milletvekili Afzal 
Khan, siyasi alanda neler yapılabi-
leceği konusunda görüşlerini iletti.

Hukukçular ve insan hakları savu-
nucuları Hamid Sabi, Dr. David Ma-
tas, Dr. Michael van Walt van Praag, 
Siobhan Allen hukuk alanında, sivil 
toplum temsilcileri Hanno Schedler, 
Mia Hasenson-Gross de çalıştıkları 
alandaki faaliyetleri aktardı. 

Dr. Adrian Zenz, Dr. Aldo Zammit 
Borda, Dr. Rian Thum’da Uygurla-
rın maruz kaldığı durum hakkındaki 
akademik perspektiflerini paylaştı.
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“Irkçılıkla Mücadelede Acil Eyleme 
Geçilmesi Gerekiyor”
Almanya’da yapılan Otoriterlik Araştırması sonuçlarını değerlendiren IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, öncelikle 
siyasetin ırkçılığa karşı mücadelesinde daha samimi ve etkin olması gerektiğine dikkat çekti.

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Genel Sekreteri Ali 
Mete, Almanya’da yapılan 11. 

Otoriterlik Araştırması’nın ortaya 
koyduğu sonuçları değerlendirdi. 
Araştırmaya göre özellikle Alman-

ya’nın doğu eyaletlerinde yükselen 
göçmen, Müslüman, Yahudi ve 
Romanlara yönelik nefret artışını 
eleştiren Ali Mete “Irkçı zihniyet 
ile antidemokratik zihniyet el ele 
yürüyor. Bu durumda siyaset, ırk-

çılığa karşı mücadelesini çok daha 
etkin sürdürmek zorunda.” dedi.

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, bu 
bilimsel araştırmanın ırkçılığa kar-
şı mücadelede acil şekilde eyleme 
geçilmesi gerektiğini ortaya koydu-
ğunu, her geçen gün çeşitliliği ar-
tan bir toplumda azınlıklara karşı 
nefretin artış gösterdiğini bildirdi. 
Mete, “Artan nefret ve önyargılar 
daha da geniş kitlelere yayılıyorsa 
alarm zilleri çalmalıdır. 

Bunun neticeleri sadece azınlıklar 
için değil toplumun tamamı için ha-
yati olur.” değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın, ırkçı zihniyet ile Fe-
deral Meclis veya Federal Hükûmet 

gibi siyasi kurumlara güven duyma-
yan antidemokratik zihniyetin el ele 
yürüdüğünü tespit ettiğini söyleyen 
Ali Mete, ırkçı zihniyetin demokra-
tik siyasi kültür üzerinde olumsuz 
etki oluşturduğu gibi toplumsal bir-
likteliği de tehdit ettiğini söyledi.

“Bu durum karşısında siyasete iki 
net sorumluluk düşmektedir: Ön-
celikle siyaset ırkçılığa karşı mü-
cadelesinde daha samimi ve etkin 
olmak zorundadır.” diyen IGMG Ge-
nel Sekreteri Mete, özellikle merkez 
partilerinin muhafazakâr milletve-
killerinin azınlıklara karşı önyargı 
ve nefreti körüklemekten vazgeç-
mesini istedi. Ali Mete açıklamasına 
şöyle devam etti: “Toplumun hiç de 
azımsanmayacak bir kısmının Müs-

lümanları yabancı ve tehdit olarak 
görmesi ise bizleri derinden üzmüş 
ve endişeye sevk etmiştir. 

Yine bu durumda da yerine geti-
rilmesi gereken önemli sorumlu-
luklar ortaya çıkmaktadır: Siyaset, 
İslam’ı sürekli güvenlik meselesi 
bağlamında konulaştırmaktan vaz-
geçmeli, artık saldırı tehlikesi ile eş 
anlamlı olarak kullanılan ‘İslamcı-
lık’ veya ‘İslamcı’ gibi kavramları 
tekrardan ele almalıdır. 

Bu uygulama ve kelime seçimi ka-
muoyu tartışmalarını yönlendir-
mekte ve yanlış imajların kökleşme-
sine, milyonlarca Müslüman’a karşı 
önyargı ve korkunun yaygınlaşma-
sına hizmet etmektedir.”

Almanya’da Otoriterlik Araştırması: 

Yabancı Düşmanlığı 
Doğu’da Daha Çok

Göttingen Camii’ne 2 Ayda 
İkinci Irkçı Tehdit

Almanya’nın batı eyaletlerinde yabancı düşmanı 
söylemler azalırken, doğu eyaletlerinde yabancı ve 
Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığı bildirildi.

Göttingen’deki DİTİB Camii’ne aşırı sağcı terör örgütü 
NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderildi. 2 ay önce de 
camiye gamalı haç çizilmişti.

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan 
“2022 Otoriterlik Araştırması”nda, 
özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde 

yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren 
söylemelere onay verenlerin oranının arttığı 
ortaya konuldu. Araştırmaya göre, Almanya 
genelinde “yabancı düşmanı” söylemleri ke-
sin bir şekilde onaylayanların oranı 2020’ye 
göre 0,5 puan artarak yüzde 17’ye çıktı. 

Ülkenin doğu eyaletlerinde 2020’de 27,8 
olarak kaydedilen bu oran, 2022’de yüzde 
33,1’e yükseldi. Almanya’nın batı eyaletle-
rinde ise yabancı düşmanı söylemleri des-
tekleyenlerin oranı 2020’ye göre 1,1 puan 
azalarak yüzde 12,6 olarak kaydedildi. Ya-
bancı düşmanlığı içeren düşünceye sahip 
olanların oranı, erkeklerde yüzde 19,7 ile 
kadınlardan (yüzde 14,3) daha yüksek kay-
da geçti. Araştırmada, yabancı düşmanlığı 
gibi “Müslüman düşmanlığı” söylemlere 
desteğin de, özellikle Almanya’nın doğusun-
daki eyaletlerde arttığı görüldü.

MÜSLÜMAN DÜŞMANI 
SÖYLEMLERE DESTEK ARTTI

Araştırma kapsamında, doğu eyaletlerinde 
yaşayan katılımcıların yüzde 46,6’sı, batı 

eyaletlerindekilerin ise yüzde 23,6’sının 
“Müslümanların Almanya’ya göç etmesi ya-
saklanmalı” söylemine destek verdiği ifade 
edildi. Bu oranların 2020’de, doğu eyaletle-
rinde 40,2, batı eyaletlerinde ise 24,2 olarak 
kayda geçtiği aktarıldı. 

Almanya’nın doğu ve batı eyaletlerinde, “Çok 
sayıda Müslüman yaşamasından dolayı ba-
zen ülkemde kendimi yabancı gibi hissedi-
yorum” söylemini onaylayanların oranının, 
2020’ye göre düşse de yüksek seviyede sey-
rettiği belirtildi.

Söz konusu söyleme 2022’de doğu eyaletler-
de yaşayan katılımcıların yüzde 42,7’sinin, 
batı eyaletlerde ise yüzde 36,6’sının destek 
verdiği kaydedildi.

Araştırmada, Müslümanların daha az ya-
şadığı doğu eyaletlerde, yabancı ve Müs-
lüman düşmanı tutumların daha yüksek 
olduğuna işaret edilirken, buna karşın ya-
bancı ve Müslümanlarla iletişim kurulan 
bölgelerde yabancı ve Müslüman karşıtı 
tutumların daha az olduğu belirtildi. Al-
manya’da, yaklaşık 21 milyon göçmen kö-
kenlinin ve 4,7 milyon Müslümanın yaşa-
dığı tahmin ediliyor.

Almanya’nın Göttingen kentindeki 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Camii’ne 2 ayda iki kere 

ırkçı tehdit yapıldı. Tehditlerin ikincisi mek-
tupla yapıldı. Mektupta, “Siz böyle devam 
edin, tekrar geleceğiz, daha kötü şeyler ola-
cak.” denildi.

Camiye gönderilen mektubun NSU 2.0 im-
zalı olduğu ve ayrıca üzerinde gamalı haç 
sembolünün yer aldığı bildirildi.

Göttingen DİTİB Camii Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Serkan Şahbaz konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, 8 Kasım tarihinde posta yo-
luyla gelen tehdit mektubunun 9 Kasım’da 
açılarak şehir polisiyle paylaşıldığını ve suç 
duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

22 Eylül tarihinde de caminin dış cephesine 
gamalı haç işareti çizildiğini ve olayla ilgili 
soruşturmanın devam ettiğini belirten Şah-
baz, “Cami cemaatimiz ve Göttingen’de ya-
şayan Müslümanlar olarak tedirginiz. 

Bir önceki saldırının soruşturması devam 
ederken, şimdi de tehdit mektubu gönderil-
di.” dedi.

Sosyal medya hesaplarından camiye gelen 
cemaati, sağduyulu olmaya davet eden Dİ-
TİB Göttingen Camii Yönetim Kurulu, cami-
lerine ve tüm mabetlere yapılan saldırıları 
şiddetle kınadıklarını da bildirdi. Yönetim 
kurulu ayrıca, cemaatin güven içerisinde 
camiye gelebilmeleri için tüm imkânları de-
ğerlendireceklerini de açıkladı.
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Almanya’da Mülteci Yurtlarına
Yapılan Saldırılarda Artış
Almanya’da hükûmete yöneltilen bir soru önergesine verilen cevapta, mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda 
artış meydana geldiği bildirildi.

Hükûmetin, Sol Parti millet-
vekili Clara Bünger’in soru 
önergesine verdiği cevabı 

haberleştiren Neue Osnabrücker Ze-
itung adlı gazete, 2022 yılının ilk 9 
ayında mülteci yurtlarına yönelik 65 
saldırı gerçekleştirildiğini yazdı.

Haberde, mülteci yurtlarına yönelik 
2021’de toplam 70 saldırının kayıtla-
ra geçtiği, bu yılın 9 ayında 65 saldırı 
yapılmasının bu anlamda önemli bir 
artışı gösterdiği vurgulandı.

SAYI DAHA DA YÜKSEK

Ekim ayında yapılan saldırıların 
henüz istatistiklere girmemesi ne-

deniyle yıl sonuna kadar bu sayının 
daha da artmasının beklendiği belir-
tilen haberde, son zamanlarda mül-
teci barınaklarına yönelik saldırılar-
daki artışın dikkati çektiği, bunun ise 
Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen 
sığınmacıların sayısındaki artıştan 
kaynaklandığı kaydedildi.

HER GÜN EN AZ IKI 
SIĞINMACIYA SALDIRI 

Barınma yerlerinin haricinde sığın-
macılara ya da mültecilere yönelik 
711 saldırı yapıldığı, bunun da nere-
deyse her gün en az iki sığınmacının 
saldırı kurbanı olduğunu ortaya koy-
duğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan Clara Bünger, bu 
konudaki endişelerini dile getirerek, 
“Mültecilere yönelik saldırılar ya da 
mültecilerin barındığı yerlere ya-
pılan saldırılar hakkında bir şeyler 
okumadan neredeyse gün geçmiyor. 

Durum çok tehlikeli. Tüm demokra-
tik güçlerden sağcı ve ırkçı şiddete 
açıkça karşı çıkmalarını bekliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Mülteci krizinin en yoğun olduğu 
2015’te, mülteci yurtlarına yönelik 
1047 saldırı kaydedilmişti. Bu tür 
suçların sayısı 2017’de 284 iken, 
2020’de 84, 2021’de ise 70 olarak ka-
yıtlara geçmişti.

Almanya’da Skandal Yasa Hazırlığı:

Çocukların Cinsiyet 
Değiştirmesi 
Kolaylaştırılacak

Almanya’da Soykırım ve 
Savaş Suçlarını 
İnkâra Hapis Cezası

Almanya, Kendi Cinsiyetini Takdir Hakkı Yasası 
ile 14 yaşından küçük çocukların da cinsiyet 
değiştirmesine imkân verecek. 14 yaşındaki çocuklar 
da kendileri cinsiyetlerini değiştirebilecek.

Almanya’da soykırım ve savaş suçlarını inkâr etmek, 
din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmak 3 yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacak.

Federal Almanya, çocuklara mevcut 
cinsiyetlerini değiştirme ve mede-
ni durumunu ona göre kaydettirme 

hakkı verecek. Cinsiyet değişimi için dok-
tor raporu da gerekmeyecek. İki yıldan beri 
üzerinde çalışılan Kendi Cinsiyetini Takdir 
Hakkı Yasası (Alm.: Selbstbestimmungsge-
setz) son şeklini almak üzere. Federal Aile 
Bakanlığı yasa tasarısının meclise 2022 yılı-
nın sonuna kadar getirileceğini açıkladı.

10 Eylül 1980 tarihli Cinsiyet Değiştirime 
Yasası’nın (Transsexuellen-Gesetz TSG) 
kaldırarak, “çağa uygun” bir yasa olma-
sı planlanan yeni Kendi Cinsiyetini Takdir 
Hakkı Yasası ile, 14 yaşından küçük çocuk-
ların aileleri (veli ya da vasileri) nüfus idare-

sine başvurarak çocukların cinsiyetlerini ya 
da cinsiyetsizliğini kaydettirebilecek.

ÇOCUK CINSIYETINI KENDISI 
DEĞIŞTIRECEK

14 yaşından büyük olan çocuklar ise, velile-
rinin onayı ile kendileri cinsiyet değiştirme 
hakkına sahip olacaklar. 

Federal Aile Bakanlığından bu konuda yapı-
lan açıklamada, velilerin itirazı durumunda 
çocuğun refahı tercih edilerek, çocuğun ken-
di cinsiyetini değiştirme hakkı verilecek. Ya-
sayla, çocuklarla ailelerin bu konuda danış-
ma hizmetlerinden faydalanabilmesi ve bu 
danışmaların ücretsiz olması öngörülüyor.

Almanya’da değiştirilen ceza yasası-
na göre, soykırım ve savaş suçlarını 
inkâr edenlerle, halkı din, ırk, ten 

rengi ve cinsiyet farkından dolayı aşağıla-
yanlar ve bu yönde şiddete teşvik edenler 
hapis cezası ile cezalandırılacak.

25 Kasım’da 16 eyaletin temsil edildiği Fe-
deral Konsey’de kabul edilmesi durumunda 
yürürlüğe girecek olan yasayla bu suçları 
işleyenler üç yıla kadar hapis veya para ce-
zasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasanın bu şekliyle değiştirilmesine ise hu-
kukçular ile bilim insanları karşı çıktı. Hu-
kukçular, siyasetin adalet ve hukuku ceza 
yasasını siyasallaştırılarak, araçsallaştırmak 
istediğine dikkat çekti. Bilim insanları ise, 
yasanın bu hâliyle yürürlüğe girmesi du-
rumunda düşünce ve ifade özgürlüklerini 
sınırlayabileceği, bu alanda araştırma yap-
manın ve görüş bildirmenin suç sayılabile-
ceğini ifade etti.

YASANIN ASLINDA ÖNEMI YOK: 
“SEMBOLIK”

3 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 
bu şekliyle çıkmasına yönelik eleştirilere, 
Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Ada-
let Bakanı Marco Buschmann, yasanın bu 
yönlere çekilmemesi gerektiğini belirterek 
“Çünkü, yasadaki değişiklik daha çok sem-
bolik.” ifadeleri ile cevap verdi.

TÜRKIYE’YI DE  
ILGILENDIRIYOR

Alman ceza yasasının bu şekilde değiştiril-
mesi sonrasında ilgili yasa Türkiye’yi de ilgi-
lendiriyor. 1915 olaylarını “Ermenilere Karşı 
Soykırım” olarak kabul eden ancak hükû-
met tarafından henüz kabul edilmeyen id-
dialara karşı savunmalar, yeni yasa ile ceza 
kapsamına girmiş olacak. Dolayısıyla hukuk 
ve ceza yasasının araçsallaştırılmasının bir 
örneği ortaya konmuş olacak.
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AİHM, Belçika’yı Oğulları 2,5 Yıl Morgda Tutulan 

Türk Aileye Tazminat 
Ödemeye Mahkûm Etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, öldürülen oğulları Belçika’da 
2,5 yıl boyunca morgda tutulan Türk aileyi haklı buldu ve 
Belçika hükûmetini tazminata mahkûm etti.

Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM), oğulları 
Belçika’da 2010’da cinayete 

kurban giden ancak savcılık kararıyla 
937 gün morgda tutulan Türk ailenin 
açtığı davada aile lehine karar verdi. 
Mahkeme Belçika’yı 10 bin Euro taz-
minat ödemeye mahkûm etti.

AİHM, Vahit Aygün ve Naciye Aygün 
çiftinin 2012’de açtığı davayı karara 
bağladı. Mahkeme, Belçika savcılığı-
nın izin vermemesi nedeniyle oğul-
larının cenazesini yaklaşık 2,5 yıl bo-
yunca morgdan alamayan ve defin 
için Türkiye’ye götüremeyen aileyi 
haklı buldu.

VICDAN VE INANÇ 
ÖZGÜRLÜĞÜ MADDESI 
IHLAL EDILDI

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı ka-
rarda, bu durumun Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin özel hayat ve 
aile hayatına saygı hakkını öngören 
8. maddesiyle düşünce, vicdan ve din 
inanç özgürlüğünü öngören 9. mad-
denin ihlali olduğu bildirildi. AİHM, 

Belçika’nın aileye 10 bin Euro ma-
nevi tazminat ile 3 bin 460 Euro’luk 
masrafları ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Belçika’nın Flaman bölgesindeki Meu-
lebeke kasabasında 8 Eylül 2010’da 
cinayete kurban giden Uğur Aygün 
(32) ile Süleyman Aygün (33) kar-
deşlerin cenazeleri, “savcılık soruş-
turması devam ettiği gerekçesiyle” 
937 gün morgda tutulmuştu.

Aygün kardeşlerin annesi Naci-
ye Aygün ile baba Vahit Aygün, 
defin için oğullarının cenazesini 
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi-
ne götürmek istemiş ancak buna 
izin verilmemesi nedeniyle Belçi-
ka’da mahkemeye gitmiş, ardından 
AİHM’de dava açmışlardı. Uğur Ay-
gün ile Süleyman Aygün’ün cenaze-
leri, 9 Nisan 2013’te memleketleri-
ne götürülerek toprağa verilmişti. 
Aygün kardeşleri silahla vurduğu 
tespit edilen komşuları ise, Şubat 
2014’te sonuçlanan davada 29 yıl 
hapse mahkûm edilmişti.

İsveç’e, “Sistematik Irkçılıkla 
Mücadele” Çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan bağımsız beş uzmandan oluşan heyet, 
İsveç’e “sistematik ırkçılıkla mücadele” çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Konseyi’nin bağım-
sız uzmanları, İsveç’i “siste-

matik ırkçılıkla mücadele” çabaları-
nı hızlandırmaya ve polis ile azınlık 
grupları arasındaki güveni yeniden 
tesis edecek stratejilere odaklanma-
ya çağırdı.

Irksal adalet ve eşitlik uzmanları, 
Tracie Keesee, Yvonne Mokgoro ve 
Juan Mendez, Stockholm, Malmö ve 
Lund’da çeşitli görüşmeler düzenle-
di. Uzmanlar görüşmelerde, farklı 
renklerden insanlara karşı uygula-
nan ırk ayrımcılığı, sistematik ve 
yapısal ırkçılık, aşırı güç kullanımı 
ve diğer insan hakları ihlalleri alan-
larında bilgi topladı.

Heyet ülkeye gerçekleştirdiği beş 
günlük ziyaret kapsamında, Adalet 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışiş-
leri Bakanlığı, Ulusal Suç Önleme 
Konseyi, Parlamento Ombudsman-
lığı ve Eşitlik Ombudsmanlığı tem-
silcileri, İsveç Polis Otoritesi, Hapis-
hane ve Veraset Hizmetleri üyeleri, 
İsveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 
üyeleri, sivil toplum temsilcileri, 
araştırmacılar, akademisyenler ve 
farklı toplulukların temsilcileri ile 
bir araya geldi.

KEESEE’DEN AZINLIK 
AÇIKLAMASI

Keesee, yaptığı açıklamada, “farklı 
renkten topluluklar” ve araştırmacı-
larla yapılan toplantılarda, birçok in-
sanın kendi topluluklarının “polisle 
etkileşimleri” söz konusu olduğun-
da duyduğu endişeyi dile getirdiğini 
ifade etti. Polisin azınlık gruplara 
uyguladığı “eşit olmayan muamele-
ye” dikkati çeken Keesee, güvenlik 
güçleriyle bu topluluk arasındaki 
“kopmuş ilişkinin” doğasını anlama-
ya başlanmasına ihtiyaç duyulduğu-
nun altını çizdi. Keesee ayrıca İsveç 
polisinin müdahaleye dayanmayan 
güvenlik tanımını genişletmesi ge-
rektiğini ve çok kültürlü toplumu 
yansıtacak şekilde personelini çeşit-
lendirmesi gerektiğini vurguladı.

AZINLIKLARIN GÜVENLIK 
GÜÇLERINE GÜVENI YOK

İsveç polisine birçok kez nefret suçu 
ve ırkçılık konusunda karşı çıkışla-
rıyla tanınan gazeteci, yazar ve insan 
hakları aktivisti Alexandra Pascali-
dou da azınlıklar ile güvenlik güçleri 
arasında “gerçek bir güven” olma-
dığını kaydetti. Azınlıkların hiçbir 
önlem alınmayacağını düşündükleri 

için ırkçı saldırıları polise bildirme-
ye bile isteksiz olduklarını ifade eden 
Pascalidou, “Biliyorsunuz, ne yazık 
ki haklılar, çünkü kendime yönelik 
tehditleri bildirdiğimde hiçbir şey ol-
madı.” diye konuştu.

Pascalidou, ırkçılığa karşı mücadele-
nin İsveç’in gündeminde olmadığını 
ancak BM’nin müdahalesinin tartış-
mayı başlatacağını umduğunu söy-
ledi. Buna karşı verdiği mücadelede 
ölüm tehditleriyle bile karşı karşıya 
kaldığını kaydeden Pascalidou, “Ka-
pımın önünde beni öldürmeye çalı-
şan Naziler vardı.” ifadesini kullandı.

HAPISHANE ZIYARETLERI

Heyet, Stockholm ve Malmö’deki po-
lis gözaltı ve mahkeme öncesi gö-
zaltı merkezlerini ziyaret ederken 
“hücre hapsine çok fazla başvurul-
duğu” konusunda endişelerini de 
dile getirdi.

Mendez ise İsveç’in artan çete suçları 
da dahil olmak üzere “meşru güvenlik 
sorunlarını” ve “gereksiz özgürlükten 
yoksun bırakma” üzerine odaklanan 
sorunları olduğunu kaydetti. Mendez 
ayrıca, İsveç’i, mahkûmlara BM Asgari 
Standart Kuralları olan “Nelson Man-

dela Kurallarına” tam olarak uymaya 
ve gözaltı alternatiflerine ayrıcalık ta-
nımaya çağırdıklarını aktardı. BM’den 
yapılan açıklamada, uzman heyetin ön 

bulgularını İsveç hükûmetiyle paylaş-
tığı ve ileriki aylarda yayımlanacak bir 
rapor hazırlayarak İnsan Hakları Kon-
seyi’ne sunacaklarına yer verildi.
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AB Konseyi Başkanı Michel’den
Teröre Karşı Dayanışma Mesajı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin, AB’nin Türk halkının yanında 
olduğunu belirterek terörle ortak mücadelenin önemini vurguladı. Rusya ve Çin ile ilişkilere de değindi.

15-16 Kasım tarihlerinde Endo-
nezya’nın ev sahipliğinde Bali’de 
gerçekleştirilen 17. G20 Liderler 

Zirvesi’nde düzenlenen basın top-
lantısında konuşan Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Başkanı Charles Mic-
hel teröre karşı ortak mücadelenin 
önemine dikkat çekti. Olası saldırıla-
rın önlenmesi konusunda istihbarat 
birimleri arasında her seviyede iş 
birliğinin sağlanmasının zaruri ol-
duğunu kaydeden Michel, “Avrupa 
Birliği adına, İstanbul’daki bu trajik 
saldırının hemen ardından Türk hal-
kına taziyelerimizi ve desteklerimizi 
ilettik. Bu durum teröre karşı müca-
delemizin ortak bir mücadele oldu-
ğunu göstermektedir.” dedi.

Michel, “Her yerde teröre karşı mü-
cadelenin ve iş birliğinin sağlanması-
nı istiyoruz. (Bu konuda) AB’nin son 
derece sağlam bir duruşu var.” dedi.

“NÜKLEER DILININ 
KULLANILMASI 
TEHLIKELI”

Rusya’nın son dönemde nükleer güç 
kullanma olasılığını gündeme ge-

tirdiğini aktaran Michel, “Rusya’nın 
nükleer dilini kullanmayı seçmesi son 
derece sorumsuzca ve tehlikeli.” ifa-
desini kullandı.

Michel, bu yıl zirvenin çok farklı bir 
iklimde gerçekleştiğine işaret ederek 
şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi 
üyesi ve G20 üyesi olan Rusya, özgür 
ve egemen bir ulus olan Ukrayna’ya 
saldırıyor. Bu savaş, Avrupa’dan Af-
rika’ya, Orta Doğu’ya kadar nerede 
yaşıyor olursanız olun hepimizi et-
kiliyor. Gıda ve enerji krizlerini sona 
erdirmenin en iyi yolu, Rusya’nın bu 
anlamsız savaşı sona erdirmesi ve 
BM tüzüğüne saygı duymasıdır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

G20 Zirvesi kapsamında gıda ve 
enerji güvenliği konusunda küresel 
iş birliğinin sağlanmasının giderek 
önem kazandığının altını çizen Baş-
kan Michel, tüm dünyada açlık ve ye-
tersiz beslenme ile karşı karşıya kalan 
nüfusun giderek arttığını kaydetti.

Michel, AB’nin Rusya’ya karşı uygula-
makta olduğu yaptırımların ülkenin 

gıda ürünleri ve gübre ihracatını kap-
samamasına rağmen Rusya’nın bu 
kalemlerin ihracatının kısıtlanması 
yönünde karar aldığını belirtti.

GELIŞEN EKONOMILER IÇIN 
DESTEK PAKETI

AB’nin Ukrayna’daki savaşın küresel 
sonuçlarına karşı çözüm üretmek 
için yoğun şekilde çalıştığını dile ge-
tiren Michel, gelişmekte olan ekono-
milerin desteklenmesi için toplam 8 
milyar Euro’luk finansman paketinin 
hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, ener-
ji krizinin küresel piyasaları, hane 
halkını ve işletmeleri etkilediğini 
belirterek, G20’nin sürdürülebilir 
ve herkes için ulaşılabilir enerji gü-
venliğinin sağlanması konusunda 
kolektif güç ve sorumluluğu oldu-
ğunu ifade etti. Michel, “Bugün ve 
yarın yapılacak toplantıların, üye-
lerin yine G20 üyesi olan Rusya 
üzerinde daha fazla baskı uygulan-
masıyla ikna edilmesi için kullanı-
labileceğine kesinlikle inanıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“ÇIN ILE ILIŞKILER 
ÖNEMLI”

Çin ile politik ilişkilerin sürdürülmesi-
nin önemli olduğunun altını çizen Mi-
chel, “Farklı görüşlere rağmen, politik 

diyaloğun sürdürülmesi için alanın 
mevcut olması her zaman olumludur. 

Çin ile özellikle ekonomik açıdan iliş-
kilerin yeniden dengelenmesi önem-
li.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, G20’ye “Ukrayna 
Barış Formülü” Sundu

Belçika’da Bıçaklı Saldırıda 

1 Polis Öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Endonezya’nın Bali Adası’nda 
gerçekleştirilen G20 Zirvesi’ne “Ukrayna barış formülü” sunarak 
Rusya’nın savaşını durdurmanın gerekli ve mümkün olduğuna 
emin olduğunu söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis ekibine 
yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını 
kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 
bu yıl Endonezya’da yapılan G20 toplantı-
sına video konferansla katılarak “Ukrayna 

barış formülü” sundu. Ayrıca “Rusya, bu savaşı bi-
tirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıt-
laması gerekir.” diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Ukrayna’dan vicdan, egemenlik, toprak ve ba-
ğımsızlıktan taviz beklemeyin. Kurallara saygılı-
yız ve sözümüzün eriyiz. Ukrayna, barışı koruma 
çabalarında her zaman lider olmuştur ve dünya 
bunu görmüştür. Açıktır ki Rusya’nın sözlerine 
güvenilemez ve ihlal edeceği bir ‘Minsk-3’ artık 
olmayacak.” Zelenskiy, Rusya’nın yıkıcı savaşını 
durdurmanın gerekli ve mümkün olduğuna emin 
olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA’NIN 10 ÖNERIDEN OLUŞAN 
“BARIŞ FORMÜLÜ”

Rus savaşının adil bir şekilde ve Birleşmiş Milletler 
(BM) Şartı ve uluslararası hukuk temelinde bit-
mesini istediğini belirten Zelenskiy, G20 zirvesine 
katılan liderlere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek 
10 öneriden oluşan “barış formülü” sundu. Zelens-
kiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, 
gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkûmla-
rın ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM 
Şartı’nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya 
düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekil-
mesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin ia-
desi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin en-
gellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit 
eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.

ZELENSKIY, “G19” IFADESINI 
KULLANDI

Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, 
G20’yi birkaç kez “G19” olarak adlandırdı ve Rus-
ya’nın bundan “dışlanması gerektiğini” ima etti. 
Zelenskiy, Rusya’nın barış formülüne direnmesi 
durumunda onun sadece savaş istediğinin görüle-
ceğini belirtirken, “Dünyada barışı sağlamak için 
her biriniz önerilerimizden birini seçebilir. Lütfen 
liderlik için yönünüzü seçin ve birlikte barış for-
mülünü doğru şekilde uygulayalım. 

Bu barış formülü binlerce hayat kurtaracak. Bu 
uluslararası hukukun gücünü sağlayacak. Bu bir 
güvenlik mimarisi güncellemesi olacak. Küresel 
istikrarın geri dönüşünü teşkil edecek. Dünyanın 
vicdanlı ülkelerinin ne için iş birliği yaptığının an-
lamını taşıyacak.” diye konuştu.

Belçika’nın başkenti Brük-
sel’deki Kuzey Tren Garı yakı-
nında meydana gelen olayda 

bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen 
polis ekibine saldırdı. 

Saldırıda boynundan yaralanan bir 
polis memuru yaşamını yitirdi, diğer 
polis memuru yaralandı. 

Saldırgan olay yerine gelen başka bir 
polis tarafından etkisiz hâle getirildi.

SALDIRI DÜZENLEYECEĞINI 
BILDIRMIŞ

Saldırganın, 11 Kasım olayı günü bir 
polis karakoluna gittiği ve saldırı dü-
zenleyeceğini söylediği belirtildi. Psi-
kolojik sorunları olduğu düşünülen 
kişinin muayene için bir hastaneye 
götürüldüğü, daha sonra serbest bı-
rakıldığı bildirildi. Savcılığın saldırı-
da terör şüphesini de ihtimaller da-
hilinde değerlendirdiği kaydedildi.
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Fransa’da Kurumsallaşan
Müslüman Karşıtlığı 
Endişe Veriyor
Fransa’daki sivil toplum kuruluşları ve Müslümanlar, ülkede kurumsallaşan Müslüman karşıtlığından dolayı 
endişe duyuyor. Yasser Louati: “Fransa, Müslümanların görünürlüğüne karşı muhalefeti belirginleştiren ve 
ardından başörtüsüyle başlayarak tüm Müslüman camiasına suçlu muamelesi yapan ilk Batı ülkesi.” dedi.

Avrupa’nın en fazla Müslü-
man nüfusa sahip ülkesi 
Fransa’da Müslüman karşıt-

lığı endişe verici boyuta ulaştı. Özel-
likle medyada Müslümanlara yönelik 
oluşturulan “suçlu ve mağdur” algısı 
ülkedeki 6 milyondan fazla Müslü-
man’ı olumsuz etkiliyor.

İnsan hakları ve kamusal özgürlük-
lerin korunması için çalışmalar yü-
rüten sivil toplum kuruluşu Fransa 
Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL) 
Başkanı Yasser Louati, ülkedeki aşı-
rı sağın yükselişi, artan Müslüman 
karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığının 
üretilmesinde medyanın rolüne iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu.

Müslüman karşıtlığı kavramının ilk 
olarak 20’nci yüzyılın başlarında, 
Fransız sömürge yönetiminin yerli 
nüfusa yönelik tutumunun kınandı-
ğı belgelerde görüldüğünü belirten 
Louati, 11 Eylül saldırılarından son-
ra kavramın daha sık kullanıldığına 
dikkati çekti.

Louati, Avrupa’da Müslüman kar-
şıtlığının artışına ilişkin “Batı’nın 
Müslüman dünyasıyla etkileşimi, 
karşılıklı saygı, işbirliği ve kabule 
dayanmadığı için İslamofobi terimi 
giderek daha yaygın hâle geldi. Bos-
na savaşı bize Avrupa’nın, Avrupa’da 
yerli Müslümanlar olabileceği fikrini 
ne kadar reddettiğini gösterdi ve bu 
nedenlerle katliama göz yumuldu.” 
ifadesini kullandı.

“FRANSA 40 YILDIR 
ISLAMFOBININ 
LABORATUVARI”

Louati, Müslüman karşıtlığının artık 
ırkçılıkla iç içe geçtiğini aktararak, 
“Müslümanlık ırk olarak algılanıyor. 
Batılı biri İslam’a geçer ve bunu kim-
seye söylemezse onun ayrımcılıkla 
karşılaşması pek olası değil ama bir 
kişi Müslüman isme veya Arap görü-
nümüne sahipse kendini Müslüman 
olarak tanımlamasa bile Müslüman 
olduğu varsayılabilir. Bu durumda o 

kişi saldırıya, ayrımcılığa uğrayabilir 
veya suçlu muamelesi görebilir.” dedi.

Ülkede son yıllarda doğrudan Müs-
lümanları hedef alan politikalar üre-
tildiğine işaret eden Louati, “Fransa 
son 40 yıldır İslamfobinin labora-
tuvarı oldu. Çünkü Fransa, Müslü-
manların görünürlüğüne karşı mu-
halefeti belirginleştiren ve ardından 
bir dizi yasaya daha yol açan başör-
tüsüyle başlayarak tüm Müslüman 
camiasına suçlu muamelesi yapan 
ilk Batı ülkesi.” diye konuştu.

Louati, Fransa’da Müslümanların 
kamusal alanda daha görünür olma-
ya başlamasıyla Müslüman karşıtı 
yasaların hız kazandığını aktararak, 
bunun Müslümanları kamusal alan-
da görünmez kılma çabası taşıdığını 
ifade etti.

İlk ve orta dereceli okullarda ba-
şörtüsü ve dinî sembollerin ilk kez 
2004’te yasaklandığını hatırlatan 
Louati, “Fransız hükûmeti 2004’te 
devlet okullarında başörtüsünü ya-
sakladığında Danıştay’ın 1989 tarihli 
kararına da karşı çıkmış oldu. Bu da 
demek oluyor ki kurumlar başörtüsü 
taktıkları için öğrencilere ayrımcılık 
yapılamayacağını söylese bile hükû-
met 15 yıl sonra bir yasa çıkararak 
aksini uygulayabiliyor. Bu yüzden 
kurumlar bile hükûmet tarafından 
baypas ediliyor.” şeklinde konuştu.

“KURUMSALLAŞAN 
ISLAMOFOBI FRANSA’NIN 
DNA’SININ PARÇASI”

Fransa’da 2010’da peçenin yasaklan-
dığını, 2019’da ise başörtülü Müslü-
man annelerin okul gezilerine katıl-
masını yasaklayan tasarının kabul 
edildiğini aktaran Louati, ülkede 
Müslüman karşıtlığının giderek ku-
rumsal kimliğe büründüğüne dikka-
ti çekti.

Louati, “Fransız devleti tarafından 
Müslümanlara karşı kaç yasa çıka-
rıldı? Birçok. Hükûmet tarafından 

kaç tartışma başlatıldı? Sayısız. Ba-
şörtüsünden peçeye, helal yiyeceğe, 
helal süpermarketlere, uzun etekle-
re, uzun elbiselere, sakallara ve so-
kaklarda dua etmeye kadar birçok 
tartışma çıktı ve bu tartışmalar sıra-
dan insanlar tarafından değil, siyasi 
kurumlar ve medya kuruluşları tara-
fından başlatıldı.” dedi.

Medya, siyaset ve günlük yaşam-
da “İslam korkusunun” sürekli taze 
tutulduğunu vurgulayan Louati, 
“Bugün ülkede İslamofobi kurumsal 
bir sorundur ve Fransız Cumhuriye-
ti’nin DNA’sının parçasıdır.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Louati, ülkede doğmuş olsalar bile 
Müslümanların her zaman “öteki” 
olarak görüldüğünü belirterek, “Bu 
insanların DNA’sının derinliklerin-
de Müslümanlar tablonun parçası 
değil, ülkenin parçası değil, bu yüz-
den görünmez kalmalılar düşüncesi 
var. Bir kısmı ‘Burada çok fazla yer 
kaplıyorlar. Onları giyinme biçim-
leri, konuşma biçimleri, kamuoyu 
tartışmalarına katılma biçimleri, 
dükkanları aracılığıyla görmemiz 
bizi güvensiz hissettiriyor.’ diyor.” 
ifadesini kullandı.

“MÜSLÜMANLAR SANAT, 
SPOR, EKONOMI GIBI 
KONULARDA HABER 
OLAMIYOR”

Müslümanlara yönelik algının oluş-
turulmasında politikacıların medya 
ile hareket ettiğini kaydeden Louati, 
2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde aşırı sağın adaylarından Eric 
Zemmour’un CNews’de hazırladığı 
ve Müslüman karşıtı söylemlerin 
öne çıktığı programa dikkati çekti.

“Şu anda Eric Zemmour’dan şiddetli 
bir ırkçı ve Müslüman karşıtı oldu-
ğu için şikâyet ediyoruz ancak Zem-
mour, 5 yıl kadar kamu hizmetinde 
öne çıkan bir isimdi. Programı her 
cumartesi akşamı Fransa televizyo-
nunda en çok izlenenler arasında 
yer alırdı. Zemmour Müslümanların 
Fransa’yı ele geçirmesiyle ilgili tüm 
ideolojisini ve komplo teorilerini bu-
rada kustu.” şeklinde konuştu.

Hem devlet hem de özel medya ku-
ruluşlarında Müslümanları suçlu gös-
teren haberlerin öne çıkarıldığını ak-
taran Louati, Müslümanların sanat, 
spor, ekonomi gibi haberlerin konusu 
olarak ele alınmadığını söyledi.

“ISLAMOFOBI ÜÇLÜSÜ”

Louati, “Biz Müslümanlardan sadece 
benim İslamofobi üçlüsü diye adlan-
dırdığım şekilde bahsediyoruz. Ön-
celikle ulusal kimliğe yönelik tehdit; 

‘Kimliğimizi ele geçiriyorlar. Entegre 
olmak istemiyorlar.’ algısı var. Ulusal 
güvenliğe yönelik tehdit; ‘Teröristler 
ve peşimizdeler çünkü biz üstün ırk 
ve medeniyetiz.’ gibi bir düşünce var 
ve son olarak ulusal ekonomimize 
yönelik tehdit; ‘İşimizi alıyorlar ve 
refah devletini kötüye kullanıyorlar.’ 
algısı oluşturuluyor.” dedi.

Müslümanlarla ilgili haberlerin içe-
riklerindeki anahtar kelimelere de 
değinen Louati, “Müslümanlardan 
bahsettiğimizde anahtar kelimeler 
genellikle aşırılıkçılık, köktencilik, ra-
dikalleşme, komüniterizmdir.” şeklin-
de konuştu.

Louati, haberlerde kullanılan anah-
tar kelimelerin her dönem değiştiği-
ne işaret ederek, 90’lı yıllarda İslami 
köktenciliğin kullanıldığını sonra 
bunun İslami terörizme dönüştüğü-
nü, mevcut hükûmetin ise “İslamcı 
ayrılıkçılık” kelimesini kullandığını 
ifade etti.

“FRANSA’DA 
MÜSLÜMANLAR HEM 
SUÇLU HEM DE MAĞDUR”

Louati, Fransa’da sol medyanın sa-
ğın aksine Müslümanları mağdur 
gösterme eğiliminde olduğunu ifa-
de ederek, “Müslümanlar, bir yanda 
suçlu diğer yanda mağdur olmaya 

mahkum kişiler olarak sıkışıp kalmış 
durumda.” görüşünü paylaştı.

Özellikle başörtülü kadınların aile 
içinde baskı gördüğü ve özgürleştiril-
mesi gereken kişiler oldukları şeklin-
deki ön kabulün tüm kadınları genel-
lemesi açısından ayrımcılık içerdiğini 
kaydeden Louati, şunları kaydetti:

“Başörtülü Müslüman kadınların kar-
şılaştığı ebedi ikilem budur. Öncelikle 
anlatılarda mağdurlar. Birkaç yıl önce 
Saraybosna’da Avrupa İslamfobi Zir-
vesi’nde eski Dışişleri Bakanı Bernard 
Kouchner’e Müslüman karşıtı yasalar 
sorulduğunda, ‘Bu kızları babaların-
dan, kardeşlerinden veya zorla yapıl-
mış evliliklerinden özgürleştirmemiz 
gerekiyordu.’ ifadesini kullandı. Ben 
de ‘Bunu nereden çıkardınız? Onlarla 
hiç konuştunuz mu? 

Onlar adına konuşup mağdur ol-
duklarını söylüyorsunuz ancak yine 
de bu kadınları daha görünmez hâle 
getiren yasalar çıkarıyorsunuz.’ de-
dim. Müslüman kadınlar ‘Kimse 
beni başörtüsü takmaya zorlamadı, 
evet farkındayım bu babamın isteği 
veya kendi isteğimle taktım, kendimi 
bu şekilde kadın hissediyorum, fizik-
sel özelliklerimi halka göstermek is-
temiyorum, bu özel bir şey’ demeye 
cesaret ettiğinde ise mağdurdan suç-
luya dönüyorlar.”
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan, Romanya 
ve Hırvatistan’ın Schengen bölgesine katılması yönünde 
görüş bildirdi. Bu üç ülkenin Schengen'e katılımı 8 Aralık’ta 
oylanacak.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 20 gün boyunca 
Akdeniz'de 234 göçmeni taşıyan gemiye ilişkin herhangi 
bir karar almayan İtalya’yı “insanlık dışı” olarak niteledi.

Bulgaristan, Romanya 
ve Hırvatistan Schengen 
Bölgesine Katılacak

Fransa’dan İtalya’ya:
“İnsanlık Dışıydı” 
Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Bulgaristan, Romanya ve Hırva-
tistan’ın birlik içerisindeki sınır 

kontrollerinin yapılmadığı Schengen bölge-
sine katılmasını istedi. AB Komisyonunun 
içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 
düzenlediği basın toplantısında “Bulgaris-
tan, Romanya ve Hırvatistan, Schengen böl-
gesine katılmaya hazır.” ifadelerini kullandı.

Johansson, “Yıllardır, bu üye devletler, sal-
gın sırasında ve daha yakın zamanda Uk-
rayna’daki savaşın benzeri görülmemiş so-
nuçlarıyla karşı karşıya kaldıkları zamanlar 
da dahil olmak üzere, Schengen bölgesinin 
sorunsuz işlemesine önemli ölçüde katkıda 
bulundular.” değerlendirmesini yaptı.

8 Aralık’ta yapılacak içişleri bakanları top-
lantısında oylama yapılacağını bildiren Jo-
hansson, üç ülkenin Schengen sınırları içe-
risine dahil edilmesinin Konseyde oybirliği 
ile alınacak bir karar neticesinde mümkün 
olacağının altını çizdi.

Komisyondan yapılan açıklamada da “Bul-
garistan ve Romanya 2011 yılında Schengen 
değerlendirme sürecini başarıyla tamamla-
mıştır. Aralık 2021’de Konsey, Hırvatistan’ın 

iç sınır kontrolleri olmaksızın Schengen böl-
gesine katılmak için gerekli koşulları yerine 
getirdiğini doğruladı.” ifadeleri kullanıldı.

Schengen bölgesinde şu anda 26 ülke bu-
lunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, 
Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve 
Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi 
olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenş-
tayn’dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vize-
siz seyahat edilebiliyor.

DÜZENSIZ GÖÇ

Johansson bir soru üzerine “orta Akdeniz 
rotası”ndaki düzensiz göç hareketinde artış 
görüldüğünü belirterek, “Ana endişemiz her 
zaman hayat kurtarmak olmalı ve bunun en 
iyi yolu insanların bu yolculuklara çıkmasını 
engellemektir.” dedi.

Son zamanlarda Bangladeşlilerin bu rota-
dan AB’ye girmeye çalışan milletler ara-
sında ilk sırada geldiğini söyleyen Johans-
son, “Tabii ki AB’de birlikte dayanışma ve 
sorumluluk için uygun bir sisteme ihtiya-
cımız var. Bu nedenle göç ve iltica konu-
sunda yeni bir paket önermiştik.” ifadele-
rini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darma-
nin göçmenleri 20 gün karaya çık-
masına izin vermeyen İtalya’ya sert 

tepki gösterdi. Darmanin, İtalya’nın bu po-
litikasını insanlık dışı” olarak nitelendirdi. 
Darmanin, 10 Kasım’da konuk olduğu TF1 
kanalında, 234 göçmeni taşıyan ve sivil top-
lum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işleti-
len göçmen gemisi Ocean Viking’in Toulon 
Askeri Limanı’na varacağını aktardı.

GÖÇMENLER MÜLAKATA TABI 
TUTULACAK

Söz konusu göçmenlerin Fransa’da götürül-
dükleri idari merkezden çıkamayacaklarını 
ifade eden Darmanin, göçmenlerin sağlık 
kontrolünden sonra “tehlikeli bir kişi olup ol-
madığını” belirlemek için Fransa İç İstihbarat 
Biriminin (DGSI) incelemesinden geçeceğini, 
ardından iltica hakkı olup olmadığına ilişkin 
mülakata tabi tutulacaklarını anlattı.

Bakan Darmanin, iltica hakkı olan göç-
menlerin 3’te 2’sinin aralarında Almanya, 
Bulgaristan, Lüksemburg, Hırvatistan ve 
Norveç’in de bulunduğu 9 Avrupa ülkesine 
gideceğini, iltica hakkına sahip olmayanla-
rın ise kendi ülkesine döneceğini ifade etti.

Darmanin, “Avrupa dayanışmasının” tecel-
li ettiğini belirterek, “Bu dayanışmayı İtal-
yanlara teklif ettik, sahip olmaları gereken 
insanlık görevine ve uluslararası hukuka 
rağmen bunu istemediler.” dedi.

Gelecek günlerde Avrupalı içişleri bakanla-
rın bir toplantı yapacağına atıfta bulunan 
Darmanin, “İtalya çok insanlık dışıydı, İtal-
yan yetkililer profesyonellikten uzaktı, bu 
tekneyi 20 gün kararsız bıraktılar. Tabii ki 
birtakım sonuçları olacak.” ifadesini kul-
landı. Darmanin, Fransa’nın İtalya’yla olan 
ortak sınırının daha iyi kontrol edilmesi için 
500 polisin görev aldığını kaydetti.

“İslam Karşıtı Ayrımcılık En Çok 
Avrupa’da Var”
Paris’te Avrupa’daki İslamofobi hakkında düzenlenen panelde, dünyada İslam karşıtı ayrımcılığın en çok 
Avrupa kıtasında olduğu açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 
Perspectives Musulmanes 
Hareketinin ev sahipliğinde 

“Avrupa 2021 İslamofobi Raporunun 
Bulgularının Sunumu” başlıklı bir 
panel düzenlendi. Panelde Avrupa 
kıtasındaki İslam karşıtlığı ve ayrım-
cılık tartışıldı ve Avrupa’nın İslam 
karşıtı ayrımcılığın dünyada en yay-
gın kıta olduğuna dikkat çekildi.

İnsan hakları aktivisti Maria De Car-
tena’nın moderatörlüğünde gerçek-
leşen panele, Türk-Alman Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes 
Bayraklı ve CAGE UK üyesi Shezana 
Hafiz konuşmacı olarak katıldı.

Bayraklı, Avrupa 2021 İslamofobi 
Raporuna atıfta bulunarak, Fransa 
başta olmak üzere Avrupa’da yaşa-
nan İslamofobiyi örneklerle anlattı. 
Avrupa’daki İslamofobiye ilişkin 7 
yıldır rapor yayınladıklarını söyleyen 

Bayraklı, 2018’den bu yana raporla-
rın kapaklarına İslamofobiyle bağ-
lantılı siyasileri taşıdıklarını kaydetti.

Bayraklı, 2021 yılındaki raporun ka-
pağına İslamofobik politikaları yü-
rürlüğe koyan bir lider olan Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’u koyduklarını hatırlattı.

ISLAM KARŞITI 
AYRIMCILIK EN ÇOK 
AVRUPA’DA

Avrupa’da Avusturya ve Fransa’da 
İslamofobinin kurumsallaştığına dik-
kat çeken Bayraklı, dünyada İslam 
karşıtı ayrımcılık vakalarının yine 
en çok bu kıtada yaşandığına vurgu 
yaptı. Bayraklı, Fransa’nın muhte-
melen Avrupa ülkeleri arasında top-
raklarındaki Müslüman toplumla en 
sorunlu mazisi olan devlet olabileceği 
değerlendirmesini yaparak, bu ülke-

de Müslümanları gözetlemek için 101 
birim kurulduğunu, 24 binden fazla 
Müslüman kuruluş ve şirketin gizli 
bir “kara listeye” fişlendiğini aktardı.

Fransa’nın Müslümanlara ait 718 
kuruluş ve şirketi kapattığını anım-
satan Bayraklı, Avrupa Konseyinin 
başörtülü kadınları öne çıkardığı bir 
videosunun, Fransız hükûmetinin 
baskısı sonucu kaldırıldığını ifade etti.

AŞIRI SAĞ BASKIN 
DURUMDA

Bayraklı, Avrupa’da görülen İslamo-
fobi İle ilgili aşırı sağın rolü üzerinde 
de durdu.

Terörle mücadeleden etkilenen toplu-
lukları savunmayı amaçlayan Londra 
merkezli insan hakları savunucusu 
örgüt CAGE UK üyesi Hafiz de “Dev-
let İslamofobisi tüm tezahürleriyle 

birlikte bir otoriterizm biçiminden 
başka bir şey değil.” diyerek, ABD’de-
ki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 
Müslümanları “tehdit” olarak göste-
ren söylemlerin üretildiğini ve Müslü-
manlara yönelik nefretin normalleş-
tiği yorumunu yaptı. İslamofobinin 
siyaset ve kanunlar vasıtasıyla ku-

rumsallaştırıldığını kaydeden Hafiz, 
Avrupa’da aşırı sağ ve İslamofobik 
görüşlerin yükselişine vurgu yaptı.

Hafiz, Fransa’nın İslamofobik yakla-
şımını komşu olduğu ülkelere taşıma 
konusunda cesaretlendirdiği değer-
lendirmesinde bulundu.
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Hamburg İslam Merkezi,
Şura Üyeliğinden Çıktı
Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren İranlılara ait Hamburg İslam Merkezi (IZH), eyalette 
Müslümanların çatı kuruluşu olan Hamburg Şurası’ndan resmen çıktı.

Almanya’nın Hamburg ken-
tinde faaliyetlerini yürüten 
Hamburg İslam Merkezi 

(IZH) Alman hükûmeti tarafından 
İran’daki rejimin Almanya’daki 
merkezi olduğu gerekçesiyle kapa-
tılmak isteniyordu. Bunun üzerine 
IZH, 20 Kasım günü yapılan üyeler 
toplantısında Hamburg Şura üyeli-
ğinden resmen çıktığını açıkladı. IZ-

H’nin kapatılmasıyla ilgili konuşan 
Hamburg Şura Başkanı Fatih Yıldız, 
“Bu kolay verilmiş bir karar değil. 
Çok sayıda görüşmeler yapıldı. So-
nuç itibariyle IZH artık Hamburg 
Şura üyesi değil.” dedi. Sağduyunun 
ve yapıcı eleştirinin önemine dikkat 
çeken Şura Başkan Yardımcısı ve 
Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu Öz-
lem Nas, “IZH’ye yönelik düşman-

lıklar, nefret söylemleri, mala zarar 
verme, Kur’an yakma gibi eylemler 
sınırları aşıyor.” diye kaydetti. Nas, 
“Bu tür yaklaşımlar kesinlikle kabul 
edilemez. Bunlara şehrimizde yer 
yok.” dedi. 

IZH, 2021’DEN BERI 
YÖNETIMDE YER ALMIYOR

IZH, Hamburg Şura’sına bağlı olarak 
2012 yılında DİTİB (Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği) ve VİKZ (İslam 
Kültür Merkezleri Birliği) gibi dinî 
kurumlar ile devlet anlaşmasında 
yer almıştı. Şura, 2021 yılında yeni-
den yapılanmıştı. Bu değişimle bir-
likte Hamburg İslam Merkezi (IZH) 
yönetim kurulunda temsil edilmi-
yordu. İçişleri Senatörü Andy Gro-
te (SPD) gelişmeden memnuniyet 
duyduğunu açıklamıştı. Hamburg 
Anayasayı Koruma Dairesi tarafından 
aşırılık yanlısı olarak değerlendirilen 
ve 1993 yılından beri de istihbarat 
raporlarında yer alan IZH, aynı za-
manda Tahran rejiminin de faaliyet 
merkezi olarak nitelendiriliyor.

“BUGÜN IZH YARIN BAŞKA 
BIR DINÎ KURUM”

Bundan kısa bir süre önce Almanca 
haber portalı IslamiQ’in sorularını 
yanıtlayan IZH yöneticileri Alman 
hükûmetinin eleştirilerine bir an-
lam veremediklerini ifade etmişler-
di. Eyaletteki Müslümanların çatı 
kuruluşu Hamburg Şura’sına üye 
olan IZH’nin devlet anlaşmasında 
da yer aldığına atıfta bulunularak 
şu açıklama kaydedilmişti: “2012 
yılındaki IZH ile şu andaki IZH ay-
nıdır. Sadece İran’daki siyasi durum 
değişmiştir.” Açıklamanın devamın-
da ise, “Bugün IZH’nin başına gelen 
yarın başka bir dinî kurumun başı-
na gelebilir. Birbirimiz hakkında ko-
nuşmak yerine birbirimiz ile konuş-
malıyız.” ifadelerine yer verilmişti. 
Hamburg İslam Merkezi’nin 60 yılı 
aşkın süredir Hamburg’da güvenilir 
bir dinî kurum olduğuna dikkat çe-
kilen açıklamada, günümüze değin 
IZH’ye bağlı camilere yapılan saldı-
rılar ve yerel yönetimlerin kurum-
ları kapatma ve susturmaya yönelik 

girişimleri Müslümanlara yönelik 
bir saldırı olarak nitelendirilmişti. 

Açıklamada Federal Meclis’in IZ-
H’nin kapatılmasına yönelik girişi-
mi, “Bu konuya iyimser yaklaşıyo-
ruz. Dernekler yasası kapsamında 
IZH’nin kapatılması için bir neden 
bulunmuyor. Bundan dolayı bu gi-
rişimin başarısız olacağına inanıyo-
ruz.” şeklinde değerlendirilmişti.

YAŞANAN GERILIMIN 
NEDENI

İran’da yaşanan son olaylar Mahsa 
Amini’nin ölümüyle ülkenin birçok 
kentine yayıldı. İran’da gösteriler, 
zorla uygulanan örtünme kuralları-
na ve ahlak polisinin şiddetine karşı 
kadınların sokaklara çıkmasıyla baş-
layan gerilim farklı kesimlerden in-
sanların değişik taleplerle gösterile-
re katılması, ülkede rejim karşıtlığını 
ön plana çıkardı. Ülkede yaşanan 
olaylar dış ülkelerde faaliyet göste-
ren İranlılara ait kurum ve kuruluş-
ları da etkiledi.

Mülteci Kampını
İtfaiyeci Kundaklamış

Tehdit Mektupları Yazan Aşırı 
Sağcı’ya Hapis Cezası

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern 
eyaletinde mültecilerin kaldığı otele 
kundaklama girişiminde bulunan zanlının 
itfaiyeci olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde görülen “NSU 2.0” imzalı 
aşırı sağcı tehdit mektupları davasında yargılanan sanık 5 yıl 
10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Mecklenburg- 
Vorpommern eyaletinde 
mültecilerin kaldığı otele 

kundaklama girişiminde bulunan ve 
olay sonrası gözaltına alınan 32 yaşın-
daki zanlının itfaiyeci olduğu ortaya 
çıktı. Söz konusu itfaiyecinin kendisi-
nin çıkardığı yangının söndürülmesi 
çalışmalarına da katıldığı belirtildi. 
Savcılık zanlı hakkında daha önce 
üç yangın çıkartma suçlamasında da 
bulunuyor. Tüm suçları reddeden it-
faiyeci hakkında “ağır kundaklama” 
suçundan tutuklama kararı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Mecklenburg-Vorpommern eyale-
tinde bulunan Gross Stromkendorf 
kasabasında 19 Ekim tarihinde yaşa-
nan olayda 14 Ukraynalı mültecinin 
kaldığı Schaefereck isimli otelde çı-
kan yangında mülteciler yara alma-
dan kurtarılmıştı. 

Olay sonrası mülteciler farklı yerlere 
yerleştirilmişti. Olayın ardından kun-
daklama üzerinde duran polis, soruş-
turmayı da bu çerçevede yürütmüştü.

Frankfurt Bölge Mahkemesi’nde görülen dava-
da yargıç, Berlin’den gelen Alexander M.’nin 
(54), avukatlara, politikacılara, gazetecilere 

ve kamuya mal olmuş kişilere elektronik posta, faks 
veya kısa mesaj yoluyla bir dizi nefret dolu ve ırk-
çı tehdit mektubu gönderdiğine karar verdi. Mah-
keme, Alexander M.’yi, halkı suç işlemeye teşvik 
etmek, halkı kışkırtmak, kamu huzurunu bozmak, 
anayasa karşıtı semboller kullanmak, tehdit etmek, 
kolluk kuvvetlerine saldırmak ve hakaret etmekten 
suçlu bularak 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm 
etti. Sanık ise mahkemedeki son savunmasında suç-
lamaları bir kez daha reddetti.

Ağustos 2018’de Frankfurtlu avukat Seda Başay-Yıl-
dız ve ailesine yönelik ölüm tehditleri içeren mek-
tuplar ayrıca komedi yazarı Jan Böhmermann, su-
nucu Maybritt Illner ve kabare sanatçısı İdil Baydar 
gibi isimlere de gönderilmişti. Mektupların sonun-
da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne 
atıfla “NSU 2.0” imzası yer alıyordu.

POLIS KARAKOLU DETAYI 

Savcılık, diğer suçların yanı sıra hakaret ve zorlama-
ya teşebbüs, kamu barışını bozma ve halkı kışkırtma 
suçlarından 7,5 yıl hapis cezası talep etmişti. İddia-
namede, Alexander M.’nin alıcıların kişisel ve kamu-
ya açık olmayan verilerini sahte kimliklerle çeşitli 
polis karakollarından elde ettiği belirtilmişti.

Sanık, savunmasında, sadece bir sohbet grubunda 
yer aldığını belirtip suçlamaları kabul etmeyerek 
beraat talebinde bulundu. Tehdit mektuplarının bir 
kısmı yapılan aramada Alexander M.’nin bilgisaya-
rında bulunmuştu.

“NSU 2.0” imzasıyla gönderilen tehdit mesajlarında, 
gizli adres bilgilerinin, ailesiyle ilgili detaylı bilgile-
rin yer aldığını belirten avukat Seda Başay Yıldız, bu 
bilgilerin sadece Frankfurt polisinde olduğunu ve 
polisin davadaki rolünün yeterince açıklığa kavuştu-
rulmadığına işaret etti.

NSU’NUN GEÇMIŞI

Almanya’da 2000-2007’de 8 Türk vatandaşının öl-
dürüldüğü cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış, 
bunların arkasında NSU adlı Neonazi terör örgütü-
nün olduğu 2011’de ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 
4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından 
saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar et-
tikleri öne sürülmüştü. Terör örgütünün hayattaki 
tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe, ör-
güt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe 
vermiş ve polise teslim olmuştu. Zschaepe, 11 Tem-
muz 2018’de sona eren davada ömür boyu hapse 
mahkûm edilmişti. Neonazi terör örgütünün, uzun 
yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit 
edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı 
istihbarat muhbirleri ile ilişki kurduklarının ortaya 
çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.



  1325 Kasım 2022DÜNYA

“İslam Düşmanlığı ‘Ulus Ötesi 
Endüstri’ Hâline Geldi”
Kanada’da 4 yıl sürdürülen araştırma, 
İslam düşmanlığının ulus ötesi bir 
endüstri hâline geldiğini ortaya koydu.

Kanada’da yapılan bir araştır-
ma ile İslamofobiyi körükle-
yen ve finanse eden ağlar or-

taya çıkarıldı. Araştırma ayrıca İslam 
düşmanlığının ulus ötesi bir sanayi 
hâline geldiğini tespit etti.

4 yılda tamamlanan araştırmayı, Ka-
nada’nın Waterloo kentindeki Wilfrid 
Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine eki-
biyle hazırladı. Araştırma sonucunda 
127 sayfalık rapor hazırlandı.

KANADA'DA SINIRLI 
ARAŞTIRMA YAPILABILDI

“Kanada İslamofobi Endüstrisi: Bü-
yük Beyaz Kuzey’deki İslamofobi 
Ekosisteminin Haritası” isimli rapo-
runu anlatan Prof. Jasmin Zine, “İs-
lamofobi endüstrisi”nin uluslar ötesi 
bir sektör hâlini aldığını söyledi.

İslamofobi endüstrisinin sadece 
ABD’de 1,5 milyar dolarlık bir pazarı 
olduğunu kaydeden Zine, bu piyasa-
yı ABD merkezli 39 kuruluşun koor-
dine ettiğini ifade etti.

Aynı saptamaları, gerekli belgelere 
erişim izni verilmediğinden Kanada 
için yapmanın imkânsız olduğuna 
işaret eden Zine, şu görüşleri dile 
getirdi:

“İslamofobi ağları ulus ötesidirler. 
Bunlar sadece Kanada veya Amerika 
Birleşik Devletleri’nde değiller. Bu 
endüstri için birçok fon ABD’den ge-
liyor ve oradaki çalışmaların bazıları 
toplamda 1,5 milyar dolarlık bir pa-
zar olduğunu gösteriyor. İslam kar-
şıtı propagandayı teşvik eden bu des-
teğin bir kısmı Kanada’ya süzüldü. 

ABD’deki aynı tür izlemeyi, ihtiyacı-
mız olan belge türlerine erişimimiz 
olmadığı için Kanada’da yapamadık 
ancak bu desteğin bir kısmının, İs-
lamofobi ideologlarını ve kuruluşla-
rını desteklemek için burada yolunu 
bulduğunu biliyoruz. Bunun ötesin-
de Kanada ve Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki, ayrıca Avrupa’daki ve 
başka yerlerdeki İslamofobi aktörleri 
arasında ulus ötesi bağlantılar var. 
Bu bağlar aynı zamanda bu ağların 
gücünü güçlendiriyor ve onların de-
zenformasyonlarını ve yanlış bilgile-
rini çok daha geniş bir alana yayma-
larına izin veriyor.”

ISLAM DÜŞMANLIĞI 
ÖLDÜRÜYOR

Kanada’da bu ağların oluşturdu-
ğu geniş İslamofobik ekosistemin 
ölümcül sonuçları olduğunun al-
tını çizen Zine, buna örnek olarak 
2017’de Quebec City’de gerçekle-
şen ve 6 Müslüman’ın öldürüldüğü 
cami baskını ile 2021’de Londra’da 
akşam yürüyüşüne çıkan Müslü-
man bir ailenin 4 üyesinin kamyon-
la gerçekleştirilen saldırısı sonucu 
katledilmesini gösterdi.

Bu iki saldırının da beyaz milliyetçi-
lerin ellerinde gerçekleştiğini hatır-
latan Zine, Kanada’da İslamofobik 
faaliyetleri olan yaklaşık 300 aşırı 
sağcı ve beyaz milliyetçisi grup oldu-
ğunu ifade etti.

Zine, California Üniversitesi tarafın-
dan 2023 yılının mayıs ayında dü-
zenlenecek Uluslararası İslamofobi 
Konferansı’na katılacağını ve rapo-
runu orada da takdim edeceğini söz-
lerine ekledi.
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“Her nefis ölümü 
tadacaktır.” (Enbiyâ suresi, 21:35)

İslamofobi endüstrisinin ana ak-
törlerini sıralayan Zine, bu aktör-
ler arasında da güçlü bağlantılar 
olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. 
Jasmin Zine, İslamofobi endüstri-
sinin ana aktörlerini de raporun-
da şöyle açıkladı:

Medya kuruluşları: İslamofo-
bi etkileyicileri, aşırı sağ medya 
forumlarına katkıda bulunur ve 
propagandalarını ve bağnazlıkla-
rını profesyonelleştirmek ve para 
kazanmak için sosyal medya plat-
formlarını kullanır.

Piyadeler: Aşırı sağ, beyaz milli-
yetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile on-
ların arkasındaki Müslüman karşıtı 
nefreti çevrimiçi ve kamusal pro-
testolar ve gösteriler yoluyla teşvik 
etmede aktif olan kışkırtıcılar.

Yumuşak güç grupları: İslamofo-
bik alt kültürleri yönlendiren belir-
li siyasi, ideolojik ve dinî hedeflere 
ulaşmak için Müslüman karşıtı 
kampanyaları teşvik eden gruplar. 

Bunlar kendilerine karşı çıkanları 
susturmak için zorbalık, taciz ve 
yıldırma gibi zorlayıcı taktikler de 
kullanır.

Yerli muhbirler: Yetkin rolü oy-
nayan Müslüman muhalifler ve 
eski Müslümanlar İslamofobik an-
latılar ve komplo teorileri yarata-
rak İslamofobik kampanyalar için 
“siyasi örtü” sağlarlar.

Düşünce kuruluşları ve güvenlik 
uzmanları: Müslümanları potan-
siyel radikaller ve ulusal güvenlik 
tehditleri olarak damgalayan İsla-

mofobik komplo teorilerini teşvik 
etmek için “uzmanlık kültü” oluş-
turan grup.

Siyasi figürler: İslamofobik ırkçı-
lığın kök salması ve yayılması için 
zemin hazırlayan daha geniş eko-
sistemin bir parçası olarak Müslü-
man karşıtı duyguları destekleyen 
İslamofobik anlatılara ve politika-
lara izin veren politikacılar.

İslamofobi endüstrisinin, farklı 
sektörlerle bağlarının büyüme-
sinin, ana grupların etkileşimli 
rolünü daha belirgin hâle getir-
diğine vurgu yapan Jasmin Zine, 
Müslümanlar hakkında üretilen 
tüm komplo teorilerinin, birlik-
te çalışan İslamofobi gruplarının 
orkestral örgütlü doğasını temsil 
ettiğini söyledi.

ISLAM DÜŞMANLIĞI BIR AĞ GIBI BIRBIRINE BAĞLI
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ABD’de yapılan 8 Kasım ara seçimlerinde ulusal 
ve eyalet düzeyinde 82 Müslüman kökenli aday 
rakiplerini geride bırakarak sandıktan zaferle çıktı.

Yeni Zelanda’da 2019 yılında Nur Camisi’ne düzenlediği 
terör saldırısıyla 51 kişiyi öldüren katil Brenton 
Tarrant, hakkında verilen ömür boyu hapis kararını 
temyize götürdü.

ABD’deki Seçimlerde  
82 Müslüman 
Sandıktan Zaferle Çıktı

Yeni Zelanda’da Camide
51 Kişiyi Öldüren Katil 
Serbest Bırakılmak İstiyor

Jetpack Kaynak Merkezi ve Amerikan-İs-
lam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından 
derlenen verilere göre, 82 Amerikalı 

Müslüman aday, federal ve eyalet düzeyin-
de değişik pozisyonlara seçildi. Bu rakamın 
ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğu, 
bundan önceki rekorun 71 seçilmiş Müs-
lüman aday ile 2020’de kayıtlara geçtiğine 
dikkati çekildi.

Kongre seçimlerinde Minnesota’dan Ilhan 
Omar, Michigan’dan Rashida Tlaib ve India-
na’dan Andre Carson Demokrat partiden tek-
rar seçilerek meclisteki koltuklarını korudu.

Aynı şekilde eski Temsilciler Meclisi’nin 
ilk Müslüman kökenli milletvekillerinden 
Keith Ellison, 2019’dan bu yana yürüttüğü 
Minnesota Başsavcılığı görevi için tekrar 
seçmenin onayını aldı. Ülke genelindeki 
eyalet meclislerinde görev yapan 21 Müslü-
man kökenli üye tekrar seçilirken, bunlara 
16 yeni eyalet meclisi üyesi daha eklenerek 
toplam sayı 43 oldu.

Maine’de Mana Abdi, Deqa Dhalac ve Ambu-
reen Rana, Illionois’de Abdelnasser Rashid 
ve Nabeela Syed, Ohio’da Munida Abdullah 

ve İsmail Mohamed, Teksas’ta Salman Bho-
janı ve Suleman Lalanı bulundukları eyalet-
lerin yasama meclisine seçilen ilk Müslü-
man milletvekilleri oldu.

Zaynab Mohamed Minnesota’da, Nabilah İs-
lam ve Ruwa Romman da Georgia’da eyalet 
meclisine seçilen ilk kadın milletvekilleri ola-
rak eyalet tarihine geçerken, Farooq Mughal 
ve Sheikh Rahman da ara seçimlerde Georgia 
eyalet senatörlüğü koltuklarını korudu.

Minnesota, 5 Müslüman eyalet meclisi üye-
si ile ülke genelinde ilk sırada yer alırken, 
bunu 4 Müslüman eyalet meclisi üyesi ile 
Georgia izledi.

Jetpack ve CAIR’in takibine göre, 8 Kasım 
ara seçimleri için 23 eyalette 51 eyalet mec-
lisi adayı da dahil 146 Amerikalı Müslüman 
aday federal, eyalet ve yerel pozisyonlar için 
oy pusulasına girmişti.

Jetpack Kaynak Merkezi, ABD siyasetinde 
Müslüman temsilcilerin arttırılması için faa-
liyet gösteren sivil toplum kuruluşu, CAIR de 
ülkenin en büyük Müslüman sivil özgürlük-
ler ve savunuculuk örgütü olarak biliniyor.

2019 yılında Yeni Zelanda’daki Nur ve 
Linwood Camilerine düzenlenen te-
rör saldırısının faili, ömür boyu hapis 

cezasına itiraz ederek temyize gitti. Yeni Ze-
landa Temyiz Mahkemesi, katil Brenton Tar-
rant’ın temyiz başvurusu yaptığını doğruladı.

Mahkeme tarafından, Tarrant’ın başvurusu 
üzerine duruşmanın ne zaman görüleceğine 
ilişkin bir tarih bildirilmedi.

“BÜYÜ, ADAM OL!”

Saldırıda 9 kurşunun vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralı hâlde 
hastaneye kaldırılan ve çok sayıda ameliyat 
geçiren Temel Ataçocuğu, saldırganın tem-
yiz başvurusu yaparak “dikkat çekmeye ça-
lıştığını” belirtti. Ataçocuğu, “Ona şunu söy-
lemek istiyorum; Büyü, adam ol ve sessizce 
hapishanede öl, çünkü senin hak ettiğin bu.” 
ifadesini kullandı.

51 KIŞIYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Terör saldırısını gerçekleştirmek için Yeni 
Zelanda’nın Dunedin kentinde kiraladığı eve 
yerleşen ve buradaki poligonlarda atış tali-
mi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist 
Brenton Tarrant, Christchurch şehrindeki 
iki camide namaz kılan Müslümanlara oto-
matik silahlarla saldırmıştı. Nur ve Linwood 
camilerinde 15 Mart 2019’da cuma nama-

zının kılındığı sırada düzenlenen saldırıda, 
aralarında kadın ve çocukların da bulundu-
ğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si Türk va-
tandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Kanlı saldırıyı sosyal medya hesabından 
canlı yayınlayan ve beyaz ırkın üstünlüğü-
nü savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan 
hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

TERÖRISTE ÖMÜR BOYU HAPIS

Tarrant, 27 Ağustos 2020’da çıktığı Christ-
church Yüksek Mahkemesi’nde, 51 cinayet, 
40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terör suçun-
dan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın 
müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Tarrant, hakkındaki suçlamaların tamamını 
kabul etmişti.

Terör saldırısına sert tepki veren ve terö-
ristin ismini hiç kullanmayan Yeni Zelanda 
Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıyı ‘‘Bugün 
Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden 
biri.’’ sözleriyle tanımlamıştı.

Bir sonraki cuma namazı ezanının devlet 
televizyonundan canlı okunmasını sağlaya-
rak ülkedeki Müslümanlara destek veren 
Ardern liderliğindeki İşçi Partisi hükûmeti, 
ülkedeki yarı otomatik askeri silahların ya-
saklanmasını sağlayan yasa çıkartmıştı.

Hasene’den Kamboçyalı Selzedelere 
Yaklaşık 18 Ton Gıda Yardımı
Hasene International derneği, Kamboçyalı selzedelere yaklaşık 
18 ton gıda yardımında bulundu.

Kamboçya’da yaşanan sel fe-
laketi sonucu yaşam alanla-
rı tahrip oldu, ekinler zarar 

gördü. Hasene derneği ilk olarak 
selzedelere gıda paketleri ulaştırdı. 
Ülkede ekinlerin tekrar yetişebilmesi 
için pirinç tohumlarına ihtiyaç var. 
Ulusal Afet Yönetim Komitesi’nin 
yağış hasar etki verilerine göre 105 
şehrin, evlerin ve okulların etkilen-
diği, yolların sular altında kaldığı 
afette, 112 bin 760 aile zarar gördü.

Kamboçya’da kumanya, kurban 
ve acil yardım gibi farklı alanlarda 
yardımlar ulaştıran Hasene, ülke-
de yaşanan sel felaketi nedeniyle 
mağdurlara 590 gıda paket yardımı 

yaptı. Yardımlar yaklaşık 3 bin kişi-
ye ulaştırıldı. Dağıtımlar 2 şehir ve 3 
bölgede yapıldı. 

Tbong khmum şehri, Kruchhmar il-
çesi, Treah ve Ombil köylerinde top-
lam 400 kumanya paketi, Kompong 
Cham şehri, Kompong Cham ilçesi-
ne bağlı Roka köyünde ise 190 aileye 
kumanya dağıtıldı. 

Kmmpong Cham şehrindeki dağı-
tımlara belediye başkanı da eşlik etti. 
20 kg pirinç, 10 paket makarna, 2 
kg şeker, 2 paket süt, 2 lt yağ, 2 şişe 
balık sosu ve 1 kg tuzdan oluşan yak-
laşık 30 kg’luk gıda paketleri selze-
delere dağıtıldı.

“SIZI ALLAH GÖNDERDI”

Dağıtım yapan partner kurum gö-
revlisi şu bilgileri aktardı: “Elham-
dulillah dağıtım esnasında insan-
ların ne kadar mutlu olduklarını 
bizzat gördüm; ne ifade etsem azdır, 
Türkçede bir lafı var anlatılmaz ya-
şanır diye, aynen öyle. Dağıtım ha-
zırlıklarımızı yaparken yanıma bir 
teyze geldi ve ağlayarak anlattı: ‘Siz 
bize Allah  gönderdi; bugün ne yi-
yeceğim ne içeceğim vardı, evimde 
birşey kalmadı. Sabah namazından 
sonra Allah’a dua ettim. Elhamdulil-
lah duam kabul oldu. Bana bir gıda 
paketi ulaştırdığınız için Allah sizler-
den ve vesile olanlardan razı olsun.”
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“Camiye Bırakılan Domuz Kafası 
Nefret Suçu Olarak Değerlendirilmeli”

Avustralya’da Özgürlük Öğretildi:
“Bu Hakaret Karikatürüne Bakmak Zorundasın!”

Avusturalya’nın Queensland eyaletindeki Gold Coast Camii’ne 28 Ekim Cuma günü yeşile boyanmış domuz 
kafası ve kalbinin bırakıldığı olayda gözaltına alınan 21 yaşındaki Avustralyalı kadına, “kasten zarar verme” 
yerine Müslümanlara yönelik planlı nefret suçlamasının yöneltilmesi gerektiği belirtildi.

Avustralya’da bir öğretmen, özgürlüğün ne olduğunu öğrettiği 
öğrencilerine zorla Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hakaret içeren 
karikatürleri gösterdi.

Avusturalya’nın Queensland 
eyaletindeki Gold Coast Ca-
mii Başkanı Hussin Goss, 

binlerce kişilik cemaati bulunan iba-
dethaneye yönelik 28 Ekim Cuma 
günü gerçekleşen saldırıyı değerlen-
dirdi. Goss, İslam’ın kutsal mabedine 
yönelik saldırının planlı bir düşün-
cenin ürünü olduğunu belirterek, 
“Camimize, en kutsal günümüz olan 
cumada böyle bir saldırı yaparak ‘Biz 
istediğimizi yaparız, sizin dininizi 
alaşağı edeceğiz.’ mesajı veriliyor. 
Saldırıda domuz kafası kullanılması, 
İslam’ın rengi olan yeşile boyanma-
sı ve olayın cuma günü gerçekleşti-
rilmesi, bunun kasten zarar verme 
suçu değil planlı nefret suçu olduğu-
nu gösteriyor.” dedi.

“CAMILERE SALDIRILARA 
ORTAK TEPKI 
GÖSTERMELIYIZ”

Müslümanlara yönelik saldırılara 
karşı kanunların güçlendirilmesi ve 
bu tarz eylemlere nefret suçu kap-
samında yaklaşılması gerektiğinin 
altını çizen Goss, “2022’de Avust-
ralya’da böyle bir olayın yaşanması, 
konunun her boyutuyla ciddiye alın-
ması gerektiğini gösteriyor. 

İslam ümmeti dünya nüfusunun yak-
laşık üçte birini oluşturuyor. Dünya-
nın neresinde olursak olalım camilere 
yönelik saldırılara karşı ortak tepki 
göstermemiz lazım.” değerlendirme-
sinde bulundu. Goss, 1984’te kuru-

lan Gold Coast İslam Cemiyeti tara-
fından inşa edilen caminin 1995’te 
tamamlandığını aktararak, “Cami-
nin ismi Avustralya’nın en turistik 
eyaleti olan Queensland’e bağlı Gold 
Coast şehrinden geliyor. 

Bu şehirde 65 farklı milletten 15 ila 
18 bin arasında Müslüman yaşıyor. 

Camimize her cuma namaz kılmak 
üzere binlerce kişi geliyor.” şeklinde 
konuştu. Camiyi, her hafta cuma na-
mazına hazırlamak için gönüllülerle 
sabah saatlerinde temizliğe gittikleri-
ni anlatan Goss, şunları söyledi: “28 
Ekim sabahı, caminin ana giriş kapı-
larının birinde sarılı poşet gördüm. 

İlk anda cuma günü olduğu için da-
ğıtılmak üzere kıyafet getirildiğini 
zannettim.

Kenara kaldırmak için poşete doğru 
eğildiğimde yeşile boyanmış yaklaşık 
4 kilogram ağırlığında domuz kafası 
ve domuz kalbi olduğunu gördüm. 
Bunu yapmak için efor sarf etmişler. 
İlk gördüğüm anda şok oldum ve ce-
maat geldiğinde bu manzarayla kar-
şılaşmasın diye hemen temizlemek 
istedim fakat polise vermek için ka-
nıt gerekiyordu. Bu nedenle gönüllü-
leri çağırıp olayı kayda aldırdım.”

“BU OLAYI SONUNA KADAR 
TAKIP EDECEĞIZ”

Goss, Müslümanlar için domuzun 
sembolik anlamları bulunduğuna 
ve saldırı için bu hayvanın kafası ile 
kalbinin seçilmesinin ise planlı bir 
eylem olduğuna dikkati çekerek, şu 
ifadeleri kullandı: “Hayvan parçala-
rının bulunduğu poşet, Müslüman-
lar için haftanın en kutsal günü olan 
cuma günü ve her yıl 29 Ekim’de dü-
zenlenen Ulusal Cami Açılış Günü’n-
den hemen bir gün önce yapıldı. Her 
yıl 29 Ekim’de Müslüman olmayan-
lar camiye davet edilerek, İslam dini 
ve cemaatimiz hakkında bilgi verilir.”

Olayla ilgili hemen polise şikâyette 
bulunduklarını ifade eden Goss, po-
lisin kendilerine saldırıyla ilgili bir 
kadının gözaltına alındığını bildir-
diğini ve zanlının “kasten zarar ver-
me” suçlamasıyla mahkemeye çıka-
rılacağını söyledi. Goss, başkalarının 
da aynı amaçlarla saldırı yapmasını 
engellemek için yetkililerden nefret 
suçu işleyenlerin gerekli şekilde ce-
zalandırılmasını istediklerini kayde-
derek, “Bu olayı sonuna kadar takip 
edeceğiz çünkü bu bir nefret suçu. 
Eğer önlem alınmazsa bir kıvılcım 
ile büyük bir yangın çıkabilir ve bu-
nun Avustralya’da gerçekleşmesi bizi 

oldukça endişelendiriyor. Saldırının 
görüntülerini sosyal medyadan da 
paylaştım. İnsanlar beni arayıp tele-
fonla destek mesajları verdi.” ifadesi-
ni kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avustralya’nın Queensland eyaleti-
ne bağlı Gold Coast şehrindeki Gold 
Coast Camii’nin giriş kapısı önünde 
28 Ekim Cuma günü poşete sarıl-
mış yeşile boyalı domuz kafası ve 
kalbi bulunmuştu. Quensland Polis 
Teşkilatı, olayın aydınlatılası için 
çalışmaların sıkı biçimde sürdü-
rüldüğünü belirterek, “Queensland 
Polis Teşkilatı ve Terörle Mücadele 
Soruşturma Grubu, kültürel ve dinî 
topluluklara yönelik tüm tehditle-
ri son derece ciddiyetle ele alıyor.” 
açıklamasında bulunmuştu. 

Ulusal televizyon kanalı SBS saldı-
rıyla ilgili Southport banliyösünden 
21 yaşındaki bir kadının gözaltına 
alındığını ve zanlının “kasten zarar 
verme” suçlamasıyla Southport Sulh 
Ceza Mahkemesine çıkarılacağını bil-
dirmişti. Söz konusu olay Brisbane 
Kuraby Mescidi’ne, 3 Ekim’de Müslü-
manları öldürmekle ilgili sesli tehdit 
mesajı gönderen kişinin ceza alma-
sından bir hafta sonra gerçekleşti.

Avustralya’nın Melbourn ken-
tindeki bir okulda, bir öğret-
men Müslüman öğrencilere 

özgürlüğün ne olduğunu göstermek 
için ısrarla Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed (s.a.v.)’e hakaret içe-
ren karikatürleri gösterdi. Sınıftaki 
Müslüman öğrenci Sara Ammar, 
“(Öğretmenim) Durmadan, Müslü-
manların bu karikatürü çizen kişiyi 
öldürdüğünü söyledi. Sınıfta dura-
madım.” dedi.

Pakistan asıllı 11. sınıf öğrencisi Sara 
Ammar, Melbourne kentinde, Hz. 
Muhammed’e hakaret içeren karika-
türlerin zorla gösterildiği gün sınıf-
ta yaşadıklarını anlattı.16 yaşındaki 
Ammar, 14 Ekim’de medya dersine 
girdiğinde, dersin olağan bir şekilde 
ilerleyeceğini düşündüğünü ancak 
ikinci saatte dersin işleyişinin değiş-
tiğini söyledi.

Ammar, “Öğretmenim önce dersi 
anlatıyordu. Sonra bu karikatürü ek-
rana yansıttı ve ‘Bu, Peygamber Mu-
hammed’ dedi.” diye konuştu.

Charlie Hebdo dergisinde yayım-
lanan hakaret içerikli görüntülerin 
izletilmesinden rahatsızlık duyup 
şaşkınlık içinde kaldığı dile getiren 
Ammar, sınıftan dışarı çıkmak iste-
diğini ancak öğretmeninin bu isteği-
ni yanıtsız bıraktığını aktardı.

“(Öğretmenim) Durmadan, Müslü-
manların bu karikatürü çizen kişiyi 
öldürdüğünü söyledi. Devamlı bunun 
hakkında konuştu. Sınıfta durama-
dım.” diyen Ammar, sınıfında, ken-
disinden başka birkaç Müslüman öğ-
rencinin daha bulunduğunu belirtti.

Diğer öğrencilerin de öğretmenin 
davranışı karşısında nutkunun tu-
tulduğu vurgulayan genç kız, “Öğ-
retmen hala masum bir insanın 
Müslümanlar tarafından öldürüldü-
ğünü söylüyordu. 

Bu, çok saygısızcaydı.” dedi. Benzer bir 
durumu başka çocukların da yaşama-
masını isteyen Ammar, “Bu, çok trav-
matik bir şey, kimsenin buna maruz 
kalmasını istemem.” ifadesini kullandı.

“ÖĞRETMENIN AÇIĞA 
ALINMASINI ISTIYORUZ”

Öğrencinin babası Muhammed Am-
mar da okuldan almaya gittiği kızı-
nın, ağlayarak “Öğretmeninin zorla 
Hazreti Muhammed’e hakaret içeren 
görüntüleri izlettiğini.” söyledi. 

Baba Ammar, hemen okulu aradığını 
ancak kapalı olduğu için kimseye ula-
şamadığını, daha sonra ilgili birimle-
re şikâyette bulunduğunu aktardı.

Ammar, bunun üzerine, Victoria Eği-
tim Dairesinin özür dilediğini ve çok 
sayıda hükümet yetkilisinin kendisi 
ile temas kurduğunu hatta evini ziya-
ret ettiğini anlattı. 

Bunun yanı sıra bir milletvekilinden 
de mektup aldığını söyleyen Mu-
hammed Ammar, onların da konuyla 
ilgili endişe duyduğunu belirtti. 

Ammar, “Ben Müslüman camiasın-
da bir farkındalık yaratmak istiyo-
rum. Okuldan resmî bir özür bekli-

yor ve öğretmenin açığa alınmasını 
istiyoruz.” diye konuştu. Bu olayın 
Müslüman toplumu için “acı verici” 
olduğunu vurgulayan Ammar, öğret-
menin bu olaydan en azından ders 
çıkarması için görevinden uzaklaştı-
rılması gerektiğini vurguladı.

Görüntülerin ekrana yansıtılmasına, 
diğer öğrencilerin ailelerinin bu den-
li tepki vermediğine işaret eden Am-
mar, “Ben ise bununla mücadele edi-
yorum.” dedi. Ammar, “İslamiyet’e 
ya da Hz. Muhammed’e hakareti 
kabul edemeyiz.” ifadesini kullandı. 
Baba Ammar, bu olayda kendilerini 
destekleyen Victoria İslam Konseyi-
ne (ICV) teşekkür etti.

CHARLIE HEBDO’NUN 
AHLAK DIŞI 
KARIKATÜRLERI

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015’te 
saldırılardan önce ve sonra Hz. Mu-
hammed’in konu edildiği hakaret 
içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris’te 7 ve 9 Ocak 2015’te Charlie 
Hebdo dergisine ile bir Yahudi mar-
ketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi 
yaşamını yitirmişti. 

Saldırganlardan 3’ü saldırılar sıra-
sında polisin operasyonuyla öldürü-
lürken saldırıları terör örgütü El-Ka-
ide üstlenmişti.
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Darul-bekâya irtihal eden merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet ve mağfiret,
sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Ruhlarına El-Fâtiha.

İsim İsimVefat tarihi Vefat tarihiBölge ve şubesi Bölge ve şubesi

Ahmet Özenç
Hava Tanrıverdi
Remzi Mamuti
Mohammad Ali Chowdhury
Dudu Özsoy
Gülhanım Çiçek
Perihan Karadavut
Mehmet Mehmet
Cemal Börü
Mesude Ünal
Esma Kılıç
Talip Öztürk
Ranguel Veltchev
Bebek Yağız
Muzaffer Tural
Fikret Özdemir
Yehia El-Moawen
Bebek Sönmez
Ebubekir Bıkmaz
Hasan Yurttaş
Ali Karahasanoglu
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16.10.2022
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20.10.2022
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20.10.2022
20.10.2022
20.10.2022
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21.10.2022
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22.10.2022
22.10.2022
24.10.2022
24.10.2022
27.10.2022
27.10.2022
28.10.2022
28.10.2022
29.10.2022
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30.10.2022
30.10.2022
30.10.2022
01.11.2022
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Hessen/Hanau-İslam Cemiyeti
Ruhr-A/E-Katernberg-Ayasofya Camii
Luxemburg/Luxenburg
Hamburg/Harburg-Eyüp Sultan Camii
Düsseldorf/Krefeld-Hacı Bayram Veli Camii
Düsseldorf/Willich-Camii
Düsseldorf/Remscheid-Ayasofya Camii
Hamburg/Neumünster-Fatih Camii
Hamburg/Neumünster-Fatih Camii
Hamburg/Wilhelmsburg-Ayasofya Camii
K. Ruhr/Schotmar-Vahdet Camii
R.N.Saar/Lu-Mehmet Akif Camii
Viyana/ Rıdvan Camii
Düsseldorf/Remscheid-Ayasofya Camii
R.N.Saar/Lu-Alemi Islam Camii
Linz/Hicret Camii
Bremen/Huchting- Ayasofya Camii
Köln/Brühl-Camii
Viyana/W-Hicret Camii
Württemberg/Heilbronn-Fatih Camii
Linz/Vorchdorf-Mimar Sinan Camii

R.N.Saar/Walldorf-Mevlana Camii
Württemberg/Heilbronn-Fatih Camii
Köln/K-Holweide (Teşkilat)
Hamburg/Hh-Merkez Camii
G. Bavyera/Mühldorf-Eyüp Sultan Camii
Hamburg/Hh-Merkez Camii
Bremen/Hemelingen- Kuba Camii
Württemberg/Ludwigsburg-Haci Bayram Veli Camii
Bremen/Oldenburg-Hamidiye Camii
Bremen/Bremerhaven-Fatih Camii
Ruhr-A/Herne2-Camii
Schwaben/Senden
Hamburg/Neumünster-Fatih Camii
Luxemburg/Luxenburg
Ruhr-A/Herne1-Eğitim Merkezi
Köln/K-Chorweiler-Camii
Viyana/W-Hicret Camii
Hessen/Rüdesheim-Kuba-Camii
Düsseldorf/Düsseldorf-Fetih Camii
Berlin/Kreuzberg-Mevlana Camii
K. Ruhr/Osnabrück-Merkez Camii

İsmail Balcık
Figen Doğan
Kubilay Tanrıverdi
Kaya Demir-Karslioglu
Hasan Aksungur/Erol
Nurten Yüksel
Gönül Kühl
Hacı Mehmet Doğan
Samiye Keleş
Ahmet Kalkan
Satia Zengin
Şükrü Alegöz
Habib Edmond Maatouk
Ceram Bajrami
Ayşe Aydın
Mehmet Tören
Ali Arslanfer
Emine Memiş
İhsan Yeşilöz
Emetullah Menevse
Gülizar Karaaslan
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Almanya’nın Nürnberg Şehrinde

Kefen ile Defne 
İzin Çıktı

Avrupa’da Maaşlara

Zam Talepleri 
Artıyor

Almanya’nın Nürnberg şehrinde 16 Kasım 2022 tarihi 
itibariyle kefen ile defin artık mümkün. İlk defin 
provası gerçekleştirildi.

Avrupa’da artan enflasyona karşı çalışanların 
maaşlarına enflasyon uyumlu zam talepleri artıyor.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bu-
lunan Nürnberg şehrinde, talep 
edilmesi hâlinde, kefen ile defne 

izin verileceği açıklandı. 16 Kasım itibariyle 
yürürlüğe giren yeni uygulamanın ilk pro-
vası 15 Kasım tarihinde Nürnberg Güney 
Mezarlığı’nda düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Nürnberg Mezarlıklar Müdürü 
Armin Hoffman ile Nürnberg Mezarlıklar 
Müdürlüğü Teknik Bölüm sorumlusu An-
gela Lachmann hazır bulundu. Armin Hof-
fmann, kefenle defin hakkında bilgi verdi. 
Söz konusu definde, mezarın önce kürek-
lerle yarıya kadar toprakla doldurulduğunu, 
daha sonra kapatıldığını belirten Hoffmann, 
“Tabutla definde kürek yerine iş makina-
sı ile toprak hemen kapatılmakta. Kısacası 
Müslümanların kefenle defin işlemi biraz 
daha uzun sürüyor.” diye kaydetti.

“MÜSLÜMANLAR ADINA GÜZEL 
BIR GELIŞME”

IGMG Güney Bavyera Bölge Başkanı İsmail 
Satır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İn-
şallah Müslümanların artık kefenle, taput-
suz defin işlemlerine müsade edildi. Emeği 
geçen tüm kardeşlerimize, özellikle bu işi 

takip eden IGMG Güney Bavyera Bölgesi 
Kurumsal İletişim Başkanı Ertan Sürekli 
kardeşime ve tüm dinî cemaatlere göster-
miş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür edi-
yorum. Müslümanlar adına güzel bir geliş-
me olduğuna inanıyorum.” dedi.

“MEMNUNIYETLE KARŞILIYORUZ”

IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Zeki 
Şeker de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Yensiz ve yakasız, dikişsiz bir kaç parça 
bezden ibaret olan kefen, bir yönüyle ölü-
nün bedenini örtme görevini yerine getirdi-
ği gibi bir yönüyle de insanın bu dünyadan 
bir şey götüremeyeceğini, doğduğu gibi çıp-
lak gideceğini ve dünyanın faniliğini hatır-
latması bakımından önemlidir. İslam’a göre 
ölen bir Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, 
cenaze namazını kılıp, defnetmek Müslü-
manlar için Farz-ı kifayedir. Bu ibadetin 
İslami üsüllere göre yerine getirilmesine 
müsade edilmesini memnuniyetle karşılıyo-
ruz. Müslümanlara bu imkânı sunan devlet 
yetkililerine şükranlarımızı arz ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuat 
Gökçebay ise konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, Almanya’da tabutsuz, kefenle def-
nin Müslümanlar için önemli olduğunu 
belirtti. “Müslümanlar da Almanya’nın bir 
parçası deniliyorsa, burada İslami usullere 
göre defnedilmeleri bizlere verilen değeri, 
önemi gösterir. Burada yaşayan insanın 
buraya ait olduğunu daha iyi hissettirir. 
Aksi halde Müslüman vatandaşlarımız 
kendilerini bu topluma ait hissetmeyerek 
gönlü hep ülkesinde kalacaktır yani bir ta-
rafı yarım kalacaktır.” dedi.

Avrupa’da sendikalar, tarihî yüksek 
enflasyon karşısında daha yüksek 
ücret talep ederken, vatandaşlar 

da yaşam maliyetine karşı artan hoşnutsuz-
luğunu siyasi istikrarı tehdit eden protesto 
dalgasına dönüştürüyor. Ekim ayında, Euro 
bölgesinde yıllık enflasyon, enerji fiyatların-
daki artışın etkisiyle yüzde 10,7’ye ulaşarak 
kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Yükselen enflasyon karşısında Fransa’da in-
sanlar enflasyona uyumlu maaş artışları ta-
lep etmek için sokaklara dökülürken, İngiliz 
demiryolu personeli ve Almanya’da da sen-
dikalar, yükselen enflasyon karşısında daha 
yüksek ücret talep ediyor.

Almanya’da 7 Kasım’dan itibaren 200 bin-
den fazla işçi metal ve elektrik endüstrile-
rindeki fabrikalarda kısa süreli uyarı grev-
lerine ve protesto eylemlerine katıldı. IG 
Metall sendikası, ülke genelinde ücretlerin 
artırılmasına karşı direnen işverenlere kısa 

süreli uyarı grevi ve protesto eylemi düzen-
leyerek yanıt veriyor. Alman sendikası IG 
Metal Kueste, 8 Kasım’da Hamburg’daki 
Airbus da dahil olmak üzere 15 fabrikada 
işçileri greve çağırmıştı. 

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağım-
sız Kabin Personeli Organizasyonu sendika-
sı ile kabin personelinin aylık maaşlarının 
Ocak 2023’ten itibaren 250 Euro, Temmuz 
2023’ten itibaren ise yüzde 2,5 artırmak için 
anlaşmaya vardı. Alman otomobil üreticisi 
Audi, çalışanlarına kalıcı ücret artışları ye-
rine bir kereye mahsus vergiden muaf öde-
meler teklif etmeyi planlıyor.

Öte yandan, Almanya’nın doğusunda, ekim 
ayında sol ve sağ popülist gruplara men-
sup binlerce kişi son dönemde artan ener-
ji ve gıda fiyatlarının yanında Rusya-Uk-
rayna savaşının yol açtığı pahalılık ve 
olumsuz ekonomik koşullara karşı protesto 
gösterisi düzenledi.
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“Türkiye 
Düşmanlığı” 
Sırıtıyor Artık!

İlhan Bilgü
ibilgu@camiahaber.com

BAKIŞ AÇISI

Hayatımda hiçbir zaman ülkemi, 
vatanımı, yurdumu, yuvamı se-
viyorum diye körü körüne “mil-
liyetçi” olmadım. Ama gönlümü 
Türkiye’den de, memleketimden 
de, yurdumdan da koparmadım. 
Koparmamı bekleyenler de boşuna 
beklemesinler. Hava alırlar giderler.

Aynı şekilde, hasbelkader ömrü-
mün yarıdan fazlasını geçirdiğim 
şu Almanya’ya karşı da benden hiç 
kimse bundan başka bir şey bekle-
mesin. Gönlümü buradan da kopa-
ramazlar. Ben bazılarının iddia et-
tiği gibi, Almanya-Türkiye arasında 
sıkışıp kalmış birisi değilim. Yani 
Türkiye’yi Almanya’ya, Almanya’yı 
Türkiye’ye tercih etmem. Yurdum, 
vatanım dediğimde her ikisi de be-
nim için değerlidir. Almanya’yı da 
Türkiye’yi de, Alman siyasetçileri 
de Türkiyeli siyasetçileri de eleştiri-
rim. Üstelik bazen de desteklerim.

Yazıma bu şekilde girişimin nedeni 
şu: Bazı kimseler öküzün altında 
buzağı ararcasına her kelimemizi, 
Almanya (siz Fransa, Belçika, Hol-
landa vs. anlayın) düşmanlığına, 
entegrasyona karşı çıkmışlığımıza 
bağlıyorlar. Onlara toptan bir cevap 
vermek istedim. Ama asıl gelmek 
istediğim konu, İstanbul’daki terör 
saldırısının Türkiye düşmanlığına 
dönüşmesi; medyanın haince bir 
terör saldırısını dahi Türkiye düş-
manlığıyla sarıp sarmalamasıdır. 

Sanki teröristler, katil değil. Sanki 
katiller terörist olamazmış ve sanki 
bütün bu terör olayları “Türkiye’de-
ki seçimleri kazanmak için” iktidar 
tarafından organize edilmiş. İşte 
Türkiye düşmanlığı bu kadar sırı-
tıyor. Hay dilinizi eşek arısı soksun.

Benim Türkiye’deki iktidarı  sa-
vunduğum falan yok. Ama bir kere 
de Türkiye’ye karşı yapılan terör 
saldırılarına “terör saldırısı” ta-
nımlaması yapamayanlar, terörist-
leri yıkayıp paklamak için gramer 
oyunlarına baş vurmasalar bunları 
yazacağım da yoktu.

Ha bu arada, yeri gelmişken ifade et-
meliyim ki, bu çevrelere “Türkiye’de-
ki siyasetçilerin Avrupa’da seçim 
propagandası yapmasına karşı mı 
değil mi?” diye de sormak istiyorum.

Ben soruyu şimdi soruyorum da, 
cevabını çoktaaan aldık bile. Ceva-
bı şu: HDP, CHP ve CHP ile işbirliği 
yapan partilerin hepsi Avrupa’da 
seçim propagandası yapabilir; 
AKP ve MHP yapamaz.

Böyle bir saçmalığı bize “enteg-
rasyon, uyum muyum” diye kimse 
yutturmaya çalışmasın. Ve yine, 
bunları yazmamdan dolayı da beni 
kimse Türkiye’de iktidar yanlısı 
diye suçlamaya kalkışmasın. 

Çünkü, çifte standartlara (çifte ah-
lak mı desem) bu kadar normallik 
kazandıran ben değilim.

TOPLUM

Japonya’da IGMG Ayasofya Külliyesi 

Hizmete Açıldı
İslam Toplumu Millî Görüş’ün Japonya’nın Nagoya Bölgesindeki Tsushima kentinde 
inşa ettiği Tsushima Ayasofya Camii ve külliyesi özel bir merasim ile hizmete açıldı.

Islam Toplumu Millî Görüş’ün 
Japonya’da inşa ettiği Ayasofya 
Camii 20 Kasım Pazar günü ya-

pılan törenle açıldı. Açılış için IGMG 
Genel Başkanı Kemal Ergün, Türki-
ye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi 
Korkut Güngen, Nagoya Başkonso-
losu Umut Lütfi Öztürk, Tsushima 
Belediye Başkanı Hibi Kazaaki, Fat-
sa Belediye Başkanı İbrahim Ethem 
Kibar ve birçok STK ve basın temsil-
cileri de törende hazır bulundu.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
açılışta konuşan IGMG Genel Baş-
kanı Kemal Ergün  yeni cami ve 
külliyenin, kent genelinde “iyinin, 
doğrunun, güzelin, faydalının tem-
sili ile güler yüz ve kucaklayıcılığın 
timsali” olacağını söyledi.

“Hem kültürümüzü hem dinimizi ta-
rih boyunca yaşayan milletiz.” diyen 
Ergün, Hucurat Suresi’nden "tanı-

şıp kaynaşasınız diye sizi milletlere 
ve kabilelere ayırdık” ayetini okudu. 
Nesilleri İslam kültürüyle yetiştirme-
yi hedeflediklerini kaydeden Ergün, 
kentte yaşayan Türk vatandaşlarına 
ve Müslüman milletlere çocuklarını 
camiye getirmeleri çağrısı yaptı.

Büyükelçi Güngen de mikrofona 
gelerek cami projesinin hayata geçi-
rilmesinde emeği geçenlere şükran-
larını bildirdi. 

“Bu cami dinimizi ve millî beraber-
liğimizi genç nesillere taşıyacaktır.” 
diyen Güngen, caminin Japonya’da-
ki tüm Müslümanlara hayırlı olma-
sını temenni etti.

Başkonsolos Öztürk ise  yapılış sü-
recine yakından şahit olduğu “birlik 
ve dayanışma eseri” caminin resmî, 
açılışına katılmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

IGMG Japonya Bölge Temsilcisi Re-
kabi Seyitalioğlu da “Başkentteki 
Tokyo Camisi gibi Tsushima Cami-
i’nde de her daim Japon misafirler 
ağırlamayı hedeflediklerini” söyledi. 
İlk ruhsatın alınmasından projenin 
nihayete erdirilmesine kadar Japon 
dostları ile Müslüman halkların da-
yanışma hikâyesini anlatan Seyitali-
oğlu, sevinç göz yaşları döktü.

Eyalet ve kent bürokrasisi ile ve Ja-
pon iş insanlarının tebrik mesajla-
rının okunduğu programda edilen 
dua ve kırmızı kurdele kesimi ile ca-
minin resmî açılışı da yapılmış oldu.

“KÜLLIYEMIZ BU 
COĞRAFYAYA HAYIRLAR 
GETIRSIN”

Japonya’nın üçüncü büyük metropol 
bölgesi olan Nagoya bölgesindeki 
Tsushima kentinde inşa edilen kül-

liyenin açılışıyla ilgili IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün sosyal med-
yada da açıklamalarda bulundu. 

Külliyenin bu coğrafyaya hayırlar ge-
tirmesini dilediğini ifade eden Ergün, 
“İnfaklarıyla destek sağlayan her bir 
kardeşime bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum.” diye kaydetti. Ergün, 
“Bu külliye, fedakâr insanlarımızın 
ve kıtalar ötesine uzanan birlik ve 
beraberliğimizin bu coğrafyadaki 
tarihî mührüdür. Maddi ve manevi 
destek veren tüm kardeşlerimizden 
Allah razı olsun.” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA 
MÜSLÜMANLARDAN 
KATKI

İslam Toplumu Millî Görüş Japonya 
Bölge ve Japonya İslam Bilim ve Kül-
tür Merkezi Başkanı Rekabi Seyitali-
oğlu, Ayasofya Camii’nin bir külliye 
olarak inşa edildiğini ve toplamda 
835 metre kare alanda hizmet vere-
ceğini açıkladı. 

Külliyede bulunan cami, 400 kişilik 
kapasiteye sahip. Külliyede ayrıca 
Kur’an ve din derslerinin de verileceği 
dersliklerle, gençlik lokali, kütüphane 
ve toplantı salonları bulunuyor. Kül-
liyenin resmî inşaat izni Türkiye’de 
Ayasofya Camii’nin açıldığı gün geldi-
ği için cemaat, camiin isminin Tsus-
hima Ayasofya Camii olmasını istedi.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan 
Pakistan asıllı Müslümanların da 
büyük desteği ile inşa edilen IGMG 
Tsushima Ayasofya Camii için Fran-
sa’dan Almanya’ya, Avustralya’dan 
Kanada’ya birçok  Müslüman maddi 
manevi katkıda bulundu.

Hollanda’da Türkiye’ye Destek Amaçlı
Türk Bayrakları Asıldı
Hollanda’da, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bazı belediye binalarına 
asılan Türk bayrağı yarıya indirildi.

Hollanda’da bazı belediye 
binalarında, 13 Kasım Pa-
zar günü Beyoğlu’nda İs-

tiklal Caddesi’nde meydana gelen 
bombalı terör saldırısı nedeniyle 
Türkiye’ye destek ve dayanışma 
için asılan Türk bayrağının yarıya 

indirildiği kaydedildi. Belediyele-
rin Türk bayraklı desteğinin yanı 
sıra birçok belediye başkanı da sos-
yal medya hesaplarından destek 
ve taziye mesajlarını paylaşarak 
Türk halkının yanında olduklarını 
dile getirdi.

“ACINIZI HISSEDIYORUZ”

Rotterdam Belediyesinin sosyal 
medya hesabından yapılan açıkla-
mada, “Rotterdam belediye binası-
na asılan Türk bayrağı yarıya indi-
rildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında 
hayatını kaybedenler ve aileleriyle 
birlikte.” mesajı paylaşıldı.

Deventer Belediye Başkanı Ron Kö-
nig, sosyal medya hesabından, “İs-
tanbul’un göbeğinde düzenlenen sal-
dırıya bağlantılı Belediye binamızda 
Türk bayrağı yarıya indirildi. Deven-
ter halkı hayatını kaybedenlerin ya-
kınlarının ve mağdurlarının acısını 
hissediyor.” ifadesini kullandı. Utre-
cht Belediye binasına ise saldırıda 
hayatını kaybedenler için kenti sim-
geleyen bayrak asıldı ve yarıya indi-
rildi. Bunun yanı sıra sosyal medya 
hesabından destek mesajı paylaşıldı.

“ISTANBUL’DA YAŞANAN 
SALDIRI BIZI ŞOKE ETTI”

Zaanstad Belediyesi de “Zaanstad 
Belediye binasında İstanbul’daki 
saldırılardan etkilenen herkese da-
yanışma adına asılan Türk bayra-
ğı yarıya indirildi. Düşüncelerimiz 
kurbanlar ve yakınlarıyla birlikte-
dir.” paylaşımında bulundu.

Eindhoven Belediyesi’nin sosyal 
medya hesabından ise şu açıklama 
yapıldı: “İstanbul’da yaşanan saldırı 
bizi şoke etti. 

Türk asıllı Eindhoven halkı arasın-
da korku ve hüznün fazla olduğunu 
tahmin edebiliyoruz. Bu saldırıdan 
etkilenenlere başsağlığı diliyoruz. 
Bu açıklamanın Eindhoven’deki Türk 
halkının gönlüne ferahlık vermesini 
ümit ediyoruz.”



  1825 Kasım 2022TOPLUM

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyale-
tindeki Celle kentinde Eyalet Yüksek 
Mahkemesi, kayıp bagaj parçalarının 
seyahatin amacını önemli ölçüde en-
gellediğine karar verdi. Havayolu şir-
keti yolcuya kıyafetlerinin masrafını 
ödemek zorunda kaldı.

Kıyafetlerin Olduğu Bagaj 
Gecikince…

Yine yaşanmış bir olayı ve bunun 
üzerine mahkemenin verdiği kararı 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir aile 
Hannover’den Kenya’ya, aile fert-
lerinden birinin 50’nci yaş gününü 
kutlamak için, seyahat etti. Ancak do-
ğum günü partisi için özellikle seçilen 
kiyafetlerin de dahil olduğu valiz, bir 
haftalık gecikmeyle Kenya’ya ulaştı.

Havayolu şirketi, Hannover Bölge 
Mahkemesinin (LG) kararının ardın-
dan yedek kıyafetlerin masraflarını, 
yani bagaj parçasının içeriğini, öde-
mek zorunda kaldı. Ancak mahke-
me, davacının uçak bileti ücretinin 
iade talebini reddetti.

Bilet Almadan Önce 
Yolculara Bilgi Verilmeli

Mahkeme havayolu şirketinin bagaj 
taşımacılığında önemli bir gecikme 
riski olduğuna dair bir bilgilendir-
me yapması gerektiğini belirtti. 20 
Ekim 2022 tarihli karara göre yol-
cular uçak bileti almadan önce ba-
gajlarının gecikmeli ulaşabileceğine 
dair bilgilendirilmediği takdirde, 
olsası bir gecikmede yolcuya mas-
raflarının tamamını ve bilet ücretini 
ödemek zorunda. 

Avrupalı Yolcu Daha 
Az Gelişmiş Bir Ülkeye 
Giderse...

Yukarıda bahsi geçen olayda taşıma-
cılık hizmetinden ötürü yolcuların 
seyahatinin amacı değersiz hâle gel-
miştir, zira vaktinde gelmesi gereken 
bagajın içerisinde yaş günü için ha-
zırlanan kıyafet bulunuyordu. Celle 
Bölge Yüksek Mahkemesi'ne göre 
Avrupalı bir yolcu, daha az gelişmiş 
ve kültürel açıdan yabancı bir ülkede 
bagajını kaybediyorsa, bu onun için 
ciddi bir sorundur. Orada gereken 
yedek eşyaları tedarik etmek ki şayet 
mümkünse, önemli ölçüde zaman 
gerektiren bir durumdur. Sonuç ola-
rak planlanan gezinin asıl amacı ke-
sintiye uğramıştır. 

Yusuf Kutlucan 
hukuk@camiahaber.com

Hukuk Köşesi

Bagaj Gecikmesi

Emir Eşcinsel Çiftten Alınarak 
Müslüman Aileye Verildi
Almanya’da bir süre önce koruyucu aile olarak eşcinsel bir çifte verilen Türkiye 
kökenli Emir bebek, bu aileden alınarak, Türkiye kökenli koruyucu aileye teslim edildi.

Almanya’da koruyucu aile 
olarak eşcinsel çifte veri-
len Türkiye kökenli Aygül 

Küçükbıyık’ın 12 aylık bebeği Emir, 
tepkiler sonrası bu aileden alınarak, 
Türkiye kökenli koruyucu aileye tes-
lim edildi. Süreci takip eden Türkiye 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
Küçükbıyık’ın, 27 Haziran’da Türki-
ye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu-
na başvurarak, 30 Mayıs’ta koruma 
altına alınan ve ilgili kuruluşlarca 
koruyucu aile olarak belirlenen bir 
eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeği 
ile ilgili yardım istediği aktarıldı.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Düsseldorf Aile 
ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği’nin 
harekete geçtiği kaydedilirken, an-
neye yaşanan süreçte yasal destek 
sağlayan ataşelik görevlilerinin, 
ayrıca Alman makamlarıyla irtibat 
kurarak bebeğin Türkiye kökenli 

koruyucu aileye verilmesini talep 
ettiği aktarıldı. Yaklaşık 3 ay süren 
girişimlerin ve temasların ardın-
dan mutlu sona ulaşıldığı, küçük 
Emir’in 30 Eylül’de eşcinsel çiftten 
alındığı bildirildi. Daha sonra Türk 
bebeğin, Düsseldorf Aile ve Sosyal 
Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu ai-
leliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması 
amacıyla düzenlediği toplantılarına 
da katılan Türkiye kökenli koruyucu 
aileye verildiği duyuruldu.

Almanya’nın Duisburg kentinde 
yaşayan 30 yaşındaki Aygül Küçük-
bıyık’ın oğlu Emir, Aachen Gençlik 
Dairesi tarafından himaye altına 
alınarak, Köln kentinin yakınlarında 
eşcinsel bir çifte verilmişti. Küçük-
bıyık, psikolojik nedenlerden dolayı 
çocuğa bakamayacağı ve çocuğun 
gelişiminin geride olduğu gerek-
çe gösterildiğini belirterek oğlu 
Emir’in 30 Mayıs 2021 tarihinde hi-
maye altına alındığını ifade etmişti.

İngiltere’de Yumurta 
Satışına Sınırlama

CIMG Belfort Camisi’nden
Otizmli İnsanlara 
Örnek Yardım

İngiltere’de bazı süpermarketler, çiftliklerde 
artan maliyetler ve kuş gribinin neden olduğu 
tedarik sorunları nedeniyle müşterilerin satın 
alabileceği kutu yumurta sayısına sınırlama 
getirdi.

CIMG Belfort Kuba Camii, Belfort bölgesinde 
bulunan ve otizmli insanlara yardım eden “Les 
Vergers de Sésame” derneğine 100 kilo plastik 
kapak yardımında bulundu.

Ingiltere’de bazı süpermarket-
ler, çiftliklerde artan maliyet-
ler ve kuş gribinin neden ol-

duğu tedarik sorunları nedeniyle 
müşterilerin satın alabileceği kutu 
yumurta sayısına sınırlama getir-
di. Ülkede yumurta çiftliklerinde 
artan maliyetler ve kuş gribi sal-
gını, iki büyük süpermarket Asda 
ve Lidl’ın müşterilerine 2 veya 3 
kutu yumurta satışı sınırlaması 
getirmesine neden oldu. Diğer sü-
permarketler ise henüz sınırlama 
getirmedi. Ancak büyük süpermar-
ketlerden Waitrose, yaptığı açık-
lamada, müşteri talebini izlemeye 
devam ettiklerini bildirdi. Bazı sü-
permarketler ise ithal yumurta te-
darik etme yoluna başvurdu.

BAZI ÇIFTÇILER SEKTÖRÜ 
BIRAKTI VEYA ÜRETIMI 
DURDURDU

Sosyal medya kullanıcıları da hesap-
larından, süpermarketlerdeki boş 
yumurta raflarını paylaştı. Ülkede 
hayvan yemi ve ısınma maliyetleri-
nin yükselmesi nedeniyle bazı çiftçi-

ler sektörü bıraktı veya üretimi dur-
durdu. Yıllık enflasyonun yüzde 11’i 
geçerek son 41 senenin en yüksek 
seviyesine ulaştığı İngiltere’de, yu-
murta fiyatlarına da son bir yılda 
yaklaşık yüzde 42 artış yapıldı.

Ülkede çiftçiler de artan maliyetler 
ve kuş gribi salgını nedeniyle No-
el’e kadar yumurtaların bitebileceği 
uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, İngiltere, şimdiye ka-
darki en büyük kuş gribi salgınının 
pençesinde ve bunun yayılmasını 
azaltmak için tüm kümes hayvan-
ları kapalı alanda tutuluyor.

İngiltere Başveteriner Yetkilisi Ch-
ristine Middlemiss, 31 Ekim’de yap-
tığı açıklamada, “Şu anda bu yıl, 
şimdiye kadarki en büyük kuş gribi 
salgınıyla karşı karşıyayız.” ifadesini 
kullanmıştı. Middlemiss, yeni kısıt-
lamalar gereğince kümes hayvan-
ları ve kuşların içeride tutulması 
kararının, hayvanları son derece 
bulaşıcı “kuş gribinden korumanın 
en iyi yolu” olduğunu belirtmişti.

CIMG Belfort Kuba Camii, 
Belfort bölgesinde bulunan 
ve otizmli insanlara yardım 

eden “Les Vergers de Sésame” der-
neği yararına yardımlarını sürdü-
rüyor. 11 Kasım Cuma günü derne-
ğin yetkililerine yaklaşık 100 kilo 
plastik kapak teslim edildi. CIMG 
Kuba Camii Başkanı Zeyni Koçak, 
konuyla ilgili Camia Haber’e açık-
lamalarda bulundu.

Zeyni Koçak, yaptığı açıklamada 
şu ifadeleri kullandı: “CİMG Bel-

fort olarak plastik kapak kampan-
yasına 4 senedir devam ediyoruz. 
Bu çerçevede şu ana kadar yarım 
tondan fazla plastik kapak bağışı 
yaptık. Bu dayanışmaya katıla-
rak dinimizin iyilik yayma emrini 
yerine getiren tüm üyelerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. Derne-
ğimizin gençliğini de bu faaliyetin 
gerçekleştirilmesindeki yardım-
larından dolayı tebrik ediyoruz.” 
Kuba Camii’nde bulunan kutulara 
sene boyunca plastik kapak bağı-
şında bulunulabiliyor.
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Bir Günde 3 Farklı
Yarışma Heyecanı 

Islam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) Kadınlar Gençlik Teş-
kilatı (KGT) yüzlerce gencin 

katılımıyla 12 Kasım 2022 tarihin-
de Duisburg şehrinde 3 farklı ya-
rışma için bir salon programında 
bir araya geldi. 

ANA DILIN ÖNEMINE 
VURGU YAPILDI

Ana dilinin ve toplum önünde ko-
nuşmanın önemine dikkat çekil-
mek istenen Hitabet Yarışması’nda, 
6 farklı bölgeden katılım sağlayan 
Hilal Kursu öğrencileri “Yarına ışık 
tutan söz bizimdir” mottosuyla 
yarıştı. Yarışmada birinciliği Ku-
zey Hollanda Bölgesi’nden “Dünya 
Bana Emanet” konusu ile Fatıma 
Ata alırken, ikinciliği Hannover 
Bölgesi’nden Nurşen Poyraz’a, 
üçüncülüğü ise Viyana Bölgesi’n-
den Sevde Yavuz aldı. 

Yarışmada sahneye gelen Köln’den 
Sara Betül Çoban “Saliha Genç 
Olmak” konusunu anlattı, Kuzey 
Ruhr’dan Aişenur Göycali “Musi-
betlere Sabretmek” konusunu iş-
lerken, Ruhr-A’dan Elif Tanrıöver 
ise “İki Kuşak Sahibi – Esma binti 
Ebu Bekir” konusunda hitabet su-
numu yaptı.

GENÇLER “DÜNYA BANA 
EMANET” DEDI

Hilal Kursu öğrencilerinin yarıştığı 
diğer etkinlik “Dünya Bana Ema-
net” isimli atölye yarışması oldu. 
14 bölgenin katılım sağladığı yarış-

mada Allah’ın insana nimet olarak 
verdiklerini birer emanet olarak 
benimseyip, sınırlı kaynakları doğ-
ru kullanmak ve israftan kaçın-
mak için çağrıda bulunmak ama-
cıyla, belirlenen konular hakkında 
araştırmalar yapıldı ve sonuçlar 
program esnasında sergilendi. 

Sonuçlar ise şu şekilde: 

1. Belçika Bölgesi – “Hayvanlar 
Bana Emanet”

2. Kuzey Hollanda Bölgesi – 
“Kıyafet Tüketimi”

3. Berlin Bölgesi – “Su Tüketimi”

Diğer proje başlıkları şu şekildey-
di: “Bedenim Bana Emanet”, “Çöp 
Tüketimi: Kâğıt Çöpler”, “Çöp Tü-
ketimi: Plastik Çöpler”, “Hava Bana 
Emanet”, “Elektrik Eşyalar Tüke-
timi”, “Yemek Tüketimi”, “Hijyen/
Bakım Malzemeler Tüketimi.”

KISA FILM YARIŞMASI

Hitabet ve Atölye yarışmalarının 
yanı sıra aynı gün temmuz ayında 
başlatılan “Çekmemiz Gereken Bir 
Mevzu Var” isimli Kısa Film Yarış-
ması’nın da galası gerçekleştirildi. 
Birbirinden değerli filmler ara-
sından birinciliği “Zeynep” isimli 
film ile Arlberg Bölgesi aldı. Würt-
temberg Bölgesi Heilbronn Şubesi 
“Derdim Sana Emanet” diyerek 
ikinci oldu. “A week with KGT Vi-
yana” isimli film ile Viyana Bölgesi 
de üçüncülüğü elde etti. 

MÜZIK DINLETILERI ILE 
KEYIFLI ANLAR

Programa güzellik katan bir baş-
ka unsur ise müzik resitalleri idi. 
Hamburg KGT Orta Öğretim Baş-
kanı Buket Okumuş ve Hümey-
ra Betül Candan piyano, Mevize 
Meryem Candan ise mandolin ile 
seyircilere keyifli anlar yaşattılar. 

“EŞREFI MAHLUKATIZ, 
SORUMLULUĞUMUZ 
BÜYÜK”

Programa katılımıyla gençlerin he-
yecanına ortak olan IGMG Genel 
Başkanı Kemal Ergün, insanların 
eşrefi mahlukat olarak yaratıldığını 
ve bu yüzden Allah’ın yeryüzündeki 
emanetçileri olarak üzerimize bü-
yük vazifeler düştüğünü hatırlattı. 
Bir davanın temsilcisi olan Müslü-
man’ın düşünceleriyle, sözleriyle, 
eylemleri ile duruş belirlediğine 

vurgu yapan Ergün, “Âlemler bana 
emanet düsturu ile yol alınma-
sı gerekiyor.” dedi.“Sizler fedakâr 
Hatice’nin kızları, cesur Esma’nın 
kardeşleri, ilim deryası Ayşe’nin 
talebelerisiniz.” sözleriyle gençleri, 
ömürlerini İslam’a hizmet yolunda 
geçirmiş hanımlara benzeten Er-
gün, tüm KGT ailesini kutladı.

YARINLARA UMUT OLAN 
GENÇLIK

IGMG KGT Başkanı Zehra Karataş 
da konuşmasında, pandeminin ar-
dından yüzlerce genç ile bir salon 
programında bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 
Yarışmalarla dolu olan programa 
dikkat çeken Karataş, Hilal Hitabet 
Yarışması’nda güzel sözlerin yük-
seleceğine, Atölye Yarışması’nda 
sunulan projelerin iklim değişik-
liğine ve dolayısıyla üzerimize dü-
şen sorumluluklara dikkat çekece-
ğine işaret etti.

Gençlerin yarınlara umut oldukla-
rını ifade eden Karataş, Müslüman 
gençlerin teknolojiden ve gelişme-
lerden geri kalmamaları gerektiği-
ni vurguladı ve Film Yarışması’na 
katılan gençleri de tebrik etti. 

Karataş, “Ben biliyorum ki, sizler 
var olduğunuz müddetçe bu dava-
yı her alanda en iyi şekilde temsil 
edeceksiniz. Allah’ın izni ile de bu 
yolda hep birlikte azim ve heye-
can ile yürüyeceğiz. Yer, gök ve bu 
mekân şahit olsun.” dedi.

“MENSUBIYET 
MESULIYET GETIRIR”

IGMG KGT Orta Öğretim Başkanı 
Büşra Nur Kaya, Avrupa’nın dört bir 
yanından otobüsler, trenler ve ara-
balarla saatlerce yol kat edip progra-
ma gelen misafirlere hitaben, “He-
yecanımıza heyecan kattınız. İyi ki 
geldiniz, iyi ki buradasınız.” dedi.

“Mensubiyet mesuliyet getirir.” sö-
zünü hatırlatan Kaya, “İslam dini-
ne mensup fertler olarak bizlerin 
en temel vazifesi hakkı ve hakikati 
anlatmak, yarını oluşturmak ve 
yolumuzda sebat ile yürümektir.” 
ifadelerini kullandı. 

Katılımcılar programın ardından 
pandemi döneminde gerçekleşti-
rilemeyen büyük salon program-
larını ve bilhassa Müslüman genç 
kardeşlerini ne kadar özlediklerini 
anladıklarını dile getirdiler.

İslam Toplumu Millî Görüş Kadınlar Gençlik Teşkilatı yüzlerce genci aynı günde  
3 farklı yarışma için bir araya getirdi. Avrupa’nın dört bir yanından gençler hitabet, 
atölye ve film alanlarında büyük heyecan ile yarıştı. » HATICE KÜBRA ERGÜN
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Almanya’da Öğrenciler
Yoksulluk Riski 
Yaşıyor

Doğum Günü Primi: 
750 Bin Gence 
200 Euro!

Almanya'daki öğrencilerin yüzde 38'inin yoksulluk 
riski altında olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da hükûmet, bu yıl 18 yaşına giren 750 bin 
gence bir defaya mahsus 200 Euro prim vereceğini 
açıkladı.

Almanya’da Federal İstatistik Dai-
resi, “Dünya Öğrenci Günü” vesi-
lesiyle gelir ve yaşam koşullarına 

ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Verile-
re göre, öğrenciler, özellikle barınma mas-
rafları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. 

Öğrenciler için harcanabilir hane geliri için-
de barınma masraflarının ortalama payı 
yüzde 31,6 olarak gerçekleşirken, bu oran 
toplam nüfusun barınma masrafı yükün-
den yüzde 23,3 daha yüksek olarak kayıt-
lara geçti.

Almanya’da bir kişi, tüm nüfusun medyan 
gelirinin yüzde 60’ından daha azına sahipse 
“yoksulluk riski altında” kabul ediliyor. Ge-
çen yıl, Almanya’da yalnız yaşayanlar için bu 
eşik aylık 1251 Euro’ydu. Almanya’da geçen 
yıl, nüfusun toplam yüzde 15,8’inin yoksul-
luk sınırında olduğu vurgulandı.

Almanya, dünyanın en zengin ülkelerinden 
biri olmasına rağmen artan yoksulluk belirti-
leri, ülke genelinde giderek daha görünür hâle 
geliyor. Sokaklarda yaşayan evsizlerin ve atık 
şişe arayan emeklilerin sayısı giderek artıyor.

Alman hükûmeti bu yıl yaptığı çeşit-
li yardımlarla vatandaşları yüksek 
enflasyondan koruma çalışmaları-

na devam ediyor. Son olarak gençlere yö-
nelik bir yardım planlayan hükûmet, gele-
cek yıl 18 yaşına girecek olan yaklaşık 750 
bin gence 200 Euro’luk doğum günü primi 
verileceğini açıkladı.

KÜLTÜREL FAALIYETLER IÇIN 
KULLANILABILECEK

Söz konusu primin özel bir telefon uygula-
masıyla indirilebildiği aktarılıdı. Bu primin 
ise sadece kültürel faaliyetler için kullanı-
labilineceğinin altı çizildi. Kültür Bakanı 

Claudia Roth’tan yapılan açıklamaya göre, 
bu faaliyetler arasında örnek olarak kütüp-
hane, sinema salonu, müze ve tiyatro gibi 
mekânlar yer alıyor.

DAHA KÜÇÜK YAŞ 
GRUPLARINDA DENENECEK

Hangi organizatör ve kurumların bu uygu-
lamada aktif olarak yer alacağı ise henüz 
bilinmiyor. Ayrıca kültürel faaliyet ve nor-
mal alışveriş arasındaki sınırın nasıl çizi-
leceği de netlik kazanmadı. Uygulamanın 
başarılı olması durumunda ise söz konusu 
primin daha küçük yaş gruplarında dene-
nebileceği de gelen bilgiler arasında.
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Eşi Sevgiyle Hayata 
Kavuşturmak

Ben merkezci anlayışa sahip bencil eş, 
idrâk/anlamlandırma düzeyi düşük 
olduğundan, sevgisizliğin tahribatı-
nı anlayamaz, dolayısıyla o tahribatı 
önleyecek önlemleri almak şöyle dur-
sun, bunu düşünemez bile. Haliyle, 
hem kendine hem aile bireylerine 
yönelik yıkıcı tutum ve davranışlarını 
sürdürür. Bunun tedaviye, terbiyeye 
ihtiyacı barizdir. 

Dışarıdan birilerinin yapıcı destek-
le bu bencil eşin imdadına yetişmesi 
işe yarayabilir. Bunu yapabileceklerin 
önde gelenlerinden biri, eğer varsa, 
karşılıksız sevebilen eştir. Bu zor işi, 
hasbî sevgisinden devşirdiği güçle o 
başarabilir. Jung’un dediği gibi, “Sev-
giden yoksun olan kişi, hiçbir şeyi de-
ğiştirmez.” Sevginin gücüne sahip eş, 
hep kendini haklı gören, kendinde hiç 
kusur bulmadığndan özeleştiri yap(a)
mayan, burnu havada narsist  eşine 
ayna olabilir. Bu ayna, o bencil eşin 
kendi çirkinliklerini bir bir görüp an-
lamasını, kimseden öğreneceği hiçbir 
şey olmadığını sanma densizliğini an-
layıp eşinden öğreneceklerinin oldu-
ğunu farketmesine yardımcı olabilir. 

Mesela bencil eş, kendi densizliklerine, 
eşinin sevgiden beslenen güzel tutum 
ve davranışlarla karşılık vermesi du-
rumunda şok yaşayabilir, sarsılabilir. 
Tabi, kendi hoyratlığı karşısında eşinin 
insanî duruşunu yanlış yorumlamaz-
sa! Bu sarsılmalar, bencil eşin kendine 
dönmesine, kendi yapıp ettikleri üze-
rinde düşünmesine, kendi yaptıklarıyla 
eşininkileri karşılaştırarak değerlendir-
meler yapmasına yol açabilir. Yaptığı 
değerlendirmeler sonucunda, aradaki 
farkı görünce, kendi yaptıklarından 
utanç  duymaya başlayabilir. Bu, onun 
ahlaki değerler alanına yöneldiğini gös-
terir, artık devamı getirilebilir. 

Bu konuda şu ayetten ilham alabili-
riz: “İyilikle kötülük asla bir olmaz. 
Sen kötülüğü daima en iyi/en güzel 
biçimde sav/karşıla.  Bir de görürsün 
ki, aranızda düşmanlık olan kimse çok 
sıcacık bir dost oluvermiş!” (Fussilet 
suresi, 41:34) Düşmanda bu denli et-
kili olan yaklaşım, bunu öncelikle hak 
eden eşde ne güzelliklere yol açar!

Sözü edilen bencil eşin vahşiliklerini 
sabırla ve sevgiyle karşılayabilmek el-
bette kolay değildir; bu, belli düzeyde 
gelişmiş, olgunlaşmış olmayı gerekti-
rir. Nitekim, belirtilen ayetin hemen 
peşinde şöyle buyuruluyor: “Böylesi-
ne en güzel tutum ve davranışla kötü-
lüğü karşılama, sadece sabredenlere 
nasip olur, buna sadece (idrak gelişi-
minden, yüksek ahlaki erdemlerden) 
payı olanlar kavuşturulurlar.” (Fussi-
let, 41:35) Allah’ın rızasını en büyük 
ödül olarak görüp ona kilitlenen kişi, 
Allah’a olan sevgisini O’nun yarattık-
larına, özellikle de eşine yöneltebilir. 
Böyle eşi olanlara ve böylesi imtihanı 
başaranlara ne mutlu!

Allah’ın rızasını en büyük 
ödül olarak görüp ona 
kilitlenen kişi, Allah’a olan 
sevgisini O’nun yarattıklarına, 
özellikle de eşine yöneltebilir.

Evlilik Eksikleri
Tamamlama Eylemidir
Aile kurulurken temeline matematik yerleştirilmez. Hesap yapar gibi aile kurmak 
mutluluktan çok anlaşmazlıklara ve tartışmalara yol açar. Aile, sevgi ve muhabbet 
üzerine inşa edilmelidir.

Aile içerisinde kadın erkek 
ilişkisini anlamak ve daha 
sağlıklı yaşamak için ilk in-

san Hz. Âdem (a.s.)’ın ve Hz. Hav-
va’nın yaratılışına bakmak gerekir. 
Hz. Âdem bir insanda olması gere-
ken biyolojik ve ruhsal tüm özellik-
leri taşıyordu. Hz. Havva annemizin 
yaratılışıyla ilgili Allah (c.c.) Kur’ân-ı 
Kerîm’de şöyle buyurmakta: “Ey in-
sanlar! Sizi bir tek candan yaratan, 
ondan da yine onun zevcesini vü-
cuda getiren ve ikisinden de birçok 
erkek ve kadınlar türeten Rabbinize 
karşı gelmekten sakının.”1

Bazı hadis kaynaklarında Hz. Hav-
va’nın yaratılırken Hz. Adem’in ka-
burga kemiğinden yaratılmış ol-
duğu geçse de Kur’an’da şu şekilde 
geçmektedir: “Sizi bir kişiden yarat-
tı, O sonra ondan da eşini meydana 
getirdi.”2 Ayetten anlaşıldığı üzere 
yaratılış bir kişiden başlamıştır. O 
bir kişi de Hz. Âdem (a.s.)’dır.

BIYOLOJIK VE RUHSAL 
IHTIYAÇLAR AILE 
IÇERISINDE KARŞILANIR

Buradan alacağımız mesaj açıktır: 
Tüm insanlık erkek ve kadından 
türemiştir. Aile kadın ve erkeğin bir 
araya gelerek, oluşturduğu bir ku-
rumdur. Aile aynı zamanda toplu-
mun en küçük yapı taşıdır ve bireyin 
eğitimi de dahil her şeyi ilk burada 
başlar. Bu yüzdendir ki, dinimizde 
aile kavramına çok vurgu yapılmak-
tadır. Toplum huzuru için aile huzu-
ru şarttır. Nitekim aile içerisinde ka-
dının ve erkeğin bir araya gelmesiyle 
her iki tarafın da biyolojik ve ruhsal 
ihtiyaçları karşılanır. İslam hukuku 
bakımından aile ancak nikâh akdi 
ile kurulur. “Nikâh benim muhtaç 
olduğum varlığı, eşi benimle buluş-
turan akittir.” diye düşünmekte fayda 

vardır. Bir aile kurulurken aile huku-
kundan haberdar olmak gerekir ama 
aile bununla kurulmaz. Aile hukuku 
evlilikte herhangi bir sorun çıktı-
ğında, örneğin boşanma durumun-
da devreye girer. Baktığınız zaman 
aile hukuku hakkındaki kaynakların 
çoğu da boşanma ile alakalıdır.

“EKSIKLERIMI 
TAMAMLIYOR MU?”

Özellikle eş seçiminde buna dik-
kat edilmelidir. “Bu insan benim 
eksiğimi tamamlayabilir mi?” so-
rusunu sorarak eş seçimine karar 
verilirse, evlilikteki çoğu sorunlar 
başlamadan bertaraf olur. Bu ba-
kıma aile kurmayı bireylerin kendi 
eksiklerini tamamlama eylemi ola-
rak da tanımlayabiliriz. Çoğu za-
man aile içerisinde erkek mi üstün 
kadın mı üstün diye bir tartışma 
konusu oluşturulur. 

Bu konuda dinimizin çerçevesi net-
tir. Şöyle ki, kadın ve erkek Allah’ın 
kulu olmaları bakımından eşit sta-
tüde bulunmakla birlikte fizyolojik 
ve psikolojik olarak her birinin ken-
dine has özellikleri vardır. Hayatın 
düzeni ve fıtrat gereği olan bu du-
rum kadınla erkeğe, birbirlerine üs-
tünlük taslama hakkı vermez. Zira 
âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Allah’ın sizi birbirinizden üstün 
kıldığı şeyleri hasretle arzu etme-

yin. Erkeklerin de kazandıkların-
dan nasipleri vardır. Kadınların da 
kazandıklarından nasipleri vardır. 
Allah’tan lütfunu isteyin. Şüphesiz 
Allah her şeyi bilmektedir.”3

Konuyla alakalı Efendimiz (s.a.v.) 
de şöyle buyurmaktadır: “Birbiri-
nizle üstünlük yarışına girmeyin. 
Birbirinize haset etmeyin. Birbi-
rinize kin beslemeyin. Birbirinize 
sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! 
Kardeş olun.”4

HAYAT YOLCULUĞUNDA 
RAKIP DEĞIL YARDIMCI 
OLMAK

Dolayısıyla kadın ile erkeğin hayat 
yolculuğunda birbirlerinin rakibi 
değil de yardımcısı olduğu unutul-
mamalıdır. Öte yandan Kur’ân-ı 
Kerîm kadını anne olarak ele almış, 
Allah’a kulluğun ardından ana ba-
baya iyilikte bulunmanın gerekli-
liği üzerinde durmuştur. Kur’ân-ı 
Kerîm’in kadına bakışıyla Peygam-
berimiz’in söz ve uygulamaları tabii 
olarak aynı minval üzeredir. Efendi-
miz büyük bir iltifat olarak anneler 
hakkında: “Cennet anaların ayakları 
altındadır.”5 buyurmuştur.

Kadın ve erkek biyolojik ve ruhsal 
olarak birbirine muhtaç yaratılmış-
tır. Aynı özden yaratılan kadın ve 
erkek farklı türe dönüşmüş, yoğun-
lukları da farklılaşmıştır. Şöyle ki, 

yukarıda geçen ayette buyurulduğu 
üzere aynı özden yaratılan insanın 
anne olabilmesi için biyolojik olarak 
bir farklılığa ihtiyacı vardır. Bu farklı-
lık da kadınlarda olan rahim organı-
dır. Malumunuz rahim aynı zaman-
da merhamet anlamına da gelir.

FARKLI ÖZELLIK 
YÜKLEMELERI

Dünya var olduğundan beri bütün 
mahlukat yüklemesinde kadınlara 
farklı bir merhamet yüklemesi ol-
duğu söylenebilir. Sahiplenme duy-
gusuna baktığımız zaman erkeğin 
bu konudaki yüklemesinin daha 
ağır olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu noktada kadının ait olma, bağlı 
olma; erkeğin ise sahiplenme, sa-
hip olma duygusunun birliktelik-
lerde daha mutlu hissettirdiğinden 
yola çıkabiliriz. 

Nitekim fıtratları bu duygulara daha 
yatkındır. Tüm bu farklılıklar içeri-
sinde bir bütünü, eksiklerin tamam-
landığını görmek mümkündür.

Bu bağlamda özellikle çocuklarımızı 
yetiştirirken, erkek ve kadının bir-
birlerinin eksiklerini tamamlayan 
bireyler olduklarından bahseder, 
bakış açılarını bu yönde şekillendi-
rebilirsek, toplumda ve evliliklerde 
üstünlük tartışmaları mevcut hâliy-
le ortadan kalkmış olur.

*Bu yazı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar’ın 
Sistemik Aile Danışmanlık eğitimindeki se-
mineri derlenerek Fatma Yılkın tarafından 
hazırlanmıştır.
 
 
1- Nisâ suresi, 4:1.
2- Zümer suresi, 39:6.
3- Nisâ suresi, 4:32.
4- Müslim, Birr, 28; Hadislerle İslam, 3. C. S. 469: M6536.
5- Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, I, 125.

Çocuklarımıza erkek ve kadının birbirlerinin 
eksiklerini tamamlayan bireyler 

olduklarından bahseder, bakış açılarını bu 
yönde şekillendirebilirsek, toplumda ve 

evliliklerde üstünlük tartışmaları mevcut 
hâliyle ortadan kalkmış olur. 
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Çocuklara Dil Öğretmenin 
En İyi Yolu Oyun Oynamak
Çocuklar oyun oynarken düşünür, hayal kurar, hafızasını kullanır, problem çözer ve öğrenir. Bundan dolayı 
uzmanlar oyun esnasında çocukların kolaylıkla yabancı dil öğrenebileceğine işaret etti.

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Tuncer Can, çocukların özel-

likle evde yabancı dille zaman geçir-
mesinin yararına işaret etti. Dilsel 
etkileşimin yararlarından bahseden 
Doç. Dr. Can, “Çocuklar, yabancı dil-
de öyküler, masallar ve çocuk kitap-
ları okuyabilir, yabancı dilde şarkılar 
öğrenebilir ve ailesiyle söyleyebilir. 
Çocuklarla yabancı dilde oyunlar oy-
nanabilir, bu oyunlar yabancı dilde 
bilgisayar oyunları da olabilir. Her 
gün bir yabancı cümle öğrenip aile-
siyle paylaşabilir.” dedi.

“IZLENEN FILMLER 
YABANCI DILDE 
IZLENEBILIR”

Doç. Dr. Can, çocukların bilhassa ta-
tillerde yabancı dille ilgili neler yapa-
bileceklerine ilişkin şu tavsiyelerde 
bulundu:

“Çocuklar kendi anadillerinde izle-
dikleri çizgi filmleri, yabancı dilde 
de izleyebilir. TV’deki dil seçeneği 
yabancı dile ayarlanabilir. Bilgisa-
yar, tablet ve telefon gibi teknolojik 
aletler yabancı dilde kullanılabilir. 
Çocuklar, tatillerinde günlük yaban-
cı dilde video bloglar (vlog) hazır-
layabilir, bunlar ailece izlenebilir ve 
okuldaki öğretmenlerle paylaşılabi-
lir. Üç boyutlu oyun motorlarında/
animasyon uygulamalarında senar-
yolar yazıp avatarlar kullanarak kısa 
videolar üretebilir. Çocuklara mobil 
teknolojilerle erişilen yabancı dil uy-
gulamaları önerilebilir, bunlar tatil 
boyunca her gün kullanılarak belli 
bir düzeyi atlaması istenebilir.”

Doç. Dr. Can, yabancı dilin sürekli 
kullanılmadığı takdirde unutulacağı-
nı belirtti ve şöyle devam etti: “Ya-
bancı dili akıcı bir biçimde, örnek 
olabilecek düzeyde ve bunu sürek-
li yapacak, yabancı dili iyi bilen ve 
konuşan bir kişi çevresinde bulun-
madığı sürece çocuğun yabancı dili 
edinmesine olanak yoktur.”

Çocuklarla iletişim kurmanın en 
kalıcı yolunun oyun olduğunu vur-
gulayan bir başka uzman, Psikolog 
Selva Arslan, “Toplumumuz oyun 
oynamayan ebeveynlerle dolu. Ken-
disiyle oyun oynanmamış bir çocuk 
da iç dünyasını düzenlemediği için o 
sıkışıklıklar, o hareketlilik semptom 
olarak bedeninde başka türlü ortaya 
çıkıyor. Kimi zaman deri hastalıkla-
rıyla kimi zaman tiklerle kimi zaman 
hiperaktif gözüken kendini kontrol 
edemediği şeyler gibi.” dedi.

Oyunla terapiyi ve eğitimi, gelişimsel 
süreçte her çocuğun büyük prob-
lemler yaşamasa bile iç dünyasını 
düzenlemesi için hayatında bir kere 
olsun deneyimlemesi gerektiğini be-
lirten Arslan, “Çünkü birçok stresle 
hayatın bize ne getireceğini çok da 
öngöremediğimiz bir dünyada, ço-
cukların içsel kaynaklarına erişebil-
menin en önemli yolu oyunla terapi. 
Ebeveynlerin de bu oyun terapisinde 
kullanılan oyun dilini öğrenmele-
rinin çok kıymetli olduğunu düşü-
nüyorum. Bağlantı kurarken, çocu-
ğumla oynarken, çocuğumun bana 
söylemeye çalıştığı şeyi oyun yolu 
ile söylerken anlamları, metaforları 
okumak çok çok kıymetli.” ifadeleri-
ni kullandı.

ÇOCUĞU ANLAMAK IÇIN 
ÇOCUKLARININ DILINDEN 
KONUŞMAK

“Oyunla İngilizce” eğitimi veren Bey-
han Soydan Çörekçi de oyunun ya-
bancı dil öğrenmedeki rolünü anlattı.

Çörekçi, “Neden oyun ile?” sorusu-
na, “Çocuklar en çok neyi seviyor? 
Oyun oynamayı seviyor. Bir çocu-
ğu yakalamak için onun anladığı 
dilden konuşmamız lazım. Bir şeyi 
öğretebilmek için de çocuğun dilini 
konuşacağız. İnsan ne zaman başa-
rılı olur? Sevdiği bir şeyi yaptığında 
başarılı olur. O zaman bizim çocuğu 
yakalayacağımız yer, oyun. Çocuk 
kimi sever? Kendisiyle oyun oynaya-
nı sever. O zaman biz ne öğretmek 
istiyorsak, onu oyun formatına bü-
ründürdüğümüzde çok rahat öğrete-
biliriz." yanıtını verdi.

İnsanların gramer ağırlıklı eğitim-
den yakındığını dile getiren Çörekçi, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukluk zamanından başlayıp, ver-
mek istediğimizi oyunla vermemiz la-
zım. Sevmesi için de oyun oynayarak 
onları yakalamak gerekiyor.”

ONLARA DAR GELEN 
ELBISEYI GIYINDIRMEYIN

Çocuğa oyunla yabancı dili sevdir-
menin yollarından bahseden Çörek-
çi, bu eğitimin ciddi bir ön hazırlık 
gerektirdiğinin de altını çizdi. Verile-
cek dersin çocuğun yaşına ve seviye-
sine uygun aktivitelerle planlanması 
gerektiğini belirten Çörekçi, “Çocuk 

sürekli oturabilecek bir varlık değil. 
Onun doğal olarak kalkması, hopla-
ması, zıplaması, büyümesi için ha-
reket etmesi lazım. O yüzden de bu 
ders planlamasında sürekli görsel, 
sürekli işitsel, sürekli dokunsal akti-
vite art arda koyamazsınız. 

Geçiş yaparak koymak zorundayız. 5 
dakikadan fazla sürerse zaten ilgisini 
kaybettiği için çocuklarda zamanla-
ma da çok önemli. Teknoloji ve çağ 
ilerliyor. Çocuklar bizden iyi kulla-
nıyor bütün teknolojik aletleri. On-
lara kendilerine dar gelen bir elbise 

giydiremezsiniz. Bizim de eğitimi 
ileri götürmemiz, onların dilinden 
konuşmamız lazım. Bu planlamanın 
içinde ne işliyorsak onu pekiştirici 
oyunlar yapıyoruz.”

Oyun oynarken çocuğun bütün stre-
sinin gittiğini, beyninin bütün kapı-
larını açtığını ve öğrenmeye hazır ol-
duğunu belirten Çörekçi, çocukların 
önce duyduklarını anlamasının son-
ra karşılık vermesinin, ardından da 
okuma ve yazmayı öğrenmelerinin 
doğal ve yavaş ilerlemesi gereken bir 
metot olarak değerlendirdi.

Çocukların önce duyduklarını anlamaları 
sonra karşılık vermeleri, ardından da okuma 
ve yazmayı öğrenmeleri doğal ve yavaş 
ilerlemesi gereken bir metottur.
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Hz. Peygamber’in 
Sesinin Üstüne 
Sesi Yükseltmek

Kur’ân-ı Kerîm, süreklilik ve evrensel 
özelliği taşıyan Allah’ın insanlığa son 
mesajıdır. Bu özellikleri onun zaman ve 
mekân ile sınırlı olmadığını gösterir. Bu 
ayetler de her zaman ve her yerde ge-
çerli esasları içermektedir. Dolayısıyla 
Hucurat suresinin ilk iki ayeti hem Allah 
ve Resulü’ne karşı edebi koruma hem de 
Hz. Peygamber’in şahsına saygı ve sün-
netinin önemine işaret hususunda çok 
önemli konuları ihtiva etmektedir.

Bu iki ayetin bize söyledikleri iki nok-
tada toplanabilir: Birincisi, dinin kural-
larını koyan Allah (c.c.) ve uygulayıcısı 
Hz. Peygamberdir. Kuralların bulun-
duğu Kur’ân-ı Kerîm korunmuştur ve 
elimizdedir. Hz. Peygamberin sünneti 
de en ince ayrıntısına kadar tespit edi-
lip kitaplara kaydedilmiş ve günümüze 
kadar gelmiştir.

Hz. Peygamber’e Hürmette 
Kusur Etmemek
İkincisi sağlığında Hz. Peygamber’in sesi 
üzerine sesini yükselterek onu incitmek 
nasıl yasaklanmış ise bu Allah’ın sevme-
diği ve mümine yakışmayan bir davra-
nıştır. Onun manevi şahsiyetini incitici 
tutum ve davranışlarda bulunmak can 
yakıcı bir azabı gerektirir.1 Dolayısıyla 
onun adı anıldığında ya da bir hadisi 
okunduğunda duyarlılık göstermek ve 
hürmette kusur etmemek gerekir. Al-
lah onun şanını yüceltmiş, onun adını 
kendi isminin yanına koymuştur.2 Keli-
me-i şehadette, günde beş vakit okunan 
ezanda, yapılan duaların girişinde, na-
maz içinde ve birçok yerde Allah’ın adı 
yanında onun ismi anılmaktadır. Çünkü 
Hz. Peygamber, müminlere canlarından 
çok daha sevimlidir.3

Adı Anıldığında Salavat 
Getirmek
Adı anıldığında Hz. Peygambere salavat 
getirmek saygının gereğidir. Kur’ân-ı 
Kerîm’de: “Allah ve melekleri peygam-
bere salât ediyorlar. Ey inananlar! Siz 
de ona salât edin ve onu tam bir teslimi-
yetle selâmlayın” buyurulur.4 Bu ayette 
Allah’ın peygambere salâtı, ona rahmet 
etmesi ve övmesi; meleklerin salâtı, Hz. 
peygamber için istiğfarda bulunmaları; 
müminlerin salâtı da salavat getirmele-
ri yani onun makamını yüceltmesi için 
Allah’a niyazda bulunmalarıdır. Bir mec-
liste adı ilk anıldığında veya bir yazıda 
adı ilk yazıldığında “salâtüselâm”da bu-
lunmak ayetin emrini yerine getirmek 
için yeterlidir.

Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.

1- Tevbe suresi, 9:61-62.
2- İnşirah suresi, 94:4.
3- Ahzâb suresi, 33:6.
4- Ahzâb suresi, 33:56.

“Ey inananlar! Allah’ın ve Resulü’nün 
huzurunda öne atılmayın, Allah’tan 
sakının. Şüphesiz Allah, işitir, bilir.  

Ey inananlar! Seslerinizi Peygamber’in 
sesinin üstüne yükseltmeyin. 

Birbirinize bağırdığınız gibi yüksek 
sesle ona bağırmayın! Yoksa farkına 

varmadan amelleriniz boşa gidiverir.” 
(Hucurât suresi, 49:1-2).

İslamofobiye Karşı Mücadelede

Diyaloğun Önemi
Geçmişte yapılan hatalar veya kötü niyetli grupların bazı yanlış uygulamaları yüzünden 
doğru olandan vazgeçmek, yani konumuza girersek, diyalogdan vazgeçmek yanlıştır. 
Kabul edelim etmeyelim, İslamofobiye karşı en etkili yol diyalogdan geçer.

AHMET INAM

Barış ve huzur isteyen Müs-
lümanlar, Allah’ın insanı 
yaratmasındaki hikmeti şu 

ayet bağlamında dikkate alırlar: “Ey 
insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle 
bir dişiden yarattık, tanışasınız (li-
te’ârafû) diye sizi kavim ve kabilele-
re ayırdık, Allah katında en değerli 
olanınız O’na itaatsizlikten en fazla 
sakınanınızdır. Allah her şeyi hak-
kıyla bilmektedir, her şeyden haber-
dardır.”1 Bu ayetteki “huzur formü-
lü” insanlar arasındaki barışın nasıl 
sağlanabileceğini net bir şekilde 
ifade etmektedir. Ayette insanların 
kadın ve erkek olarak yaratılması ve 
farklı farklı toplumlar ve milletler 
olarak ayrılmalarının hikmeti onla-
rın “birbirlerini tanımaları” (lite’â-
rafu) olarak ifade edilmektedir. 

KIŞILERI DOĞRU TANIMAK

Peki bu “tanıma” nasıl olabilir, ne 
şekilde gerçekleşebilir? Tanımak 
istenilen kişiler veya toplumlar 
hakkında üçüncü şahıslardan bil-
gi alınabileceği gibi kitaplardan da 
bilgi edinilebilir. Bu vasıtalarla elde 
ettiğimiz bilgilerle bizim dışımızda-
ki insanları ve toplumları tanımaya 
başlayabiliriz. Ancak bu gerçek bir 
“tanıma/tanışma” için yeterli de-
ğildir. Çoğu zaman gerçek manada 
bir “tanış/tanıma” durumu için rû-
be-rû, yani yüz yüze görüşmek ge-
rekir. Tanımak istediğimiz insan ve 
topluluklar hakkında bilgi aktaran 
üçüncü şahıslar söz konusu insanlar 
hakkındaki bilgileri (ister sözlü ol-
sun ister yazılı olsun) kendi zaviye-
sinden, önyargılı ve hatta yanlış ve 
eksik şekilde aktarabilir. Dolayısıyla 
doğru tanımak istediğimiz kişiler ve 
grupların gerçek duygu ve düşünce-
lerini onlarla rû-be-rû görüşmeden, 
onlarla doğrudan, vasıtasız bir di-

yaloğa girmeden tanımış olamayız. 
Aynı ihtiyaç karşı taraf için de geçer-
li olup, hiç kimse kendisinin yanlış 
yahut kötü tanınmasını da istemez.

CENNET VE 
CEHENNEMLIKLER

İslam âlimlerinden el-Gazzâlî, Fay-
salü’t-Tefrika adlı eserinde gayri-
müslimlerden bahsederken onların 
cennetlik ve cehennemlik olmaları-
nı üç gruba ayırır. Bunlardan birin-
cisi İslam, Kuran ve Hz. Peygamber 
hakkında hiçbir bilgiye sahip olma-
yanlardır. İkinci grup İslam, Kur’an 
ve Hz. Peygamber hakkında bilgiye 
sahip oldukları hâlde inkârı/küfrü 
tercih edenlerdir. Üçüncü gruptaki-
ler ise İslam hakkında yanlış ve eksik 
bilgiye sahip olanlardır. Gazzâlî’ye 
göre birinci gruptakiler cehennem-
lik değildir, çünkü mazeretleri var-
dır (mazurun). İkinci gruptakiler 
cehennem ehlindendirler. Üçüncü 
grup hakkında ise Gazzâlî kesin bir 
hükme varamaz. Onları daha çok 
birinci gruba dahil etse de bu konu-
da sanki net bir ifade kullanamaz.2 

ISLAM DÜŞMANLIĞI 
GIDEREK ARTIYOR

Bu sınıflandırmayı günümüz şartla-
rına uyarlayacak olursak diyebiliriz 
ki, küreselleşen dünyamızdaki ile-
tişim imkânları göz önüne alındı-
ğında birinci gruba dahil insan sa-
yısı yok denecek derecededir.  Buna 
karşın ikinci gruptakiler, yani bilgisi 
olduğu halde inkârı tercih eden gay-
rimüslimler ise sayıca hayli fazladır. 
Burada dikkat çekilmesi gereken 
husus ise ikinci gruptakiler arasında 
İslam’ı ve öğretisini yanlış/çarpıtıl-
mış ve eksik bilgilerle tanıyan gay-
rimüslimlerin olması ve sayılarının 
dünyada gittikçe artıyor olmasıdır. 
Bu artışta dünya çapında yükselen 
islamofobik faaliyetlerin yanı sıra 

Müslümanların kendilerini doğ-
ru tanıtma, anlatma konusundaki 
eksiklikleri de önemli bir faktör-
dür. Durum böyle olunca da (ikinci 
grupta yer alan) üçüncü gruptaki 
gayrimüslimlerin İslam, Kur’an ve 
Hz. Peygamber hakkında doğru ve 
eksiksiz bilgileri edinmeleri husu-
sunda Müslüman âlim ve entelek-
tüellerin kaleme aldıkları eserlere 
ilaveten Müslümanlarla kuracakları 
diyaloğun da öneminin altını çiz-
mekte yarar vardır.

ELEŞTIREL BAKIŞIN 
ÖNEMI

Şunu da belirtmek gerekir ki, bir-
takım yanlış yöntemlerle diyalog 
çalışmalarında bulunmanın hiç 
kimseye, bilhassa da Müslümanlara 
bir faydasının olamayacağı açıktır. 
Zira bazı insanlar diyalog faaliyet-
leri sırasında meselelere eleştirel 
yaklaşmayıp, ihtiyaç duyduğunda 
takiye yapmaktan kaçınmazlar. Müs-
lümanların genel menfaatlerine ay-
kırı olduğu hâlde kendi menfaatinin 
yararı için karşı tarafa “hoş görün-
me” ve “yaranma” eylemleri ile baş 
eğmiş görüntüsü vermekten geri 
kalmamıştır. Böyle olunca “haçlı se-
ferleri” bile bir güzellemeden geçer.

Doğru metotlarla uygulanmayan di-
yalog faaliyetleri İslam medeniyeti 
anlayışı içerisinde yerleşmiş diyalog 
ve hoşgörü yaklaşımını büyük oran-
da zedelediği gibi İslamofobiye karşı 
da dürüst ve eşit göz hizasında diya-
log faaliyeti yapmak isteyen Müslü-
manların da zan altında kalmasına 
yol açmıştır. 

“Lâ ikrâhe fid-dîn (dine/dinde zor-
lama yoktur)” ayeti3 çerçevesinde 
diyalogdan anlamamız gereken, 
karşıdaki muhatabımızın illa kendi 
dinimize dahil olmasını, onu kabul 
etmesini hırs ile sağlamak değildir. 

Tabii ki bu süreçte istisnai durumlar 
da olabileceğini göz önünde bulun-
durmak ile birlikte diyalog, her dinî 
kesimin hakikat olarak bildiklerini 
muhataplarına açıkça ve dürüst-
çe sunabilmesidir. Yine farklı din-
den kişilerin “hoşgörü” ekseninde 
birbirleriyle iyi geçinebilmelerine, 
toplumsal huzura zemin hazırlaya-
cak doğru bilgilenme ile birbirlerini 
tanımalarına imkân sağlamak da 
diyaloğun amaçlarından olmalıdır. 

“Hoşgörü” bazı zihinlerde kirletil-
miş olsa bile, “hoşgörü” kötü bir şey 
değildir. İslam medeniyetinin, başta 
Peygamber Efendimiz’in, gayrimüs-
limlere gösterdiği ve Allah tarafın-
dan da emredildiği güzel ahlakın bir 
neticesidir. “Hoşgörü” hakikatler-
den vazgeçmek değildir, aksine ken-
di hakikatini dillendirmek ile bera-
ber diğerlerin hakikat olarak kabul 
ettiklerine saygı duymaktır. İslam 
tarihi boyunca da bu “hoşgörü” hep 
uygulana gelmiştir. Osmanlı’nın 
millet sistemi hoşgörünün neticesi-
dir. Sahte kabadayılık ile bir yanlışı 
tenkit ederek doğru olandan da vaz-
geçmenin ne dinen cevazı olabilir ne 
de akıl işidir.

“Hoşgörü” 
hakikatlerden 

vazgeçmek 
değildir, aksine 

kendi hakikatini 
dillendirmekle 

beraber diğerlerin 
hakikat olarak kabul 

ettiklerine saygı 
duymaktır.

1- Hucurat suresi, 49:13.
2- al-Gazzâlî, Faysal at-tafriqa bayna l-islâm  
     wa-z-zandaqa, Matba’at at-Turqî, 1901, s. 75.
3- Sure 2:256.
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BIR
AYET

“Çekişip birbirinize düşmeyin; sonra korkuya 
kapılırsınız da kuvvetiniz gider.”
(Enfâl suresi, 8:46)

“Yalandan sakının. Yalan insanı fücura (günaha) o da 
cehennem götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalan 
araştırırsa, Allah katında yalancılardan yazılır.”
(Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 105; Ebû Dâvûd, Edeb, 80)

BIR
HADIS

İslam hukukunda nikâh bağının kaldı-
rılması ve evliliğin sona ermesine “ta-
lak vererek ayrılma” veya “feshederek 
evliliği bitirme” denir. Talak, sözlük 
manası itibariyle boşanmak anlamına 
gelir. Fıkıhta ise, nikâh  akdini özel la-
fızlarla (“boşadım” gibi) anında veya 
gelecek dönemde ortadan kaldırmak 
ve yok etmek demektir. 

Fesih ise, kelime olarak zafiyet, bir 
akdi ve ahdi bozmak gibi manaları ifa-
de eder. Fıkıhta ise, kocanın bir sebep 
olmaksızın yalnız eşi tarafından mey-
dana gelmesine sebep olan yahut koca 
tarafından vuku bulmak ile beraber 
aynı sebebin kadın tarafından da vu-
kuu mümkün olan bir ayrılıktır. Erkek 
tarafından gerçekleştirilen fesihte bir 
talak verilmiş olur. Kadın tarafından 
gelen fesihte nikâh sona erse de talak 
meydana gelmez.

Yukarıda yapılan talakın tarifinden 
anlaşıldığı üzere talaklar ya ric’i talak 
ya da bain talak kısımlarına ayrılır. 

RIC’I TALAK YA DA BAIN 
TALAK
Ric’î talak, bir veya iki talak verildikten 
sonra iddet müddeti içinde kocanın 
karısına döndüğü talaktır. 

Bain talak, boşama gerçekleştikten son-
ra eşine yaklaşmadan evvel meydana 
gelen veya eşine yaklaşmaktan sonra 
ayrılığı ifade eden kinaî bir söz ile veri-
len veya sarih bir söz ile yapılıp da sa-
rahaten veya işareten üç talak adedine 
ulaşan ayrılığa bain talak denir.

Bain talaktan sonra erkekle kadının ay-
rılması konusunda iki çeşit ayrılık var-
dır. Birinciye “küçük ayrılık” diğerine 
“büyük ayrılık” denir. Bir veya iki talakı 
bâin ile meydana gelen ayrılığa küçük 
ayrılık denir. Üç talakın üçünün de ve-
rilmesi neticesinde meydana gelen ay-
rılığa büyük ayrılık denir. Bir veya iki 
talak verilerek bain talak oluşmuş olsa 
da aynı eşlerin nikâh  tazeleyerek bir 
araya gelmeleri mümkündür. Ancak 
üç talak verildikten sonra artık kadın 
bir başkasıyla evlenmeden ve normal 
şartları içinde bu ikinci kocadan boşan-
madan bir araya gelemezler. Bununla 
ilgili âyet-i kerimeler şöyledir: “Boşama 
iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle 
tutmak ya da güzellikle salıvermek-
tir.”1 “Eğer erkek kadını (üçüncü defa) 
boşarsa, ondan sonra kadın bir başka 
erkekle evlenmedikçe onu alması ken-
disine helâl olmaz. Eğer bu kişi de onu 
boşarsa, (her iki taraf da) Allah'ın sınır-
larını muhafaza edeceklerine inandık-
ları takdirde, yeniden evlenmelerinde 
beis yoktur. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. 
Allah bunları bilmek, öğrenmek iste-
yenler için açıklar.”2

Allah en iyisini bilir.

M. Hulusi Ünye 
m.unye@igmg.org

Fıkıh Köşesi

Evliliğin Bitmesi

1- Bakara suresi, 2:229. 
2- Bakara suresi, 2: 230.

Güzel Ahlak ve Doğrulukla
Cenneti Kazan!

Bir insanın iyi ya da kötü ola-
rak değerlendirilmesine ne-
den olan huy ve değerlerin 

tümüne verilen isimdir ahlak. İnsa-
nın manevi özellikleri ahlak olarak 
ifade edilirken, erdemli, iyi yönleri 
de güzel ahlak olarak kabul edilir. 
Nitekim insanı diğer canlılardan 
ayıran ve üstün bir varlık yapan 
güzel ahlakla donanmış olmasıdır. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
kendisinin gönderilmesindeki en 
önemli hedefi güzel ahlaka bağla-
maktadır: “Ben, sadece güzel ahlakı 
tamamlamak için gönderildim.”1             

ALLAH HER ŞEYI BILIYOR!

Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de onun 
ahlakını şu şekilde övmektedir: “Sen 
elbette yüce bir ahlak üzeresin.”2 Bu 
bakımdan Peygamberimiz’i örnek 
almak, öncelikle onun güzel ahla-
kını takip etmekle mümkündür. Bir 
Müslüman yaptığı her işi, kalbin-
den geçenleri dahi Allah’ın bildiğine 
inanarak yapmalıdır. Bu nedenle 
kalbini güzel ahlaki erdemlerle do-
natmalı ve insanlara da o şekilde 
davranmalıdır. 

MÜNAKAŞADAN UZAK 
DURANA MÜJDE…

Öte yandan insanlarda kötülüğe eği-
lim de vardır. İnsana düşen, bu kötü 
yönlerini terbiye ederek iyi ve güzel 
ahlaki erdemlere sahip olmaktır. İn-
sanın gerçek bir mümin olması an-
cak bu şekilde mümkündür.

Bilindiği üzere insanların birbirle-
rine tahammülsüzlük göstermeleri, 
affedici olmamaları, birliklerin bozu-
lup dağılması neticesini vermektedir 
ve Hz. Peygamber (s.a.v)’in temsilci-
si olduğu yaşam felsefesine zıttır.

Toplumda, insanlar arasında zaman 
zaman görülen bölünmüşlük ve par-
çalanmışlık için af ve müsamaha en 
etkili bir ilaç olarak görünmektedir. 

Hoşgörü ise birbirinden kopan fert-
leri bir araya getirecek sihirli bir 
iksirdir. Bu yüzdendir ki, Efendimiz 

(s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyur-
maktadır: “Ben, haklıyken bile çe-
kişmeye girmekten kaçınan kimse 
için cennetin kenarında bir köşk 
verilmesine kefilim.”3

HER DURUMDA ISTIAZEYE 
NIYET ETMEK

Dünyadaki sınav serüvenimizde bu 
konularla karşı karşıya kalabiliriz. 
Ancak bizlerin gayreti kendi ahlakı-
mızı güzelleştirmek olmalıdır. 

Her hastalığın bir devası, her kışın 
bir yazı mutlaktır. Sonunda fırtına 
kopan nice münakaşaların, lüzum-
suz bir inat uğruna kopan nice kar-
deşlik bağlarının, dağılan yuvaların 
imhası için değil, inşası için şu üç 
maddeyi paylaşmak istiyorum: 

1. “Tartışmaktan başka çaremiz 
yok.” diyerek, her fırsatta münaka-
şaya girmek yerine bir taraf deyim 
yerindeyse “deli” olduğunda diğer 
taraf veli rolüne girmeli. Halk di-
linde bir taraf ateş diğer taraf ise su 
olmalı. Bunu hayatımıza düstur et-
meli, kendimizi iyiye, güzel davranı-
şa ve bununla birlikte güzel ahlaka 
yönlendirmemiz gerekir. 

2. Tartışmaya yol açan suçlayıcı dili, 
genelleme yapmayı, olumsuz düşün-
celeri, “niyet okumayı”, üstün gelme 
gayesiyle kendini belli eden kibri, 
gururu ve bencilliği terk etmenin; 
iyi bir Müslüman ve iyi bir insan ol-
manın asgari şartı olduğunu sürekli 
kendimize hatırlatmamız gerekir.

3. Kiminle olursa olsun çekişme, 
tartışma, kavga, inat gibi insanın 
değerini düşüren fiillerin şeytan-
dan olduğunu bilmek ve o anda bir 
istiaze niyet etmek ve Efendimiz’in 
tavsiyesiyle, ayakta isek oturmak ya 
da abdest almak, insanı rahatlatan 
ve zihnimizi tazeleyen yöntemi uy-
gulamakta fayda vardır. 

ŞEYTAN ILE SAVAŞMAK

İnsan fıtratında evet çekişmek iste-
yen bir yönü vardır.

Ancak bu şeytan, zalim ve nefsin 
heva ve hevesine karşı savaşmak 
için verilmiştir. Eşe, kardeşe, dosta, 
ahbaba karşı kullanılmamalıdır. 

Onlara ses yükseltmeyi, yıkıcı eleş-
tiriyi, cevap yetiştirmeyi, kendi hak-
lılığını ispatlama için komutan gibi 
hazırda beklemeyi, tüm nefsani ar-
zuları frenleyip nefsimize direnmeyi 
öğrenmeli, bu hususta kendi oto-
kontrolümüzü sağlayan en iyi yön-
temleri bulmaya gayret etmeliyiz. 

Aile de dahil, insanların birlikte yaşa-
dığı her ortamda zaman zaman mü-
nakaşa ortamları oluşur. Efendimiz 
bu gibi durumlarda bizlere münaka-
şadan uzak durmayı tavsiye ediyor. 

Bunu başarabilen kişiye de mü-
kafatların en güzelinin teminatını 
veriyor. Efendimiz’in tavsiyesine 
uyanlar hiç şüphesiz güzel ahlaklı 
kişilerdir. Bu kişiler vesilesiyle de 
toplumda kötü davranışlar azalır, 
doğruluk, dürüstlük artar, kötülük-
ler, yalan ortadan kalkar. 

Nitekim âlemlere rahmet ve insanlı-
ğa en güzel örnek olan Efendimiz’in 
kişiliğinin en önemli özelliklerinden 
biri de doğruluktur.

DOĞRULUĞUN INSAN 
ÜZERINDEKI ETKISI

Peygamberimiz’in doğru sözlülüğe 
yaklaşımına baktığımızda, bu tu-
tum sadece dili bir zaaftan kurtar-
manın ötesinde, içsel bir rahatlık 
ve huzur ortamı oluşturmakta ve 
iç çatışmalardan ferdi korumasıyla 
kişisel bütünlüğüne katkı sağlamış 

olmaktadır. Bir hâdiste doğruluğun 
insan üzerindeki etkisi hakkında 
şöyle buyurmuştur: “Doğruluk, gö-
nül rahatlığı ve iç huzurudur; yalan 
ise kararsızlıktır.”4 Allah Resûlü ken-
disinin yalandan uzak bir kimse ol-
duğunu da şu sözleriyle belirtmek-
tedir: “Ruhumu elinde bulunduran 
Allah’a yemin ederim ki, buradan 
hak sözden başkası çıkmaz.”5

Resulullah (s.a.v.), neşeli, durgun, 
üzüntülü anlarda, dostları ve düş-
manları ile görüşürken, bolluk ve 
darlık günlerinde, evinde sudan 
başka bir şeyin bulunmadığı, zırhı-
nı ipotek edip yiyecek temin ettiği 
günlerdeki konuşmalarının hiç bi-
rinde gerçeğe ve doğruya bağlılık 
ölçüsünü aşmamıştır.

Dili yalandan korumaya verdiği 
önem, onu düşük vaziyetlere getiren-
leri sert bir üslupla uyarmasına ne-
den olmuştur. Nitekim, Allah Resûlü 
bu konuda şöyle söylemektedir:

“İnsanları güldürmek için yalan yan-
lış konuşan kişinin vay haline! Onun 
vay hâline! Onun vay hâline!”6

Hz. Peygamber (s.a.v) kendisi doğ-
ru sözlü olmakla beraber, kendisi-
ne bağlananlara da devamlı olarak 
doğru sözlü olmayı tavsiye etmiştir. 
Kendisine doğru sözlü olma konu-
sunda teminat verebilene cennete 
gireceğine kefil olmuştur.7

Her durumda münakaşadan uzak 
durmanın ve doğruluktan ayrılma-
manın mutlak iyilik olduğunu, Efendi-
miz’in açıklamalarından öğreniyoruz.

Böylelikle bazı durumlarda kişi-
nin aleyhine gibi görünse de doğru 
söylemenin ve tartışmalardan uzak 
durmanın her zaman için asıl ka-
zanç olduğu aşikârdır.

1- İbn Hanbel, II, 381.
2- Kalem suresi, 68:4.
3- Ebû Davûd, Edeb 7.
4- Müsned, 1/200.
5- Ebû Dâvud, İlim, 3.
6- Ebû Dâvud, Edeb, 88; Tirmizî, Zühd, 10.
7- Müsned, 5/323.

“Doğruluk, 
gönül rahatlığı 
ve iç huzurudur, 
yalan ise 
kararsızlıktır.”

İnsanoğluna en iyi örnek olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) münakaşadan ve yalandan 
uzak durulması noktasında bizleri uyarmış, insanın ve toplumun dünyadaki huzurunu 
güzel ahlaka ve doğruluğa dayandırmıştır. » ZEYNEP AKPINAR
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He Valla: Batı Cephesinde
Yeni Bir Şey Yok!
Prof. Dr. Zafer Tunaya, Fransa’nın ilk yazılı anayasasının, “İnsan derisi ile kaplanmıştır.” şeklinde sergilendiğini 
ifadeyle “Bu küçücük, rengi sararmış kitap karşısında hürriyet savaşlarının derinliğini uzunluğunu, özgürlük 
denilen şeyin bedava olmadığını insan bir kere daha anlıyor.” der. Ama hakikaten o kitap insan derisi ile 
kaplanmıştır. » ILHAN BILGÜ

Yazıya hiç başlamadan, ifade 
etmek mecburiyetindeyim. 
Yazının başlığına bakıp be-

nim illa ki “batı karşıtlığı” takıntım 
olduğu zehabına kapılmayın. Zira 
öyle bir takıntım yok. Ama Erich Ma-
ria Remarque’ın meşhur romanının 
Türkçeye çevrilmiş adı olan bu başlık 
da hoşuma gitmiyor değil. 

Hakikaten bu başlığın gerek kitabın 
yazıldığı yıllardaki gerekse ondan ön-
ceki dönemlerdeki batı dünyasını tam 
anlamıyla yansıttığını düşünüyorum. 
He valla, da bu işin şakası olsa gerek. 
Çünkü evvel Allah, yemin nasıl edilir, 
nasıl edilmez, Türkçede nasıl yazılır, 
nasıl yazılmaz onu da biliyorum.

Öyleyse gelmek istediğim yer neresi? 
Oraya da geleyim.

“INSAN DERISIYLE KAPLI 
ANAYASA”

Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’nın “İn-
san Derisiyle Kaplı Anayasa” isimli bir 
kitabı var. Hoca, kitabına niye böyle 
bir başlık attığını şu ifadelerle izah 
etmeye çalışır: “Paris’in şirin müzele-
rinden birinde, Karnavale’de (Musée 

Carnavalet), Fransız İhtilali’ne ilişkin 
eşyaları ve belgeleri seyrediyordum. 
Gözlerim salonun bir köşesine özen-
le yerleştirilmiş küçük bir kitaba ta-
kıldı. 1791 Anayasası. Fransa’nın ilk 
yazılı anayasası. Biraz daha dikkatle 
bakınca alt satırdaki şu müthiş cümle 
beni dondurdu. İnsan derisi ile kap-
lanmıştır. Bu küçücük, rengi sararmış 
kitap karşısında hürriyet savaşlarının 
derinliğini uzunluğunu, özgürlük de-
nilen şeyin bedava olmadığını insan 
bir kere daha anlıyor.”

Tarık Zafer Tunaya’yı okurken hep 
Ortaçağ İtalyan yazarı Dante Alig-
hieri’nin “İlahî Komedyası”nı oku-
yor gibi hissediyorum kendimi. Bilir 
misiniz, bilmem, lakin, bana göre 
Dante, İlahî Komedyası’nda Hristi-
yanlığı mı savunuyor, Hristiyanlığa 
itiraz mı ediyor anlamak çok zor. 
Tunaya hoca da öyle. Sadece, İnsan 
Derisiyle Kaplı Anayasa kitabı değil, 
diğer tüm kitaplarında da aynı ha-
vayı koklamak mümkün.

“İslamcılık Cereyanı” mı dersiniz, 
“Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılı-
laşma Hareketleri” mi dersiniz hangi 
kitabını okusam, “Hoca sen ne der-

sin bu konuda?” şeklindeki sorum 
havada kalır. 

Fakaaat, burada hocaya haksızlık 
ettiğim de sanılmasın. Hoca bu so-
ruya bütüncül cevap veriyor. Yani 
kitabını sonuna kadar okursanız, ne 
demek istediğini de anlayabilirsiniz. 
Bu arada, bu alanlarda, hoca kadar 
objektif anlatımda bulunan “sol” 
eğilimli veya “solcu” başka yazar da 

bulamazsınız. Üstelik Tunaya hoca 
Sadık Albayrak’tan da, İsmail Kara 
hocadan da önce “İslamcılık Cere-
yanları”nı gündemine alıp tartışmış 
birisidir. Benim burada, kendisine 
yer bulamayışım, biraz da Dante’nin 
İlahî Komedyası’na benzetişimin se-
bebi, hocanın “Batılılaşma” tarifi ile 
yukarıda adı geçen “İnsan Derisiyle 
Kaplı Anayasa” adlı kitabındaki ifa-
delerine yöneliktir. Yoksa hocanın 
tarafı da yolu da bellidir.

HOCA, O KITABIN INSAN 
DERISIYLE KAPLANDIĞINI 
SAKLAMIŞTIR

Mesela hoca “İnsan Derisiyle Kaplı 
Anayasa” kitabında, hakikaten o ilgi-
li anayasa kitabının kapağının “İnsan 
Derisi”nden yapıldığından ziyade 
bunu maddi manada vermemiş, in-
sanın “özgürlükçü anayasa mücade-
lesi”ni anlatmak istemiştir.

Tunaya hoca işte burada, o anaya-
sanın, yani Fransız devrimcilerinin 
yaptığı o “özgürlükçü anayasa”nın 
derisinin gerçek insan derisi ile kap-
lanmış olmasına ilgi duymamıştır. 
Öyle anlaşılıyor ki hoca, özgürlükçü 
Fransız devrimcilerinin özgürlüğü o 
kadar ileri götürmesine, giyotinler-
de kellelerini kestikleri aristokratla-
rın derilerini yüzerek anayasalarını 
kaplamalarına dair bir imada dahi 
bulunmamıştır. Hoca “insan deri-
si ile kaplı olmayı” özgürlük adına 
sembolleştirmeyi tercih etmiştir. 

Keşke hoca, işin bu sembolizminin 
yanı sıra, “insan derisi ile kaplı” ol-
manın aynı zamanda bir sembol ol-
madığını, o derinin hakikaten insan 
derisi olduğunu söyleseydi. Bunu 
söylemesi, o anayasanın hakikaten 
zorlu ve ağır şartlarda verilen mü-
cadelelerin sonunca ortaya çıkma-
sına bir halel getirmezdi. Halbuki 
hoca buradaki tezadı ya görmek is-
tememiş ya da önemsememiştir. Ne 
olursa olsun Tunaya hoca gibi biri-
sine bu yakışmaz.

Öyle ya, devrim uğruna, özgürlük 
uğruna, eşitlik uğruna ve kardeşlik 

uğruna, nice kelleler alınmış, nice 
kelleler giyotinlerde sallandırılmış 
ve giyotinde kellelerin koparılanla-
rın derileri yüzülmüş ve bir kısmı 
da “anayasaya kapak” yapılmıştır. 
İşte bu özgürlük, eşitlik ve kardeş-
lik mücadelesinin verildiği 21 yüz-
yıl Fransa’sında Tarık Zafer Tunaya 
hocanın batısını da bulamıyoruz, 
özgürlükçü, eşitlikçi ve kardeşlikçi 
Fransa’sını da.

EVET BATI CEPHESINDE 
DEĞIŞEN BIR ŞEY YOK

Nasıl bulalım ki? Meselâ, bir okulda, 
Müslüman çocuklar var diye, kızla-
rın etek boylarını ölçmeye ve dizden 
aşağıda olan etekleri “Cumhuriyet 
ilkelerinin düşmanlığı” olarak yaf-
talamaya kadar giden bir ülkede 
hangi özgürlükten ve eşitlikten bah-
sedebiliriz ki? 

Hatta, bu diz altı etek olayı, laik, 
özgürlükçü, eşitlikçi ve kardeşlikçi 
Cumhuriyetin başı olarak Emma-
nuel Macron’u, Macron’un İçişleri 
Bakanı’nın ilgilendirecek bir konu 
olabiliyorsa, biz o zaman hangi ba-
tıdan bahsediyor olabiliriz ki?

Üstelik Tarık Zafer Tunaya hoca ba-
tılılaşmayı öylesine idealize eder ki, 
belki batılılılar bile bu tarifi yapmaz-
lar. Şöyle der Tunaya hoca: “Batılı-
laşma terimine çeşitli tarifler bul-
mak kabildir. 

Konumuz bakımından, biz belki de 
en geniş̧ tarifi seçeceğiz: Batılılaş-
mak, çağdaş̧ bir toplum ve hürriyetçi 
esaslara dayanan bir devlet kurmak 
üzere girişilmiş teşebbüsler ve ger-
çekleştirmelerdir.”

Şimdi siz, “Batı batı dedin de, batı-
yı sadece Fransa mı temsil ediyor?” 
ediyor diye sual edebilirsiniz. Yoo 
öyle değil tabii. Ama, bu bir sembol. 
Ha Fransa, ha İngiltere, ha Amerika. 
Ne fark eder? Nasıl olsa Erich Ma-
ria Remarque’ın romanının adı gibi 
“Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok!”

Var da biz mi görmedik?

İnsan derisiyle kaplı kitaplar çeşitli 
müzelerde sergilenmektedir.
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SAĞLIK

Atriyal fibrilasyonun en yaygın belirtileri arasında çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu yer alır. Rahatsızlık 
hemen hayatı tehdit etmez. Fakat felç riskini artırır ve uzun vadede kalbi zayıflatır. » DR. CANER CURUK

Kalp atışını belirleyen sinyal-
lerdeki bozulmaya atriyal 
fibrilasyon denir. Avrupa’da 

atriyal fibrilasyon en sık görülen 
kalp aritmisi türüdür. Hemen ölüm 
tehlikesi oluşturmaz. Fakat inmeye 
ve uzun vadede kalbin zayıflamasına 
neden olur. 

Kalp hastalarında ve zaman zaman 
da sağlıklı kişilerde ortaya çıkan 
aritmilerde kalp, farklı şekilde çalı-
şır. Atriyal fibrilasyon genellikle fark 
edilmeyebilir. Belirtileri arasında be-
lirgin şekilde hissedilen kalp atışları 
vardır. Buna halk arasında çarpıntı 
da denir. Kalp düzensiz bir şekilde 
çok hızlı atar ve başlangıçta çarpıntı, 
baş dönmesi, göğüs ağrısı ve nadi-
ren bayılmaya neden olabilir. Çünkü 
kalp vücuda öncesinde olduğu kadar 
kan pompalayamıyordur. 

FELÇ VAKALARININ 
YÜZDE 20’SI ATRIYAL 
FIBRILASYON KAYNAKLI

Almanya’da yaklaşık 2 milyon kişi at-
riyal fibrilasyondan etkileniyor. Semp-
tomsuz hastalarda bildirilmeyen vaka 
sayısı ise yüksek olarak sınıflandırıla-
bilir. Avrupa’daki felç vakalarının yüz-
de 20’si atriyal fibrilasyon kaynaklıdır. 
Hastaların yaklaşık yüzde 8’i her yıl 
felç geçirir.

HASTALIĞIN 
TETIKLEYICILERI

Nadir durumlarda, genç insanlar da 
atriyal fibrilasyondan etkileniyor. Ra-
hatsızlığın en yaygın tetikleyicileri ara-
sında yüksek tansiyon, koroner kalp 
hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği, 
kalp kapakçığı hastalığı ve aşırı aktif 
tiroid bezi gibi hastalıklar yer alıyor. 
İlerleyen yaş ile birlikte atriyal fibri-
lasyon riski de artıyor. Buna göre 80 
yaşındakilerin yaklaşık yüzde 20’si risk 
altında. Atriyal fibrilasyon kalp has-
talığı riskini artırırken, mevcut kalp 
sorunları aritmiler için de bir risk fak-
törüdür. Kalp yetmezliği, aritmilerin 
gelişiminde önemli bir faktördür. 

Birçok hasta ayrıca koroner kalp 
hastalığı, hipertansiyon, kalp yet-
mezliği veya kalp kapakçık kusurla-
rından mustariptir. Kalp ameliyatı 
sonucu atriyal fibrilasyon gelişebilir 
ve uyku apnesinin, yani uyku esna-
sında yaşanan birkaç saniyelik geçici 
boğulmaların, son yıllarda yapılan 
çalışmalarda önemli bir risk göster-
gesi olduğu kanıtlanmıştır.

ÇOĞU ZAMAN NEDENI 
NETLEŞTIRILEMIYOR

Atriyal fibrilasyonun kesin nedeni her 
zaman netleştirilemez, ancak kalbin 

iletimindeki bir bozukluk, aritmiye 
yol açan hasarlara neden olur. Tanı, 
bir kalp damar hastalıklarının tanısı 
için kullanılan EKG’nin uzun vadeli 
analizi yoluyla yapılır. Ayrıca ekokar-
diyografi ve çevresel tanı yapılmalı-
dır. Olası risk faktörleri belirlenmeli 
ve tedavi edilmelidir.

Farkedilir derecede büyük kalpku-
lak kepçeleri, elektrolit bozuklukları 
ve tiroid disfonksiyonu tanınmalı ve 
tedavi edilmelidir. Atriyal fibrilasyo-
nun en önemli komplikasyonu ciddi 
sonuçları olan embolik inmedir.

GERI DÖNÜŞÜ OLMAYAN 
SONUÇLAR OLABILIR

Kalp kulakçığında (atrium) yavaş 
kan akışı, pıhtıların oluşmasına ne-
den olur ve bunlar daha sonra kalp-
ten atardamarlara akar. Bu pıhtılar 
beyindeki damarlarda akut tıkanma-
lara yol açar. Sonuç olarak etkilenen 
bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak 
hafif bilişsel bozukluklar veya önem-
li geri dönüşü olmayan sonuçlar 
meydana gelebilir. 

Hemipleji olarak bilinen, diğer adıy-
la felç, vücudun bir tarafının güç-
süzleşmesi veya işlevini kaybetmesi, 
konuşma bozuklukları, yutma bo-
zuklukları, yürüme bozuklukları ve 

ölümcül sonuçları olan beyin kana-
ması da atriyal fibrilasyon kaynaklı 
ciddi komplikasyonlardır.

HIZLI TANI VE TEDAVI 
HAYAT KURTARIR!

Bu nedenle bu hastalığa doğru ve 
hızlı bir şekilde tanı koymak ve te-
davi etmek önemlidir. Yeni ortaya çı-
kan aritmiler durumunda, ilaç veya 
elektrofizyolojik prosedürler yoluyla 
kalp hızının stabilizasyonu ve nor-
malleştirilmesi tavsiye edilir.

Kalıcı atriyal fibrilasyon durumunda, 
özel ilaçlar kullanılarak kalp frekan-
sını kontrol altında tutan bir tedavi 
uygulanmalıdır. 

KOLAY ILAÇ  KULLANIMI 
ILE ETKILI KORUMA

İlaç tedavisi yeterli değil ise, atriyal 
ablasyon girişimi yapılabilir. Bu yön-
tem ile kalpteki belirli elektrik hatlar 
özel bir uygulama ile tedavi edilir. 
Atriyal fibrilasyon 48 saatten uzun 
sürerse akciğer embolisini önlemek 
için kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç 
tedavisine başlanmalıdır. Kan testleri 
gerektirmeyen bu tür kolay ilaç kulla-
nımı tedavileri ile hem pıhtılaşmanın 
önüne geçilir hem de yayılması azal-
tır. Bunun gibi hızlı ve uygun tedavi 

yöntemleri özellikle atriyal fibrilas-
yonda etkili koruma sağlar. 

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI VE 
DENGELI BESLENME

İlaç tedavisine ek olarak hastalar ya-
şam tarzlarını değiştirmeli, risklere 
karşı korumalı yaşamaya gayret et-
meliler. Sağlıklı ve dengeli beslenme, 
sigara içmeme, yeterli uyku ve fizik-
sel aktivite, sağlıklı bir yaşam tarzı-
na yol açar. Kan basıncı monitörü ve 
kalp atış hızı monitörü gibi teknik 
yardımlar, özellikle etkilenenlerin 
evde basit kontrolleri bile yapmasına 
yardımcı olabilir. Bedenimiz Allah’ın 
bir armağanıdır. Hepimiz bu so-
rumluluğu üstlenmeli, ruh ve beden 
sağlığımız için elimizden gelenin en 
iyisini yapmak zorundayız.

Ilerleyen yaş ile 
birlikte atriyal 
fibrilasyon 
riski artıyor. 
Buna göre 80 
yaşındakilerin 
yaklaşık yüzde 
20’si risk altında.

Atriyal Fibrilasyon

Felç 
Riskini 

Artırıyor
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Helezoni Kaide Piston

Sıska Kırsal Aşk 
Şiiri

Farazi Erkek İsmi

Dua Kasiyer Lübnan 
Plakası

Bir il  İlbay

Gökyüzü

Kabza Sadist Birim

Birincil Cömert

Tesadüf Bağırsaklar

Bölgesel Bir Sayı

Söyleyiş 
Özelliği

Pey Amel Gümüş Derviş 
Selamı

İlişkin

Memleket Şaka

Matematikte 
Sabit Sayı Mağara

Sakırga

Çam 
Ağacı 

Kabuğu

Futbolda  
Kazanı-
lan Sayı 

Edebiyat 
(Kısa)

ZihinSoyluBir Bölge-
miz

Taklit 
Edebilen 

Kuş

Yapı 
Malze-
mesi Çocuk 

Dilinde 
Kedi

Engel

Motor 
Güç 

Birimi
YapayÖvme

Sorun

Sarp 
Geçit

Bir Erkek 
İsmi Elma 

Kurusu

Afrika'da 
Bir Ülke

PlasentaFetheden

Kayseri 
İlçesi

Nitelik, 
Özellik, 

Ölçü

Yokuş 
Yukarı

İlgi Çekici 
Ve 

Değişik 
Kimse

İstenme-
den Olan 

Olay Kilometre 
Kısaca

Mekan
Bir Soru 

Eki

Yassı 
Bağ, Şerit

Her Çeşit El 
Kreminin Adı

Balık 
Tutma 
Aleti

Aristok-
rasi

Hollanda 
plakası

Dört 
Tarafı Su 
İle Çevrili

Field Effect 
Transistor 

Kısaca

 Çivi 
Çakmaya 

Yarar Araç

Ekmek 
Tatlısı

Ürenin 
Kanda 

Birikmesiyle
Olan 

Hastalık

Tababet 

fatih cami

hunat cami

Kuran'da 
Bir Sure

Caka

Küçük 
Limon

Bir Yeri 
Kazma İşi 

Akaju Teyze Güldürü
Şimedifer

Kuytu Ve 
Sıcak Yer

Tahıl 
Taneleri Anlam

Bir Haber 
Ajansı 
Kısaca 

Fikir

Sert, Siyah 
ve Ağır Bir 

Tahta

Çavuş-
Kuşu

Sayı 
Olarak 
Sonuç

Çocukları 
Uyutmak 

İçin 

Gelir 
Getiren 

Mülk

Bağırma

En Tiz 
Erkek 
Sesi

Bir 
Yeşilçam 

Filmi

Habeş 
Soylusu

Çok Yaşlı 
Bunak 
Kadın

Aynı, 
Böyle 

Santranç-
ta Taş

Kalıcılık, 
Ölmezlik

Korkut-
mak, 

Tehdit 
Etmek

Kütahya 
İlçesi

Takım 
Kısaca

Japonya
'da Bir 
Kent

Ekmek 
(E.D.)

Almanya 
Şehri

Hak

Birleşik 
Arap 

Emirlikleri 
Kısaca

Zonguldak 
Yöresine 

Özgü Halk 
Oyunu

Bir 
Hayvan

Mesafe

Kayseri'
de Tarihi 

Cami 
(..) Cami

At 
Üretilen 

Çiftlik

Lantan 
Simgesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 C E U T A A L O A K A L A
2 P R O F E S Ö R L A F A Z A N
3 K R O K İ A S A B B A Z A
4 D E H B R E M E N M A R A K
5 E A R İ K A R A M A K A
6 K A N A R Y A A K A R Y A R
7 K G S E R E S K İ R A A
8 E S A T İ R A K D İ N Z A
9 A Z B E N E R N A

10 İ T İ D A L İ R E
11 T M A K M S T
12 A B D Ü L K A D İ R

KARE BULMACA

nuri pakdil
Abdülkadir Efendi Mescidi, 

Eyüpsultan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI

1) Molibden Simgesi - Bir Giyecek - 
Açıklama - Natural Killer Kısaca 2) 
Donanma - Posta Sürücüsü - Batı Afrika’da 
Bir Ada Ülkesi 3) Köpek - Bir Element - 
Emre Hazır 4) Kanuni - Ahiret İşleri - 
Maşrapa 5) Ağrı Dağı’ndaki Bir Yayla - Gelir 
Getiren Mülkler - Bir Hayvan 6) Uzaklık 
Anlatır - Zihin - İyi Duyulan Ses - Marshall 
Adaları Plakası 7) Yas - Arkadaş - Bolluk 8) 
Avukatlar Birliği - Antik Sütun Başlıklarında, 
Üst Yapıyı Taşıyan Dörtgen Levha - Bir 
Azeri Çalgısı - Magnezyum Simgesi 9) Bir 
İşi Zevk İçin Yapan - Avustralya Plakası 10) 
Kuran’da Bir Sure - Tibet Antilobu 11) 
Yakınma - Ocak Başı Tanrısı 12) Bir Nota - 
İmarethane - Bir Göz Rengi.

1) Üst Görevlinin Yanında Bulunan 
Kimseler - Yüz, Çehre, Beniz 2) Vasati - 
Akşam yemeği Verme 3) Silisyum 
Simgesi - Kavak Ağacı 4) Dolgu Kalıbı - 
Maddenin Temel Birimi - Eski Mısır'da 
Üretici Güç 5) Hakça - Tahtlar 6) Ekmek - 
Donut - Yemekten Emir 7) Boy - Vazife 8) 
Taksi - Derecelerin En Üstünü - Boru Sesi 
9) Bataklık Gazı 10) Uyma - Çok Küçük 
Toplumsal Birim 11) Çarkta Bükülürken 
Kıl İpi Katlarından Boy Ölçüsü - Doğal 12) 
Behçet Necatigil’in Bir Şiir Kitabı - Çeşme 
Yalağı 13) Başlıca İçecek 14) Bir Asya 
Ülkesinin Başkenti 15) Sodyum Simgesi - 
Genelge 16) (Resim) Danimarka'nın 
Başkenti.




